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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'ün, Mil
lî Eğitim Bakanlığınca 1945 yılında tercüme et
tirilip yayınlanan « Vadim » adlı kitap hakkıur 
daki sözlü sorusuna, Millî Eğitim Bakfcnı cevap 
verdi. 

Çok çocuklu hâkimlere' verilecek* yardım pa-
ralariyle ikramiye hakkındaki Kanunun kaldı
rılmasına ve bu kanuna göre toplanmış paraların 
ne şekilde kullanılacağına dair olan Kanun ka
bul olundu. 

Maaş Kanununa ek Kanunun birinci ve ikin
ci maddeleriyle geçici maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair olan Kanun tasarısı, Bütçe Komisyonuna 
verildi. 

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurul
ların idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna ek 
Kanun tasarısının birinci görüşülmesi tamam
landı. 

Ordu iç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair olan Kanun tasarısı, Bütçe 

Komisyonuna verildi. 
Köy Enstitüleri Kanununun 9 ncu maddesi

nin değiştirilmesi hakkındaki Kanunun birinci 
görüşülmesi tamamlandı. 

Kurmay Binbaşı Naci Çan'ın affı hakkındaki 
Kanun tasarısı, Adalet Komisyonuna verildi. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
kadroları hakkındaki Kanuna bağlı cetvellere 
bâzı kadrolar eklenmesine dair olan Kanun ta
sarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

Diyarbakır Numune Hastanesi eski Kulak. 
Burun ve Boğaz mütehassısı Dr. Bedri Noyaıı'ın 
mahkûm olduğu cezanın affı hakkındaki Kanun 
tasarısı kabul olunmadı. 

18 . II . 1949 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Çorum Milletvekili 

ît. Karadeniz N. Atalay 
Kâtip 

Kocaeli Milletvekili 
fi. Aksu 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

1. — 
Teklifler 

tdareci Üyeler Kurulunun, 2180 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Dairesi Teşkilât Kanununa 
ek kanun teklifi (2/148) (Bütçe Komisyonuna). 

» * * { 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTÎPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın Üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkında Başkanlık tezkeresi (3/331) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin izin

lerin Başkanlık Divanının 17 Şubat 1949 tarihli 

toplantısında kararlaştırılmıştır. 
• Kamutayın onanıma sunulur. 

B. M. M. Başkam 
Ş. Saraçoğlu 

Afyon Karahisar Milletvekili Dr. Cemal Tun
ca bir ay hasta olduğu için, 17 Şubat 1949 tari
hinden itibaren. 
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Ankara Milletvekili Gl. Naci Tınaz bîr ay has

ta olduğu için, 13 Şubat 1949 tarihinden itibaren. 
Erzurum Milletvekili Nafiz Dumlu bir ay has

ta olduğu için, 2 Şubat 1949 tarihinden itibaren. 
Giresun Milletvekili Celâl Esat Arseven On 

beş gün hasta olduğu için, 15 Şubat 1949 tarihin
den itibaren. 

istanbul Milletvekili Cihad Baban Yirmi gün 
özürlü olduğu için, 11 Şubat 1949 tarihinden iti
baren. 

Kocaeli Milletvekili Ahmet Faik Abasıyanık 
yirmi gün özürlü olduğu için, 6 Şubat 1949 tari
hinden itibaren. 

Konya Milletvekili Fatin Gökmen bir ay hasta 
olduğu için, 2 Şubat 1949 tarihinden» itibaren. 

Afyon Karahisar Milletvekili Dr. Cemal Tun
ca bir ay hasta olduğu için, 17 Şubat 1949 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili Gl. Naci Tınaz bir ay has
ta olduğu için, 13 Şubat 1949 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edonler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Nafiz Dumlu bir ay has
ta olduğu için, 2 Şubat 1949 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili Celâl Esat Arseven On 
beş gün hasta olduğu için, 15 Şubat 1949 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Cihad Baban Yirmi gün 
özürlü olduğu için, 11 Şubat 1949 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kocaeli Milletvekili Ahmet Faik Abasıyanık 
yirmi gün özürlü olduğu için, 6 Şubat 1949 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Fatin Gökmen bir ay hasta 
olduğu için, 2 Şubat 1949 tarihindem itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 
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| 2. — Eski Ticaret Bakam Atıf İnan hakkında 

Meclis soruşturması yapan Karma Komisyonun 
çalışma süresinin iki ay daha uzatılmasına dair 
Karma Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/332) 

BAŞKAN — Ticaret eski Bakanı Atıf 
İnan'm sorumlu olup olmadığını incelîyen Kar
ma Komisyonun tezkeresi vardır, okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Dış memleketlere vâki hububat satışı hakkın

da Ticaret eski Bakanı Atıf İnan'in bir sorumlu
luğu olup olmadığı hakkında soruşturma yapmak 
ve iki ayda işini sona erdirmek ve icabında müd
detin uzatılması için Kamutaya baş vurabilmek 
kaydiyle Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
müteşekkil bir Karma Komisyon kurulmasına 
Yüksek Kamutayın 4 . VI . 1948 tarihli Birleşi
minde karar verilmişti. 

Bilâhare Yüksek Kamutayca işin ikmali için 
verilen üç aylık mühlet de 25 . I I . 1949 tarihinde 
hitam bulacaktır. 

Verilen bu müddet içinde işin ikmali mümkün 
olmadığından 2Sj. II . 1949 dan başlamak üzere 
daha iki aylık bir mehil verilmesi hususunun Ka
mutayın Yüce tasvibine arzını, Karma Komisyo
nun 10 . II . 1949 tarihinde ittihaz olunan kara
rına tevfikan saygı ile arz ederim. 

I Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulan Karma Komisyon 

Başkanı 
Tokad 

! Nazım Pöroy 

BAŞKAN — Tezkereyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Karma Komisyona 
daha iki ay mehil verilmesi kabul edilmiştir. 

3. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazan-
cıoğlu*nun, Çoruh ormanlarına dair olan sözlü 
soru önergesinin geri verilmesi hakkında öner
gesi (4/137) 

önergeyi okutuyorum. 

I B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
14 , II . 1949 tarihinde Çoruh ormanları hak

kında sunmuş bulunduğum soru önergesinin geri 
verilmesini saygılarımla arzederûn. » 

16.11.1949 
Çoruh Milletvekili 

i Dr. Cemal Kazancıoğlu; 
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BAŞKAN — Geri veriyoruz. 

18.2 

4. — Rize Milletvekili Dr, Fahri Kurtuluş'-
un, Va'dim (Âşık garip) adlı kitap hakkındaki 
kümen teklifinin geri verilmesine davr önergesi 
(4/138) 

BAŞKAN — Bize Milletvekili Dr. Fahri Kur
tuluş'un önergesini okutuyorum. 

1949 O : İ 
16 Şubat 1949 

Yüksek Başkanlığa 
(Vadim) kitabı hakkında Melise verdiğini 

kanun teklifimi, Hükümet kitabın Türk düşman
lığı kısımlarını tayyettirerek bastıracağını söyle
diği ve maksat hâsıl olduğu için geri alıyorum. 

Rize Milletvekili 
Dr. Fahri Kurtuluş 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Seyhan MiUetvekili Sinan Tekeliöffiı'-
nun, bakanların görev ve sorumluluklarına ait 
olan özel kanunun Meclise ne vakit getirileceğine 
dair olan sorusuna Başbakan Yardımcısı Nihat 
Erim'in sözlü cevabı (6/267) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

11.11.1949 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın 47 nci maddesindeki emre göre ve 
Bakanların görev ve sorumluluklarına ait olan 
özel kanun ne vakit Büyük Millet Meclisine geti
rilecektir? 

Başbakan tarafından Mecliste sözle cevaplan
dırılmasını dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekel ioğlıı 

BAŞILAN — Buyurun Başbakan yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NİHAT ERlM (Kocaeli) — Anayasa
nın 47 nci maddesinde tasrih edilmiş olan ka
nunun içine ne gibi hükümler konacağım Hükü
met henüz tesbit etmediği için, sayın Seyhan 
Milletvekilinin sualine bir tarih söyliyerek ce
vap veremiyeceğim. Kendisi bu hususta sarih 
bilgi sahibi ise ve bu bilgilerini Hükümete su
narsa memnuniyetle takabbül eder, kanun ta
sarısını Meclise getiririz. 

EMİN SOYSAL (Maraş) - - Buna pes der
ler pes. 

BAŞKAN — Buyurun. 
StNAN TEKELtOÖLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, Hükümet bendenize gayet ağır bir 
*yük vurdu. Ben düşüneceğim, taşınacağım, ha-
zırlıyacağım, getireceğim, Hükümet kanun ya^ 
pacak, Vekilleri mesul edeceğiz. 

Arkadaşlar, bu kânun aşağı yukarı 30 sene

den ben yapılamamıştır, yapılamıyor ve yapıla 
mıyacaktır. Bendeniz Bakanların, Bakanlar Ku
rulunun mesuliyetlerinin üç noktada toplandı 
ğını bildiğim gibi, hepimizde biliyoruz, Bakan
lar Kurulu siyasi, cezai ve hukuki olmak üzere 
üç türlü mesuliyete namzettirler. Eğer Bakanla 
rın heyeti umumiyesi Devletin siyasetini iyi çe-
viremiyorlarsa ve müştereken mesul olmaları ica-
bederse, bir istizah takriri ile Kabine sorguya 
çekilir, neticede eğer itimat reyi alırsa mevkiin
de kalır, alamazsa düşer. Bu, bizde öteden beri 
teamül halinde bulunduğu gibi bütün Devletler 
de de böyledir. Bendenizin istediğim mesele; 
Vekillerin cezai ve hukuki mesuliyetleridir. 
Esasen Anayasanın 47 nci maddesi de bunu 
âmirdir. Malûmuâliniz Ceza Kanunumuzda vekii 
ler hakkında herhangi bir suça ait cezayı gös
terir bir maddesi yoktur. Vekillerin cezai ba 
kımdan tahtı muhakemeye alınmaları icabetti-
ği vakit, şimdi bir arkadaşımız hakkında yapıl 
dığı gibi Meclis kovuşturması yapılır, Divanı 
Âliye sevkedilir. Divanı Âli bu vekil hakkın
da ceza vereceği vakit, buna dair bir hüküm ce
za kanununda mevcut olmadığı için Devlet me
murlarına tatbik ettiği cezayı vekillere de tat
bik eder. Halbuki Anayasanın 47 nci maddesi 
nin istediği ceza, vekillerin kendi şahıslarına 
mahsus olmak üzere cezai bakımdan verilecek 
cezadır, o kanunu istiyoruz. 

Hukuki bakımdan vekillerin mesuliyeti raev-
zuubahis olduğu vakit acaba vekili hangi mah
keme yargılayacak, bu hususuda yine bu kanun 
tâyin edecektir. Binaenaleyh Sayın Nihat Erim 
bunu bendenizden daha iyi bildiği halde bu ağır 
hükmü bana bıraktı. Bendeniz ümit ederim ki ; 
Nihat Erim arkadaşımız kanunları çok iyi bil
diği için kendisi profesör olduğu için, bu kanu
nu yapmak da inşallah ona nasip olur 

- 8 6 4 
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Bir defa Umumi Harbden evvel 1930 senesinde 

Mahmut Muhtar Paşa İngiltere'ye bir miktar gemi 
sipariş etmiş, bu gemilerin parası 20 bin lira ka
dar bir para tutuyordu. "Şirket iflâs etmiş, para
larını da alamamıştır. Ayrıca bu gemiler için İn
giltere'ye bir de vekil gönderilmiştir. Buna da 
beş bin lira vermişler, etti 25 000 lira. Bu paranın 
tazmini için Mahmut Muhtar paşadan, birkaç 
mebus takrir vererek ve böyle bir kanun da mev
cut olmadığı için vekillerin mesuliyeti cezaiye 
ve mesuliyeti hukukiyeleri mühmel kalmıştı. 

Şimdi birçok vekil arkadaşlarımız vazifesin
den çekiliyor, açıkta kalıyor, veyahut dışarda, 
birçok mesuliyeti hukukiye ve cezaiyeleri oldu
ğu halde bunlar'cezaları çekmiyorlar ve daima 
cezasız kalıyorlar. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Sallana sallana 
geziyorlar. 

SİNAN TEKELÎOĞLIT (Devamla) — İşte 
istediğim bunların ceza görmeleridir. Müsaade 
ederseniz sizlere ufacık bir hikâye anlatayım : 
Bendeniz Fethiye'de kaymakamken oraya, bir 
şirket gelmişti. Adam simit idaresinde. Birde 
Fransız şirketi vardı bunun direktörü yüzbaşı 
Rober vardı, o da dâhildi. Birgün bana dediler 
ki, kaymakam bey; üzerinden kaymakamlık va
zifeni atınız, yine Adana Cephesi Kumandanlı
ğına ol, bende Alman sermayedarı olayım kar
şı karşıya konuşalım, dedi. Biz Almanlar, Türk
lerin istiklâllerini kazanmak üzere silâh başı 
ettiklerini haber aldığımız vakit çok sevindik, 
her gün takip ediyorduk birgün baktık ki Türk 
istiklâli Büyük Ata'nm himmetiyle kurtuldu. 
Hemen biz Almanlar Türkiye'ye koştuk malî 
istitaatimizi oraya akıtarak Türkleri ayaklan
dıralım ve biz de istifade edelim, dedik. Biz 
burada bir krom ve manganez madeni olduğunu 
biliyorduk. İstanbul'a gelir gelmez karşımıza bi
risi çıktı sen bu işi yalnız yapamazsın, dedi, na
sıl yaparım? Falan adama git o adam sana vasıta 
olsun. Düşündüm hakikaten yeni istiklâlini ka
zanmış bir milletin titiz olacağı muhakkaktır, 
ecnebilere kucağını derhal açmıyacaktır. Anka
ra'ya gittim bir mukavele yaptım on kişilik bir 
idare heyeti kurduk, İdare Meclisi reisine bin, 
azalarına beş yüzer lira verecektim, bu paraları 
verdim. Tesisatı yaptım, fakat bugün iflâs et
tim, dedi. Adamın mektlbunu o esnada bakan 
olan o zata gösterdim. Bir mektup yaz dedi. 
Şimdi o bakan olacak zat kollarını sallıyarak ge-

.1949 O : 1 
ziyor. Görüyoruz ki bir bakan cezai mesuliyeti 
yükliyecek bir kanunumuz yoktur. Onun için 
memleketin iftihar etiği genç Bakanım Nihat 
Erim'den rica ediyorum, bu işle alâkalansınlar, 
Anayasanın emrettiği bu kanunu yapsınlar. 
Ondan sonra vekil olacak arkadaşlarımız acaba 
ben bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye 
düşünsün. Maruzatım budur. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim, 
muhterem arkadaşımızın mütemmim izaha
tından sonra arzu ettikleri şeyin ne olduğunu 
anlamış bulunuyorum. Yalnız, kendilerine he
men haber vereyim ki, Anayasamızın 47 nci 
maddesindeki işaret, bugüne kadar ihmal edil
diği için karşılanmamış değildir. Bu hükmün 
mütenazırı hükümler, başka parlâmanter ve 
demokratik memleketler kanunlarından bâzıla
rında da vardır. Fakat onlarda da bu kanunun 
yapıldığına dair bendeniz bir kayda rasgelme-
dim. Meselâ, Belçika Anayasasının 134 ncü 
maddesi - ki, bu Anayasanın ilk şekli 1831 tari
hini taşır. Bunun emrettiği ve bu güne kadar 
aradan 100 seneden fazla bir zaman geçtiği hal 
de Belçika'da dahi böyle bir kanun yapılama
mıştır. Yapılamamıştır demiyorum; yapılma
mıştır. 1293 (1876) Kanunu Esasisinin 29 ncu 
maddesinde buna benzer bir hüküm vardır. 
Sonra 1909 da bu 29 ncu maddenin tadil edil
miş şeklinde buna benzer bir hüküm vardır. 

Nihayet 1924 Anayasamıza bu kayıt, 47 nci 
maddede görüldüğü şekilde konmuştur. Bende
niz mesele ile yakından alâkadar oldum; Si
nan Tekelioğlu arkadaşımızın müsterih olma
sını rica ederim. Meselâ 47 nci maddenin Bü
yük Millet Meclisinde müzakeresi sırasında 
acaba bu madde ile ne kastedilmiştir, ne isten
miştir ve nasıl bir müzakere cereyan etmiş
tir diye aradım. Fakat söylenmiş olan söz, 
< Vekillerin vazife ve mesuliyetleri kanunla 
muayyendir > formülü yerine < Kanunla tâyin 
olunur » tâbirinin ikamesinden ibaret kalmış 
ve bu teklif de kabul edilmiştir. O tarihten 
sonra böyle bir kanunun hazırlanması için bâzı 
teşebbüsler, zamanın hükümetlerince, yapılmış
tır. Fakat hepsi, bugün bizim de karşılaştığı
mız müşkülâtla karşılaşmıştır. Yani böyle bir 
kanun içine konulacak hükümlerin nelerden 
ibaret olduğu hususunun tesbiti. Filhakika 
böyle bir kanunun içine konacak olan hüküm-

— .-966 — 
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İeri iki kategoride toplamak icabediyor. Bi
rinci kısım Bakanların vazifesini gösterecektir, 
îkinci kısım ise Bakanların mesuliyetini tâyin 
edecektir. 

Bakanların vazifeleri, bizzat Anayasa ile 
ve Büyük Meelis tarafından çıkarılmış olan ka
nunların her biri ile ve ayrıca her Bakanlık 
teşkilât kanunları ile gösterilmiştir. 

Bütün bu vazifeleri bir tek kanunda topla
mak imkânı yoktur. Eski tabiriyle «efradını ca
mi ağyarını mâni» bir hüküm taknin edemeyin
ce, vazifeleri birer birer göstermekle, belki bâzı 
vazifelerin ihmal edilmesi gibi bir vaziyetle kar
şılaşılabilir. Binaenaleyh, Bakanların vazifeleri 
meselesi bugün Anayasa ile, muhtelif kanunlar
la, Anayasa teamülleri ve doktrinleriyle bütün 
diğer parlamenter memleketlerde olduğu gibi 
tâyin ve tesbit edilmiştir, tatbik edilmekte bu
lunmuştur. 

Sayın Tekelioğlu'mm sözlerinden anladım 
ki, kendilerinin bilhassa üzerinde durmak iste
dikleri nokta Bakanların mesuliyeti meselesidir. 
Bakanların mesuliyetleri hususunda, bugün için 
endişe varil olmadığı kanaatindeyim. Kendile
rinin de söylediği gibi. Bakanların siyasi, cezai 
ve hukuki olmak üzere üç türlü mesuliyetleri 
vardır. Siyasi mesuliyet, Büyük Millet Mecli
sinde ademi itimat reyi almakta ve çekilmekle 
tahakkuk eder. 

Cezai mesuliyet; Büyük Millet Meclisi tara
lından gösterilecek lüzum üzerine, Yüce Di
vana sevkedilmek, orada muhakeme olunmak, 
eğer suç varsa bir cezaya çarptırılmakla tahak
kuk eder. 

Binaenaleyh siyasi, cezai bakımdan bizim 
Anayasamız Bakanların tekmil icraatını kav
ramıştır, 

Hukuki mesuliyete gelince; hukuki mesuli
yeti iki bakımdan mütalâa etmek lâzımdır: Ba
kanların icraatı sırasında fertlere karşı işledik
leri haksız muameleden fertler mutazarrır ol
muşsa ferde karşı hukuki mesuliyet, bir de Dey-
lete karşı yaptığı muameleden Devlet mutazar
rır olmuşsa Devlete karşı hukuki mesuliyet. 

Bakanların fertlere karşı olan hukuki mes
uliyetine mahkemelerimiz bakmaktadır. Bakan
ların mahkûm olması gibi emsali vardır. Bu 
noktadan bir boşluk bendeniz görmüyorum. 

Bakanların Devleti zarara sokmaları halinde 
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I mesuliyetleri işe: Bütçe dışı sarfiyatta bulunma

ları dolayısiyle Sayıştay raporunda bu cihetin 
izah edilmesiyle, Büyük Millet Meclisi önünde 
bu mesuliyetin mevzuubahis olması şeklinde or
taya çıkabilir. Yahut Yüce Divana sevkedildiği 
zaman cezai mesuliyet yanında malî mesuliyet 
de mevzuubahis olabilir. 

Bu arzettiğim hususlar dışında bir mesuli
yeti mucip ayrıca başka bir fiil görmemekteyim. 
Eğer varsa, arkadaşımın bunlar dışında bir bil» 
diği varsa lütfen işaret buyursun. Bunu takab-
bül eder, üzerinde çalışırız. 

2. — Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'-
nun, Erzincan'da yapılması düşünülen tplik 
Fabrikası hakkındaki sorusuna Ekonomi ve Ti-
caret Bakanı Cemil Said Barlas ile Tarım Baka 
m Cavid Oral'tn sözlü cevapları (6/268) 

BAŞKAN — Erzincan Milletvekili Sabit Sa-
ğıroğlu'nun sözlü sorusu önergesini okutuyo
rum : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Uzun senelerden beri çok acıklı felâketler ve 

sefaletler içinde çırpınan Erzincan halkının bi- * 
raz yaralarının sarılması ve yüzünün gülmesi için 
Erzincan'da bir iplik fabrikasının yapılmasına ka
rar verilmiş ve vasıtamızla halka tebşir edilmiş 
olduğu halde şimdiye kadar işe başlanamamış ve * 
bu hal uzun yılların elem ve ıstıraplariyle bunal
mış olan vatandaşlarımızı daha ziyade yeis ve 

j nevmidiye düşürmekte bulunmuştur. 
Kirlâvik Şelâlesi gibi müstesna varlıklarıyla 

bu gibi müesseseta en elverişli bir saha olan gü-
] zel Erzincanımızda böyle bir fabrikanın kurul

ması, hem halkımızın elem ve ıstıraplarını tehvin 
edecek hem de çok geride kalan uzak illerimizin 
kalkınması yolundaki arzuyu bir hakikat haline 
getirmekte bir başlangıç olacaktır. 

Mütehassıslar tarafından tetkikatı yapılmış 
ve çok müsait görülmüş olan bu fabrikaya başlan
ması için daha ne kadar bekliyeceğiz? 

Sayın Ekonomi' ve Ticart Bakanımızın ilk 
Meelis içtim amda bu hususta bizi tenvir buyur-
masını arz ve rica eyleriz. 

Erzincan Milletvekili 
Sabit Sağıroğlu 

j BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMlL 

I SAlD BARLAS (Gazianteb) -— ikinci Hasan 
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Saka Kabinesi zamanında memleketin âcil iplik 
ihtiyacının temini için Hükümet bâzı tedbirler 
düşünmüş ve Ekonomi Bakanlığı ile Sümerbank 
müştereken tetkikatta bulunmuşlardır. Yaptıkla
rı tetkikat neticesinde hem Şarkın ve bilhassa 
hudut halkının kalkınması ve kendilerine maişet 
temini, hem de Şarkın iplik ihtiyacının temini 
noktasından Erzincan'da 15 bin iğlik bir fabrika 
kurulmasına karar verilmiştir. Bu karara âmil 
olan sebeplerden birisi de İğdır'da yıkan pamu
ğu istihlâk edici bir yer olarak bu iplik fabri
kasını görmüşlerdir. Bu hususta Şarkın birçok I 
yerleri araştırılmış ve mütahassıslar en münasip I 
olarak Erzincan'ı görmüşlerdir. 

Hükümet burada iplik fabrikasının kurulma
sına karar verdikten sonra belediye ile de temasa 
geçmiş, arazi temini için de teşebbüslerde bulun
muştur. 

Biz Şemsettin Günaltay Kabinesi olarak da 
işe başladığımız zaman Erzincan İplik Fabrikası
nın kurulma kararını verilmiş bulduk. 

Biz daha evvel verilmiş bir kararda değişikliği 
mucip bir hal görmedik. Bir taraftan fabrikanın 
yerini tesbit için mevsimin gelmesi beklenmekte 
olduğu gibi, diğer taraftan Gürleyik'ten elektrik 
enerjisi temini suretiyle ve fabrikanın bir an ev
vel kuvveden fiile çıkarılması hususunun temini 
Ekonomi Bakanlığının vazifesidir. Mâruzâtını s 

1. — Çorum Milletvekili Necdet Yûcer'in, 
Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı ve 4 arka
daşının, Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun Af Kanunu teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu (â/120, 121, 122) [1] 

(Rapor okunda) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? 

Enver Kök, 
Fethi Eriçağ, 
Sinan Tekelıoğlu. 
Reşad Aydınlı, 
Necati Erdem, söz istemişlerdir. Başka söz 

istiyen var mı .. 
Buyurun Enver Kök, 

£1] 135 sayüt basmayaz, tütanağm sonunda-
dır. 
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I bundan ibarettir. 

SABÎT SAĞIROĞLU (Erzincan) — Sayın 
Cemil Barlas arkadaşımızın söylediklerine te
şekkürden başka birşey diyemem. Erzincan ip
lik fabrikası hakikaten o havaliyi diriltee«ktir. 
İğdır pamukları orada işleneceği ıgîbi Erzincan '-

| da bugün bir Karayazı vardır ve birçok daha iş-
I lemiyen arazi vardır. Sayın Tarım Bakanı, bu 
| karayazı ve diğer işlemiyen araziyi bir kombine 
' kurarak işletirse bu işi daha mükemmel, faydalı 
j bir hale ifrağ edecektir. Bu hususta bizi müjde

lemesini Sayın Tarım Bakanından rica ettiğim 
| gibi, fabrika işine de bir an evvel başlanmasını 

Hükümetten rica ediyorum. 
TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 

— Efendim, yüksek malûmunuzdur ki; Zirai 
Kombinalarla, Devlet Ziraat işletmelerini birleş
tirerek Devlet örnek ve Üretim Çiftliği haline 
sokacak olan tasarı halen Tarım Komisyonunda 
müzakere edilmektedir. Bu tasan Büyük Mec
lisçe kabul edildikten sonra memleketimizin mü
sait olan mıntıkalarında Örnek ve Üretim Çift
likleri adedinin artırılmasını düşünüyoruz. Ke
za bunlardan memleketimizin ziraati için büyük 
faydalar umuyoruz. 

Binaenaleyh kanun tasarısı ikanuniyet kes-
betikten sonra Erzincan'ı da nâzan itibara al
maya çalışırız. 

ENVER KÖK (Sinob) — Muhterem arka
daşlar; ben hukukçu olmamakla beraber, tasa
rıda imzam bulunması hasebiyle bu ret keyfiye
tinde, Yüksek Heyetinizin bilhassa bâzı nokta
larda hassasiyetle durmanızı rica vesilesiyle söz 
aldım. 

Diğer arkadaşlarım da taşanlarını takdim 
etmişlerdi. Ben esasda, diğer arkadaşlarıma da 
iltihak ederim. Ancak bu tasarıyı getirmekte, 
bence en büyük âmil, milletlerin hayatında dö
nüm noktasını teşkil eden mesut hâdiseler me-
yanında telâkki ettiğim 25 yıl gibi büyük bir 
hâdisenin, rubu asra yakın, Cumhuriyet haya
tımızın tek dereceli seçimle vâsfl olduğu mesut 
hâdisedir. Adalet Komisyonu bu ileri sürdüğü 
mueîp sebeplerde pek kuvvetli bphınmamakta-
dır. Affın zaman zamaa cemiyet nizamını htrz-
duğu ileri sürülmektedir. Arkac&şjlarHtt, Türki
ye Büyük Millet Meclisi şimdiye ktdar sekiz Af 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

—JK — 
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Kanunu çıkarmıştır. Eğer aflar cemiyetin niza-
mim bozsaydı bu sekiz afla bu nizam bozulmuş 
olurdu. Fakat nizamda ben böyle bir bozukluk 
görmüyorum. Binaenaleyh bu noktayı kuvvetli 
bir sebep telâkki edemem. 

tkinci sebep; zaman zaman Yüksek Meclis j 
şahsi affa gitmiş olmasıdır. Muadil suçlardan j 
dolayı aynı aftan istifade etmiyen vatandaşla- j 
vm dilekçeleri Arzuhal Encümeninde çalışan ar- j 
kadaşlarımızca malûmdur. Mümasil ve muadil 
suçlardan dolayı bu vatandaşlar da af istiyor
lar. Esas itibariyle affa gitmek yerinde olur. 

Sekizinci Büyük Millet Meclisinin şimdiye 
kadar kabul ettiği şahsa matuf olan afların umu
mi şekilde ve teadülü temin için şümullü mahi
yete inkılâp ettirilmesi ve affın esas itibariyle 
kabulü, teferruat üzerinde işlenmek üzere tasa
rının komisyona iadesi münasip olur. Ben bu 
kanaatteyim ve bu maksatla bir takrir takdim 
ediyorum takdir Yüksek Heyetinizindir. 

