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REİS — Meclis küşıad olundu. 

Zaptı sabık hulasasını okutuyorum. 

I. — ZAPTI SABIK HULASASI 

ALTMIŞBİRİNCİ İNİKAD 

2 Mayıs 1327 Pazartesi 

Sait Paşa Hazretlerinin riyasetinde inikad ederek 
zaptı sabık hulasası kıraat olundu. 

Altmışıncı inik adda mevzu-u bahs olan bazı hu-
susatın zabıttan çıkarılması ve zabtı sabıkın da bu
na göre tashihi kararlaştırıldı. 

Kanun-u Cezanın bazı mevaddı makamına kâim 
kanun lâyihası bir müddet müzakere edildi. Ve ekse
riyet kalmadığından celseye nihayet verildi. 

Reis 
Sait 

Kâtip Kâtip 
Nuri Mehmet Galip 

REİS — Nasıl efendim? (Muvafık sesleri). 
Yalnız Besarya Efendi Hazretlerinin ifadesinde 

«Oradan verilmiş olmak llâzım gelir» tâbirini kullan
dıkları zilkrolunuyor. Halbuki «Lâzım1 gelir» deme
diler, «Buradan verilmiştir» dediler. 

BESARYA EFENDİ — Buradan verildiği tak
dirde dedim. 

REİS — Takdirde mi? 
BESARYA EFENDİ — Tabiî. 
GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Bir de ben

denizin bahsettiği .şeylerden hiçbir şey yazılmamış
tır. Birtakım rüfekamız kanunun ehemmiyyeti ha
sebiyle cesaret edemiyorlar, dedi de dışarı çıktılar. 
Bâzıları da burada kaildi. Zatı Âlileri de bunun üze
rine beyanatta bulundunuz. Burada kalanlar bunu 
düşünmediler gibi çıkıyor. Halbuki hepsini biliyoruz. 
Mes'elenin meraretini biliyoruz. Biz de çıkarsak iş 
akım kalır. Kalışımız mücerret işi ileri sürmek içindi. 
Hattâ badema lO'da içtima edelim, işi ileri sürelim, 

devam edelim, şunda 10 -12 gün kaldı demiştim. De
diğim şeyler bunlar idi. 

REİS — Bunları da yazmalı değil mi? 
GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Çünkü esas 

mes'ele idi. 

REİS — Peki yazılsın, yalnız bir şeyden bahse
deyim, gazetelere bu kalemden verilmiş deniyor. Hat
tâ Riyasetin re'yi ile verilmiş sözleri var. 

BESARYA EFENDİ — Onu demedik. 

REİS —• Müsaadenizle bitireyim. Eğer bunların 
tashihinden (enterese) Olsam, ifadâtımın maddiyat 
ciheti şöyle dursun, elfazoa pek çok gaiatât gördü
ğüm halde müsamaha ediyorum. Zâten meslek-i kadî
mim iktizasınca böyle şeylere ehemmiyyet vermem. 
Hele öyle hasseten zabıtları başka bir maksada meb-
ni tebdil etmek gibi bir nakisayı - pek çok nekayıs 
sahibi «isem de - kafiyen hatır ve hayalime getirmem. 

Başkâtibin ehiiyyet ve iktidarı nisbetinde iktidar
ları bence müsellem olduğu gibi istikameti de müsel
lem olduğundan onun da böyle şeylere girişmeyece
ğini, hattâ tenezzül etmeyeceğini pek açık olarak söy
lüyorum. Bunun için emin olunuz ki matbuata men
sup olanlar zapt ve tahrir ediyorlar. Şayet ifadâtıma 
emniyet buyuru!mazsa bir Encümen teşkil ve uzun 
uzadıya tamik ve tahkik buyurun. 

BESARYA EFENDİ - Müsaade buyurun. Ben
deniz böyle dediğim gibi kafiyen hatır ve hayalime 
de böyle bir şey gelmez. Ancak bundan 1,5-2 aya 
evvel kalemden verildiği tahakkuk etmişti de onun 
için söyledim. 

REİS — Ekseriyyet yokken müzakereye devam 
edilmesine karar veriidiydi. Bir şey demiyorum. Onu 
rüfeka-yı muhteremimizden bir zat söylemişti ki ben
ce de caizdir. Filvaki, ekseriyyet olmadığı tahakkuk 
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eder etmez Heyetin müzakere salonunu tahliye etme
sine dair hiçbir parlamentoda emsal yoktur. Gayesi 
ne olur; Reisin emri ile bir «promoseverbal» tutul
muş olur. Böyle şeylerin de fikrimce kafiyen ehem
miyeti yoktur. 

ALİ RIZA PAŞA (Birinci Ferik) — Burada ka
bul edilen şeyler iki zabta geçmiştir. Mes'e'e tarafı; 
Riyaset penahMerinden söylenen mingayr-ı resmin 
kısmından aşağısı dır. Yoksa ekaliyyetten sonrası1 da 
değildir. Zabta geçen şeyler de böyledir dendi. 

II. — EVRAK-I VARİDE 

Teklifler 
1. — Tütün Rejimi Komiserliği ve Hukuk Mü

şavirliği ve şâir mümasilleri hidematm meb'usluk va
zifesi ile içtima edip edemeyeceğinin tefsirine dair 
teklif. 

REİS — Tütün Rejisi Komiserliği ve Hukuk Mü
şavirliği vesaire gibi hidematın mebusluk vazifesi ile 
içtima edip etmiyeceği hakkında tefsir isteniyor. Bu 
da kavânîni