FETHÎ ERÎMÇAĞ (Edirne) — Geçirdiği
miz yıllar içinde bir dünya harbinin ateş ve teh
didi sınırlarımızı, her sahada hava ve hayatımı
zı sardı. Devletçe, milletçe maddi ve mânevi 
türlü sıkıntılara, sarsıntılara uğradık. Fevkalâ
de ahval kanunlar yaptık, harfe bile ilân ettik. 
Bunlara muvazi hayati tedbirlere gidildi. Mü
him malzeme ve gıda maddelerine el koymalar, 
tahditler oldu. Trakya hemen baştan başa, is
tanbul kısmen muhacir oldu. Muvazzaf asker
lik yaşmdakilerden başka muhtelif bölgelerden 
muhtelif yedek sınıflar fakat bilhassa Trakya'
nın yirmi sınıf evlâdı birden askere alındı. Ge
ride kalanlar ne ekebildi, ne de ekilmişini toplı-
yabildi. Hayvanatını da yok bahasına elinden 
çıkardı. Bu hali ile girdiği 1942 kışında açlık 
tan ölümler gördü. Giderme çaçesini elan bula
madığımız 100 de beş yüz artan hayat pahalılı
ğının maddi ve mânevi varlığımızda tahribatına 
uğradık. Orman sahipleri ve nesillerden beri or
mancılıkla geçinenler, ormanlardan uzaklaştı
rılmaları neticesi kazanç ve geçim şartlarında 
büyük zorluğa ve değişikliğe mâruz kaldı. 1946 
da çok partili ve tek derece seçimli yepyeni bir 
hayat ve devre ile karşılaşıldı. Particilik ve se
çim faaliyetlerinin bütün yurda şâmil türlü te
zahürleri oldu. Bütün bunların herbiri kendi ba
sma fevkalâdelikler iken birbirini takiben gel
mesi veya birkaçına birden fakat hepsine mâ
ruz kalınmış olması üe cemiyet hayatının, fert-
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ler münasebatının kütle ve şahıs ruhiyatının en 
az o fevkalâdeliklerin her birisi çapındaki ağır 
baskı ve tesirinden masun kalamamış olacağı 
şüphesizdir ve binaenaleyh bu arada hadis ol
muş suç mahiyetindeki fiillerde bu fevkalâde
liklerin psikolojik ve sosyolojik dahlini, tesirini 
kabul etmek asla mübalâğa ve hata olamaz, 

Fevkalâdelikleri hattâ mevzuat ve resmî mu
amelât ile tesbit edilmiş birer realite olan şu 
olaylardan Adalet Komisyonunun habersiz ol
duğunu, olacağını kabul edemem, fakat bunla
rın cemiyet ve insan hayatına muhakkak olan 
derin tesiratma âdeta normal zamanların sükû
net ve soğukkanlılığı ile bigâne kalıp mevki ve 
kıymet vermemiş olması sebebini tâyinde âciz 
kaldım. 

Rapordaki (Memleket ölçüsünde değişiklik
ler, felâketleri takibeden devirler dolayısiyle 
ortaya çıkan âkideler) kayıt ve keyfiyetinin 
kendi şartlarımız ve hususiyetlerimiz nispetinde 
Ölçü edinilmesi, âdeta bir ideoloji ve sınır de
ğişikliği mahiyetinde lüzuma işaret eden böyle 
bir mütalâaya dayanılmaması memleket hak
kındaki iyi temenniyatımız itibariyle de yerin
de olurdu. 

Komisyon afda suç işlemeye teşvik edici bir 
tesir mütalâa etmektedir. Af gibi asil ve yük
sek bir tecellinin milletimize suç işlemeyi telkin 
edici olacağını düşünmek milletin iyilikbilirliği-
ni ve takdir kudretini inkâr gibi çok ağır bir 
şey olur. 

Gerçi af ile cezadan kurtulanlardan yine 
suç işliyenler olmuş ve olabilir.. Fakat bunların 
afdan istifade edenlerden bir daha suç işleme
miş olanlar karşısındaki miktarı nispet edilemi-
yacek kadar azdır. Kaldı ki rapordaki bu mucip 
sebebin kabulü ceza hukukumuzda mevcut te
cil ve şartla tahliye müesseselerinin lüzum ve 
faydasını da dolayısiyle inkâr ve ret olur. Mah
kemelerden beraet karan alabilmiş olanların 
hepsinin filhakika masum, beri kimseler olma
dığı muhakkaktır. Fakat bunların beraetinden 
sonra ve ceza evlerinden herhangi suretle tahli
ye edilenlerin hüriyetlerine kavuştuktan sonra 
bir daha suç işlemekten, mahkemelere düşmek
ten ne derece sakındıkları gorüle gelen bir ha
kikattir. Rapor affın suçtan zarar görmüş 
olanlarda yapacağı aksülamele de işaret etmek
tedir. Ceza; şahsan zarar görenleri tatmin için 
olmaktan ziyade, cemiyetin reaksiyonudur. Ni-
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tekim suçtan zarar görenlerin şikâyetçi olma
malarına, suçluyu şahsan affetmelerine rağmen 
iş âmme adına takip edilmektedir. Rapordaki 
kayıt veçhile af£a karşı suçtan zarar görenlerde 
hâsıl olacak tesirin bir mâni olarak kabulü hâ
linde de her zaman aynen ileri sürülebilecek 
olan böyle bir mucip sebep bundan böyle ne husu
si, ne umumi herhangi bir affa gidilememek gibi 
bir neticeye bizi götürür. Halbuki af insan tabi-
atinde meknuz olan, bir hilkat vergisidir. İnsan
ların ve cemiyetin vaz geçemiyeceği tabiî hali 
ve hasletidir. Hürriyetten mahrumiyetin bâzı 
kimselerde salâh temin etmesine veya pek az 
bâzılarında bunu sağlamamasına mukabil sade
ce hükmün tefhimiyle fakat bilhassa af karşı
sında derinden mtitenebbih olanlar ve artık de
ğil suç, kötülük dahi işlemekten alabildiğine 
çekinenler çok görülmüştür. Hapishaneler yeri
ne hastaneleri dahi düşünmüş olan medeni ce
miyetler kendi nizamını bozmuş olanlara karşı 
mukabele kudretini onları cezalandırmak sure
tiyle belirtirken asla intikamcı değildir ve ceza 
Hukuku suçların işlenmesindeki sebep ve saika, 
ruh haletine ehemmiyet vermekle, cezayı da 
buna göre tâyin etmekle hattâ bazan ceza 
dahi vermemekle insanın vasfı fariki olan 
duygu ile, duyarlıkla muttasıf davrana gelmiş
tir. Cemiyetin burdaki madelet duygusu ne ise 
aftaki şefkat duygusu da ondan başka bir 
şey değildir. Biz af ile suçlulara aynı zaman
da cemiyetimizin feda edilmez birer uzvu ve in
sanlar olduklarını şefkatle ihtar etmiş olacağız. 

Bugün mahkemelerin tâyin ettiği cezalan 
yeni ceza evleri dediğimiz yerlerde mahkûmiyet 
müddetlerinin yarı yahut üçte biri müddetlerle 
çekenleri muayyen şartlarla bırakmaktayız. Bu 
kısmen de olsa yapılagelmekte olan bir afiv de
ğil midir? Fakat bu suretle ceza evinden çıkan
lardan kaç kişi tekrar suç işlemiştir. Şu halde 
afiv mevzuatımızda mevcut olduğu gibi tatbi
katta da icra edilegelmektedir. 

Fakat buna karşı ,ne suçtan zarar görmüş 
olanlar bir şikâyette bulunmuşlardır, ne de isti
fade edenler cüretlerini artırmışlardır. Binaen
aleyh bu hususlara ait rapordaki mütalâalar 
hakikata uygun değildir ve affın vatan
daşlara tesiri korkulacak değil, t>elki güvenile
cek bir şeydir. Yeni ceza evlerinin gördüğü hiz
met karşısında başkaca bir af aramanın yersiz
liği ileri sürülebilirse de bütün hükümlerin ye-
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ni ceza evlerine gönderilememekte ve az cceza-
lılarm bu imkândan faydalanamamaları itiba
riyle bugünkü mevcutları ve şartları ile yeni 
ceza evlerinin varlığı af teklifimize karşı kâfi 
bir cevap teşkil edemiyeceğinden sarfı nazar 
yukarda arzettiğim fevkalâdelikler bakımından 
mütalâa ve müstenidatım umumi ve esaslıdır. 

Adliyemizi ve hâkimlerimizi, hürmet ve ifti
harla anarım: Bu duygumu asla aksatmaksızın 
mevzu bakımından bizzarur arzedeceğim bir iki 
husustan dolayı mazur görülmemi bilhassa kayıt 
ve rica ederim. 

Kanunlardaki ve hükümlerdeki ceza müddet
leri acaba suçların tıpatıp uyan, mukabili midir? 
Kısas esasından gayri ölçülerde bu mukabele
nin tam olabileceğini iddia ve kabul etmek 
mümkündür. Kanun vâzımca ceza miktarlarının 
tâyini itibari olduğu kadar hâkimlerin takdir 
ve tatbiklerinde de tam isabeti mümkün değil
dir. Filhakika temyizce bozulan hükümleri ha
tırlamak yerinde olur. Bu demektir ki, en az 
temyiz bozması miktarınca hatalı, isabetsiz 
hükümler sepketmiştir. Şu halde temyiz edilme
den veya temyizin takdir hakkına dokunması 
yahut hasbelbeşer gözünden kaçması neticesi 
tasdikiyle kesinleşen bu kabil hükümler ve ya
lan, uydurma şahadet ve delillerle uğranılmış 
mahkûmiyetler insanı derinden dtişündürse ye
ridir : insanların her hakikata nüfuz edememesi 
aciz ve kaderi ile hayatın hazin töcelliyatma 
kurban giden bu kabîl vatandaşlara cemiyetin 
aftan başka bir telâfi tedbiri ve garantisi yok
tur ve bu garanti telâfi tedbiri cemiyet için 
bir borçtur. 

Müsaadenizle şahit olduğum bir hali arzede-
yim: Bir ceza dâvasında davacı taraf avukatı 
müvekkili aleyhine beraet tefhim eden ceza hâ
kimine «Beyefendi bu kelimeyi zatıâlinizden 
çok işitelim» demek suretiyle halisane temenni 
izahlarından kendisini alamamıştır. Filhakika 
hemen her huzurunuza geleni mutlaka suçlu
dur kabul eden ve cezalandıran olarak kendini 
tanıtmış olan bu ceza hâkimi delile iktiran et-
miyen bir başka ceza dâvasında da haklı olarak 
beraet talep eden savcıya çekildikleri müzakere 
odasında «canım buna hiç mi ceza vermiyece-
ğiz» sözleri ile âdeta cebinden bir şey kaybede
nin düşüncesine bürünmüştür. 

Başka bir küçük misal olarak bir vilâyet ga
zetesinin şu yazısını okuyacağım: 

- 2 6 9 — 



B 4? 18.2 .1949 0 . 1 
c Ekmek işb I 

«Aylardan beri Urfa'da mevcut bir tek un 
fabrikasının bozulması yüzünden ürfa kara bir 
ekmek yiyordu. Bundan birkaç gün evvel im fab
rikasının işlemeye başladığını haber aldık, İşitti
ğimize göre Urfa'da çıkacak ekmeğe de diğer bü- I 
yük vilâyetlerde olduğu gibi çavdar katılması dü- I 
şünülüyormuş. Yahu Allah yok ımı? İnsafınız ol
sun 

Bu Türkiye'ye buğday ambarlığı yapacak vi- j 
lâyette, çavdar ııe demek, bundan sonra çavdar I 
bulamadık, diye mi halka temiz bir ekmek yedir- I 
miyeceğiz? Ekmek işi başka şeye benzemez, hat- i 
tâ, su, hava kadar mühim olan bu meselenin bir an 
evvel halledilmesi lâzımdır. Bizden buğday satın 
alıp un ve ekmek yapan vilâyetler, bu derdi gör
müyor bu devayı yapmıyor, bize ne oluyor? Mem
leket dâvasında, samimiyet her şeyin başında gel
melidir»». 

Bu yazının muharririni mahkeme altı ay hap
se mahkûm etmiş. Benim kendi anlayışımla bu 
yazıda gördüğüm şey her hangi bir tecavüz ve 
suçtan katiye» âri ancak bir gazetecinin vazifesi 
olduğu üzere cemiyet menfaatine yerinde teıdçit 
ve ikazda bulunmuş olmasından ibarettir. 

Yıllarca ağır hapis ve hattâ idam cezalarına 
kadar çoğaltmak mümkün olan misali Yüksek 
Meclisi fazla işgal etmemek için kesiyorum. Mev
zuatınızda hüküm hâkimine takdir hakkında bü
yük yer ve kıymet verilmiştir. Bu çok doğrudur. 
Filhakika hâkim vasfını bihakkın haiz olan ze
vatın takdirlerini güvenle, hürmetle telâkki etme
mek fakat arzettiğim misâller karşısında da irkil-
memek mümkün değildir. ! 

Yukardan beri arzettiğim sebepler ve hakikat-
lar itibariyle umumi affın bir lüzum ve zararet 
olduğu kanaatindeyim. JRaporun reddi suretiyle 
tekliflerin görüşülmesinin kabul Duyurulmasını j 
dilerim. 

SINAN TEKBLİOĞLU (Seyhan; Sayın j 
arkadaşlar, beni bu teklifi yapmaya sevk eden sa- | 
ik mahpushanelerimizin kötü durumlarıdır. 

Arkadaşlar; tabiî hepimiz dairei intihabiyele- j 
rimizde ve diğer yerlerde mevcut olan hapishane
leri gezdiğimizde sinek bile yaşıyamıyan o yer- I 
lerde mahpus olan vatandaşlarımızın ne kadar fe
ci vaziyette olduklarını anlarız, tnsan hasbelkader j 
bir talihsizlik eseri olarak işlemiş olduğu bir suç- j 
tan dolay), o suçun icabettirdiği cezayı çekmek } 

mecburiyetindedir, fakat o cezayı çektirirken 
kimsenin onu zamansız öldürecek bir vere koyma
ya hakkı yoktur. 

işte arkadaşlar, hakikaten birçok masraflar 
ihtiyar ederek bu hapishaneleri, medeni bir şe
kilde, insan yaşıyacak bir şekilde onarması, uzun 
zamana mütevakkıf olduğunu hepimiz biliriz. 
Ve kabul ederiz. 

Sonra arkadaşlar; Adalet Komisyonunun ile
ri sürdüğü gibi af ve o affa saik olanlar, ikinei bir 
cürüm işlemesine sevketmez. Hiç bir insan yok 
tur k i ; dünyada yapmış olduğu kusurun cezası 
m vicdan azabiyle çekmiş olmasın. 

tnsan nihayet bir tehevvür neticesi olarak 
işlediği suçtan dolayı, gerek büyük ve gerek 
küçük olsun, bir ıstırap ve elem içinde kalbinin 
sızladığını mutlaka hisseder. Fakat acaba o in
sanlar ne gibi bir tesirin altında, nasıl bir ruhi 
haletle o suçu işlemişlerdir? acaba istiyerek mi 
işlemişler, yoksa mecbur mu bulunmuşlardır. 
Bunun kanunlarımızla halli mümkün ve tetkik 
edecek şekilde olmadığımız gibi, miktarını da 
tâyin etmek güç olur. Bir hâkim dahi o insanın 
ahvali umumiyesini yeknesakta bir doktor gibi 
teşhis edemez. İşte onun içindir ki hâkimler ka
rarını verirken elindeki kanuna bakar ve o ce
zayı verir. Fakat arkadaşlar, kananlarımız her 
suç içjn ayrı ayrı bir esbabı muhalife nazarı 
itibara almamış, alelûmum bir suça karşı ceza 
koymuştur. Bunda bir asgari ve birde âzami had 
tanımıştır. Fakat muhaffif olan kısma, her mad
de için bir esbabı muhaffefe konmamıştır. Bina
enaleyh bu bakımdan çok hafif olan bir suç kar
şılığını en ağır bir suça giren bir ceza ile kar 
şılar. 

Meselâ elimde, bu tasan çıkmazdan evvel 
aldığım belki binlerce mektup vardır. Bu mek
tuplardan bir tanesi Edirne hapishanesinde Ne
dim isminde bir gençtendir. Bu genç orada her 
hangi bir müessesede veznedar. Birgüıı hesabı 
tetkik edilmiş 4 lira noksan çıkmış derhal Millî 
Korunma Mahkemesine göndermişler •"»,;'> seneye 
mahkûm olmuş. Şimdi bu çocuk yatıyor. Mecli
sin Dilekçe Komisyonuna da bir istida vermiş 
istidası da tabiî tetkik edilecek. 

İşte arkadaşlar affı icabettireıı, istilzam etti
ren eşkâl budur. İnsan 4 lira için 5 seneye mah
kûm olur mu? Belki bu kadar para noksan ola
bilir. Tabiî hâkim elindeki kanuna göre, irti
kâp ve irtişa için âzami ve asgari tâyin edilmedi 
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ğiııden, buna da o cezayı verir ötede yüz bin lira 
çalana da onu verir. Binaenaleyh affın bunun içi» 
lâ$nı olduğu kanaatindeyim. 

EMÎNİTTÎN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) - ihti
las affa giriyor mu paşam 1 

StNAN TBKElitOĞLU (Devamla) — Onla
rı da arzederinı. 

Arkadaşlar; yine böyle bir adam öldürmüş 
bir ihtiyar halde yatıyor. 18 seneye mahkûm ol
muştur. Bir genç öldürmek için üzerine hücum 
etmiş ihtiyar altta iken elinde onunda bir bıçak 
varmış gence çaplanı vermiş genç de oluvermiş 
(Gülüşmeler) sonra bu ihtiyar 18 seneye mah
kûm edilmiştir. Eğer bu ihtiyar onu öldürme-
seydi o ihtiyarı öldürecekti. Şimdi adam 18 sene 
yatacak. Gerçi kabahat ölende mi? Her ikisinde 
mi malûm değil. Bunu burada tefrika imkân 
yoktur . 

Sonra elendim, af mücrimleri, mahkûmları 
teşvik etmez, bilâkis onları intibaha davet eder, 
sevkeder. Esasen bir mahpus hapishaneye düştü
ğü günden itibaren ailesinin ıstırabı, yavruları-
um elîm ve kederleri onun kalbini sızlatmaya 
başlar, yapmış olduğu suçun ağırlığını taham
mül edilemiyecek bir şekilde çeker. Bu suretle 
hor gün biraz daha intibaha doğru gider, daima 
da nadim bir vaziyet yaşar. Hükümet bu neda
mete doğru gitmiş olan insanın yardımına koşar 
da eczasını bir iki sene hafifletirse kusur mu 
olur? Orada yatanların hepsi bizini evlatları
mızdır. Onların içinde hüküm giymiş, fakat ka
za ve kadare kurban gitmiş insanlar vardır. 

Sonra arkadaşlar ,yine Dilekçe Komisyonun
da bulunan arkadaşlarımız bilirler, biz de oraya 
geçtikten sonra çok iyi öğrendik, hapishanenin 
ahvali dâhiliyesi onun içine giren insanlar 
çok çabuk erittiğine kâfi biv delildir. Bunun 
için teverrüm, orada oldukça ilerlemiştir. Bir 
tanesinin istidası tam 3 sene evvel verilmiş fakat 
maalesef muamelesi intaç edilememiştir. 

Binaenaleyh arkadaşlar; böyle sâri hastalık
lar dolay isiyle affın lâzım olduğu mutlaktır. 

Bizim teklif ettiğimiz şekil, umumi aftır ama 
bütün mahpushanelerin boşaltılması şeklinde tek
lif edilmiş bir kanun değildir. Meselâ irtikâp 
ve irtişa suçları bizim teklifimizde yer alma
mıştır. Fakat gene derhal arzetmek isterim, irti
kâp, irtişa suçlarının bir çoklarında bir mecbu
riyet karşısında yapılmış olanlan vardır. Meselâ 
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bir tahsildar, şahsan bendenize müracaat ettiği 
gibi Büyük Meclise de müracaat etmiştir, bu 
tahsildarın yanında para vardu\ oğlu verem 
olmuş, doktor diyor ki, 150 lira verirsen ben ona 
hava veririm, çocuğun kurtulur. Adam yanın
daki paradan 150 lirayı veriyor, doktor da hava 
veriyor. Fakat adam yanmdaki paradan sarfet-
tiği 150 lirayı yerine koymadan bir kontrolü 
tâbi tutuluyor haydi 8,5 sene mahkûm. Adanı 
diyor ki, oğlum öldü, çoluğum, çocuğum perişan 
oldu, ben de mahvoldum, kusurum da budur. 
diyor. Yüksek Meclis şayet bu kanunu tekrar 
komisyona havale eder ve orada tetkik ettirir 
ve bu kanunun içine girmeye lâyık görülecek 
cezalar varsa bunları komisyon seçer, ve Meclis 
de kabul ederse kanun olur, bizimki bir teklif
ten ibarettir. Binaenaleyh teklifi kabul etmek 
Yüksek Meclisin arzu ve iradesine tâbidir. 

Sonra arkadaşlar: demin arkadaşımın söyle
diği gibi, bizim birçok zaman bâzı eşhasa mah
sus olmak üzere çıkardığımız aflar oluyor. Bina 
enaleyh o afları bir az daha şumüllendireeek 
olursak mesele kalmaz. Bugün Devletin ceza ev -
îerinde tutuk ve hükümlü olarak 32 000 kişi 
vardır. Tabiî bu afla bu 32 bin kişinin hepsi 
çıkacak değildir. Bunların bir kısmın 3 senesi. 
bir kısmının beş senesi ve bir kısımlarının Dev
lete ait olan para cezaları affedilecektir. Fakat 
bunun karşısında Devlet ve bilhassa adalet ciha
zı mükemmel bir nefes alacak, derin bir nefe>< 
alacaktır. Bugün mahkemeler dosyalarla dolu. 
Bu mahkûmlar ve tutuklar bütün evrakları o 
mahkemeden bu mahkemeye gider, temyize gi
der, şuraya buraya gider. Bunların tamamen 
ortadan kalkması da Devlet için faydadan hali 
olmasa gerektir. Binaenaleyh bizim yapmış oldu
ğumuz teklif, vatandaşlar için tehzibi ahlâk et
miş olanlar için ve memlekette babasını ve kar
deşlerini bckliyen insanlar için bir müddet evvet 
kavuşmasını temin etmiye matuftur. Karar. ıey 
heyeti âlinizindir. 

NBCATÎ ERDEM (Muğla) — Muhterem ar
kadaşlar; Af Kanunu müzakere edilirken, bun
dan ewel memlekette veya memleket haricinde. 
ecnebi memleketlerde neşredilen af kanunları
nın istinadettiği mucip sebepleri veyahut meni 
leket ahvalinde cürüm ile, ceza ile, af ile alâka
sı ohnıyan tebeddülleri göz önümde tutarak ona 
göre hareket etmek akademik ve mâkul bir ha 
reket sayılmaz. 

tn — 
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Mâkui hareket bundan evvel mevcut olan 

ceza müesseseleri ile, bugün tesis edilmek iste
nilen af müessesesi arasında açık bir tenaku
zun, derin bir uçurumun vücuda gelip gelmi-
yeceğini mülâhaza etmek ve ceza teşkilâtında 
âmil ve müessir olan maddi ve kanuni esbabın 
bugün ortadan kalkmış olup olmadığını düşün
mek icabeder. Bunun için acaba ceza müesse
sesi hangi maksatla teşkil edilmiştir, cezalar 
hangi mucip sebebe istinaden tertip edilmiştir; 
Bunları tetkik etmek istiyorum. 

Yüksek Heyetinizce malûmdur ki, suç ceza 
tehdidi altında olmak şartiyle Devletin emret
tiği şeyleri yapmamak, nehyettiği şeyleri yap
maktır. 

Şu halde suç Devlet nizamını altüst eden 
bir fîilü harekettir. Devlet bu nizamı korumak, 
tecavüz ve ihlâlden siyanet etmek için elbette 
bir çareye baş vuracaktır. Bu çare de ceza ter
tibidir. Ceza tertibi intikam hissiyle yapıl
maz. Çünkü intikam hissiyle ceza vermek hiç 
bir fayda mülâhaza etmeksizin zarar işlemek 
demektir, zarara zararla mukabele etmek de
mektir. Zarar ne kadar memnu ise, zarara za
rarla mukabele etmek te o kadar memnudur. Za
rar ne kadar kötü ise zarara zararla mukabele et
mek de o kadar kötü olur. Binaenaleyh, ceza ter
tibinde intikam hissi yoktur. 

Bugünkü mevzuata göre ceza tertibinden 
maksat cezadan şahsan zarar gören kimselerin 
tesellisi değildir, bugünkü mevzuata göre yapı
lan suç heyeti içtimaiyeye karşı iras edilmiş bir 
zarar telâkki edilmektedir. Bu sebepledir ki, 
bes on tane şahsi suç istisna edildikten sonra 
bütün mütebaki suçlarda suçtan zarar gören 
kimselerin veya velilerinin veya mirasçılarının 
hukuku âmmeye müdahale etmelerine imkân 
yoktur. Meselâ bir maktulün vârisi kendi mu
risinin katledilmesinden dolayı hukuku âmmeyi 
tahrik edince, müddeiumumilik vazife başına ge
çer, âmme dâvasını açar. îsterse o vâris tahrik
ten sonra, mahkemeye bir dahilî dâva istidası 
vererek kendisinin şahsi zararının telâfi edilme
sini de ister. Fakat bu vâris katil fiiline muka
bil idam cezasının verilmesini isterken, mahkeme 
18 sene ağır hapis cezası verir ve Fakat bu da
vacının yani müdahalecinin istediği bin lira taz
minata da hükmederse, artık davacının hukuku 
şahsiyesi temin edilmiş olduğundan, bu 18 sene 
ağır hapin, muhalifi kanundur, idam cezası ve-
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r ilmek lâzım gelirdi iddiası ile hükmü temyize bi
le hakkı yoktur. 

KÂMİL EKBEK (Yozgad) — Var, Temyiz 
kararları vardır. 

(Devam, devam sesleri). 
NECATI ERDEM (Devamla) — Eh, siz ge

lin söyleyin, Yüksek Meclis müsaade ederse ko
nuşuruz. 

Yani suçtan zarar görenler Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunundaki sekiz suç müstesna ol
mak şartiyle hukuku âmmeye müdahale edemez
ler. Bütün kanunlarla suçtan zarar gören kim
senin zararları tazminat ile telâfi edilegelmiştir. 
Yoksa hukuku âmmeden bulunan cismani ve hür
riyeti tahdit eden cezalarla veya para cezalariyle 
suçtan zarar gören kimselerin zararlarını telâfi 
cihetine gidilmemiştir. Kanunu Ceza önümüz
dedir. Devlet nizamını korumak suçluya ceza 
tertip edilmekle mümkün olur, heyeti tçtimaiye-
nin acaba bu ceza tcrtibindeki gayesi nedir, mak
sadı anladık. Burada iki nazariye var, birisi ib
reti müessire nazariyesi. Yani bir suçluya ceza 
vermekle suç işlemek itiyadında bulunan, suç iş
lemek hevesinde bulunan ve buna hazırlanan 
kimseleri ceza işlemekten menetmek, verilen ce
zayı ibreti müessire olarak göstermek, demektir. 

Diğer bir nazariyeye göre tehzibi ahlâktır. 
Bir taraftan suçlunun ceza evine gönderilmek su
retiyle suçtan uzaklaştırılması, diğer taraftan da 
onun ahlâkını, ahvali ruhiyesini tehzip ve tat-
iıir etmektir. 

(kinci nazariyenin peşinde koşanlar suçluları 
iki kısma ayırmışlardır. Birinci kısmı suçlular 
ervahı habise sahibi (Gülüşmeler) olan kimseler
dir. Bunların tehzip ve tathire kabiliyetleri ve 
tahammülleri yoktur. Bunlar idam edilirler. 

İkincisi; ruhan habasete meyyal ve müsait 
olanlar Bunlar ceza evine gönderilerek ahlâkla
rının, ahvali ruhiyelerinin tehzibi cihetine gidi
lir. 

Şimdi bugün, eğer mîllet suç işlenııyecek se
viyeye yükselmiş ve ibreti müessire ve tehzibi ah
lâk nazariyesini tatbikma ihtiyaç kalmamış ise, 
hiç kimsenin mahkemeye gitmek niyeti yoksa. 
Mahkeme kapıları kapanmışsa. Bütün mahkûmlar 
da memnu hakların iadesi talebinde bulunacak 
kadar tehzibi ahlâk etmiş olduklarını, millete 
âmmeye göstermişlerse, benim bu affı umumiye 
diyeceğim yoktur 

m 
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Yok ibreti müessire ve tehzibi ahlâk nazariye

sine bugün dahi ihtiyaç varsa ki, vardır, mahkeme 
koridorları buna şahittir, mahkeme koridorları 
panayırlar gibi doludur. Bshabı mesalih birbi
rine sürünmeden geçemez. Bu sebeple ceza ter-
tibindeki âmil ve müessirler, cezai müeyyideyi 
ayakta tutmak için vâki zaruretler göz önünde te
celli ederken bir sürü muzır şahısları kapıp sa
lıvermek ne demektir? Gerçi memleket ahvalinde-
ki tebeddül nazarı itibara alınır. Fakat bu te
beddül cürüm ile, ceza ile, af ile, memleket reji
mi ile alâkadar olmalıdır. Meselâ: İstibdat dev
rinde şekli hükümetin kalbine çalışan bir fırka, 
bir hizip, bir zümre bu maksatlarına nail dama
dan Hükümetin pençesine düşmüş ceza görmüş 
ise Meşruti idare veya Cumhuriyet teessüs edince 
artık bu adamları affetmek zaruri olur. Niçin? 
Heyeti içtim aiyenin istediği rejimi elde etmek 
için çalışmış suç işlemiştir de ondan. Buna bir 
diyecek yok. Ama memlekette demokrasi hayatı 
yer almış, veya memleket sulha kavuşmuş veya 
memleket tecavüzî vaziyetinde muzaffer olmuş ise 
bu tebeddüller ve kazançlar ile mücrümleri sa
lıvermek arasında ben bir irtibat tasavvur ede
miyorum. Bu vaziyet bir çiftlik sahibinin çift
lik dâvasını kazanmış olmasından doğan sevinç 
içinde çiftliğindeki yırtıcı hayvanları salıvermesi 
gibi birşeydir. Arkadaşlar; bizim medresede okun
duğumuz birşey vardır, îlletüladem ademülilledir. 
Yokluğun delili nedir? Varlığı istilzam eden se
beplerin yokluğudur. îlletüladem ademülille ka
idesi budur. Niçin affı umumi ilân ettik. Bu su
alin cevabı neden ceza vermiştik? İbreti mües
sire ve tehzibi ahlâk nazariyelerini tatbik et
mek sebebiyle değil mi? Eğer bu sebep zail ol
muşsa cezanın kalkması zaruridir. Haleti ruhi-
yelerini tashih etmiş olan mahkûmları ceza altın
da bırakmak faidesizdir. 

Fakat böyle bir haleti ruhiye mevcut mudur? 
Mahkemelerde yanlış hükümler verildiğinden, 
cürümle ceza arasında nispeti âdilenin mülâhaza 
edilmediğinden, hiffet veya şiddet sebepleri na
zarı itibara alınmadığından bahsettiler. Fakat 
bu sayın arkadaşların bu bahisleri suçu işliyen-
lerden dinledikleri feryada dayanmaktadır. 
Ben burada bu yanlış denilen hükmün dosyası
nı görmezsem, zabtı tetkik edip orada cereyan 
eden şeylere vâkıf olmazsam buna kani olamam. 
Benee heyeti içtimaiyenin hakiki suç unsurları
nın tâyin ve teşbit edildiği yer yalnız mahkeme-
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lerdir. Ben bunun üzerinde dururum, ta hilâfı
na delil gelinceye kadar. 

Bir de efendim, eğer hakikaten mahkemeler
de yüzde 5, yüzde 10 haksız hükümler varsa 
veyahut bâzı arkadaşların mülâhaza ettiği veç
hile ceza evleri kullanılamıyacak halde ise bu
rada hukuk statüsünü tamir etmek, ıslah etmek 
lâzımgelir. Affa gidilmez. Ceza eyleri bozuk ise 
onları da ıslah etmek icabeder. Pekâlâ; ceza ev
lerinin bozukluğundan dolayı 1949 senesinde 
bir af yaparsak 1950 senesine kadar ceza evle
rine daha 100 mahkûm girerse 1950 senesinde 
bir daha mı affedeceğiz? 

Evet, affı umumiyi istilzam eden sebeplerde 
mülâhaza edilebilir. Meselâ, Allah göstermesin, 
bir istilâ vukuunda memleketin yarısından faz
lasını boşaltmak, halkı cephe gerisine çekmek 
icabederse elbette mahkûm ve mevkufların is
tilâ kuvvetlerinin ellerine düşüp esir olmaması 
için hapisanelerin kapıları açılır, 

Bir harb vukuunda mücrim ve mahkûmların 
adedi bir ordu teşkiline müsait olacak kemmi-
yete baliğ olmuş ve böyle bir orduya hakikaten 
ihtiyaç hâsıl olmuş ise, bunlar tahliye edilerek 
silâh altına alınır ve Devlet hizmetinde kullanı
lır. 

Şu benim hatırıma gelenlerden başka He
yeti Celileniz bâzı sebepler bulabilirsiniz. Fakat 
bu, o kadar umumi ve o kadar mebzul değildir. 
Her düşünen onu kolay kolay bulamaz. 

Evet bir zümrenin affını istilzam edecek se
bepler çok bulunur. Fakat bütün suçların affı
nı istilzam edecek sebepleri bulmak.kolay değil
dir. Tarih boyunca buna tesadüf edilememiştir. 
Meselâ bir muharebe esnasında milis teşkilâtı 
yapan bir valinin hu teşkilâtı kurmak için fert 
lerin hukukuna tecavüz etmiş ve husule gelen 
bu teşkilât memlekette sırf memleket müdafaa
sına maksur olmak üzere birtakım suçlar işle
miş ise bu suçları effedilir. Çünki gaye büyük
tür. Gaye memleket müdafaasıdır. Ama bu gibi 
esbabı maddiye ve kanuniye, esbabı mâkule 
mevcut olmadıkça; memlekette demokrasi zih-

| niyetinin yerleşmesi, yok Cumhuriyetin 25 nei 
I senesine girilmesi, yok bilmem cürüm, ceza ve 
\ af müessesesi arasında hiçbir münasebeti bulun-
l mıyan değişikliklerin husule gelmesi dolayısiy-
I le af ilân etmek, ceza teşkilâtında müeesir olan 
j sebep ve âmilleri unutmak demektir. 

~ WW ~ 
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Sizi fazla taciz ettim. Benim anlayışım bu { 

merkezdedir. Binaenaleyh komisyon raporu ye
rindedir. (Soldan alkışlar, bravo sesleri) 

HASBNE İLGAZ (Çorum) — Sayın arka-
daşlar; yetkili bir arakadşırnızdan sonra söz al- ' 
mak biraz çok müşküldür. Fakat ben başka biv i 
veçheden bu iş üzerinde bir inceleme, bir fikir or- j 
taya atacağım, onun için müsaadenizi rica ede- { 
rim. 

Cumhuriyetin 25 nei yıl dönümü münasebetiy
le, umumi af hakkında Büyük Millet Meclisine i 
arkadaşlarını tarafından verilen kanun tasarısı- | 
na Adalet Komisyonumuzun yetkili üyeleri lâ-
zımgelen incelemeyi yaptıktan sonra ret kararı 
verdiğini elimizde bulunan komisyon raporundan ] 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Hüriyete âşık olanlara bir ceza evinin sistem
li ve tahdit edilmiş havasından kurtulmanın ne 
demek olduğunu gayet iyi ölçebilirler. Hüriyeti [ 
münselip olanların ise ona kavuşmak için suç. ile İ 
serbesti arasında bir vicdan mücadelesi yapmış I 
olmaları gerek. I 

Bütün dünya ceza ve tevkii evlerinde olduğu j 
gibi, bizim ceza evlerimizde de muhtelif tip suçlu- j 
lar bulunmaktadır. 

Bunlardan bir kısmı bir kadersizlik neticesi I 
olarak aile terbiyesinden uzak, muhitin tesirin- I 
den kendini kurtaramamış, zayıf iradeli, kültür- f 
süz birer zavallı insanlardır j 

Bir diğer grup. ise, serbest hayatlarında im- j 
ımıs, şeref ve haysiyetleriyle çalışır, kendilerini J 
ve ailelerini geçindirir birer faydalı insan iken { 
bir kaza neticesinde birer suçlu vasfını taşıyarak i 
ceza ve tevkif evlerimizde yer alanlardır. Şüphe- j 
siz bu nevi suçlula» diğerlerine göre az ise de yi- I 
ne bir yekûn tutmaktadır. Bu nevi vatandaşlar I 
bir anlık sersemlik ve şaşkınlıklarının pişmanlığı- j 
m bir ömür boyunca çekerler ki; bu suçluların I 
kanunun kesin hükümlerinden daha büyük ıstırap i 
çektiklerine şüphemiz yoktur. 

îşte biri cemiyetin, diğeri de kaza ve kaderin ] 
yarattığı bu iki grup suçluda fiil şüphesiz yine i 
bizlerden, aynı bugünkü cemiyetin aksak tarafla- j 
rmdaıı gelmektedir. I 

Diğer bir üzüntümüz de: Bizim ceza evlerimiz I 
suca göre cezalıları ayırmış, tasnif etmiş olmadı
ğından çok feci durumdadır. 

Henüz suçu adalet yolları ile kesinleşmemiş 
olanlarla, kesinleşmiş olanları, bir yankesici, j 
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bir kaatil, bir caniyi yanyana, diz ûm veya baş 
başa görmekteyiz. Gezdiğim yerlerdeki ceza 
evlerinden birinde bir mahkûmun bana yazdığı 
şu satırlar bunu daha açık olarak ispat etmek 
tedir. 

(Buraya neticesini kestiremediğinı bir işten 
suçlu olarak geldim. Fakat daha çok şeyler öğ
renerek ve daha suçlu olarak çıkacağım) diyor 
İşte muhtelif meselelerden suçlu görülerek bu
ralara sevkedilenler günlerce buralarda bekle
tildikten sonra belki tahliye edileceklerdir. Bu 
şekil vatandaşlar için Savcı veya Yargıçta bit 
vicdani kanaat tebellür ettiği takdirde . (suçun 
istenmiyerek yapıldığına göre) suçlunun affe
dildiğini ve mahkemenin sükut ettiğini bilmek 
teyiz fakat bazan imkânsızlıklarla karşılaşıldı 
ğmdan zaruretler karşısında bir cezaya doğu; 
gidilmektedir, İşte benim fikrim bu kanuni 
süre beklenilmeden zaman bir affa doğru gitme 
nin faydalı olacağıdır. Bunun için bir Cumhu 
riyet Bayramı, 23 Nisan veya sair şekilde umu 
mi aflara gitmenin doğru olduğunu geçen 
yılların tecrübelerinden gördük ve anladık. 

Belki hariçte intikamını bâzı af yıllarına gö- * 
re ayarlıyacak birkaç zayıf iradeli, cinayet iş 
lemeye tahrik edilmiş kimseler bulunabilir. Bu 
gibilere işlediği suçun muayyen devrelerde affa 
mazhar olacağı düşüncesini vermek şüphesiz ce 
miyetin zararına olacaktır. Bilhassa mükerrer 
suç işliyenleriıı bu umumi aflardan istifade ede
bilmelerini çok yanlış bir hareket olarak gör
mekteyim. 

Benim kanaatim ve Bakanlıktan ricam: 
Ceza ve tevkif evlerimizde hakikaten aflÇa 

lâyık vatandaşlarımız vardır. Yalnız bunların 
affedilmesi ve kanuni süreden uzaklaştırıbinil
mesi için umumi bir affa doğru gitmekten ziya
de yine kanun yolu ile diğer bir sekil bulunmayı 
mümkün olabilir. Meselâ bu hakkın teşekkül 
edecek komisyonlara muayyen zamanda veril
mesi suretiyle kısmî affa gidilmesi ve böylece 
aksaklığın önlenmesi kabil olabilir sanırım 

Şüphesiz bu salâhiyeti taşıyan komisyonlar 
her vilâyette olanılyacağı gibi bu komisyona üye 
olacakların evsafının artması da Adalet Bakan
lığımızın ve uzmanlarının vazifesidir. Biz yalnız 
ortaya bir fikir atmaktayız ki, tetkiki ve teknik 
formalitesi alâkalılara düşer. 

Namtukâr, tecrübeli, bilgili, derin görüşlü 



B : il 1 8 . 2 
kanaat ve fikir sahibi komisyon üyelerinin çok 
faydalı olaeağına kaniim. 

Bir bakışta böyle büyük bir salâhiyetin bir 
komisyona verilmesi adlî otoriteyi, diğerlerin
den daha fazla kuvvetlendireceği düşünülebi-
lirse de iyi bir murakabe ve derin bir görüş ve 
iyi bir tatbikatla bunun Önlenebileceğine ka
niim. Ancak bu yollardır ki; savcıları ve yar-
gıçları vicdani huzur içinde kanuna göre suçlu 
telâkki edilen herhangi bir kimseye karşı hü
küm ısdar etmekte rahat bırakabilir ve çok defa 
da vatandaşın işini sürüncemede bırakmalarına 
mâni olabilir. Ozaman eldeki dosyalar ile suç-
lunun ceza müddeti içinde gösterildiği iyi ha
reket bir mutabakat arzedince, komisyonlar da 
affa doğru gitmekte vicdanen daha serbest ka 
labilirler. 

istediğim şeyin güç, zor olduğunu bilmekte
yim ; fakat zaman, zaman Büyük Meclise kanun 
getirmek ve yüzlerce vatandaşı bu yola imale 
ederek ümitlendirmek, bekletmek daha tehli
kelidir. Bugün ortaya atılan fikir yenidir. He
nüz hazmedilememiştir. Bu yüzden aykırı gö
rülebilir. Fakat bir gün muhakkak bu yetki 
adlî komisyonlara verilecek, affı umumi, ka
nun yollarından kurtularak vicdan, kanaat ve 
duygu ve insanlık yollariyle verilecektir. Ancak 
bu yolladır ki; kaderin şansın, mukadderatın 
cilvesiyle ceza ve tevkif evlerine düşen vatan
daşların hayatı, insanlığın derin görüşü ve du
yuşu ile kucaklaşacak kadar, şe'ni ve mukad
derat denilen elle tutulmıyan bu kuvvetlerle 
müeadele edilmek imkânı bulunabilecektir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) —Muhterem ar
kadaşlar, biz Adalet Komisyonunun Yüksek Hu
zurunuza takdim etmiş olduğu mucip sebepler 
üzerinde durmayı düşünürken bir de karşımıza 
Necati Hoca çıktı. Necati Erdem bilmem ki Me
rih'temi yaşamaktadır? Eğer Merih'te yaşıyorsa, 
o başka, eğer Türk Vatanında yaşıyorsa soruyo
rum; asri ceza evlerini gezmiş midir? İmralı'ya 
gitmiş midir? Muhterem arkadaşlar, Necati Er
dem; bütün noktai nazarını şuraya bağladı. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Mecelleye daya
dı. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Müsaade 
buyurun, şuraya dayadı. Tezhibi ahlâk; bu va- j 
tanda var mı? Ben kendisine soruyorum; yok mu? i 
Bu Meclisin çok muhterem bir üyesi bir hâdise i 
nakletti dedi ki: Amerika'dan Amiral geldi, tm- ! 
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ralı'daki vaziyet kendi ıttılaına ve müşahedesine 
arsedildi, oradaki hapisler balıkçılık yapıyorlar, 
Amirale deniyor ki; bunlar hapistir balıkçılık ya
parlar tuttukları balıkları ta İstanbul'a kadar 
götürüp bırakırlar ve dönerler, inanmıyor, na
sıl olur, diyor? Bilâhara kendi adamlarından ıt
tılaına arzedilen hâdisenin hakikat olduğunu 
öğrenince o Türk'e özür diliyor; söylediğiniz 
doğru imiş affedersiniz ben inanmamıştım, diyor. 

Bendeniz hapishaneye girmemiş namuslu va
tandaşlardan bahsetmiyorum tezhibi ahlâka maz-
har olmadığı iddia edilen kaatilden bahsedi
yorum. 

Başka bir misali Erzincan Milletvekillerinden 
sormak isterim: Erzincan faciasında, zelzeleden 
sonra Erzincan Hapishanesinin o mahkûmları ne 
yaptılar? 

Gazetelerin yazmış oldukları yalan mı idi? 
Hayır... Yine pek muhterem bir zat bütün haya
tımda kendisine hürmet ettiğim bir zat bize dedi* 
ki, hapisler hapishaneden çıktıktan sonra vatan
daşların elmaslarını altınlarım toplamış getirip 
bir yere teslim etmişlerdir. Bunu yapan kimdir? 
Tezhibi ahlâka mazhar olmadığı burada beyan 
edilen Türk mahpusudur. Binaenaleyh arkadaş
lar, bu misalleri çoğaltmaya lüzum yok, hepi
miz bunları biliyoruz. Necati Hoca, Necati Er
dem'in ktinat ettiği manzara bu millete yakıştı
rılacak veya yapıştırılacak bir yafta değildir. 

Sonra bir şeyi de Yüksek Huzurunuzda ayrıca 
belirtmek isterim. Lütfen müsaade buyurunuz, 
diyor ki, Necati Erdem, gidin mahkemelere... 
Ne varmış mahkemelerde? Orada insanlara sürtü-
ııerek geçebiliyormuşsunuz. Ben bu zata soruyo
rum, bu koridorlardaki vatandaşların hepsi cani 
midir veya buna yalan şerir midir? Hayır, ha
yır. Sayın arkadaşım ifade buyurdular, ticaret 
mahkemeleri ve saire... 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Talâk dâvaları. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. 
REŞAD AYDINLI (Devamla) — Bina

enaleyh sayın arkadaşım bütün bunları öne sü
rerek tezhibi ahlâk mı vardır, cemiyetin seviye
si mi yükseldi dediler Koridorlardaki vatan
daşların çokları şahitlerdir, bir çokları gazete
cidir. Binaenaleyh tekrar soruyorum, cemiyetin 
seviyesi yükselmedi mi? Kurunu Vustâda mı ya
şıyoruz? Binaenaleyh belki bütün bunlar Me
celle de yazılıdır. Biz bununla amel etmiyoruz. 

— 278 — 
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Şimdi, üçüncü bir nokta, ki, Sayın Necati Er
dem'e hatırlatmak yerinde olur. Sinan Tekelioğ-
lu 32 bin hapis var dedi. Bunun», 20 milyon 
Türke nispetini hepimiz bulabiliriz, binde bir 
eder. İşte aklı selimin, hissi selimin, namuskârlı-
ğın delili. 

Bunu burada bırakıp, müsaade ederseniz, 
Adalet Komisyonunun ve Hükümetin noktai na
zarına geçeyim : 

Adalet Komisyonu da Hükümete muvazi ola
rak affın aleyhindedir. Komisyon, af müesse
senin hangi sebeplerin tesiri altında harekete geç
mesi gerektiğini de ayrıca mütalâa etmiş ve ra
porunda şöylece çerçevelemiştir. Komisyon di
yor ki; «Affın, medeni memleketlerde hangi sa-
iklerîn tahtında neşredildiği ve affın hukuki fel
sefesinin neye dayandığını araştırdığımız zaman 
görürüz ki; 

Birincisi : Siyasi buhranlar, büyük siyasi 
tahavvüller veya memleket ölçüsünde değişiklik
ler; 

İkincisi : Felâketleri takip eden devrelerde 
ortaya çıkan cereyanlara ittiba zarureti; 

Üçüncüsü : Bir zümreyi tatmin gayesi affe 
müteveccih olmamalıdır, efkârı umumiyeyi, âm
meyi tatmin etmelidir, ileride cürme teşvik eder 
diye de bir dördüncü noktai nazarı da ileri sür
mektedir. 

Bunlardan âmmenin, efkârı umumiyenin tat
mini meselesi yine bâzı fikirlerine iştirak etme
diğimi arzettiğîm Necati Erdem en güzel şekilde 
cevaplandırdı. 

Bendeniz şimdi, birinci konu üzerinde duru
yorum. "Ve acaba siyasi buhranlar veya büyük 
siyasi tahavvüller veya memleket ölçüsünde deği
şikliklerde komisyon ne anlamaktadır? Bir mille
tin hayatında acaba ne gibi esaslı prensip deği
şiklikleri, büyük siyasi tahavvüller ve memleket 
ölçüsünde değişiklikler yaratmak suretiyle siyasi 
buhranları önliyebilir? ve milleti muasır mede
niyet seviyesine yükseltebilir. 

Sayın arkadaşlar; biz bir ibare olarak arka
daşlarımla tek dereceli seçim devresine girmiş bu
lunuyoruz demiştik. Bunu komisyon çok hafife 
almış. Bilmiyorum, haklı mı? Hüküm Büyük 
Meclisin olacaktır. Türkiye'de demokrasi istika
metinde bugün çok çetin bir hamle mevcut, mil
letimiz hakikaten demokrasinin bütün müessese
lerini kurmak ve bu yeni zihniyeti Türk Vatanm-
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da yerleştirmek azmiyle büyük bir mücadele için
dedir. Milletimizin 3 ncü Selim'den buyana 
zaman zaman, devir devir hu demokrasi ida
resine hamleler yapmış ve bu uğurda pek çok 
zararlara duçar olmuştur. Ve nihayet bugün 
dünyada tek parti, tek şef sistemi ve zihniyeti
ne umumiyetle tasfiye edilmiş ve vesayet sis
temleri tarihe intikal etmiş ve hürriyetçilik, 
millî iradecilik zafere doğru teveccüh etmiştir. 
Biz bu inkılâp içindeyiz. Milletimiz bu muaz
zam tekâmül hamlesinin tam içindedir. Bundan 
daha büyük siyasi tahavvül olur mu? Bu ta-
havvülün memleket ölçüsünde mesut değişiklik
ler yaratttığı inkâr kabul erer mi, ve nihayet 
bu büyük tarihî olay ve seçim sistemi değişikliği 
ibaresi ile ifade edilebilir mi? Şayet ifade edilmiş 
ise, pek basit bir anlamada kabul edilebilir mi? 
Bu öyle bir seçim değişikliğidir ki, bu öyle 
tahavvüldür ki, bu sayede, bir devir kapanmış 
ve yepyeni bir devir açılmıştır. Açılan bu devrin 
mümeyyiz vasfı tam mânasiyle hürriyet reji
mi, doğrudan doğruya hâkimiyetin millet tara
fından idraki olmuştur. Bu milletin tarihi ile 
o milete yepyeni bir şuur, yepyeni bir zihniyet 
ve bu zihniyetin icabettirdiği yepyeni müesse
seler vücuda gelecektir, hepimiz bunun için ça
lışacağız. 

Adalet, hak, insaf, hakkaniyet anlayışları bu 
zihniyetin ışığı altında elbette değişmiştir. Bu 
itibarla bu hamlelerin getirdiği altın ada
let ışığının muvacehesinde ve tesiri altında 
bütün, her şeyimizi yeni baştan düşünmek mec
buriyetinde olduğumuza biz arkadaşlarımızla kani 
bulunuyoruz. Yani bu tasarıya imza eden ar
kadaşlarımız samimen ve kalben böyle düşün
meyi muktazayi adalet telâkki ediyoruz. 

Sayın Adalet Komisyonunun ve dolayısiyle 
Hükümetin ikinci mucip sebebi, büyük felâ
ketleri takip eden devirler dolayısiyle vücuda ge
len telâkkilerin gelişmesi ve yerleşmesidir. 

Sayın Komisyon ve Hükümet büyük felâket
leri takip eden devirler sonunda siyasi akide
lerin verdiği yeni cereyanın kökleşmesi zaru
reti meveut ise bu takdirde bir affa gidile
bilir, demekte böyle bir halin bizde mevcut olma
dığını zımnen ifade ederek affın alenhinde bu
lunmaktadır. Bu görüş, komisyonun bu görüşü 
naçiz kanaatime göre sathidir. Ve sathi bir ma
hiyet arzetmektedir. Acaba komisyon büyük fe
lâketleri takip eden devirler sebebiyle ortaya 
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çıkan siyasi akideler, felâketlerden kurtulmanın 
verdiği yeni cereyanlar yerleşmesi ve kökleşmesi 
demekle ne kast ediyor ? 

Arakaşlar, dünya büyük kelimesinin bile ifa
de edemediği muazzam felâketler yaşamıştır. 
Komisyon diyecektir ki dünyanın geçirdiği felâ
ketten bize ne, bilmem böyle diyecek midir ? Fa
kat bendeniz buna peşinen cevap arzetmek iste
rim. İnsanlığın bu tahripkâr felâketin tazyiki 
altında bugün hâlâ inlemekte olduğunu zannedi
yorum ki ittifakla müşahede ediyoruz. Gerçi biz 
harbe girmedik, fakat bu felâketten müteessir 
olmadığımızı komisyon ve bu esbabı mucibeyi 
tutanlar iddia edebilirler mi ? Bu noktada bir
denbire aklıma ölmez Atatürk geldi. Atatürk ı 
beşeriyeti bir vücuda benzetmişti. Meselâ bir in- j 
sanın vücuduna bir bıçak saplansa, o bıçağın 
saplandığı yer mi acır 1 Meselâ ayak tarafına 
bir iğne batsa bütün vücudu muztarip değil mi
dir ? 

Atatürk, işte diyordu, beşeriyet de böyledir. 
Japonya'nın başı ağrısa, Türkiye'nin başı ağrı
maz ama fakat bir ağrı başlar. Bu ki, vücudun 
herhangi bir yerine bu harb felâketi ile batırı
lan küçük bir iğne değildir. Bütün cihan birbi
rinin boğazına sarıldı. Yalnız bu Türk Milleti ki 
dehasiyle, basiretiyle işte harbe girmedi. Fakat 
girmedi ama harb içinde yaşamadık mı ve hâlâ 
harbin içinde yaşamıyor muyuz ? Bugünkü te
lâkkide bile. 

Binaenaleyh bundan daha büyük felâket vaı* 
mı ? Büyük felâketlerden sonra gelen telâkkiler; 
efendim işte bu harb felâketinden sonra benden 
hepinizin teker teker çok alâ bildiğiniz bir tota
liter rejim mümessilleri, Adolf Hitler'i, Musoli-
ni'si, Tojo'su bugün cihanda yoktur. İşte harb ve 
işte onun devirdiği zihniyet. Artık bugün onlar 
cihanda yoktur, işte harb, işte onun izi ve işte 
Türkiye yepyeni bir ufka doğru yürümektedir. 
O yeni telâkkinin kökleşmesini biz de kabul edi
yoruz. Bunu kabul ettiğimiz içindir ki; Yüksek 
Meclise böyle bir teklifi arz etmiş bulunuyoruz. 

Sayın komisyonun diğer mucip sebeplerini 
yüksek huzurunuzu fazla işgal etmemek için, 
sizi rahatsız etmemek için ele almıyorum. Almı
yorum derken Necati Beye de teşekkür ediyorum, 
çünkü o mucip sebeplere hukuki ve ilmî cevap
lar vermiştir. Hiç af, Türkiye'de af, cürmü 
teşvik eder mi ? Eder, etmez, fakat herhalde çok 
münakaşa götüren bir meseledir. Ben Sayın Sa-
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di Konuk'tan soruyorum, gerçi bir Milletvekili, bir 
Milletvekilinden bir sual soramaz ama, ben rica 
ediyorum, eder mi etmez mi! denildiğine göre, 
o halde sekiz defa niçin af yaptınız? Madem ki 
cürmü teşvik ediyordu. Hayır etmez, belki eden 
bulunur, bu dediğim gibi su götüren bir noktai 
nazardır. Fazla durmıyacağım. Yalnız şunu ar-
zedeyim ki; Türk Milletinin selim aklı böyle bir 
af karşısında vicdanen duyacağı yüksek minne
ti nasıl hissedebileceğini tasavvur buyurmanızı 
rica ederim. Karar elbette ki Büyük Meclisin
dir. 

NECDET YÜCER (Çorum) — Sevgili arka
daşlarım, Büyük Milletimiz namına izhar buyu
racağınız yüksek atıfete inanarak yüce huzu
runuza bir umumi Af Kanunu tasarısı getir
dim. Zira dünyanın türlü felâketlere mâruz 
kaldığı, birçok milletlerin siyasi hak ve hürri
yetlerini kaybettikleri cihanşümul politik, ve 
ekonomik kargaşalıklar içerisinde millî varlığı
mızı koruyan ve yurdumuzu her gün biraz daha 
refaha doğru götüren Cumhuriyet İdaremizin 
25 nci yıl dönümünü büyük bir sevinç ve heye
canla kutlarken, bilerek veya bilmiyerek işle
dikleri bir suçun günahkârı olmuş, medeni hak 
ve hürriyetlerinden mahrum, ceza evleri köşe
lerinde nedamet, maddi ve mânevi ıstırap için
de kıvranan biçareleri ve onların, arkalarında 
perişan ve bivaye bıraktıkları, mukadderatları 
bu biçarelere bağlı talihsiz ana, baba, kardeş, 
aile ve çocukları düşünmemek elimden gelmedi. 
Bunun içindir ki, bir Eylül 1948 tarihinde Bü
yük Meclise sunduğum kanun tasarısı ile, bu 
günahkârların affını yüce şefkatinize arzeyle-
meyi zaruri buldum. 

Arkadaşlar, büyük bayramımızı idrak edişi
mizden bugüne kadar gerçi üç aydan fazla bir 
zaman geçmiştir. Fakat yurdun dört bucağında 
ceza evlerinde, mukadderatları kalbinizin rik
katine bağlı binlerce günahkâr ve bunların ar
kalarında sefalet ve ıstırap içinde perişan kıv
ranan on binlerce bedbaht ana, baba, aile ve ço
cuklar halen, gözleri, kulakları ve yürekleri yü
ce heyetinize müteveccih, ümit ve heyecanla ve
receğiniz tarihi kafan beklemektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; Yüee Heyetinizce 
bilinen bir gerçektir ki cemiyet, ilk çağlarından 
beri kendi varlığının yüksek menfaalefini ko
rumak için kanunlarına aykırı hareket edenleri 
cezalandırmak hakkına sahip olduğu gibi bu 
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hakkının yanında, lüzum hissettikçe af hakkını 
da kullanmakta tereddüt etmemiştir. Şu halde 
görüyoruz ki, beşerin cemiyet hayatını kurma-
siyle nizamlaşan hayat akışının üzerinde ceza
nın oynadığı rol kadar affın da tenbih edici ro
lü eski ve tarihîdir. 

Türlü dinler tarafından vazolunan ahlâk 
kaidelerinde de affa geniş ölçüde yer verilmiş
tir. Bunun beliğ ifadelerini Kurani Kerimde, 
tncilde ve hattâ Buda'nın Budizm yasasında 
dahi vuzuhla görmekteyiz. Meselâ Kurani Ke
rime göre, işlediği suçtan peşimanlık duyan bir 
kimse affedilmelidir. Çünkü; kerîm, rahîm, kâ
mil ve hâkim olan Allah dahi nadimi affeder. 
Kurani Karimde Hazreti Peygamber'e hitap 
eden bir âyeti kerimede şöyle denilmektedir : 
« Eğer kötülük içinde yaşıyanlar sana dönüp 
Allahtan kusurlarının affedilmesini isterlerse ve 
sen de tavassut edersen, onlar ilâhî gufran ve 
rahmana mazhar olurlar » 

Bundan maada Kurani Kerimde yer alan şu: 
« Size ıstırap vermiş olan haksızlığı affedin > 
âyeti kerimesi de beliğ bir ifade taşımaktadır, 

tslâmiyette olduğu gibi hiristiyanhkta da 
af, sosyal yaşayışın esaslı ahlâki bir prensipi ol
muştur. Hazreti Muhammet gibi Hazreti îsa da 
affı emretmektedir, tsa Peygambere göre, bir 
hiristiyanın Allahtan niyazı şöyle olmalıdır : 
«AUâhım biz kulların, bize karşı işlenen suçla
rı affettiğimiz gibi, sen de bizim suçlarımızı af
fet. tncildeki şu « Allahım onları affet; zira 
ne yaptıklarını bilmiyorlar » cümlesi ve yine 
* Eğer kardeşin sana karşı bir suç işler de son
ra nedamet duyarsa onu affet. » ibaresi hiris-
tiyanlığın vazeylediği ahlâk, kaidelerinde affın 
ne derece geniş yer aldığını göstermektedir. 

Budizm'inde af hususunda çok ileri gittiğini 
birçok misalleri ile görüyoruz. Meselâ Buda: 
« Eğer kine kinle mukabele edilirse kin nasıl 
ortadan kalkar » dediği gibi, gözleri oyulan 
Budist Prens Kumala'da, şahsına karşı işlenen 
bu en ağır suçu affetmekte tereddüt gösterme
miştir. 

Af tatbikatı, ceza tatbikatı kadar eski ol
makla beraber ilk yazılı şeklini milâttan önce 
404 yılında Atina'da Amnestiya adı ile ilân 
edilen kanunda buldu. Roma hukuku da Ati
na'da umumi af müessesesini benimsedi ve 
mahkûmiyeti ve onun hukuki neticelerini izale 

• eden bir umumi af müessesesi, Roma Hukuku-
j ' 

I nun diğer kaideleri ile birlikte Garp hukuku 
! na da intikal eyledi. 
1 Sayın arkadaşlarım, bugün bütün medeni 
• âlem, suçlunun ve günahkârın terbiyesinde af-
i fin da cezalandırma kadar ve belki de bundan 
I daha ziyade müessir, ıslah edici rolü olduğun-
i da müttefiktirler. Şu halde hangi bakımdan 
j mütalâa edilirse edilsin, af elzemdir. Yoksa 
\ Dante cehenenminin kapısı üzerindeki levhada 
I yazılı olduğu gibi ceza evlerinin kapısı üstün

de : « Buraya girenler, bütün ümitlerinize veda 
ediniz » levhası aşılmamalıdır. İcabında ve za
manında ceza evlerinin boşaltılması da düşü
nülmelidir. Zira ceza evleri, bu günkü huku
ki ve medeni anlamı ile, insanlıktan ve ümit
ten tecrit evleri, işkence evleri değil; fakat 
muhakkak ki suçlunun ruhi bünyesini maraz
dan kurtararak tedavi evleridir. 

Montesquieu, affın suçluyu ceza kadar müte-
nebbih kılacağını ve prodöktif bir unsur olarak 
cemiyete bağlıyacağını ifade eder. ve « Devletin 
idaresini ellerinde tutanlar aftan o kadar istifade 
edeceklerdir ki, bu ekseriya affı kullanmak fırsa
tını bulanlar için büyük bir talih eseridir » der. 
O halde bizim tereddüdümüze mahal var mıdır? 
Esasen biz suçluyu affetsek dahi bu af, onun 
maneviyatı üzerinde ağır bir ceza tesirini yapa
cak ve o yine manen büyük bir ıstırap duymak
ta devam edecektir. Bunun içindir ki, insanlığın 
en iptidai topluluklarından bugünkü en ileri çağ 
da sosyal yaşayışlarına kadar af, ahlak redaetin 
ıslâhında en ehemmiyetli bir aktör olarak müta
lâa' edilmiştir ve yine bunun için dir ki, Büyük 
Atamız da : « Medeniyet demek, af ve müsama
ha demektir. Affa, müsamahaya dayanmıyan 

ı medeniyet ceberuta dayanan medeniyettir ki, çö
ker. O, medeniyet değildir > demiş ve büyük 
bir asker, büyük bir organizatör ve büyük bir 
devlet adamı olduğu kadar insanı tanıyan ve ce
miyetin düzenini istiyen realist bir hukukçu gö
zü ile de affı mütalâa ederek, zamanı ve zemini 
geldiğinde tereddütsüzce : « Seni affettim, bir 
daha yapma », ihtarı ile suçluyu, şefkat ve âtife 
tine mazhar kılmayı bilmiştir. 

Hulâsa arkadaşlar, beşeriyetin en iptidai çağ
larından zamanımızın en mütekâmil sosyal yaşa-

j yışlarına kadar hayat akışının her devrinde dinî , 
| felsefi, hukuki, politik ve hattâ administratif 
j telâkkiler affa geniş ölçüde yer vermişler ve tat-
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bikatta hiç şüphesiz bundan çok müspet sonuç- I 
lar elde etmişlerdir. I 

Sevgili arkadaşlarım; umumi af, cemiyetin 
umumi menfaatlerinden doğar. Muayyen zaman
larda veya muayyen hallerde işlenmiş olan I 
suçların cezalandırılmasından veya cezalandır- I 
maya devam olunmasından ziyade cezalandırıl- I 
mamasında fayda mütalâa olunur. Meselâ harb- I 
ler, ihtilâller ve grevler gibi menşei politik ve 
sosyal olan hercümerçlerden sonra sükûn ve is
tikrarın temini gayesiyle umumi af ilân edilir. 
Bu suretle tarihe mal olan kargaşalıklar esna- I 
smda işlenen suçların unutulması da sağlanmış 
olur. Şu halde arzettiğim hareket noktası ve ga
ye göz önünde tutulduğu takdirde umumi affın, 
sadece siyasi ve içtimai suçlardan dolayı terviç 
ve ilân edilmesi gerektiği neticesine varılmak
tadır. I 

Umumi affın âdi suçlara teşmil edilmemesi' I 
lehinde birçok mucip sebepler ileri sürülmekte- I 
dir. Meselâ âdi suçlardan dolayı ilân edilecek 
bir umumi affın suiistimal edilebileceği ve bu 
takdirde cezanın korkutucu vasfının zayıflıya- i 

• cağı yolundaki mütalâalar bu konuda başta ge~ I 
len gerekçeler olarak dikkati çekmektedir. I 

Arkadaşlar; hemen şunu da arzetmekliğinı I 
lâzımdır ki, âdi suçlara şâmil umumi afların 
her memlekette ilân edildiği bir realite olmak
la beraber bu, âdi suçların affı aleyhindeki mu- I 
cip sebepleri zaıfa, uğratan hukuki bir vakıadır I 
da, 

Evet, âdi suçların affı aleyhindeki bu mu- i 
taassıp hukuki görüş, kusursuz ve arızasız işli- I 
yen bir ceza sisteminde ve ceza evleri rejimin- I 
de doğru ve şayanı kabul olabilir. Fakat arka
daşlar bugün adalet sistemimizde en mütekâmil I 
seviyemize ulaşmış olmamıza rağmen, şartları
mızın hâlâ daha ne durumda bulunduğunu pek
âlâ takdir buyurursunuz. Bahusus ceza ve tev
kif evlerimizin bugünkü durumunu burada ba
his konusu edebilmek için şu anda hakikaten i 
büyük bir güçlük çekmekteyim. 

Sayın Adalet Bakanımızın ve iş başındaki I 
çok değerli idarecilerimizin, yargıç ve savcıla
rımızın ceza ve tevkif evlerimizin bugünkü 
manzarası karşısında duydukları ıstırabı takdir 
ediyorum. Bununla beraber yine biliyorum ki, 
malî müşkülâtımız, mevcut durumun ıslahına ( 
bir türlü imkân vermemektedir. 

Şu halde sayın arkadaşlarım, modern anla- I 
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miyle, suçlunun marazi haletini tedavi edecek 
bir ceza evi olmaktan çok uzak bulunan bu yer
lerin, suçlu vatandaşların sıhhatleri ve ahlâk 
lan üzerine yapacağı müspet ve menfi tesirleri 
yekdiğeriyle kıyaslamak, âdi suçlara şâmil bir 
umumi af ilâniyle bu ceza evlerinin yükünü ha
fifletmenin ne derece zaruri olduğunu vuzuhla 
tebarüz ettirir. Sonra unutmamak lâzımdır ki, 
bu ceza evleri, harb içi ve harb sonrası dünya
sının arzeylediği korkunç, gayritabiî şartlar 
içinde dolmuştur. 

Mademki bugün normal şartların avdet ey
lediğini kabul ediyoruz; o halde Thrasybul'ın 
klâsik Amnestia prensibine uyarak anormal 
şartların ihdas eylediği suçları da tarihe devret
memiz ve unutmamız gerekmektedir. Kaldı ki, 
arkadaşlar, ben, tasarımda mütalâa buyurduğu
nuz veçhile, af hükmünden istifade ettirilmele
rinin cemiyetin zararına olacağını mülâhaza et
tiğim suçlardan sanık ve hükümlü olanları ge
niş bir istisna çerçevesi içine almaktayım; mese
lâ tasarının yedinci maddesine nazaran, af hük
münden istifade etmiyecek olanlar şöylece sıra
lanmıştır : 

A) Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suç
lardan sanık veya hükümlü olanlar; 

B) Padişahlık ve Hilafetçilik lehinde ve ko
münistliğe ve anarşistliğe tahrik yolunda neş
riyatta bulunmak suretiyle işlenmiş suçlardan 
sanuk veya hükümlü olanlar; 

C) 1. Usul ve fürudan birini katletmek 
veya; 

2. Vazifesini yaptığı sırada veya yaptığın
dan dolayı Devlet memurlarından birini öldür
mek veya; 

3. Herhangi birini zehirlemek suretiyle öl
dürmek suçlarından dolayı sanık veya hükümlü 
olanlar; 

D) Zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvete mü-
taallik olarak işlenmiş suçlardan sanık veya hü
kümlü olanlar; 

E) Cemiyet, ahlâk ve adabına ve aile niza
mına karşı işlenmiş suçlardan sanık veya hü
kümlüler ; 

F) Yağmaya, yol kesmeye ve adam kaldır
maya mütaallik olarak işlenmiş suçlardan sanık 
veya hükümlü olanlar; 

G) İhtikâr yapmak suretiyle işlenmiş suç
lardan sanık veya hükümlü olanlar ve; 
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H) Hırsızlıktan mükerrerler ve diğer suç

lardan herhangi biriyle ikiden fazla hüküm gi
yenler. 

Bunlar, tasarımın derpiş ettiği umumi af hü
kümlerinden istifade etmiyenlerdir. 

Görülüyor ki, arkadaşlar ben, kayıtsız ve 
şartsız bir umumi af teklif etmiş değilim. Tetki-
kında müşahede Duyurulacağı veçhile tasarım, 
esaslı bir incelemeye tâbi tutulduktan sonra ol
gun bir halde Yüce Huzurunuza arzedilmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, büyük bir psikolog ve 
büyük bir içtimaiyatçı ve Devlet adamı olduğu
na şüphe edilmiyen Mahal ma Gandi realist bir hu
kuki görüşle: «Cemiyetin büyük bir.kuvvet, ve 
kudret sahibi bulunduğu bir anda ilân edilecek 
bir af, cemiyete zarar değil; fakat bilâkis fay
da verir..», Ve yine «Ceza vermek kudretinde ol
duğumuz bir anda af dan asla çekinmeyiniz.» de
miştir. 

Büyük adamın, kendisini öldürenleri de son 
nefesinde affettiğini ve onların cezalandırılma
masını istediğini de biliyoruz.. Zira kudretle mer
hameti telif etmek lâzımdır. Merhametsiz kud
ret, Büyük Atam'izm da bir vecize ile işaret bu
yurdukları gibi, ceberut ifade eder. Kuvvetsiz 
ve kudretsiz merhamet ise doğrudan doğruya 
aczin tezahürüdür. Halbuki arkadaşlar, şükür 
Tanrıya ki bugün Cumhuriyet idaremizin en 
kuvvetli ve en kudretli bir devrini yaşamakta
yız. Şu halde afdan kaçınmamız, kaba ve yersiz 
bir sertlikten, ceberuttan başka nasıl bir mâna 
taşıyabilir? 

Hayır arkadaşlar, ben, Yüce Heyetinizi af 
hususunda biran bile tereddüt göstermiyeceğine 
inanıyorum ve şu anda sanık veya hükümlü ola
rak ceza evleri köşelerinde bütün ümitlerini Bü
yük Milletimizin engin şefkatine bağlamış ve mer
hamet dileyen gözlerini Karadeniz'den, Akde
niz'den, Doğu, Güney ve Batı sınırlarımızdan ve 
Orta Anadolu'dan hulâsa yurdun bütün köşele
rinden Yüce Heyetinize çevirmiş, kendilerini azat 
edecek kararı büyük bir heyacanla bekliyen biça
releri, Büyük Milletimiz namına yüce atıf itinize 
mazhar kılacağınızı umuyorum ve bu sebeple ha
zırladığım Önergemi de Yüksek Başkanlığa sunu
yorum. 

BAŞKAN — Necdet Bey, rica ederim, cebe
rut kelimesini geri alınız. 

NECDET YüCER (Devamla) — Geri aldım 
efendim. 
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BAŞKAN — ismail Mehmet Uğur. (Yok ses

leri) 
Necati Erdem. 
NECATİ ERDEM (Muğla) — Sayın arka

daşlar, Türk milletimizin olgun, namuskâr, şe
refi, haysiyetli bir millet olduğunu huzuru âli
nizde ikrar ederim, ömrümde bu yüce millete bir 
nakısa iras etmedim ve şerefsizlik isnat etmedim. 
Sizler de şahitsiniz ki; böyle bir şey söylemedim. 
(Söylemedin sesleri) Zabıtlarda şahittir. 

Ancak şu millet içinde 25 bin, 30 bin, adedi 
ne olursa olsun, suç işlemiş veya işlemeye hazır
lanmış kötü ruhlu adamlar da eksik değildir. 

Eğer bu Türk Milleti 18 milyonun ta son ra
kamına varıncaya kadar hepsi suç işlemiyecek 
bir vaziyette ise, Reşad Aydınlı bunu kabul 
ediyorsa, artık bu Ceza Kanununu tadil etmek, 
yahut ortadan kaldırmak icabeder. 

Ceza Kanununun ortada durması elbette, 
Devlet nizamının korunmasına bir ihtiyaç mev
cut olduğunun beliğ bir ifadesidir. (Doğru ses
leri) Bunu arzetmek istedim. 

Muhterem arkadaşlar; ben tevazuu kendime 
şiar edinmiş bir arkadaşınızım.. Şimdiye kadar 
hiçbir milletvekiline tecavüz etmedim. Fikir
lere ve mefkurelere tecavüz ettim. Fakat şahıs
lara hürmet ettim. Reşad Aydınlı, benim şah
sımdan bahsediyor. Ben onun şahsından hiç bah
setmemiştim. 

Sonra mecelle mantığı diyorlar. Yüksek He
yetinizin malûmudur ki mecelle, medeni huku
kiyle borçlar hukukunun bir halitasıdır. Muhte
vası, heyi, şira, icar, şirketi adiye, havale, kefalet, 
vedia, emanet, hibe gibi muamelât ile bunun 
haricinde de kaza müessesesi, ikrar ve şahadet 
müesseselerinden bahsetmektedir. Bunun, sırf 
eeza hukukunu alâkadar eden Af Kanuniyle bir 
münasebet ve irtibatı yoktur. Sarahaten huzuru 
âlinizde bugün kabul edilmiş olan Ceza Huku
kunu kendime rehber ittihaz ederek konuştum. 
Reşad Aydınlı bir taraftan mecelleye tecavüz 
ediyor, diğer taraftan da bana hücum ediyor, 
bana yalnız mecelle hukukçusu, Garp hukukun
dan anlamaz fikrini vermek istiyorlarsa; bu gi
bi şeyleri söylemek istemezdim fakat şimdiye 
kadar böyle bir tecavüze mâruz kalmadım uzun 
seneler hâkimlik ettim, hukuk ve ceza mahke
melerine riyaset ettim ve onun yaşı kadar avu
katlık ettim, bulunduğum muhitte hürmetle 
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karşılandım, eğer maksadı benimle boy ölçüş- ! 
mek ise yeri burası değildir (Gülüşmeler) Bu 
yüksek kürsüde bunlar konuşulmaz fakat eğer 
bunu istiyorlarsa, huzuru âlinizde yemin ederek 
söylüyorum, onun diploması da mülga, benim 
diplomam da mülga buyurun imtihana (Alkış
lar) Mümeyyizleri tâyin etmek hakkını da ona 
veriyorum. Elbette ben Türk Milleti ulemasına, 
füzelâsına hürmet gösteririm. 

Başkası tarafından tâyin edilmiş olsalar da
hi bana gadredemezler. Arkadaşlar ceza huku- j 
kunu alâkadar eden bir af müessesesi mevzuu 
konuşulurken bu müessesenin önüne şeriat bay- | 
rağı çekilmez. Şeraiti istiyorlarsa Medeni ka
nunu, Borçlar Hukukunu, Ticaret Hukukunu | 
Ceza Hukukunu kaldırırlar Ahmet Mehmedi öl- İ 
dürmüş, vârisi kim, gel buraya, Ahmedi affet
tin mi 1 Ettim, öyleyse ceza sakıt olmuştur. Hay
di git. Bunumu istiyorlar? Şeriatı garrada dün
ya hükümlerini. bertaraf edecek bir tövbe yok
tur. Kur'anın sarahati veçhile bir kimse masum 
olan (mu'san) bir kadına iftira eder o kadına 
«oruspudur» derse ve sonra bunu ispat edemez
se, şeriat hükümlerine göre ona 80 değnek vu
rulur, bir. 

İkincisi, onun şahadeti ölünciye kadar ka
bul edilmez, 3 cüsü fâsı.k zümresine il
tihak eder. Evet, eğer tövbe ederse 
Allah onu cehenneme sokmaz, Ahrette 
affa mazhar olur ama dünyada yine şaha
deti kabul edilmez ve dayaktan kurtulamaz. 
Ancak eğer bunları konuşacaksak yeri burası 
değildir, bunları bırakalım, elimizdeki ceza hu
kuku rejimine göre konuşalım. 

işte şu mâruzâtımı Yüksek Heyetinize ar-
zetmek ve Türk milletine karşı hâşâ bir nakîsa 
isnat etmediğimi ifade eylemek için geldim; 
af buyurun. (Alkışlar) 

EKREM ORAN (tzmir) — Sayın arkadaş
lar; umumi affın leh ve aleyhinde, hatip arka
daşlarım, söyliyebileceğim bütün sözleri söyle
diler. Peygamberlerin söylediği sözlerin hepsi- I 
ni açıkladılar, filesoflarm söylediği vecizeleri 
tekrarladılar. Müteveffa Mahatma Gandi'nin söz- I 
lerini söylediler. Ben de size bir Türk köylü ka
dınının söylediğini tekrarlıyacağım. 

Bendeniz sulh hâkimi idim. Zavallı kadına j 
bir tokat vurmuşlar, daya etmiş, sulh mahkeme
sine geldi. O günlerde umumi af lardan biri çık- i 
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mıştı. Ona da tebliğ edilmişti. Kadın yana yakı
la dâvasını anlattı. Hanım, umumi af çıktı, bu 
adama ceza veremem, dedim. Neden dedi. Büyük 
Millet Meclisi affı umumî ilân etti,- dedim. Ya
hu, tokadı yiyen benim, Büyük Millet Meclisine 
ne oluyor, dedi. (Gülüşmeler) ' 

Arkadaşlar, şunu falan söylemiş, bunu filân 
söylemiş, söylemiş ama bir de mağdurları naza
rı dikkate almak lâzımdır. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAİT 
AZMİ FEYZİOÖLU (Kayseri) — Muhterem 
arakadaşlar, birkaç arkadaşın umumi af teklif
leri, Adalet Komisyonunda, tevhit edilerek gö
rüşüldü ve Komisyon ittifakla bu teklifleri red
detti. 

Arkadaşların gerekçeleri ve Komisyonun da
yandığı sebepleri arzetmezden evvel, bir iki ar
kadaşın temas etmiş olduğu birkaç noktaya kı
saca temas edeeeğim. 

Necati Erdem arkadaşımızla aşağı yukarı fi
kir itibariyle beraberiz. 

Enver Kök arkadaşımız, eskiden dermeyan 
etmiş olduğu gerekçeye yeni birşey ilâve etmiş 
değildir. 

Sayın Necdet arkadaşımızmki de aynı mahi
yettedir. Yalnız sayın Necdet burada konuşur
larken; umumi aflar, umumi menfaatlerden do
ğar, menşei siyasi, politik, olan suçlar bir za
man sonra unutulmak icabeder, buyurdular. 
Halbuki kendi tekliflerinde siyasi suçlar af
tan istisna edilmişti. Siyasi suçluları aftan 
istisna eden bir teklif sahibinin, kürsüde si
yasi ve politik sebepler dolayısiyle suç sayılan 
birtakım hareketlerin, siyâsi ve politik sebep
ler kalktıktan, başka bir idare ve rejim teessüs 
ettikten sonra artık unutulması lâzımgelir di
ye burada kendi teklifinde bulunmıyan bir se
bebe dayanmasını yerinde bulmuyorum. 

Reşad Aydınlı arkadaşımız, aşağı yukarı, yi
ne tekliflerindeki gerekçeleri tekrar ettiler ve 
Komisyonumuzun mazbatasını da talile çalıştı 
Ve bu arada İmrali mahkûmlarından da bah
settiler. 

Arkadaşlar; îmrah'da bulunan mahkûmlar 
ceza evlerinde cezalarının şu kadarını iyi halde 
geçirmiş olduklarını sevcının dâhil olduğu bir 
komisyon tarafından kabul edilen kimselerdir 
bunlar. 
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İmralı'da da yine kanunun tâyin ettiği müd

det zarfında ıslahı hal ettiğini gösterecek şekil
de çalışırsa bütün cezasını çekmeden meşruten 
serbest bırakma imkânını elde eder, bundan da 
fayda umulur. Bu müessese suçluların, mücrim
lerin tehzibi ahlâk edenlerini, ıslahı hal edenle
rini diğerlerinden ayırmak ve bunları bir gün 
evvel cemiyete karıştırarak çalışmaları imkânı
nı vermek için kurulmuş bir müessesedir. 

Bunu bir misml olarak sert etmeleri affın bir 
sebebi olamaz. Olsa olsa affı umumiye ihtiyaç ol
madığının bir delili olarak ileri sürülebilir. Bu 
gibi imkânlardan istifade etmek imkânını veren 
bir müessese karşısında, umumi aftan fayda
lanmak xTe salâh kesbetmiyenleri cemiyet içine 
sevk etmek gibi bir mülâhazaya gidilemez. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın ceza evleri
nin durumu hakkındaki sözlerine Sayın Necati 
Erdem gayet yerinde cevap verdiler, onun için 
bendeniz tekrar üzerinde duracak değilim. 

Sayın Tekelioğlu arkadaşımız, suçlu suçu 
istiyerek rai istemiyerek mi yaptı diye bir soru 
ortaya atarak ve buna dayanarak bir mütalâa 
dermeyan ettiler. 

Arkadaşlar, bir fiilin suç sayılabilmesi için 
o suçun sadece işlenmiş olması kâfi değil, kas
tin de bulunması lâzımdır. Kasit bulunan yerde 
ise istemiyerek yapılma mevzuubahis olamaz. 
Kasit, irade ihtiyar ve arzunun serbestçe kulla-
nılmasiyle tekevvün eder. Bunu da her suçta 
mahkemeler tetkik eder eğer kasit ve fiilî sabit 
görürse ceza verir. Tekelioğlu arkadaşımızın bu 
mütalâası hukuk esaslarımıza uygun değildir. 

Yine Sayın Tekelioğlu, beş buçuk seneye 
mahkûm olmuş birisinin Dilekçe Komisyonuna 
müracaat ederek af istediğini ve Komisyonun da 
buna taraftar olmadığını yana yakıla izaha kal
kıştı. Hâkim mahkûm etmiş, Temyiz tasdik et
miş, Dilekçe Komisyonu affına taraftar olmamış, 
Sinan Tekelioğlu 'nun yüreği sızlıyor, bilmem bu 
neden? 

Sinan Tekelioğlu, biri diğerini öldürmüş, o 
ölmeseydi, öbürü kendini öldürmüş, olurdu 
18 sene hapse o değil diğeri mahkûm olurdu di
ye birşey söylediler. 

Arkadaşlar, bir adamın canına, ırzına taar
ruz halinde, meşru müdafaa vardır, ceza veril
mez. Tasvir ettiği gibi bir halin vukuu mev
zuubahis olamaz, Kanun bunları da nazan 
itibara almıştır. 
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Bir şeyden daha bahsettiler. Oğlu verem 

olan bir tahsildar onu tedavi ettirmek için dokto
ra Devlet parasından yüz elli lira ücret ver 
mis ve sekiz buçuk seneye mahkûm olmuş. 

Arkadaşlar Ceza Kanununun «202» nci mad 
desine göre zimmet suçlarını irtikâp edenlerin 
cezaları bir seneden başlar. Cezasını artıran bir 
şey olmazsa artırılamaz. Müntehası da üç senedir. 
Sekiz buçuk sene verilemez. Eğer sekiz buçuk 
seneye mahkûm olmuşsa ya evrak üzerinde, ka
yıtlar üzerinde tahrifler yaparak zimmetini giz 
lemek istemiş, fiilî ihtilas olmuş, yahut zimmet 
suçu tekerrür etmiş olduğundan, birisi için tâyin 
dilen cezaya diğer suçların her biri için altışar 
ay ilâve edilmekle 8,5 seneye çıkmıştır. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın suçlunun 
dinlediği iddiayı bir hakikatmiş gibi bu kürsiye 
getirmesi ve bu kürsüde bir delil olarak ileri 
sürmesi asla yerinde bir şey değildir. 

Af teklifinde bulunan arkadaşlar şunlara da
yanıyordu; demokrasiye gidiyoruz, tek dereceli 
seçimi kabul ettik, Cumhuriyetin 25 nci yılını 
idrak ettik, umumi harbden müteessir olan mem
leketimizde de hapishaneler oldu, mahkemelerin 
işleri arttı, bunların önüne gedmek için bir 
uluvucenap gösterelim umumi af yapalım hapis
hanelerdeki izdiham önlenir, alışılmıştır, Cum
huriyet inkılâbının muayyen devrelerinde yap
tığımız gibi af yapalım mahkûmların beklediği 
ve halkın da istediği budur; aşağı yukarı dayan
dıkları sebepler bundan ibarettir. 

Sayın Necdet arkadaşımız gerekçesinde ve 
beyanlarında affın lehinde ve aleyhinde ciltler 

lolusu kitaplar olduğunu ifade ederek, bunla
rın her zaman münakaşası mümkün olduğunu 
beyan etmişlerdir. Din kitaplarının, felsefe ki
taplarının bundan uzun uzadıya bahsettiğini, şu 
veya bu zatın lisanından nzun uzadıya izahlarda 
bulundular. 

Bunun aleyhinde de ciltlerle yazılmış kitap
lar, ciltler tutacak tarzda irat edilmiş nutuklar 
bulunur. Bunun münakaşası akademik bir şey
dir, Yüksek Meclisi alâkalandırmaz. Kendileri
nin ifade ettiği gibi umumi affın memleket için 
zaruri olup olmadığını ve umumi af yapıldığı 
zaman umumi bir menfaat mı doğacaktır, yoksa 
bir zararını husule gelecektir? Bunu düşünmek 
ve memleketin realitesiyle mukayese etmek lâ
zımdır. Nazariyenin yer alacağı bir keyfiyet de-
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ğildir. Affın Meclisin hukuku hükümraniyesin-
den olduğundan bahsedildi. Hakikaten Meclisin 
hukuku hükümranisine taallûk eder. Ancak, hü
kümranlık hakkını kullanırken Yüksek Meclisin 
de dikkatli olması lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 
Komisyon olarak mağdurun haleti ruhiyesini 

# memlekette yapacağı menfi veya müspet tesirleri 
tartmak ve ona göre bir neticeye varmak lüzum 
ve zaruretine kani bulunuyoruz. 

Bilindiği gibi af, suçluyu tatmin için değil, 
bu kürsüden bâzı arkadaşların ifade ettikleri 
gibi siyasi büyük buhranlardan sonra umumi 
bir tasfiye yapmak ve maziyi unutturmak zaruri 
olduğu anlarda yapılır. Demin de arzettiğim Sa
yın Necdet, siyasi suçluları aftan hariç bırakı
yor ve yalnız âdi suçlar için umumi bir af tek
lif ediyor. Ve bunda da intibahı, merhameti, 
müsamahayı ileri sürüyor. 

Arkadaşlar, merhametin fazlalığı birçok ah
valde mazarrat olur. Lüzumsuz müsamaha asap 

zafıdır. Devlet idare edenler tarafından yapılırsa 
politik zaıf, idari zaıf, teşriî zaıf olarak ifade 
edilebilir. Bir şahsın intibahı beş, on kişinin inti
bahı umumi af için sebep teşkil etmez. İslahı 
hal olsa olsa hususi bir af sebebidir. Bu gibiler 
için hususi af derpiş olunabilir. Meclisin vakit 
vakit şu veya bu şahıs hakkında hususi af ilânı
nın kabul etmesi bunun içindir. Yaşının fazla
lığı, nâkabili tedavi hastalık gibi sebeplerden 
dolayı af hususu Devlet Reisine de verilmiştir. 
Bunun dışında bir sebeple af yolu kabul edilmiş 
değildir. Burada ise umumi af mevzuu bahsol-
maktadır. 

Bir kısım arkadaşlar dünya harbinden, fev
kalâde hallerden ve bu fevkalâde hallerin tazyik 
ve tesirinden bahsettiler. Fevkalâde haller kalk
mış mıdır arkadaşlar ? Fethi Erimçağ harb ilân 
ettiğimizden fevkalâde hallerden dolayı fevkalâ
de kanunlar çıkardığımızdan bahsettiler. Fevka
lâde hal zail oldu da fevkalâde haller için vazet
tiğimiz kanunları kaldırmak mı ? Harbi ilân 
ettik ise sulh da ilân edilmiş midir ? Dün mem
leket herhangi bir tehlikeye mâruz idiyse bugün 
bu tehlike zail oldu mu? Affetsinler, kendi delil
lerini, kendi alevlerinde tamamiyle birer delil 
mahiyetinde kullanacağım. 

Fethi Erimçağ arkadaşımız türlü mütalâalar 
yürüttüler. Kendisinin bir meslek tahsili vardır, 
dâva vekilliği meslekinde çalışmaktadır, hukuki 
bilgisi vardır. Temyiz edilmemiş hatalı hükümler-

I den dolayı ceza evinde bulunanlaradan bah
settiler. Arkadaşımızın takdir etmesi lâ-
zımgelir ki, ağır suçlaradan dolayı ağır hapse 
mahkûm olanların evrakı resen temyize tâbidir. 
Talebe bağlı değildir. Küçük suçlardır ki alâkalı 
tarafından temyiz edilmesi lâzımdır. Kendisi ta
rafından, temyiz edilmemesinden katiyet iktisap 
etmiş hükümler varsa bu kusuru bertaraf etmek 
için haklı olarak verilen cezaları, topyekün affı 
mı iktiza eder?. 

Her mahkûmiyet kararının temyiz tetkikin
den geçmesini istemek ayrı bir meseledir. Ayrı
ca isteyebilirler, şayanı kabuldür, değildir mü
nakaşası ayrı bir mevzu teşkil eder. 

Biz eğer fevkalâde haller vardır, bâzı Devlet
lere harb ilân ettik diye af yoluna gidersek o za
man, fevkalâde hallerin bertaraf edilmiş olduğu
nu kabul etmiş ve halen yürürlükte bulunan ka
nunların hepsini ortadan kaldırmamız lâzım ge
lir normal duruma avdet ettiğini kabul etmiş olu
ruz. halbuki Saym Necdet Yücer arkadaşımız ih
tikâr suçlarını tekliflerinde' affetmiyorlar. Millî 
Korunma Kanunu ve bu kanunun suç saydığı tür
lü fiiller, mahkûmiyetler istinat ettiği kanun ya
şarken, nasıl olur da fevkalâde hal zail olmuştur 
mânasında bir af yaparız Talepleri, nazariyele
ri ve serdettikleri sebeplerle tearuz halindedir. 

Arkadaşlarımız Seçim Kanununun değişmesini 
bir sebep olarak, umumi af için, sebep olarak 
ileri sürüyorlar. Çok partili hayata girdiğimizi 
ileri sürdüler. Tekliflerde bu sebepler mevcut. 

Arkadaşlar; bu hareket güzel ve ileri bir 
hamledir. Ancak bu memlekette büyük, siyasi 
bir devrim mahiyetini taşıyan bir hareket değil
dir. 1924 senesindenberi Türkiye bir Anayasa 
ile idare edilir, o Anayasa bugün de meridir ve 
bu Anayasanın hükümleri dün yürüdüğü gibi, 
bugün de yürümektedir. O gündenberi biz Cum
huriyet ve demokrasi içindeyiz. Tatbikatta bâ
zı bocalamalar zorluklar olmuşsa ve bugün ye-
nilmişse bu bir devrimdir denemez, bunun için 
af yoluna gidilemez. 

Arkadaşlar; Cumhuriyetin ilânının muayyen 
devrelerinde, bu seviçli günün bir hâtırası ola
rak umumi bir af yapmak yerindedir diyorlar. 

Arkadaşlar muayyen devrelerde sevinçli bir 
hareket diye af yapılamaz. Dünyanın hiçbir 
yerinde hiçbir millet bunu yapmış değildir, an
cak bu nıutlakiyette cereyan eden bir şeydir. 

! Padişahlar cülus münasebetiyle, kızının veya oğ-
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lunun doğumu, veya evlenmesi münasebetiyle 
af ilân ederlerdi. Biz böyle sakat bir yola el
bette gidemeyiz. (Yeter, yeter, reye, reye sesleri) 

Hulâsa arkadaşlar; Adalet Komisyonu af 
için 'bir zaruret görmemiş ve af da memleketi
miz için bir fayda mülâhaza etmemiş, ittifakla 
teklifi reddetmiştir. 

Yüksek Meclisten Adalet Komisyonu mazba
tasının kaıbulünü rica ederim. 

FETHÎ ERÎMÇAĞ (Edirne) — Bir sual 
efendim. 

Edremit Belediye Başkanının affı hakkında
ki tasarının sözcüsü sizmiy diniz? 

SAlT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — E-
vet. Bununla neyi kasdettiğinizi bilmiyorum 
Fethi Bey. 

FETHÎ ERÎMÇAĞ (Edirne) — Samimiyet 
derecenizi ölçmek istedim. 

SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Sözlerinde kötü bir tariz maksadı olduğu anla
şıldı. Fakat İzmir'deki hakaret suçundan gaze
teci bir kadını da bu Meclis affetti samimî ise
niz ona neye sesinizi çıkarmadınız? 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim; 
şeriatten bahsedildi. Bunun hakkında bir kelime 
söyliyebilir miyim? (Kâfi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Şeriat meselesini siz mi söyle
diniz! 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Asla. 
BAŞKAN — O halde?. 
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Ama, iki 

kelime söylememe müsaade buyurun, benim is
mimi zikrederek bir şey söylediler, onu tashih 
etmek istiyorum. 

BAŞKŞAN ~ Buyurun. 
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Çok kısa 

efendim, şahsi filân değil, zaten yüksek Meclis 
tabiî fazla mesai sarf ettiğinden dolayı yorulu
yor. (öyle şey yok sesleri) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, Öyle bir şey mev-
zuubahis değildir. 

ATIF ESENBEL (Malatya) — Ne münase
bet, yoruluyoruz da kanaatimizi mi saklıyo
ruz, böyle şey söylemeyin. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Sözümü 
geri aldım, zaten anladığınız manâda söyleme
dim. Demek istiyorum ki, fazla bir mesai sarfe-
dildiği esnada bâzı arkadaşların hoşluk yarat
ması hoşa gidiyor, bendeniz bunu yapamam, 

2.1949 0 : 1 
j niçin telâş buyuruyorsunuz? Arzetmek istediğim 

mesele budur. Bu vazifeyi başka arkadaşlara 
terkediyorum. 

Yalnız Necati Erdem arkadaşımız, diyor. 
Hayır, sadece fikirlerinden bahsettim, ama fi
kirlerini izah ederken ismi celilini zikrettim. 
Hâdise bundan ibarettir. Yalnız bu kürsüden 
konuşurken bana hitaben, bendenize hitaben 
«şeriat istiyorlarsa o başka» dediler. îyi ama 

bunu istiyen kim? Bu, hakikaten hakikatleri çok 
tahrif etmek ve çirkin şekilde tahrif etmek gi
bi.. , 

BAŞKAN — Böyle bir şey söylemediler; 
yanlış anladınız. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Atatürk nes
li ancak Kemalizmin tahakkuku hedefiyle çalı
şır ve ölürler. Bu ciheti tasrih etmek mecburi
yetini hissettim. Ama kendileri de hayır dedi
ler, böyle bir şey söylemedim dediler, binaen
aleyh zaten mesele de kalmadı. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
İki tane önerge vardır, okutacağım. 

i Yüksek Başkanlığa 
ı Şifahen arzeylediğim sebeplerden dolav1 Af 

tasarılarının esas itibariyle kabulünü ve ince
lenmek üzere komisyona havalesini teklif ede
rim. 18.11.1949 

j Sinob Milletvekili 
I Enver Kök 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Yüksek Baş
kanlığına 

Şifahen izah eylediğim mucip sebeplere bi
naen tasarımın, 

I 1. — Yüce Heyetin tasvibine arzedilmesinin, 
ı 2. —Hükümet in huzuriyle Adalet Komis

yonunda maddeleri görüşüldükten sonra müza
kere edilmek üzere Kamutaya getirilmesinin re-

F ye konulmasını teklif ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını derin saygılarımla ri-

I ca ederim. 
i 18 Şubat 1949 
i Çorum Milletvekili 
! Necdet Yücer 

j BAŞKAN — Bu önergelerin her ikisi de ta
sarının Komisyona iadesini istemektedir. îkisi 

i de aynı esasa istinat ettiği için aynı konuda iki 
i önergedir. 
i Binaenaleyh tasarının Komisyona iadesini 
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oyunuza sunuyorum. Tasarının Komisyona iade
sini kabul edenler... Etmiyenler... önergeler red-
dolunmuştur. 

Şimdi Adalet Komisyonunun raporunu, yani 
af hakkındaki tasarıların reddi mahiyetinde
ki raporunu yüsek oyunuza sunuyorum. 

Adalet Komisyonu raporunu kabul edenler... 
Etmiyenler... Adalet Komisyonu raporu kabul 
olunmuştur. 

2. — Yozgad Milletvekili İhsan Olgun ve İs
parta Milletvekili Sait Köksal'ın, Dâhiliye Me
murları Kanununun 2 nci ve 3 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki 4089 sayılı Ka
nunla bu kanuna ek 4329 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve İçiş
leri Komisyonu ile Geçici Komisyon raporları 
(2/87) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? (Yok sesleri). 

Söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
miştir. 

Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci ve 3 ncü 
maddelerini değiştiren 4089 sayılı Kanunun 1 nci 
ve 2 nci maddelerinin ve 4089 sayılı Kanunun 1 
nci maddesine ek 4329 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 9 . .VI. 1930 tarihli ve 1700 sa
yılı Dahiliye Memurları hakkındaki Kanunun 
2 nci ve 3 ncü maddelerini değiştiren 4 . VII . 1941 
tarih ve 4089 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile 
4089 sayılı Kanunun 1 nei maddesine ek 16 . XII . 
1942 tarihli ve 4329 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) İçişleri Bakanlığı memurluklarına inti
sap ve terfide bu Kanunda yazılı haller dışında 
genel hükümler uygulanır. 

B) Bu kanunun birinci maddesinde yazılı 
dördüncü ve daha yukarı sınıflardaki memurluk
lara geçebilmek ve tâyin olunmak için Siyasal 
Bilgiler Okulundan veya Hukuk Fakültesinden 
mezun olmak şarttır. 

C) Siyasal Bilgiler Okulu ile Hukuk Fakül
tesi mezunlarından yaşları 29 u geçmemiş olanlar: 

[1] 134 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 
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788 sayılı Memurin Kanununda yazılı sağlık 

şartlarını haiz oldukları ve memleektin her ikli
minde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaş
maya kabiliyetleri bulunduğu hakkında tam te
şekküllü Devlet hastanelerindeki kurullardan ra
por alanlar maiyet memurluklarına aday olarak 
tâyin olunurlar. 

Altı ay adaylık süresi sonunda valilerce ehli
yeti tasdik edilenler asıl olarak maiyet memur
luğuna tâyin olunurlar ve maiyet memurluğun
da bir buçuk yıllık kaymakamlık stajına ve bun
dan sonra da altı aylık kaymakamlık kursuna tâ
bi tutulurlar. 

Şu kadar ki, fiilî askerlik ödevine çağınlıp da 
29 yaşını bu ödevleri sırasında geçirmiş bulunan
ların terhislerinden itibaren altı ay içinde müra
caat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday ola
rak maiyet memurluklarına alınmalarına engel 
teşkil etmez. 

Valilerce ehliyetleri tasdik edilmiyen maiyet 
memuru adayları başka bir yere nakledilerek hak
larında A fıkrası gereğince genel hükümler uygu
lanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Birinci mad
de hakkında değiştirge önergesi vardır, arzedi-
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin (C) fıkrasının ikinci bendi

nin sonundaki (ve bundan sonra da) ibaresinden 
sonra bir (âzami) kelimesinin ilâvesini arz ve tek
lif ederiz. 

İsparta Yozgad 
Sait Koksal İhsan Olgun 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAMDİ 
ŞARLAN (Ordu) — Komisyon bu değiştirgeyi 
kabul etmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon bu değiştirgeyi kabul 
ediyor. Bu suretle maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 3 ncü madde
sini değiştiren 4 . VII . 941 tarihli ve 4089 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

A) Kaymakamlık stajı; maiyet memurları
na İçişleri Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar 
dâhilinde bucak müdürlüklerinde, illerin çe
şitli idare şubelerinde, ilce kaymakamlıkları 
refakatinde, kaymakamlık vekâletinde ve bura-
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lardaki belediyelerde fiilen çalışı mim a suretiyle 
yaptırılır. Adaylık süresi de dâhil iki yıllık staj 
sonunda kaymakam olmaya ehliyetleri staj gör
düğü valilerce ve valilerin bu hususta birbirine 
zıt işarda bulunmaları halinde İçişleri Bakanlı
ğınca tasdik olunanlar Bakanlık tarafından kay
makamlık kursuna çağırılırlar. 

Kurs programı ile uygulama tarzı içişleri 
Bakanlığınca tesbit olunur. 

Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirenler 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3556 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde yazılı maaş derecelerinin 9 
ncu derecesiyle ve bunlardan mezkûr kanunun 
3 ncü maddesinin (H) fıkrası gereğince yaban
cı dil imtihanını kazanmış olanlar da 8 nci dere
cesi ile kaymakamlığa tâyin olunurlar. 

Kaymakamlık stajı sonunda, kaymakam ol
maya ehliyetli bulunmadığı anlaşılanlarla Kay
makamlık kursunda muvaffak olamıyanlar iç
işleri' Bakanlığının diğer memurluklarına tâyin 
edilirler. 

B:) Kaymakamlık stajı sırasında Bucak mü
dürlüklerinde çalıştırılacak maiyet memurla
rı burada kendi maaşları ile ve bucak müdürü 
unvanı altında .istihdam olunurlar. Ancak bu 
takdirde Bucak müdürlüğü kadrosu mevkuf 
tutulur. 

Maiyet memuru kadrosu bulunmazsa bucak 
müdürlüğü veya başka bir memurluk kadrosun
da veya kaymakam vekâletinde stajyer olarak 
çalıştırabilirler. 

•". •*) Bu maddenin (A) fıkrası gereğince tâ
yin edilip üç yıl kaymakamlık edenlerden Mil
letvekilliğine veya Cumhurbaşkanlığı, Büyük 
Millet Meclisi, Başbakanlık, Danıştay kadrola-
rındaki memurluklara veya belediye başkanlı
ğı, belediye başkan yardmcılığı ve belediye 
şube müdürlüklerine seçilen veya tâyin olunan
ların bu görevlerdeki hizmet süreleri içişleri 
memurluklarında geçmiş sayılır. 

Bu maddenin (A) fıkrası gereğince tâyin 
edilen kaymakamlardan yukarıki cümlede yazı
lı yerlerdeki memurluklarla içişleri Bakanlığı 
teşkilâtı dışında diğer bir memurluğa tâyin ve
ya nakledilenlerin tâyin veya nakledildikleri 
memurluklardaki ilk terfi. süresi kaymakamlığa 
tâyinleri sırasında kapandıkları süre farkı ka
dar uzatılır. 
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BAŞKAN — Bir değiştirge önergesi vardır 

okutuyorum. . 

Yüksek Başkanlığa 
-ikinci maddenin 8 nci bendinin başından C. 

den sonra «Bu maddenin (A) fıkrası gereğin
ce tâyin edilip» ibaresinin tayymı teklif ederim. 

Kars Milletvekili 
Akif Eyidoğan 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAMDI 
SAKLAN (Ordu) — Bu değiştirgeyi de kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu değiştirgeyi de 
kabul etmektedir. 

(A) fıkrasının üçüncü bendenin son satırla
rında sekizinci derecesi ile kaymakamlığa, de
niyor. Derece ile mi olacak, derecesiyle mi ola
cak? 

KOMİSYON BAŞKANI HAMDI ŞARLAN 
(Ordu) —• Derece ile olaeak. 

BAŞKAN — O halde (si) kalkacak. 
Sonra (tice kaymakamları) deniyor, ilçeden 

gayri bir kaymakamlık var mıdır? İlce kelime
sinde bir maksat mı vardır? 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Kaza kaymaka
mı yerine ilce kaymakamı denilmiştir. 

BAŞKAN — O halde (si) kalkıyor. Bu tas-
hihatla maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. «Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
BAŞKAN — Gündemimizde mevcut olan es

naf dernekleri ve esnaf dernekleri birlikleri hak
kındaki kanun tasarısı dün dağıtılmıştır. 48 sa
at tamam değildir. Bunu gelecek Bütçe Müzake
resinden sonraki Birleşime bırakıyoruz. Pazar
tesi günü Bütçe müzakeresine başlıyoruz. Ö gün 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son ve
riyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

T. B. M. M. Bastmevi 
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Yozgad Milletvekili ihsan Olgun ve İsparta Milletvekili Sait Kök-
sal'm, Dâhiliye Memurları Kanununun 2 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 4089 sayılı Kanunla bu kanuna ek 4329 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve içişleri 

Komisyonu ile Geçici Komisyon raporları (2/87) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1700 sayılı Kanunun ikinci ve üçüncü maddelerini değiştiren 4089 sayılı Kanunun bir ve ikinci 
maddelerinde değişiklikler yapılması hakkındaki Kanun tasarısı gerekçeleriyle birlikte sunulmuş
tu?. * 

Saygılarımla arzederim, 
Yozgad Milletvekili 

îhsan Olgun 

Gerekçe 

1700 sayılı içişleri Memurları Kanununun ikinci, üçüncü maddelerini değiştiren 4 . VII . 1941 ta
rih ve 4089 sayılı Kanun ile ilçelerde en yüksek Hükümet memuru olan kaymakamların intihap, tâ
yin ve yetiştirme usulleri yeniden düzenlenmiştir. 

12.VII . 1941 tarihinden beri yürürlükte bulunan bu kanunun uygulanması ile çok iyi neticeler 
alınmış, kaymakamlık kursunu muvaffakiyetle bitiren 180 yeni kaymakam gerek kursta ve gerek staj
da kazandıkları üstün vasıflarla meslek için hakikaten faydalı birer eleman olmuşlardır. 

Ancak yapılan tecrübe ve gelişen olaylar ile bu kanunda yeniden bâzı değişiklikler yapılması 
zaruri görüldüğünden birisi «1700 sayılı Kanunun birinci ve ikinci maddelerini değiştiren 4089 sa
yılı Kanunun birinci ve ikinci maddelerinde değişiklikler yapılması» diğeri de «Devlet Memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvelin 4446 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan f çişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması» na dair olmak üzere iki kanun tasarısı 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Siyasal Bilgiler Okulu ile Hukuk Fakültesi mezunlarından kaymakam olacaklar altı ay namzetlik, 
bir buçuk yıl maiyet memurluğu ve altı ay da kaymakamlık kursuna tabidirler. Maiyet memurluğun
dan evvel Bakanlığın merkez ve ilçelerdeki her hangi bir kadrosunda yaptırılmakta olan altı aylık 
namzetlik süresi bu namzetliği yapanları çok sıktığı gibi altı ayda bir gelip geçici olduklarından bulun
dukları dairelerin âmirleri de kendilerinden faydalanamamaktadırlar. 

Diğer taraftan ekseriyetle acık kadro bulunmam sı yüzünden okuldan veva fakülteden mezun olur ol
maz tâyinleri mümkün olamadığından mecburi hizmeti olmıyan Hukuk Fakültesi mezunları kayma
kam olmaktan vazgeçmektedirler. Bu namzetler esasen namzetlikte bulundukları sürece gördükleri iş
leri maiyet memurlukları esnasında tekrar görmekte olduklarından bu şekildeki namzetlik altı ay 
süresinin kaldırılması, kaymakam adaylarının namzetliklerini maiyet memurluklarında geçirmek 
suretiyle üç yıl sta.i süresin'n iki bucuk yıla indirilmesi ve bu yönden dolayı maiyet memurluğuna 
tâyin sırasında yaş haddinin 29 dan 30 a çıkarılması ve fiilî askerlik ödevine çağınîtpda 30 yaşım 
bu ödevlerini ifa sırasında geçirmiş bulunanların terhislerinden itibaren en çok altı ay içerisinde 
müracaat etmeleri muvafık görülerek 4089 sayılı Kanunun Birinci maddesinin «C» fıkrası buna göre 
yenides düzenlenmiştir, — ^.... 
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Yine 4089 sayılı Kanunun ikinci maddesinin A fıkrası gereğince kaymakamlık kursunu muvaf

fakiyetle bitirenler 30 . VI . 1430 tarih ve 3656 sayılı Kanunun birinci maddesinde yazılı maaş dere
celerinin 9 ncu derecesi ile bunlardan mezkûr kanunun üçüncü maddesinin H fıkrası gereğince 
yabancı dil imtihanını kazanmış olanlar da sekizinci derece ile kaymakam tâyin olunmaktadırlar. 

Bu hüküm, daha evvelden de olduğu gibi Kaymakam adaylarına üç yıllık adaylıkları zamanın» 
da yaptıkları sürekli ve yorucu stajda kazandıkları yüksek vasıflar sebebiyle bir üst derece maaş, 
diğer tâbiri ile üç yıl kıdem sağlamaktadır. 

Kanun tasarısının ikinci maddesinin B fıkrasına 30 . VI . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunda 
her hangi bir değişiklik yapılması halinde, yeni bir kanun konusu ile karşılaşmamak için kayma
kam tâyin edilenlere verilecek bu zam ile alacakları maaş derecesinin kaymakamlığın ilk maaş 
• \ recesinden aşağı olmıyacağı şekilde bir hüküm konmuştur. 

4089 sayılı Kanunun yürürlüğe geçmesinden evvel bu maaş derecesi İki buçuk yılda iktisap 
ettirilirdi. Halbuki geçen genel harb dolayısiyle kaymakam olmazdan evvel fiilî askerliklerini 
yapanlar 3923 sayılı Kanun gereğince iki buçuk yıl kıtada kaldıklarından evelce iki buçuk yılda 
ve bilâhara üç yılda kaymakam olabilenler 40 89 sayılı Kanun yürürlüğe geçtikten sonra beş yıî 
ve daha fazla süreyi mütaakıp kaymakam olmaya başlamış ve kaymakam olmazdan evvel 40 lira maaş 
ekseriyetle almış veya hak kazanmış bulunduğundan bu üstün derece maaş farkından istifade ede
medikten başka kaymakam olmazdan evvel fiilî askerliklerini yapmamış olan adaylar üç yıl sonra 
bu üstün maaştan istifade ettiklerinden askerliğini kaymakam olduktan sonra yapanlar askerliği
ni kaymakam olmazdan evvel yapanlardan daima bir derece üst maaş almak gibi haksız bir üstünlü
ğe nail olmaktadırlar. Bu haksızlığın telâfisi için sözü geçen ikinci maddenin A fıkrasından bu 
konuya ait hüküm yeni tasarıda B fıkrası altında ve evvelki hükmü sağladığı kıdemi aynen muha
faza etmek üzere yeniden düzenlenmiş ve şimdiye kadar kaymakamlık kursunu muvaffaki
yetle bitirip kaymakam olanlardan bu haksızlığa mâruz kalanlar için ayrıca geçici bir madde eklen
miştir. 

Bundan başka 4089 sayılı Kanunun ikinci maddesinin D fıkrasının ikinci cümlesiyle valilik ha
riç kaymakamlıktan başka bir memuriyete geçenler kaymakamlıkta iktisap ettikleri derece far
kını kaybetmektedirler. Bu fıkranın birinci cümlesi hükmüne göre üç yıl kaymakamlık edenlerden 
Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye B. M. Meclisi, Başbakanlık ve Danıştayda bir memurluğa geçenler 
bu kazançlarını kaybetmedikleri halde İçişleri teşkilâtında vali olmazdan evvel her hangi bir memu
riyete meselâ Mülkiye müfettişliğine veya vali muavinliği ile Bakanlık teşkilâtında bir göreve tâyin 
edildikleri zaman kaymakam olurken iktisap ettikleri derece farkını kaybetmeleri gençlerin bi
hakkın inkisarını mucip olacağı gibi Bakanlık merkez ve iller teşkilâtını yeni ve ehil elamanlardan 
mahrum bırakacağı cihetle mahzurlu görüldüğünden kursu muvaffakiyetle bitirip kaymakam olan
ların Cumhurbaşkanlığı, B. M. Meclisi, Başbakanlık ve Danıştay daireleri ile İçişleri Bakanlığı 
teşkilâtı dâhilinde ve belediye reislikleri ile ve belediyelerin maaş kadrolarında ve özel idareler* 
de bir yerden diğer yere maaş kıdemlerinde fark gözetilmeksizin nakil ve tâyinlerine mesağ veril
mesi hususunda bu fıkra dahi yeniden hazırlanmıştır. „ 

Yine 4089 sayılı Kanunun ikinci maddesinin B fıkrası 3656 sayılı Kanunun ikinci maddesinin H 
fıkrası mucibince yabancı dil imtihanını kazanmış olan kaymayamlar arasından her yıl müsabaka 
ile seçilecek beşinin meslekî tetkik için yabancı memleketlere gönderilmelerini âmir bulunmak
tadır. 

20. IX . 1943 tarihindenberi yürürlüğe girmiş olan 4489 sayılı Kanun Devlet memurlarının bilgi, 
görgü ve ihtisaslarını artırmak için yabancı memleketlere gönderilmelerini daha geniş mikyasta 
derpiş ettiğinden 4089 sayılı Kanundaki bu fıkra yeni tasarıya konulmamıştır. 

Askerlik görevini yapmakta iken 29 yaşını geçirmiş olanların da maiyet memurluğuna tâyin 
edilebilecekleri tasarının birinci maddesinin « C * • fıkrasına ilâve edilmiş bulunduğundan bu husu*-
daki 4089 sayılı Kanuna ek olan 4329 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması için tasarıya bir 
madde eklenmiştir, 

<&S«örc»: m) 



içişleri Komisyonu raporu 

T. BM. M. 
içimleri Komisyonu İO . V . 1948 

Esas No. 2/87 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri memurları Kanununun 2 ve 3 ncü 
maddelerini değiştiren 4089 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddelerinde değişiklikler yapılması hak
kında Yozgad Milletvekili İhsan Olgun ve İspar
ta Milletvekilli Sait Koksal tarafından verilen 
Kanun teklifi İçişleri Bakanının huzuriyle Ko
misyonumuzca incelendi: 

Teklif İçişleri memurları statüsünde bugün 
için ıslaha muhtaç, başlıca şu üç noktayı ihtiva 
ediyor: 

1. — Maiyet memurluğu staj süresi. İdare 
meslekine intisapta Devlet şuabatının başka hiç
birinde görülmemiş şekilde biri staj devresinin 
içinde, biri de devre başlamazdan önce olmak 
üzere iki kere altışar aylık namzetlik süresi 
halen mevcut olup teklif bu lüzumsuz katmerli 
adaylık müddetinden birinci altı aylık kısmı kal
dırılmakta ve bu suretle kaymakamlık stajını 
iki buçuk yıla indirmektedir. 

2. — Şimdiki hükümlere göre staj süresi için
de fiilî askerlik görevini ifaya çağrılanlar ile 
Yedek Subay Okulunun talim devre ve kadro
larının mahdudiyeti bakımından bu vatan hiz
metine daha geç yani kaymakam olarak iltihak 
edenler arasında kıdsm, terfi, maaş hakları ba
kımından birinciler aleyhine husule gelen fark
lar ve mağduriyetleri bu teklif telâfi edecektir. 

3. — Cumhurbaşkanlığı, Büyük Millet Meclisi, 
Başbakanlık, Danıştay kadrelarmdaki görev
lere en az- üç yıl kaymakamlık etmiş genç 
idarecilerden seçilenlerin kıdem ve terfi hakla
rını koruyan hükümler bugün statüde mevcut
tur; fakat aynı vasıftaki genç idareciler İçiş
leri Bakanlığının diğer kadrolarına alınırlarsa, 
meselâ bir il emniyet müdürlüğüne, Bakanlık 
şubelerine, veya bir belediye Başkanlığına ge
çerlerse meslekî kıdemleri kaybolur. İşte tek
lif, bu boşluğu <ia doldurmuş oluyor. 

Kanun tasarısının tümü üzerine açılan konuş
mada tekin sahiplerinin gerekçesinde göste
rilen değişiklik sebepleri tamamen, varit görül

müş ve Hükümet de teklifin esasına mutabaka
tını bildirmiş olmakla beraber kaymakamlık 
kursunun kuruluş ve programlarında Siyasal 
Bilgiler Okulu ile Hukuk fakülteleri mezunları 
için bir certificat mertebesi mahiyetinde memle
ket ihtiyaç ve gerçeklerinin müşahedelerine da
yanan ilmî ve idari rüsuh ve tekâmülü sağlıya-
cak gelişmelere ihtiyaç bulunduğu belirtilmiş, 
İçişleri Bakanı tarafından da bu% konu üzerin
de işletilmekte olduğu beyan olunmuştur. 

Oy birliği ile maddelerin müzakerelerine ge
çilerek birinci madde çoğunlukla kabul olundu. 

İkinci maddenin B fıkrasında 3656 sayılı Ka
nuna atfedilen hükümlere ait ibare tashih edildi. 
C fıkrasının son cümleleri stajiyerlerin istih
dam mevkilerinin kendi kadrolariyle idarenin 
her şubesinde yapabilmeleri imkânına genişlik 
verecek surette değiştirildi. D fıkrasında sayı
lan teşkilât arasına hâkimlik ve Millî Eğitimde 
olduğu gibi İdare meslekî mensuplarının da kı
demlerini korumak üzere Milletvekilliği de dâhil 
edilmiştir. 

Geçici madde kanunun makable teşmiline -ma
tuf ibarede bâzı tashihlerle, 3, 4, 5 nci maddeler
de aynen oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu Başkanı Başkan V. 

Tekirdağ Çoruh 
C. Uybadtn A. Tûzün 

Sözcü 
Kars Balıkesir Bolu 

A. Eyidoğan F. Tiritoğlu H. Ş. Adal 
Çoruh Gümüşane 

Dr. C. Kazancıoğlu A. K. Varınca 
Kayseri Muğla Muş 

F. Apaydın N. Erdem H. Onaran 
İmzada bulunmadı. 

Siird Sinob Sivas 
L. Yavuz 8. Batur M. Ş. Bleda 

İmzada bulunmadı. 
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Sivas 
N. Ergin 
İmzada bulunmadı. 

Tokad 
R. Güreli 

Tokad 
A.G. Pekel 

Yozgad 
/ . Olgun 

Adalet, Bütçe, içişleri, Maliye ve Millî Savunma Komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulan Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyonu 
Esas No. 2/87 
Karar No. 3 

U .2 . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Yozgad Milletvekili ihsan Olgun ve İsparta 
Milletvekili Sait Köksal'ın «1700 sayılı Kanu
nun 2 nci ve 3 ncü maddelerini değiştiren 4089 
sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinde de
ğişiklikler yapılması hakkındaki kanun teklif
leri havalesi gereğince içişleri Komisyonunda 
müzakere ve intaç edilerek 10 . V . 1948 tarih 
ve 2/87,18 sayılı kararla Yüksek Başkanlığa 
sunulmuş ve Bütçe Komisyonuna gönderilen 
teklif müzakere edilmekte iken 4379 sayılı Ka
nunun tadiline dair tasarı ve teklifleri incele
mek üzere Kamutay tarafından teşkiline karar 
verilen geçici komisyonumuza mezkûr kanuna 
ait tadil tasarı ve teklifleri ile irtibatına mebni 
gönderilmiş olmakla içişleri ve Maliye Bakan
lığı mümessilleri huzuriyle incelendi. 

1. — 4089 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde 
aşağıdaki değişikliklerin yapılması uygun gö
rüldü. 

A) Üç yıllık kaymakamlık stajının ilk altı 
aylık müddetinin maiyyet memurluğunda geç
memekte oluşu; gerek aday için kadro buluna
maması yüzünden bu mesleğe intisap imkânını 
daraltmakta gerekse, stajın gayesine uygun bir 
esas teşkil edememektedir. Bu itibarla, ilk altı 
aylık adaylığın maiyyet memurluğu içinde ve 
bu vazifeyi yaparak geçirilmesinde büyük bir 
fayda mülâhaza edilmiş ve maiyet memurluğu
na tâyin edilmeden önceki altı ay adaylık müd
deti kaldırılarak maiyet memurluğu staj devre
si içine alınmıştır. Altı ay maiyet memurluğu 
adaylığı bittikten sonra memur, asıl olarak mai
yet memurluğuna tâyin olunur. 

B) Maiyet memurluğundan önceki altı ay
lık memur adaylığı kaldırıldığı için maiyet 

memurlarının staj müddetleri; altı ay maiyet 
memurluğu adaylığı, bir buçuk sene maiyet 
memurluğu ve altı ay da kaymakamlık kursu 
olmak üzere iki buçuk seneye inmiş bulunmak
tadır. Gerek kaymakamlık kadrolarındaki nok
sanlığın doldurulması, gerekse bu müddetin 
yetişme bakımından yeter görülmesi itibariyle, 
normal memuriyet adaylık müddetinin maiyet 
memurluğunda geçirilmesi uygun görülerek staj 
müddeti iki buçuk seneye indirilmiştir. 

C) 4089 sayılı Kanunun birinci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair 4329 sayılı Kanun
da : 29 yaşlarını askerlik ödevleri sırasında id
rak etmiş olanların yaş durumlarının maiyet 
memurluğuna alınmalarına engel teşkil etmi-
yeceği ve terhislerinden sonra bu vazifeye alı
nabilecekleri beyan edilmektedir. Fakat terhis
ten sonra müracaat için bir müddet tahdidi 
konulmadığından, bu durumda olanlar için, 
kanun koyucunun maiyet memurluğuna girmeyi 
29 yaş ile tahditte güttüğü maksat kaybol
maktadır. Bu itibarla, mezkûr fıkraya terhis
ten sonra altı ay içinde müracaat şartı ko
nulmuş ve binnetice 4329 sayılı Kanun hükmü
nün kaldırılması gerekmiştir. 

2. — 4089 sayılı Kanunun 2 nci maddesin
deki değişiklik : 

A) Kaymakamlık kursunu başarı ile biti
renlerin memuriyet derecelerini belirtmek için 
yürürlükteki kanun bunların 9 ncu maaş dere
cesi ile tâyin edileceklerini beyan etmektedir. 
Teklif sahipleri, 3656 sayılı Kanunla yapıla
cak bir değişikliğin yeni bir kanun tadili ge
rektirmemesi için, bu keyfiyetin, kaymakam 
tâyin edilenlere 2,5 kıdem verilir şeklinde ifade 
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edilmesini istemektedirler. Komisyonumuz, ne
ticede bir değişiklik olmaması itibariyle daha 
vazıh olan mer'i metnin aynen kalmasını terviç 
etmiştir. 

B) Maddede yapılmak istenen ikinci deği
şiklik, askerlikte geçirilen müddete taallûk et
mektedir. Kaymakam olduktan sonra askere alı
nanlarla stajını bitirmeden askere gidenler ara
sında ikinciler aleyhine bir kıdem düşüklüğü 
hâsıl olduğundan çok yerinde olarak buna sebe
biyet veren hükmün tadilini ve geçmiş yıllara 
mütaallik olarak da geçici maddeyi teklif et
mişlerdir. 

4379 sayılı Kanunun birinci maddesinde ya
pılan değişiklik ve bu kanuna eklenen geçici 
ikinci madde bu teklifin gayesini yerine getir
diğinden bu maddede bir değişiklik yapılmasına 
ve geçici madde eklenmesine lüzum bırakmamış
tır. 

C) Maiyet memurluğu kadrosunun yeter-
sizliği sebebi ile, yeter sayıda açık bucak mü
dürlüğü bulunmadığı zaman Bakanlığın iller 
teşkilâtında açık bulunan diğer bir memurluk 
kadrosu karşılık tutularak da maiyet memur
luğuna tâyini sağlaması uygun görülmüştür. 

D) Maiyet memurunun köylerde de çalış
tırılması gerektiğine dair teklif, köylerde muay
yen bir kadro ve vazife mevcut olmaması ve bu
cak müdürlüğünde köy işleri ile ilgileneceği 

tabiî bulunması sebebi ile uygun görülmemiş ve 
bu ibare maddeden çıkarılmıştır. 

E) Maiyet memurunun çalıştırılacağı va
zifelerde «sırası ile» kaydının konulmasında 
mahzur gören komisyonumuz, bu sıranın hal ve 
şartlara uygun olarak staj zamanında tâyin edil
mesini terviç etmiş ve bu kaydı maddeden kal
dırmıştır. 

F) Maiyet memurunun kaymakamlık kur
suna alınabilmek için staj gördüğü il valisinin 
ehliyetini işar ile içişleri Bakanlığının bunu 
tasdik etmesi şartlarından ikincisinin kaldırıl
ması ve sadece valinin beyanı ile iktifa edilmesi 
hakkındaki teklif; aynı vilâyette iki valinin de
ğişmesi veya ayrı iki vilâyette staj yapılması ha
linde bu iki valinin maiyet memuru hakkında de
ğişik ve zıt hüküm vermeleri halinde kaymakam
lık kursuna alınıp alınmaması hususunda Ba
kanlığın hüküm vermesi gereği düşünülerek yal
nız bu hale münhasır olarak Bakanlığın incele

me ve karar hakkı olacağı (A) fıkrasında belir
tilmiştir. 

6) Maddenin (C) fıkrasında: Üç yıl kay
makamlık ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı, Şü-
yük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Danıştay 
da bir memuriyete tâyin edilenlerin bu memu-
riyetlerdeki geçirdikleri müddetin idare hizme
tinde geçmiş sayılacağı yazılıdır. Kanun tekli
finde belediye başkanlığına seçilme, belediye ve 
özel idarelerin maaşlı kadrolarından bir memu
riyete tâyin edilme halinde de aynı hükmün uy
gulanması istenilmektedir. 

a) Belediye başkanlığı gerek seçim ve ge
rekse ödenek gibi farkları olmak ve memur kad
rosu içinde bulunmamakla beraber gördüğü hiz
metin mahiyeti itibariyle idare hizmeti olması 
bakımından, bu hizmette geçirilen müddetin 
idare hizmetinde geçmiş sayılması mümkün ve 
faydalı görülmüşse de, belediye ve özel muhase
benin alelıtlak maaşlı bir memurluğuna tâyin 
edilme halinde hizmetin idare hizmetinde geç
miş sayılmasının muvafık olmıyacağı düşünül
müş ve ancak belediye başkanı yardımcılığı ile 
belediye şube müdürlüklerinde geçirilen müdde
tin içişleri memurluğunda geçmiş sayılması ve 
fıkraya bunların eklenmesi kararlaştırılmıştır. 

b) içişleri Komisyonu, Milletvekilliğinde 
geçirilen müddet hakkında da aynı hükmün uy
gulanmasını uygun görerek fıkraya Milletvekil
liğini de eklemiştir. Hâkimler ve Millî Eğitim 
mensuplarına kıyasen yapılan bu ilâve hakkın
daki müzakere sonunda fıkranın içişleri Komis
yonunun teklifi veçhile kabul edilmesine çoğun
lukla karar verilmiştir. 

c) Maddenin (C) fıkrasının ikinci cümlesi
ne göre, yukarda yazılan memuriyetlerle vekil
likten başka bir memuriyete tâyin edilen kay
makam iktisap etmiş olduğu derece farkını kay
betmektedir. Halbuki, içişleri teşkilâtında vali 
olmadan önce her hangi bir memuriyete meselâ 
mülkiye müfettişliği, vali muavinliğine tâyin ha
linde bu kayba uğramaları izahı imkânsız bir 
haldir. Bu itibarla, içişleri teşkilâtında bir me
muriyete tâyin halinde de iktisap edilen derece 
farkmnı muhafaza edilmesi hakkındaki teklif de 
komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

K) Bu maddenin (B) fıkrası, 3656 sayılı 
Kanunun (H) fıkrası gereğince yabancı dil im» 
tihanını kazananlar arasından her yıl beş öğren
cinin yabancı memleketlere tahsil için gönderi* 
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leceğini beyan etmektedir. Halbuki 4489 sayılı 
Kanun bu imkânı daha geniş ölçüde bütün ba
kanlık memurları için sağlanmış olduğundan ar
tık bu hükme ihtiyaç kalmamış ve (B) fıkrası 
maddeden çıkarılmıştır. 

Bu suretle yapılan değişikliklerle hazırlanan 
kanun teklifi Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
Maaş Kanunu Geçici Kom. Bask. Sözeü 

Ordu Bursa 
H. Şarlan A. Konuk 

Kâtip 
Erzurum 

Ş. İbrahimhakkıoğlu 
Afyon K. 

Gl. 8. Aldoğan 

Ankara Balıkesir Çankırı 
M. Aksoley H. Şeremetli Gl. Z. Soy demir 

Giresun Malatya Mardin 
E. Dizdar E. Doğan M. K. Boran 

Niğde Tekirdağ Yozgad 
E. Gürsoy R. E. Cezaroğlu t. Olgun 

mam 

YOZGAD MİLLETVEKİLİ İHSAN OLGUN 
VE İSPARTA MİLLETVEKİLİ SAİT KOK

SAL'İN TEKLİFİ 

1700 sayılı Kanunun ikinci ve üçüncü maddele
rini değiştiren 4089 sayüı Kanunun bir ve ikinci 
maddelerinde değişiklikler yapılması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 9 . VI . 1930 tarih ve 1700 sa
yılı Kanunun ikinci maddesini değiştiren 
4 . VII . 1941 tarih ve 4089 sayılı Kanunun bi
rinci maddesiyle bu kanuna ek 16 . XH . 1942 
tarih ve 4329 'sayılı Kanun aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir: 

A) İçişleri Bakanlığı memurluklarına in
tisap ve terfide bu kanunda yazılı haller dışın
da genel hükümler uygulanır. 

B) Bu kanunun birinci maddesinde yazılı 
dördüncü ve daha yukarı sınıflardaki memur
luklara geçebilmek ve tâyin olunmak için Si
yasal Bilgiler Okulundan veyahut Hukuk Fa
kültesinden mezun olmak şarttır. * 

C) Siyasal Bilgiler Okulu ile Hukuk Fa
kültesi mezunlarından yaşları 29 u geçmemiş 
olanlar; 

788 sayılı Memurin Kanununda yazılı sağlık 
şartlarını haiz olmakla beraber memleketin her 
ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip do
laşmaya kabiliyetleri bulunduğu hakkında tam 
teşekküllü Devlet hastanelerindeki kurullardan 
rapor alanlar maiyet memurluklarına namzet 
olarak tâyin ollunurlar. 

Bunlar için namzetlik süresi altı aydır. Bu 
süre sonunda valilerce ehliyeti tasdik edilenler 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEGİŞTİRİŞİ 

1700 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerini 
değiştiren 4.089 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci mad
delerinde değişiklikler yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 9 . VI . 1930 tarih ve 1700 
sayılı Kanunun 2 nci maddesini değiştiren 
4 . VII . 1941 tarih ve 4089 sayılı Kanunun 1 
nci maddesiyle bu kanuna ek 16 . XII . 1942 
tarih ve 4329 sayılı Kanun aşağıda yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir. 

A) İçişleri Bakanlığı memurluklarına inti
sap ve terfide bu kanunda yazılı haller dışında 
genel hükümler uygulanır. 

B) Bu kanunun birinci maddesinde yazılı 
4 ncü ve daha yukardaki sınıflardaki memur-
lukalra geçebilmek ve tâyin olunmak için Siya
sal Bilgiler Okulundan veya Hukuk Fakültesin
den mezun olmak şarttır. 

C) Siyasal Bilgiler Okulu ile Hukuk Fa
kültesi mezunlarından yaşları 29 u geçmemiş 
olanlar: 

788 sayılı Memurin Kanununda yazılı sağ
lık şartlarını haiz olmakla beraber memleketin 
her ikliminde iş görmeğe ve her vasıta ile gezip 
dolaşmağa kabiliyetleri bulunduğu' hakkında 
tam teşekküllü Devlet hastanelerindeki kurul
lardan rapor alanlar maiyet memurluklarına 
namzet olarak tâyin olunurlar. 

Bunlar için namzetlik süresi altı aydır. Bu 
süre sonunda valilerce ehliyeti tasdik edilenler 
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1700 say üt Kânunun 2 nci ve 3 ncü maddelerini 
değiştiren 4089 saydı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin ve 4089 sayılı Kanunun 1 nci mad~ \ 
desine ek 4329 sayüı Kanunun 1 nci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı \ 

MADDE 1. — 9 . VI . 1930 tarih ve 1700 sa- j 
yılı Dahiliye memurları hakkındaki kanunun 2 i 
nci maddesini değiştiren 4 . VII . 1941 tarih ve î 
4089 sayılı 'Kanunun 1 nci maddesi ile 4089 sayılı j 
Kanıma ek 16 . XI I . 1942 tarih ve 4329 sayılı i 
Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de- \ 
ğiştirümiştir : 

A) içişleri Bakanlığı memurluklarına inti
sap ve terfide bu kanunda yazılı haller dışında 
genel hükümler uygulanır. 

B) Bu kanunun birinci maddesinde yazıiı 
dördüncü ve daha yukarı sınıflardaki memurluk
lara geçebilmek ve tâyin olunmak için Siyasal 
Bilgiler Okulundan veya Hukuk Fakültesinden 
mezun olmak şarttır. 

C) Siyasal Bilgiler Okulu ile Hukuk Fakül
tesi mezunlarından yaşları 29 u geçmemiş olanlar: 

788 sayılı Memurin Kanununda yazılı sağ- j 
lık şartlarını haiz oldukları ve memleketin her j 
ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip do- | 
laşmaya kabiliyetleri bulunduğu hakkında tam ! 
teşekküllü Devlet hastanelerindeki kurullardan { 
rapor alanlar maiyet memurluklarına aday ola- j 
rak tâyin olunurlar. j 

Altı ay 4&şiylıfc süresi sonunda valilerce eh
liyeti tasdik edüeıder asıl olarak maiyst memur-
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Teklif 

(Asil olarak maiyet memurluğuna tâyin olunur.) 
ve bu memuriyette bir buçuk yıllık bir kayma-
kamlık stajına ve bundan sonra da altı aylık 
bir kaymakamlık kursuna tâbi tutulurlar. 

Şukadarki, fiilî askerlik ödevine çağırılıp da 
29 yaşını bu ödevlerini ifa sırasında geçirmiş 
bulunanların terhislerinden itibaren altı ay için
de müracaat etmeleri şartiyle bu yaş durumları 
namzet olarak maiyet memurluklarına alın
malarına mâni teşkil etmez. 

Valilerce ehliyetleri tasdik edilmsyen aday 
maiyet memurları başka bir yere nakledilerek 
haklarında «A» fıkrası gereğince genel hüküm
ler uygulanır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun üçüncü madde
sini değiştiren 4 . VII . 1941 tarih ve 4089 sa
yılı Kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

A) Kaymakamdık staj maîvjt memurları
na içişleri Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar 
dâhilinde sırası ile bucak müdürlüklerin de, il
lerin muhtelif idare şubelerinde, ilce kayma
kamlıkları refaketinde, kaymakamlık vekâletin
de ve buralardaki belediyelerde ve köylerde fi
ilen çalıştırılmak suretiyle yaptırılır. Namzetlik 
süresi de dâhil iki yıllık staj devresi sonunda 
kaymakam olmaya ehliyetleri staj gördüğü il
ler valilerince tasdik olunanlar Bakanlıkça 
kaymakamlık kursuna çağrılırlar. 

Kurs programı ile tatbik tarzı içişleri Ba
kanlığınca tesbit olunur. 

Kaymakanmlık kursunu muvaffakiyetle biti
renlere üçer yıl kıdem verilerek kaymakamlığa 
tâyin olunurlar. 

Kaymakamlık stajı sonunda kaymakam ol
maya ehliyeti bulunmadığı anlaşılanlarla kay
makamlık kursunda muvaffak olamıyanlar İçiş
leri Bakanlığının diğer memurluklarına tâyin 
edilirler. 

B) Bu suretle kaymakam tâyin edilenlere 
üçer yıl kıdem verilir. Bu kıdem zammının kay
makam olmazdan evvel almakta oldukları maaş
ta bir terfi süresini tamamlıyan kısmından faz
lası kaymakam oldulktan sonra bu suretle ala
cakları yeni maaştaki kıdemlerine eklenir. 

Şu kadar ki, bu zam ile alacakları maaş kay
makamlığın ilk maaş derecesinden aşağı ola
maz. 

îçjş. & 

(asiî olarak maiyet memurluğuna tâyin olunur) 
ve bu memuriyette bir buçuk yıllık bir kayma
kamlık stajına ve bundan sonra da altı aylık 

I bir Kaymakamlık Kursuna tâbi tutulurlar. Şu 
kadar ki, fiilî askerlik ödevine çağırılıp da 29 
yaşını bu ödevlerini ifa sırasında geçirmiş bulu
nanların terhislerinden itibaren altı ay içinde mü
racaat etmeleri şartiyle bu yaş durumları nanı-

I ze t olarak maiyet memurluklarına alınmalarına 
mâni teşkil etmez. 

Valilerce ehliyetleri tasdik edilmiyen aday 
maiyet memurları başka bir yere nakledilerek 
haklarında (A) fıkrası gereğince genel hüküm
ler uygulanır. 

MADDE 2. — Ayni kanunun 3 ncü maddesini 
değiştiren 4 . VIII. 1941 tarih ve 4089 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

A) Kaymakamlık Stajı maiyet memurluk
larına İçişleri Bakanlığınca tesbit edilecek esas
lar dâhilinde sırasiyle bucak müdürlüklerinde, il
lerin muhtelif idare şubelerinde, ilçe kaymakam
lıkları refakatinde, kaymakamlık vekâletinde ve 
buralardaki belediyelerde ve kövlerde fiilen ça
lıştırılmak suretiyle yaptırılır. Namzetlik süresi» 
de dâhil iki yıllık staj devresi sonunda kaymakam 

I olmıya ehliyetleri, staj gördüğü iller valilerince 
tasdik olunanlar Bakanlıkça kaymakamlık kur 
suna çağırılırlar. 

Kurs programiyle tatbik tarzı İçişleri Bakan
lığınca tesbit olunur. 

Kaymakamlık Kursunu muvaffakiyetle biti
renlere üçer yıllık kıdem verilerek kaymakamlığa 
tâyin olunurlar. Kaymakamlık Stajı sonunda, 
kaymakam olmıya ehliyeti bulunmadığı anlaşı
lanlarla kaymakamlık kursunda muaf fak olamı
yanlar İçişleri Bakanlığının diğer memurlukları-

j na tâyin edilirler. 
B) Bu suretle kaymakam tâyin edilenlere 

I üçer yıl kıdem verilir. Bu kıdem zammının kay
makam olmazdan evvel almakta oldukları maaş
ta bir terfi süresini tamamlıyan kısmından faz-

J lası kaymakam olduktan sonra bu suretle ala
cakları yeni maaştaki kıdemlerine eklenir. 

Şu kadar kî bu zam ile alacakları maaş kay-
I makamlığra ilk maaş derecesinden aşağı olamaz* 
I 3656 sayılı Kanunun.3 ncü maddesinin H fık-
| rası gereğince yabancı dil sınavını karemrmş olup». 

-;4& taMşu-Ht). 
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luğuna tayin olunurlar ve maiyet memurluğun- ; 
da bir buçuk yıllık kaymakamlık stajına ve bun- i 
dan sonra da altı aylık kaymakamlık kursuna | 
tâbi tutulurlar. I 

Şu kadar ki, fiilî askerlik ödevine çağrılıp da j 
29 yaşını bu Ödevleri sırasında geçirmiş bulu- j 
nanlarm terhislerinden itibaren altı ay içinde j 
müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları j 
aday olarak maiyet memurluklarına alınmala
rına engel teşkil etmez. 

Valilerce ehliyetleri tasdik edilmiyen ma
iyet memuru adayları başka bir yere nakledi
lerek haklarında A fıkrası gereğince genel hü
kümler uygulanır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 3 ncü madde- I 
sini değiştiren 4 . VII . 1941 tarih ve 4089 sa- i 
yılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde \ 
değiştirilmiştir: v 

A) Kaymakamlık stajı; maiyet memurları
na İçişleri Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar. 
dâhilinde bucak müdürlüklerinde, illerin çe
şitli idare şubelerinde, ilce kaymakamlıkları 
refakatinde, kaymakamlık vekâletinde ve bura
lardaki belediyelerde fiilen çalıştırılma suretiyle 
yaptırılır. Adaylık süresi de dâhil iki yıllık staj j 
sonunda kaymakam olmıya ehliyetleri staj gör- | 
düğü valilerce ve valilerin bu hususta birbirine j 
zıt işarda bulunmaları halinde İçişleri Bakanlı
ğınca tasdik olunanlar Bakanlık tarafından kay
makamlık kursuna çağırılırlar. 

Kurs programı ile uygulama tarzı İçişleri 
Bakanlığınca tesbit olunur. | 

Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirenler- i 
30 . VI . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun | 
birinci maddesinde yazlı maaş derecelerinin 9 \ 
ncu derecesiyle ve bunlardan mezkûr kanunun j 
3 ncü maddesinin (H) fıkrası gereğince yaban- ; 
cı dil imtihanını kazanmış olanlar da 8 nci dere- j 
cesi ile kaymakamlığa tâyin olunurlar. I 

Kaymakamlık stajı sonunda, kaymakam ol
mağa ehliyeti bulunmadığı anlaşılanlarla Kay
makamlık kursunda muvaffak olamıyanlar İç
işleri Bakanlığının diğer memurluklarına tâyin 
edilirler. ; 

B) Kaymakamlık stajı sırasında Bucak j 
Müdürlüklerinde çalıştırılacak maiyet memurla- ! 
n burada kendi maaşları ile ve Bucak Müdürü j 
unvanı altında istihdam olunurlar. Ancak bu i 

( S. Sayısı : 134 ) 



Teklif 

3656 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin H, 
fıkrası gereğince yabancı dil sınavını kazanmış 
olup da kaymakam olmadan evvel bu fıkraya 
göre bir derece yüksek maaş verilmesine imkân 
bulunmıyanlar kaymakam olunca bu haktan ay
rıca faydalanırlar. 

Üst derce kadro bulunmaması halinde 3656 
sayılı Kanunun 8 nci maddesini değiştiren 4598 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükmü uygulanır. 

C) Kaymakamlık stajı sırasında Bucak Mü
dürlüklerinde çalıştırılacak maiyet memurları, 
burada kendi maaşlariyle ve bucak müdürü un
vanı altında istihdam olunurlar. Ancak bu tak
dirde bucak müdürlüğü kadrosu mevkuf tutulur. 

Maiyet memurluğu kadrosu bulunmıyan hal
lerde bucak müdürlüğü kadrosunda veya kay
makam vekâletinde çalışması sebebiyle memuri
yeti stajına mahsuben çalıştırmak caizdir. 

D) Bu maddenin « A » fıkrası gereğince tâ
yin edilip üç yıl kaymakamlık edenlerden Cum
hurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Başbakanlık ve Danıştayda, belediye reisliğin
de ve beldiylrin maaşlı kadrolarında ve özel 
idarelerde bir memurluğa tâyin ve intihap edi
lenlerin buralardaki hizmet süreleri İçişleri me
murluğunda geçmiş sayılır. 

Bu maddenin « A » fıkrası gereğince tâyin 
edilen kaymakamlardan geçen cümlede yazılı 
yerlerdeki memurlarla İçişleri Bakanlığı teşkilâtı 
dışında diğer bir memurluğa tâyin veya nakle
dilenlerin tâyin veya nakledildikleri bu memur-
luklardaki ilk terfi süresi kaymakamlığa tâyin
leri sırasında kazandıkları süre farkı kadar 
uzatılır. 

GEÇİCİ MADDE -— Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği güne kadar kaymakamlık etmiş olanların 
maaş ve kıdem durumları bu kanunim ikinci 
maddesinin «B.» fıkrası hükümleri dairesinde 
düzeltilir. 

MAÜDE 3. — 16 . XII . 942 tarih ve 4329 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür, 

10 — 
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j da kaymakam olmadan evvel bu fıkraya göre 
i bir derece yüksek maaş yerilmesine imkân bu-
| İunmıyanlar kaymakam olunca bu haktan ayrı-
\ ca faydalanırlar-

Üst derece kadro bulunmaması halinde 3656 
; sayılı Kanunun 8 nci maddesini değiştiren 4598 
' sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükmü uygulanır, 

C) Kaymakamlık stajı sırasında bucak mü-
' dürlüklerinde çalıştırılacak maiyet memurları 
i burada kendi maaşlariyle ve bucak müdürü un-
i vanı altında istihdam olunurlar. Ancak bu tak-
! dirde bucak müdürlüğü kadrosu mevkuf tutulur. 

Maiyet memurluğu kadrosu bulunmazsa bu-
I cak müdürlüğü veya başka bir memurluk kadro-
j sunda veya kaymakam vekâletinde stajiyer ola-
i rak çalıştırmak caizdir. 
! D) Bu maddenin A fıkrası gereğince tâyin 

edilip üç yıl kaymakamlık edenlerden milletve-
; killiğine veya Cumhurbaşkanlığı, B. M. Meclisi 
] Başkanlık, Danıştay kadrolarmdaki memurluk-
I lara veya Belediye başkanlıklarına veya (bele-
| diyeler) ve Özel idarelerin maaşlı kadrolarında 
| bir memurluğa seçilen veya atananların bu gö-
; revlerdeki hizmet süreleri idare hizmetinde geç-
| m iş sayılır. 

Bu maddenin A fıkrası, gereğince tâyin edi-
i I en kaymakamlardan geçen cümlede yazılı yer-
| 1 erdeki memurluklarla İçişleri Bakanlığı teşki-
| lâtı dışında diğer bir memurluğa tâyin veya 
j nakledilenlerin, tâyin veya nakledildikleri bu 
i memurluklardaki ilk terfi süresi kaymakamlığa 
| tâyinleri sırasında kazandıkları süre farkı kadar 
I uzatılır 

ı 
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 

| girdiği tarihe kadar kaymakamlık etmiş olanla-
! rın maaş ve kıdem durumları bu kanunun ikinci 
; maddesinin B fıkrası hükümleri dairesinde dü-
' zpltilir, 

| MADDE 3. — 16 . XII . 1942 tarih ve 4329 
( sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
I 
I MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
I yürürlüğe girer. 
j MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan-
i !ar Kurulu yürütür 

( S. Sayısı : 134 ) 
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takdirde Bucak Müdürlüğü kadrosu mevkuf 
tutulur. 

Maiyet memuru kadrosu bulunmazsa Bucak 
müdürlüğü veya başka bir memurluk kadrosun
da veya kaymakam vekâletinde stajiyer olarak 
çalıştırılabilirler. 

C) Bu maddenin (A) fıkrası gereğince tâ
yin edilip üç yıl kaymakamlık edenlerden Mil
letvekilliğine veya Cumhurbaşkanlığı, Büyük 
Millet Meclisi, Başbakanlık,- Danıştay kadrola-
rındaki memurluklara veya Belediye Başkanlı
ğı, Belediye Başkan yardımcılığı ve Belediye 
Şube müdürlüklerine seçilen veya tâyin olunan
ların bu görevlerdeki hizmet süreleri İçişleri 
memurluklarında geçmiş sayılır. 

Bu maddenin (A) fıkrası gereğince tâyin 
edilen kaymakamlardan yukarıki cümlede yazı
lı yerlerdeki memurluklarla İçişleri Bakanlığı 
teşkilâtı dışında diğer bir memurluğa tâyin ve
ya nakledilenlerin tâyin veya nakledildikleri 
memurluklardaki ilk terfi süresi kaymakamlığa 
tâyinleri sırasında kazandıkları süre farkı ka
dar uzatılır. 

MADDE 3.» — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S. Sayısı : 134) 





S. Sayısı: 135 
Çorum Milletvekili Necdet Yücer'in, Denizli Milletvekili Reşad 
Aydınlı ve 4 arkadaşının Ve Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğ-

lu'nun Af Kanunu teklifleri ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/120, 121 ve 122) 

Çorum Milletvekili Necdet Yticer'Uı, Af Kanunu teklifi (2/120) 

Ankara, 1 .IX. 1948 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyetimizin 25 nci yıl dönümü, Büyük Millî Bayramımız münasebetiyle hazırladığım Af 
Kanunu tasarısını lef fen takdim ediyorum. 

İlişik gerekçesinde izah eylediğim mucip sebeplere binaen mâruz tasarımın kanuniyet kesbet-
mesi hususunda gereken muamelenin ifasına müsaade buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Dr. Necdet Yücer 

Umumi Af Kanunu gerekçesi 

Gerekçemi üç kısım üzerinde mütalâa ediyorum: 
I - Bir umumi affın icap ve zarureti; 
II - Maddeler hakkındaki izahlar ve; 
III - Büyük Meclise bir Af Kanunu tasarısı getirmemin saiki. 
Bu mütalâalarım aşağıda tafsilen arzedilmiştir. 
I - Bir umumi affın icap ve zarureti : 
29 Ekimde Cumhuriyetimizin 25 nci yıl dönümünü kutlayacağız. Ne mutlu bize ki, 25 yıl önce 

yurdu perişan bir enkaz halinde bularak Dünyanın türlü felâketlere mâruz kaldığı ve birçok mil
letlerin siyasi hürriyetlerini kaybettiği cihanşümul politik ve ekonomik kargaşalıklar içinde Millî 
varlığımızı koruyan ve yurdumuzu her gün biraz daha refaha doğru götüren Cumhuriyet İdaremi
zin 25 nci yıl dönümünü kutlamak üzereyiz. 

Bu mutlu günün sevinciyle en büyük bayramımızın Millî gurur ve heyecanını duyarken, bilerek 
veya bilmiyerek kaza ve kaderlerine kurban olmuş, medeni hak ve hürriyetlerinden mahrum, cezaev
leri köşelerinde nedamet, maddi ve mânevi ıstırap içinde kıvranan biçareleri ve onların, arkalarında 
perişan ve bivaye bıraktıkları ve mukadderatlarını bu biçarelere bağlamış talihsiz ana, baba, aile, çocuk 
ve kardeşlerini düşünmemek elimden gelmedi. Bunu, bir Milletvekili olarak Türklüğün hudutsuz 
ulûvvü cenabiyle ve Büyük Türk Milletini temsil eden Meclisimizin engin şefkat ve atıfeti ile kabili 
telif bulmadım. Bunun içindir ki, hazırladığım ekli kanun tasarısı ile bu biçarelerin affını ve do-
layısiyle sefalet ve ıstırap içinde sürünen efradı ailelerinin kurtarılmasını Büyük Meclisin atıfetine 
arzeylemeyi lüzumlu ve hattâ zaruri gördüm. 

Bilinen bir gerçektir ki, cemiyet, ilk çağlardan itibaren kendi varlığının yüksek menfaatlerini 
korumak için kanunlarına aykırı hareket edenleri cezalandırmak hakkına sahip olduğu gibi bu hak
kının yanında, lüzumunu hissettikçe af hakkını da kullanmakta tereddüt etmemiştir.. 

Dinlerin vaz'eyledikleri ahlak prensiplerinde de affa geniş ölçüde yer verildiğini görmekteyiz. 
Nitekim Kuranı Kerim'de, İncil ve Tevrat'ta afla dair birçok hükümler mevcut olduğu gibi 
Budizm'de dahi, Buda, af konusu üzerinde önemle durmuş ve «Eğer kine kinle mukabele edilirse 



kin nasıl ortadan kalkar, affı ihmal etmeyiniz.» demiştir. 
îlk umumi af, Yunanı kadimde Atina'lı General Thrasybule tarafından Milâttan önce 404 yı

lında Amnestia adını taşıyan bir kanunla ilân edilmiştir ki, General Thrasybule'ün bu «Geçmiş 
şeyleri unutma kanunu» nun şeklen bir (Amnestie gönĞrale - küllî umumi af) olduğu anlaşıl
maktadır. 

Roma hukuku da Atina'da doğan umumi af müessesesini benimsedi ve Restitutio'in integrum 
mahiyetinde olan, yeni mahkûmiyeti ve onun hukuki neticelerini izale eden bu umumi af müesse
sesi, Roma hukukunun birçok doktrinleriyle birlikte Garp hukukuna da intikal eyledi. 

Bugün bütün medeni âlem, suçlunun ve günahkârın terbiyesinde affın da cezalandırma ka
dar ve belki de bundan daha ziyade müessir olduğunda müttefiktirler. Şu halde hangi bakımdan 
mütalâa edilirse edilsin af elzemdir. Yoksa Dante'nin tavsiye ettiği gibi ceza evlerinin kapusu 
üstüne, üzerinde «Lasciati ogni sperenza voi che entrata - Buraya girenler, bütün ümitlerinize 
veda ediniz» ibaresi yazılı bir levha aşılmamalıdır, icabında ve zamanında ceza evlerinin boşal
tılması da düşünülmelidir. Zira ceza evleri bugünkü hukuki ye medeni anlamiyle, insanlıktan ve 
ümitten tecrit evleri, işkence ve ceza evleri değil, fakat muhakkak ki suçlunun ruhi bünyesini 
marazdan kurtaracak birer tedavi evleridir. 

Biz suçluyu affetsek dahi, bu af onun üzerinde ağır bir ceza tesirini yapacak ve o yine mânevi 
ıstırabını çekecektir. Bunun içindir ki Büyük Atamız da: «Medeniyet demek, af ve müsamaha 
demektir. Af ve müsamahaya dayanmıyan medeniyet ceberuta dayanan medeniyettir ki çöker. O, 
medeniyet değildir.» demiş ve büyük bir asker, büyük bir teşkilâtçı ve büyük bir Devlet adamı 
olduğu kadar insanı tanıyan ve cemiyetin düzenini istiyeri realist bir hukukçu goziyle de affı 
mütalâa ederek zamanı ve zemini geldiğinde tereddütsüzce: «Seni affettim. Bir daha yapma.» 
ihtariyle şefkat ve atıfetine mazhar kılmayı bilmiştir. 

Bu vecize af mevzuunu mütalâa etmemde bana düstur olmuştur. Tasarıyı hazırlamadan önce 
affın müspet ve menfi cephelerini psikolojik, ekonomik, sosyal ve administratif bakımlardan bu 
nurun ışığı altında inceledikten sonra vardığım netice, affın tecellisi için Büyük Meclisin engin 
şefkat ve merhametine teveccüh etmek lüzum ve zaruretini bana göstermiştir. Bu zarurete mebni 
ekli tasarım hazırlanmış ve Büyük Meclise sunulmuştur. 

Bu tasarım bir (Proprio Amnestia - Tam umumi af) kanun tasarısı değildir. Zira bunda, mad
delerin izahında ifade edildiği gibi, 1881 sayılı Matbuat Kanununun 40 ncı maddesinde ve Türk 
Ceza Kanununun birinci babının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fasıllarında yazılı suçlan 
işliven sanık ve hükümlüler affm şümulü dâhiline alınmamışlardır. Binaenaleyh bu tasarım daha 
ziyade bir (Amnestie Ge'ne'rale - külli umumi af) kanunu tasarısı mahiyetini arzeylemektedir. 

İT - Maddeler hakmdaki izahlar: 
Tasarının birinci maddesi, maddenin ifadesinden de sarahatle anlaşılacağı veçhile kanunun, 

fer'î ceza veya para cezasiyîe birlikte veya yalnız olarak yukarı haddi beş seneyi geçmiycn hür
riyeti bağlayıcı bir ceza ile veyahut yalnız para cezasiyîe cezalandırdığı suçlardan dolayı zan al
tına almanlar hakkında takibat yapılmamasını âmirdir. Bu hükme nazaran, sanıklardan, masumi
yetlerinin mahkeme karariyle teyit ve ispatını istiyenler bulunduğu takdirde bunlar, affın kendi-
lerine teşmilini reddetmekte serbest değildirler. Mecburen af hükmüne tâbi olacaklardır. Ben bu 
nokta üzerinde havli düşündüm. Lâkin bilindiği gibi umumi affın, âmme hukuku dâvasını o su
retle ortadan kaldırması icabetmektedir ki, affedilen fiilden maznun bulunan bir kimsenin, 
aftan istifade etmek istemediği beyan etmesi ve hakkında soruşturma ve bunun icabı duruşma
sının yapılmasını istemesi dahi hüsnü telâkkiye mazhar olamamaktadır. Zira umumi af, cemiyetin, şu 
veya bu, vesile ile suçu eritmek ve artık maziyi tnutmak arzusu gibi bir zaruretten neşet etmekte
dir. Filvaki Fransız Temyiz Mahkemesinin 25 .Aralık 1826 tarihli bir kararında : «Umumi af öyle 
bir lütuf tur ki, hîç bir suç işlemediklerini iddia edenler buna mazhar olmaktan istiğna edebilir
ler.» denilmekte idiyse de madamki umumi affın kabuliyle umumi ve içtimai menfaat mülâhaza 
edilmektedir; şu halde hususi ve şahsi menfaatin buna tâbi olması gerekmektedir. Esasen 1933 ta-
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rihli Umumi Af Kanununun 1 nci maddesi de aynen böyle bir hükmü ihtiva eylemekte idi ki ben de 
bu hükmü kabul etmeyi, yukarda arzettiğim mülânazaya uygun buldum. 

ikinci madde, mahkûmiyetleri tahakkuk etmiş olanlara taallûk eylemekte, yani yine beş seneyi 
geçmiyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya para cezasiyle mahkûm olanları, fer'i cezalara da şâ
mil olmak üzere af eylemekte olduğu gibi bu affın hukuki neticelerini kanunun neşrinden evvel in 
faz edilmiş olan cezalara da şâmil kılmaktadır. .:__ _ 

Üçüncü madde, hükmedilmiş veya son duruşma saf hasma nazaran hükmedilecek olan on seneyi 
geçmiyen hürriyeti bağlayıcı cezaların beş senesini ve hükmedilmiş veya edilecek olan on seneden 
fazla aynı cezaların da- yedi senesini indirmekte ve dördüncü madde ise, müebbet ağır hapis ceza
larının on beş yıllık ağır hapis cezalarına, müebbet sürgün cezalarının on beş yıllık sürgün ceza
larına ve hükmedilmiş veya soruşturmanın son safhasına göre hükmedilecek ölüm cezalarının da 
müebbet ağır hapis veya müebbet sürgün cezalarına çevrilerek infaz olunmasını âmir bulunmaktadır. 

Gerçi 1933 tarihinde kabul olunan 2330 numaralı Kanun, iki ilâ yedinci maddeleriyle af hadle
rini, ekli tasarıya nispetle, biraz dar bir çerçive içiae almış ise de ben, bu takdirde gayri memnunların 
memnunlara nazaran daha fazla olacağını ve binnetice afdan beklenen içtimai ferahlığın lâyıkı 
veçhile tahassül edemiyeceğini mülâhaza eylediğim içindir ki, bu hadleri biraz genişletmek lüzum ve 
ihtiyacını duydum. Bununla beraber şu noktayı da bilhassa arzetmek isterim ki, şahsi ve naçiz 
kanaatimce cezada olduğu gibi afda da ifrada kakmamak ve itidale riayet etmek gerektir ve tek
lifimde de bu nokta göz önünde tutulmuştur. Ayrıca 2330 sayılı Kanunda derpiş edilmiyen ölüm ce
zalarının tahfifine de tasarıda yer vermeyi ve bu cezaların, müebbet ağır hapis veya müebbet sür
gün cezalarına çevrilmek suretiyle infazını, Umumi Af Kanunu teklifini hazırlamakta olduğum şu 
anda madelete uygun buldum. 

Beşinci maddenin ilk fıkrası, tasarıda bahsi geçen para cezalarının tarifini yapmakta ve bun
ların, münhasıran hukuku âmme para cezaları olduğunu tasrih eylemektedir, ikinci fıkrası ise, af 
hükümleri haricinde bırakılan para cezalarının hangi nevi ve mahiyetteki para cezaları olduğunu 
ve meselâ orman para cezaları, pul cezalan, duru$.na harçları veya tazminat gibi hukuku şahsiye ma
hiyetinde olan para cezalarını affın şümulü dışında bırakmaktadır. 

Altıncı madde, Türk Ceza Kanununa ve diğer hususi ceza hükümlerine göre yapılması, taşınması, 
bulundurulması, kullanılması, alınıp satılması veya yurda sokulması cürüm ve kabahat olan mallarla 
1918 numaralı ve diğer kaçakçüığa mütedair kanunların şümulüne giren bilûmum kaçak malların 
müsaderesini temine matuf bulunmaktadır. Zira cezanın affedilmesinin, cezayı istilzam eden suç 
vasıtasının, memnu ve kaçak bir malın serbest bırakılmasını tazammun etmiyeceği tabiîdir. 

Yedinci madde, af hükümlerinden istifade ettirilmelerinin cemiyetin zararına olacağı mütalâa 
edilen halleri göstermektedir ki, bu istisna halleri berveçhi âti arzolunmuştur. 

A) Devlet şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan sanık veya hükümlü olanlar; • 
B) Padişahlık ve hilafetçilik lehinde ve komünistliğe ve anarşistliğe tahrik yolunda neşriyatta 

bulunmak suretiyle işlenmiş suçlardan sanık veya hükümlü olanlar; 
C) 1. Usul ve fürudan birini katletmek veya: 
2. Vazifesini yaptığı sırada veya yaptığından dolayı Devlet memurlarından birini öldürmek veya, 
3. Herhangi birini zehirleme suretiyle öldürmek suçlarından sanık veya hükümlü olanlar; 
D) Zimmet ve ihtilas, irtikâp ve rüşvete mübaallik olarak işlenmiş suçlardan sanık veya hüküm

lü olanlar; 
E) Umumi âdap ve aile nizamına karşı işlenmiş suçlardan sanık veya hükümlü olanlar; 
P) Yağmaya, yol kesmeğe ve adam kaldırmağa mütaallik olarak işlenmiş suçlardan sanık veya 

hükümlü olanlar; 
G) ihtikâr yapmak suretiyle işlenmiş suçlardan sanık veya hükümlü olanlar ve; 
H) Hırsızlıktan mükerrirler ve diğer suçlardan herhangi biriyle ikiden fazla hüküm giyenler. 
Yukarda mâruz istisnalar tesbit olunurken şüphesiz ki, bu suçların hafifletici sebeplerini tâvin 

eden kanuni hükümler de göz önünde tutulmuş ve bu suçların tahfif sebeplerini gösteren kanuni hü
kümlerin tatbiki suretiyle hükmedilmiş veya edilecek cezalar aftan istisnalar meyanına alınmamıştır. 
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Tasarının sekizinci maddesiyle, memuriyetten muvakkaten veya müebbeden mahrumiyet veya bir 
sanat ve bir meslekin icrasından men ve memurin ve hâkimler kanunlariyle bunlara müzeyyel kanun
lara' tevfikan veya hususi kanunlarına göre yapılmış ve yapılacak olan tasfiye ve memuriyetten af 
ve ıskat gibi bilûmum inzibati ve idari muameleler ve 347, 854 ve 1289 numaralı kanunlar mucibince 
Devlet daire ve müesseselerinde istihdam edilmemek hususunda' alınmış v>e alınacak kararlar bu kanu
nun şümulü haricinde bırakılmıştır. Bu tabiîdir; zira tasarının hazırlanmasiyle istihdaf edilen gayp, 
memuriyet disiplinine taallûk eden idari tedbir ve kararlar üzerine müessir olmak değildir.' Bu iti
barla tatbikatın Devlet makinesi işleyiş nizamına, az da olsa, bir tesir icra etmemesi mülâhazasına 
binaen sekizinci maddenin, tasarıda görüldüğü veçhile hazırlanması lüzumlu mütalâa edilmiştir. 
Esasen bu madde, 1933 tarihinde hazırlanan Hükümet teklifinde de mevcuttu ve ozaman Adalet 
Komisyonunda büyük tartışmalara sebebiyet vermişti. Zira cezaları af hükümlerine dâhil mah
kûmlarla haklarında takibat yapılmıyacak maznunların fer'î cezalarının da mutlak surette affa 
mazhar olacağı, ozaman Hükümet tarafından Adalet Komisyonunda beyan edilmiş ve hakikaten 
ilmî ve nazari mülâhazalara göre bu mütalâa komisyonun da tasvibine iktiran eylemiş idi; lâkin 
memuriyetten muvakkaten veya müebbeden mahrumiyete veya bir meslek ve sanatın icrasından 
menedilmeye mütedair fer'î cezaların af hükümlerinden hariç bırakılması keyfiyeti, 1933 tarihli 
kanun tasarısını müzakere eden Adalet Komisyonunun itirazını mucip olmuş ve nihayet uzun tar
tışmalardan sonra memurlara taallûk eden bu hükmün, memurlarda aranılan mânevi vasıflar 
bakımından lüzumlu olduğu ve bunun büyük faydalar temin edeceği neticesine varılarak komis
yon tarafından aynen kabul olunmuştu. 

Dokuzuncu madde, 1 Eylül 1948 tarihinden sonra islenmiş olan suçların af hükümlerinden isti
fade edemiyeceğini tasrih eylemektedir. 

Ben tasarıyı ancak 1 Eylül 1948 tarihinde hazırlayıp Büyük Meclise arzetmeye muvaffak ol
dum ve bu tarihe değin böyle bir tasarı hazırlanmakta olmasının şüyuuna katiyyen meydan ver
memeye çalıştım. Büyük Meclise sunulduğu tarihten itibaren belki matbuata da intikal ederek şa
yi olacağını ve bunun ise, affın, hangi tarihe kadar işlenen suçları şümulü dâhiline alacağı hak
kında tahdit edici bir hüküm konulmadığı takdirde, suç işlenmesine yol açacağını mülâhaza etti
ğim için, tasarıyı Meclise sunduğum 1 Eylül 1948 tarihinden sonra işlenecek suçların, derpiş olu
nan af hükümleri haricinde tutulmasını zaruri gördüm. 

Tasarının onuncu maddesi ise, aftan istifade edecek sanık ve hükümlülerin durumlarının 
Cumhuriyet Savcılariyle Askerî Âmiri Adliler tarafından incelenerek af tatbikatının arızasızca yü
rütülmesine imkân ve fırsat verilmek mülâhazasına mebni konulmuştur. 

III - Büyük Meclise bir af kanunu tasarısı getirmemin saikı: 
Meclisin kış tatilinde seçim bölgem olan Çorum'a gittiğim zaman orada yeni açılan lisemizi, has

taneyi, doğumevini, okulları ve bu meyanda cezaevini de ziyaret etmiştim. Müdürle ve gardiyan
larla birlikte cezaevinde koğuşları gezdiğim esnada tutuk* ve hükümlülerin büyük gösterileriyle 
ve hattâ en azılı suçluların dahi bir çocuk gibi ağlıyarak ifade ettikleri kurtarılmaları, affedil
meleri yolundaki dilekleriyle karşılaştım. Bir Milletvekili ve nihayet bir his taşıyan bir insan sıfa-
tiyle bu dramatik manzara karşısında teessür duymamak mümkün değildi. Büyük bir 
teessür duydum, ve Meclise müracaat ettikleri takdirde kendilerine elden gelen 
muzaherette bulunacağım yolunda vaitte bulundum. Bu va'dim bunlar tarafından 
Çorum'dan gayrimücavir merkezlerdeki cezaevlerine de duyulmuş olacak ki, bidayette Yoz-
gad ve Samsun cezaevlerinden ve müteakiben de yurdun yakın ve uzak merkezlerindeki ve hattâ 
en hücra köşelerindeki cezaevlerinden sayısız mazbatalar almaya başladım. Bugüne kadar elim
de toplanan ve Büyük Meclise hitabeden ve acı nedametin ve büyük ıstırabın ifadesini taşıyan bu 
mazbataları, zarflariyle birlikte, aynen Yüksek Başkanlığa sunuyorum. 

Yukarda arzettiğim gibi naçiz kanaatimce, zamanın ve zeminin müsaade ettiği anda maziyi 
unutmak ve affı kabul etmek cemiyetin nef'î bakımından uygun ve hattâ bazı ahvalde zaruridir 
de. Zira büyük bir psikolog ve büyük bir içtimaiyatçı ve devlet adamı olduğuna şüphe edilmiyen 
Mahatma Gandi'nin de realist bir hukuki görüşle: «Cemiyetin büyük bir kuvvet ve kudret sahibi 
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bulunduğu bir anda ilân edilecek bir af, cemiyete zarar değil, fakat bilâkis büyük faydalar geti
rir.» Ve yine: «Ceza vermekten feragat etmek, ancak ceza vermek kudreti mevcutken af mahi
yetindedir. Ceza vermek kudretine malik olduğunuz bir zamanda aftan asla çekinmeyiniz.» dediği 
gibi Cumhuriyet idaremizin en kuvvetli ve en kudretli bulunduğu şu anda, sanık ve hükümlü oM-
rak cezaevleri köşelerinde bütün ümitlerini milletin engin şefkatine bağlamış ve merhamet dile
yen gözlerini Karadeniz'den, Akdeniz'den, Doğu, -Güney- ve Batı sınırlarımızdan ve Orta Ana
dolu'dan, hulâsa Yurdun dört bir tarafından Büyük Meclise çevirmiş, kendilerini azadedecek ka
rarı bekliyen biçareleri Büyük Meclisin affedeceğini, hudutsuz atıfetine mazhar kılacağını umu
yorum. Bu ümjtle umumi af hakkındaki' kanun teklifimi hazırladım ve Yüksek Başkanlığa sun
dum. 

Ankara, 1 Eylül 1948 
Çorum Milletvekili 

Necdet Yücer 

Umumi Af Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — J£anunun,fer'î ceza veya para 
cezasiyle birlikte veya yalnız olarak yukarı had 
di beş seneyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı bir 
ceza ile veyahut yalnız para cezasiyle cezalan
dırdığı suçlardan sanık olanlar hakkında taki
bat yapılmaz. 

MADDE 2. — Beş seneyi geçmiyen hürriyeti 
bağlayıcı bir-ceza ile veya hafif ve ağır bir para 
cezasiylo hükümlü olanlar, fer'î cezalara da 
şâmil olmak üzere, affedilmişlerdir. Bu kanunun 
neşrinden evvel haklarında verilen mahkûmiyet 
kararları infaz edilmiş olanlar da birinci fıkra 
hükmünün hukukî neticelerinden istifade eder
ler. 

MADDE 3.—Hükmedilmiş veya-son duruşma 
safhasına nazaran hükmedilecek olan on sene
yi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı cezaların beş 
senesi ve hükmedilmiş veya hükmedilecek olan 
on seneden fazla aynı cezaların yedi senesi in
dirilir. 

MADDE 4. — Müebbet ağır hapis cezaları 
onbeç yıllık ağır hapis cezalarına, müebbet sür
gün cezalan onbeş yıllık sürgün cezalarına ve 
hükmedilmiş veya soruşturmanın son safhasına 
göre hükmedilecek ölüm cezaları da, müebbet 
ağır hapis veya müebbet sürgün cezalarına çev-
rirlerek infaz olunur. 

MADDE 5. — Bu kanunda sözü geçen para 
cezaları, belediye varidatına dâhil bulunan ve
ya şahıs hukukuna taallûk eden para cezaları 

haricindeki umumi ve hususi ceza hükümlerini 
ihtiva eden kanunlarda yazılı âmme hukuku 
para cezalarıdır. Orman para cezaları, Devlet 
Demiryolları cezaları, pul cezaları ve duruş 
ma harçları gibi şahıs hukuku veya tazminat 
mahiyetinde olan para cezaları bu kanunun sağ
ladığı af hükümlerine tâbi değildir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümleri, Türk 
Ceza Kanununa ve diğer hususi ceza hükümlerine 
göre yapılması, taşınması, bulundurulması, kul
lanılması, alınması, satılması ve yurda sokulması 
suç ve kabahat olan memnu mallarla 1918 numa
ralı ve diğer kaçakçılığa mütaallik kanunların 
şümulüne giren bilûmum kaçak malların müsade
resine karar vermeğe mâni teşkil etmez. 

MADDE 7. — Aşağıdaki bentlerde yazılı suç
lardan herhangi birini işlemekten sanık veya hü
kümlü olanlar bu kanunun sağladığı af hükümle
rinden istifade edemezler: 

A) Türk Ceza Kanununun birînci babının 
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fasıllarında 
yazılı, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş, suçlar
dan biriyle sanık veya hükümlü olanlar; 

B) 1881 numaralı Matbuat Kanununun 40 
ncı maddesinde yazılı suçları, işlemekten1 sanık 
veya hükümlü olanlar; 

C) Türk Ceza Kanununun, tahfif sebeplerini 
gösteren maddelerinden istifade etmeksizin, 449 
ncu maddede yazılı suçlardan herhangi birini iş
lemekten sanık veya hükümlü olanlar; 

D) Türk Ceza Kanununun üçüncü babının 
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birinci, ikinci ve üçüncü fasıllarında yazılı 202 
nci maddenin ikinci bendi, 203 ncü maddenin bi
rinci bendinin son fıkrası, 209 ncu maddenin 
ifcnci bendi ve 210 ncu maddenin ikinci ve üçün 
cü bentleri tatbik edilmek suretiyle zan altına 
alınanlar ve hüküm giyenler ve 222, 223 ve 227 
nci maddelerde yazılı suçları işlemekten sanık ve 
ya hükümlü olanlar haricinde zimmet, ihtilas, ir 
tikâp, veya rüşvete mütaallik diğer maddelerde 
yazılı suçlardan veya Türk Ceza Kanununun al 
tıncı babının beşinci faslında 366 nci maddenin 
birinci bendinde yazılı artırma ve eksiltmeye fe
sat karıştırma suçundan herhangi biriyle sanık 
veya hükümlü olanlar; 

E) Türk Ceza Kanununun sekizindi babının 
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fasıllarında 
414, 416, 417 ve 418 nci maddelerde, 430 ncu 
maddenin birinci bendinde ve 431, 435 ve 439 
ncu maddelerde yazılı umumi âdap ve aile nizamı 
aleyhine işlenmiş suçlardan biriyle sanık veya hü
kümlü olanlar; 

F) Türk öeza Kanununun onuncu babının 
ikinci faslında yazılı yağmaya, yol kesmeğe ve 
adam kaldırmağa mütaallik suçlardan herhangi 
biriyle sanık veya hükümlü olanlar; 

G) Millî Korunma Kanununun 51 nci mad
desiyle bu kanunun 4648 sayılı Kanunla değişti
rilen 10,31,57, 66,67 ve 68 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair 4945 numaralı Kanunun 1 nci 
maddesinde yer alan 31 nci maddenin ikinci ben
dinin (A) ve (B) fıkralarında ve 32 nci madde
de yazılı ihtikâr suçlarından herhangi biriyle sa

nık veya hükümlü olanlar; 
H) Hırsızlıktan mükerrirler ve diğer suçlar

dan herhangi biri ile ikiden fazla hüküm geymiş 
olanlar ve 

î) Firar halinde olup bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde 
Hükümete müracaatla teslim olmıyan sanık veya 
hükümlüler. 

MADDE 8. — Memuriyetten muvakkaten ve
ya müebbeden mahrumiyet veya bir sanat ve bir 
meslekin icrasından men veya Memurin ve Hâ
kimler kanunlariyle bunlara müzeyyel ve sair hu
susi kanunlara tevfikan yapılmış ve yapılacak o 
lan tasfiye ve memuriyetten af ve ıskat gibi bilû
mum inzibati ve idari muamelelere ve 347, 854 
ve 1289 sayılı Kanunlar gereğince Devlet daire 
ve müesseselerinde istihdam edilmemek hususun
da alınmış ve alınacak kararlara bu kanunun hü
kümleri şâmil değildir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerinin 1 Ey
lül 1948 tarihinden sonra işlenmiş olan suçlara 
şümulü yoktur. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerinden isti
fade edecek sanık ve hükümlülerin salıverilme iş
leri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren en geç onbeş gün zarfında ikmal olunur. 

MADDE 11. — Bu Kanun yayınlandığı ta
rihten itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Ba 
kanlar Kurulu yürütür. 

Denizli Milletvekili Eeşad Aydınlı ve 4 arkadaşının, Af Kanunu teklifi (2/121) 

3. Kasım. 1948 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığa 

Gerekçe 

Büyük Türk Milleti, gerçek demokrasilerin kesin bir icabı olan tek dereceli seçim sistemini kabul 
etmiş bulunmakta ve içinde yaşadığımız asrın bâris karakteri olan Millî İradecilik ve Hürriyetçilik 
esaslarmm kâmil müesseselerini de kurmak yolundadır. Bu hâdisenin başlı başına mesut ve muazzam 
bir tarihî tekâmül merhalesi olduğuna ve milletimizin daha ileri bir devrin eşiğinde bulunduğuna hiç 
şüphe yoktur. Bütün bu tekâmül merhalesinin ve bu devrin ileri bir devir olduğu vasfmı belirt
mekte olan demokrasi ve hürriyet hareketlerinin tesiri ile de her bakmadan cemiyetimizin kıymet öl
çüleri yeni bir vuzuha varmış sayılabilir. 

Binaenaleyh bu hamlelerin getirdiği altm adalet ışığının muvacehesinde her yönden esas bünye
mizi düzenlemek ve ölmez Türk Cumhuriyetinin rubu asrı idraiî eden şu mesut yıl dönümünü ve 
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yine tek dereceli seçim sisteminin kabulü şerefine bir umumî affa gitmek yerinde olur kanaatin-
deyİ2. 

Bundan başka Cumhuriyetin ilânından sonra ilk büyük af 1933 de ve Cumhuriyetin 10 ncu yıl 
dönümünde yapılmıştı. Aradan tam 15 ^yjllık bir devre geçmiştir. Bu devre içinde yurtta ve cihanda 
büyük çapta hâdiseler cereyan etmiştir. Bu hâdiselerin her bakımdan telâkkiler ve kriteryumlar-
da esaslı değişiklikler vucüda getirmiş olduğunu kabul edebiliriz. Bu sebepledir ki ikinci Cihan Sa
vaşından sonra geçmiş zamana göre tedvin edilmiş bulunan kanunlar karşısında . suçlar artmış ve 
hapisaneler dolmuştur. Halbuki son savaşta Millî İradecilerin ve Hürriyetçilerin zaferinden sonra 
adalet, hürriyet ve nasfet ölçülerinin terakki ettiği aşikârdır. Binaenaleyh eski devrin hesaplarını 
tasfiye ve yeni devrin getirdiği ışık altında hâdiseleri mütalâa etmek zarureti; mevcudiyetini kuv
vetle hissettirmektedir. Bu itibarla bu zaruretin ilk merhalesin de geniş bir aftır. Hulâsa bfitün bu 
sebepledir ki bir umumî affın yapılmasını uygun bularak Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek 
takdirine işbu kanun teklifini saygı ile sunuyoruz. 

Denizli 
R. Aydınlı 

MADDE 1. — İşbu kanun teklifinin 9 ncu 
maddesinde yazıl affa dâhil olmıyan suçlardan 
başka hallerde; kanunların fer'î ceza veya para 
cezası ile birlikte veyahut yalnz olarak yukarı 
haddi 5 seneyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı bir 
ceza ile veyahut yalnız para cezası ile; ceza
landırıldığı suçlardan dolayı sanık bulunanlar 
hakkında takibat yapılmaz. 

MADDE 2. — «5» seneyi geçmiyen hürriye
ti bağlayıcı bir ceza veya para cezasrile hüküm
lü olanlar fer'î cezazlara da şâmil olmak üzere 
affedilmiştir. Bu kanunun yayınlanmasından 
önce haklarında verilen hükümlülük kararı in
faz edilmiş olanlar da affın hukuki neticelerin
den istifade ederler. 

MADDE 3. — Hükmedilmiş veya hükmedi
lecek olan; 10 seneyi geçmiyen hürriyeti bağla
yıcı cezaların yarısı indirilir. 

MADDE 4. — Hükmedilmiş veya hükmedi
lecek olan 10 seneden fazla hürriyeti biğlayıcı 
cezaların üçtebiri indirilir. Şu kadarki geri ka
lan ceza miktarı 5 seneden aşağı olamaz. 

MADDE 5. — Sürgün cezası için de 3 ncü 
maddedeki esas uygulanır. 

MADDE 6. — 1881 sayılı Matbuat Kanunu 
ile işbu kanunun tadillerinde yazılı suçlarla hü
kümlü ve sanık olanlar affedilmiştir. 

MADDE 7. — 3222 sayılı Telsiz Kanununun 
38 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına giren fiiller

le hükümlü ve sanık olanlar affedilmiştir. 

MADDE 8. — Askerî kaçak, firar ve baka
yalar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren 3 ay içinde askerlik şubelerine müracaatla 
teslim oldukları takdirde; cezaları affedilir. 

MADDE 9. — Aşağıda yazılı olanlar bu ka
nundan istifade edemezler: 

A) 1609 sayılı Kanunda ve tâdillerinde ya
zılı suçlarla hükümlü ve -sanık olanlar. 

B) Seçim suçlarından ve döviz, tekel ve 
gümrük kaçakçılık suçlarından biri ile hüküm
lü ve sanık olanlar, 

C) Haklarında tevkif kararı verilip bu ka
rara icabet etmiyen ve bu kanunun yayınlan
masından itibaren 3 ay içinde hükümete müra-
caatle teslim olmıyan firariler, sanık, hüküm-
lülei'. 

D) Türk Ceza Kanununun 449-450 nci madde
lerinde yazılı suçlardan biri ile sanık ve hü
kümlü olanlar. 

E) Türk Ceza Kanununun 10 ncu babının 
2 nci fıkrasında yazılı yağma, yol kesme ve adam 
kaldırmak suçlarından biri ile sanık ve hüküm
lü olanlar. 

F) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
I nci fıkrasındaki 125 - 145 nci maddeye giren 
suçlar ile; aynı faslın 149 - 157 nci maddelerin
de yazılı suçlarla sanık ve hükümlü olanlar. 

G) Komünistlik ye Padişahlık, Halifelik le
hinde tahrikat yapanlar ve casuzluktan sanık 
veya hükümlü olanlar. 

(S. Sayı» : 135) 
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H) Aynî fiilden dolayı ikiden fazla suçla

rın mükerrirleri ile ikiden fazla suçtan hüküm 
giyenler veya uyuşturucu maddeleri kullan
mak, satmak ve satışa tavasut etmekten sanık ve 
hükümlü olanlar. 

î) Ceza evi dâhilinde adam öldürmek, ya
ralamak veya uyuşturucu maddeleri kullanmak 
veya ırza geçmek suçlarından sanık ve hüküm
lüler. 

î) Ceza evi dâhilinde adam Öldürmek, ya-
ziyade kimselerin müştereken ırza geçmelerin
den hüküm giyenler ve sanıklar. 

MADDE 10. — Nüfus kütüğünde kayıtlı ol-
mıyanlarm hiçbir harç ve masrafa lüzum kal
maksızın yalnız idare âmirlerine vâki müracaat-
leri üzerine derhal tescil muameleleri ifa edilir 
ve bu yüzden kimseden ceza alınmaz. 

MADDE 11. — Medeni Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten bu kanunun yayınlandığı tarihe 
kadar sahih bir akde müstenit olmaksızın bir
leşen ve karı koca halinde yaşıyanlardan doğan 
çocuklar; evlenme akdi neticesinde doğan ço
cuklar gibi nesebi sahih çocuklar sayılarak ka
dın ve erkeğe izafetle tescil edilir. 

Bu kanunun yayınlanmasından önce bu gibi 
birleşmeler vuku bulmuş ise kanunun yayın
lanması tarihinden itibaren 300 gün içinde ço« 
cuk doğduğu takdirde bunlar hakmda yukarda 
yazılı hükümler uygulanır. 

A) Tescil muamelesi için kanunun yayın
landığı tarihten itibaren 1 sene içinde kayma
kam re valilere müracaat edilmelidir. 

B) Vali ve kaymakamlara vâki olacak 
müracaatlar üzerine keyfiyet mahallin idare 
kurullarınca yaptırılacak tahkikat sonunda tan
zim edjlejcek tutanaklar mucibince nüfusa tes
cilleri icra edilir. 

C) Veli veya vasi müddetinde tescil için 
müracaat etmediği takdirde çocuk reşit olduğu 
tarihten itibaren 1 yıl içinde bu kanun hüküm
lerine göre tescil isteğinde bulunabilir. 

D) Tescilden dolayı hâsıl olacak ihtilâf ve 
itirazların tahkik mercii Asliye Hukuk mahke
mesidir. 

E) Tescilden dolayı harç ve resim alınma
dığı gibi cezalarda affedilmiştir. 

MADDE 12. — Bu Kanunun hükümlerinden 
faydalanacak tutuk ve hükümlülerin salıverme 
işleri kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba 
ren en geç 10 gün içinde bitirilir. 

MADDE 13. — 1 Kasım 1948 gününden sonra 
işlenmiş suçların failleri bu Kanundan faydala
namazlar. 

MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren muteberdir. 

MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
uygular. 
Denizli Milletvekili 

Reşad ydınlı 
Sinop Milletvekili 

8. Batur 

Sinob Milletvekili 
Enver Kök 

Edirne Milletvekili 
Fethi Erimçağ 

Edirne Milletvekili 
M. öktem 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Af Kanunu teklifi (2/122) 

28.X. 1947 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katına 

Gerekçe 

Her harbin hitamında hemen bütün millet ve memleketlerde cari bir kaidei esasiye imiş gibi 
bir affı umumi ilân edildiğine şahit oluruz. Filvaki memleketimiz bundan masun kalmışsa da harb-
den hiç de" geri kalmıyan bir fevkalâde hal yaşamış uzun süren ve birçok aile ve hanümanları ka
sıp kavurduğu gibi mühim bir kütleyi de milyonlara garketmiş bulunan bu devir halkımızın asabı
nı bozmaktan hâli kalmadığı gibi hâkimlerimizi de bundan uzak tutmamıştır. 

Bu yüzden memleketimiz ceza evleri lebalep dolmuş bir haldedir. Tutukluktan esas maksat 
nedamet ve dolayısiyle gerek doğuş ve gerekse kaza ve kaderin kurbanı olan zavallıların beşeri
yete nafi olabilecek şekilde ıslahı hal etmelerini temindir. 
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Aldığım birçok mektulardan ve dairei ıntihabiyemde yaptığım tetkiklerden ceza evlerindeki feîâ 

ketzede ve tâlisiz şahısların mütenebbih oldukları hissi vicdanıma hâkim olduğu gibi nikâh harici 
doğmuş çocukların cezasız olarak kaydına dair olan 4727 sayılı Kanun için de verilen müddet zarfın
da ücra köylerimizde mevcut bu kabîl vatandaşların bu kanundan haber alamadıklarına da muttali 
oldum. 

Gerek demokrasimizin inkişafının müjdecisi ve gerekse Cumhuriyetimizin yirmi dördüncü de
vir senesi olan 1947 senesinin kutsiyeti şerefine bir af ilânının çok yerinde olacağına kanaat ge 
tirdim. On dört sene evvel ilân edilen Af Kanunu esasına yakın ufak tefek tadilleri bünyesinde 
toplıyan melfuf af teklifini kaleme aldım. Büyük Millet Meclisinin nazarı tasviplerine arzedil 
mek üzere takdim kılındı. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Cumhuriyetin yirmi beşinci senesi şerefine af 
teklifi 

MADDE 1. — Kanunun fer'i ceza veya para 
cezasiyle birlikte, yahut yalnız olarak yukarı 
haddi beş seneyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı 
bir ceza ile yahut yalnız para cezası ile cezalan
dırdığı suçlardan dolayı maznun bulunanlar 
haklarında kovuşturma yapılamaz. 

MADDE 2. — üç seneyi geçmiyen hüriyeti 
bağlayıcı bir ceza veya para cezasiyle mahkûm 
olanlar fer'î cezalara da şâmil olmak üzere af 
edilmiştir. Bu kanunun neşrinden evvel hak
larında mahkûmiyet kararı verilenlerden mah
kûmiyet kararı infaz edilenler de 8 nci madde 
hükmü dairesinde bu maddenin hukuki netayi-
cinden istifade ederler. 

MADDE 3. — Hükmedilmiş veya edilecek 
olan on seneyi geçmiyen hüriyeti bağlayıcı ce
zaların üç senesi indirilir. 

MADDE 4. — Hükmedilmiş veya edilecek 
olan on seneden fazla cezaların beş senesi in
dirilir. 

MADDE 5. — Müebbeden ağır hapis cezaları 
yirmi sene ağır hapis cezası olarak çektirilir. 

MADDE 6. — Bu kanundaki para cezasından 
maksat belediye varidatına dâhil para cezala
rından başka umumi vea hususi kanunlarda ya
zılı olan kamu hakları, para cezalarıdır. 

Şu kadar ki, 1918 sayılı Kanunla zeyil ve ta
dilleri Gümrük ve Tekel Kanunları şümulüne gi
ren yalnız para cezasını veya müsadereyi veya 

bir meslek'veya sanatın yapılmamasını veya bu 
cezalardan birini veya bir kaçını istilzam eden 
suçlar hakkında kovuşturma yapılmaz. Bu suç
lardan dol avı mahkeme, heyet ve komisyonlarca 
verilmiş ve henüz infaz edilmemiş olan kararlar 
dü infaz edilmez. Bu hüküm kanunen kullanıl 
ması, yapılması, taşınması, bulundurulması, sal
lanması, alınması, satılması veya memlekete so
kulması cürüm ve kabahat olan eşyanın müsa
deresine karar vermeye mâni değildir. Yukarda-
kı fıkra haricinde kalan eşya, gümrük -e diğer 
Devlet ve belediye vergi ve resimlerinin Ödenme
si halinde sahiplerine verilir. 

MADDE 7. -- Görevini savsama veyahut 
tedbirsizlik vea dikkatsizlik veyahut meslek ve 
sanatta acemilik veya nizam, talimat ve emir
lere riayetsizlik neticesi olarak Hazineyi zarara 
sokanların şahısları veya vârisleri aleyhinde 
hukuki kovuşturma ve tahsilat yapılmaz. 

MADDE 8. — Aşağıda yazılı olanlar bu 
kanundan istifade edemezler. 

A) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet almak, 
müzayede ve münakaşaya fesat karıştırmak ve 
kaçakçılık fiillerinden biri ile sanık veya hüküm
lü olanlar. 

B) Hırsızlıktan mükerrer veya diğer cü
rümlerden herhangi biriyle ikiden fazla mahkûm 
olanlar. 

C) Türk Ceza Kanununun (10) ncu panik, 
(2) nei faslında yazılı yağma, yol kesme, adam 
kaldırmaya mütaallik suçlardan birisiyle maznun 
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veya mahkûm olanlar. 

D) 3 neü ve 4 neü maddelere göre hükme
dilmiş ve edilecek cezalara bağlı fer'i cezalar. 

E) 42 37 sayılı Kanun gereğince haksız mal 
iktisap edenler. 

F) ihtikâr suçunun sanığı veya hükümlüsü 
olanlar (Millî Korunma Kanunu madde 57, fık
ra 1,2) 

MADDE 9. — Bu Kanunun birinci ve ikinci 
maddeleri hükümlerinden istifade -edenlerin me
muriyetten muvakkaten veya müebbeden veya 
bir sanat ve meslek icrasından menedilmek gibi 
kanuni tesir ve neticelere ve Memurin ve Hâkim
ler Kanuniyle bunlara müzeyyel kanunlara ve 
sair hususi kanunlara tevfikan yapılmış ve yapı
lacak olan tasfiye ve memuriyetten af ve ıskat 
ve sair umumi ve inzibati ve idarî muamelelere 
ve 347, 854, 1289 numaralı kanunlar gereğince 
Devlet hizmet ve müess-esatmda istihdam edilme
melerine, subay ve askerî memurlar haklarındaki 
asli ve fer'î tart ve ihraç cezalarına, erbaşların 
rütbelerinin geri alınması cezasına, yedek subay 
ve askerî memurların yedek subaylık hakkının 
kaldırılmasına, askerî öğrencilerin öğrencilik hu
kukunun zevaline dair olarak verilen kararlara 
bu kanun şâmil değildir. Ancak geçmiş hizmet-

Çorum Milletvekili Dr. Necdet Yücer ve De
nizli Milletvekili lleşad Aydınlı ve Sinob Mil
letvekili Enver Kök ve Suphi Batur, Edirne 
Milletvekili M. öktem ve Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu taraflarından hazırlanan umu
mi af tasarısı Komisyonumuza havale edilmek
le tasarı sahiplerinden Dr. Necdet Yücer, Enver 
Kök, ve Sinan Tekelioğlu hazır bulundukları 
halde Adalet Bakanı huzuriyle mezkûr tasarı
lar müzakere edildi: 

Umumi af müessesesinin, cemiyet bünyesi 
içindeki tesirleri göz önünde tutulmak suretiyle 

lerine göre tekaüt maaşı almak, madalya ve ni
şanlarını kullanmak hakları avdet eder. 

MADDE 10. — Karar halinde olup bu kanu
nun meriyete girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde Hükümete müracaatla teslim olmıyan 
maznun veya mahkûm şahıslar bu kanunun hük
münden istifade edemezler. 

MADDE 11. — Salıverme işleri kanun meri
yete girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde 
ikmal edilir. 

MADDE 12. — Tescil edilmiyen birleşmeler
le bunlardan doğan çocukların tesciline ve gizli 
kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak kaydına 
dair olan 30. IV. 1945 gün ve 4727 sayılı Kanun 
işbu kanunun meriyete girdiği günden başlamak 
üzere müddeti altı ay uzatılır. 

MADDE 13. — Bu kanun 29 Ekim 1948 gü
nüne kadar işlenen suçlara şâmildir. 

MADDE 14. — Bu kanun neşri tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

leh veya aleyhinde nazari olarak mütalâa derme-
yanı her zaman mümkündür. Ancak, umumi bir 
affa gidilirken bunun taallûk eylediği mahdut 
bir zümreden ziyade bu hukuk müessesesinin 
cemiyet üzerinde yapacağı müspet veya menfi 
tesirler muhassalasmm ve bunların mukayese* 
sinden çıkarılacak faydanın kıstas olarak ele 
alınması zaruri ve en doğru bir yoldur. Affın 
medeni memleketlerde hangi saikler tahtında 
neşredildiği ve affın hukuki felsefesinin neye 
dayandığını araştırdığımız zaman görürüz ki, 
siyasi buhranlar veya büyük siyasi tahavvüller 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu * » 15 II 1949 

Esas No. 2/120, 121, 122 
Karar No. 33 

Yüksek Başkanlığa 
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sonunda veya memleket ölçüsünde değişiklikler 
ve büyük felâketleri takip eden devirler dolayı
siyle ortaya çıkan siyasi akidelerin ve felâket
lerden kurtulmanın verdiği yeni cereyanların 
yerleşmesi ve kökleşmesi zarureti dolayısiyle ve 
muayyen bir zümrenin tatmini gayesine matuf 
olmaksızın cemiyetin efkârını ve âmme vicdanı
nı tatmin için umumi aflara gidildiğini müşa
hede ederiz. 

Ancak o zaman siyasi suçların affı dolayı
siyle bâzı âdi suçların da affı yoluna gidilebilir. 
Kanun tekliflerinde ileri sürüldüğü veçhile se-
nei devriyelerin veya bir seçim sistemi değişikli
ğinin umumi bir af sebebi olarak kabulü mümkün 
görülemez. 

İstiklâl Mücadele ve înkilâbımızdan sonra 1338 
senesinden bu yana birçok Af Kanunları çıkmış 
bulunmaktadır. Meclisin tamamen hükümranlık 
hakkına dayanan afların devri bir af sistemi ha
linde tekerrürünü zihinlerde yerleştirmek bu 
memlekette suç işleme temayüllerine müessir ola
cak belli başlı milletlerden biri olacaktır. 

Cemiyet hayatını tanzim eden kaidelere mu
halefetin ortaya koyduğu suçluluğun zaman za
man af yoliyle ortadan kaldırılması bu kaidele
rin tanzim edici vasıflarına müessir olacağı gibi 
suçlu haleti nahiyesinde bir ümid uyandırmak 
suretiyle suçu teşvik edici bir mahiyette alacak
tır ki, cezalann tefhibi ve tenkili vasıflarına mü
essir olacak ve cemiyet nizamının bozulmasına 
yol açacaktır. 

Bundan başka suçun ve neticesinin yalnız 
suçlu bakımından mütalâası ile af yolunu açık 
tutmak doğru görülemez. Suçtan zarar gören sa
dece cemiyet olmadığına göre suçlu bir zümre
nin affiyle elde edilecek neticeniıı aynı zamanda 
suçtan zarar gören daha kesif bir kitlenin bu se
beple düşecekleri ruh haleti ve aksülamelleriyle 
mukayesesinin zaruri olduğunu kabul etmek icab 
ede;*. 

Şahıs hakkının, maddi olmasa bile mânevi ola
rak taallûk eylediği suçun cemiyet uzvu olarak 
ceza ile tatmini af dolayısiyle ortadan kaldınldı-
ğı zaman şahsi hak sahiplerinin düşecekleri elem 
ve ıstırabı» da göz önünde tutulması ve hesaba 

katılması ve bu suretle ferdî intikam yollarının 
açılabileceğini düşünmek elbette zaruridir. 

Suç adedlerinin artması noktasından affın 
lüzumu iso bugün bizi düşündürecek bir halde 
değildir. Suç grafikleri seviyesi son senelerde 
bir artmayı değil bir durgunluğu ve istikran 
göstermektedir. Kaldı ki, suçun artışı affa se
bep telâkki edilirse bu mekanizma suçluluğu ön
lemez ve suçlulara yeni yerlerin hazırlanmasını 
teminden başka bir faide getirmez. Bu itibarla 
suç artışı varsa ki böyle korkulacak bir tezayüt 
mevcut değildir. Esasen af yoliyle bunları teş
vike lüzum yoktur. Suçluluk seviyesi bir istikrar 
arzediyorea o vakit umumi aflann hakiki âmil
lerinin ve şartlarının tahakkuku halinde bu yola 
gitmek lâzımdır. Her iki şık da bugün mevcut 
bulunmadığına, devri mahiyet, arzeyliyen afla
nn cemiyet için faideden ziyade mazarrat ge
tirdiği evvelki aflann neticelerinden anlaşıldı
ğına, suç vo suçluluk seviyesi bakımından böyle 
bir zaruretin bulunmamasına ve affın cmiyet-
teki derin tahavvüller dolayısiyle düşünülmesini 
icabettirecek ahvalin ademi mevcuriyetine bina
en tasarıların tümü itibariyle maddelere geçil
meden reddine mevcut üyelerden birinin çekin-
ser oyuna karşı ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Kayseri 
R. özsoy 
Afyon K. 
H. Bozca 
Bursa 

A. Akgüç 
Erzincan 
A. Fırat 
îstanbul 

Çekinserim 
F. H. Demirelli 

Kayseri 
S. A. Feyzioğhı 

Mardin 

Sözcü 
Kırşehir 

8. Kurutluoğlu 
Ankara 

E. E. Ergun 
Bursa 

A. Konuk 
Erzurum 

Ş. î. Hakkıoğlu 
îstanbul 

ili. H. Gelnbeğ 

Konya 
ff. KaragûIU 

M. K. Bonm 

Kâtip 
Manisa 

K. Çoşkunoğlu 
Antalya 

N. Aksoy 
Denizli 

N. Küçuka 
îsporta 

R. Güllü 
îzmir 

E. Oran 

Manisa 
F. Uslu 

Muğla 
N. özsan 
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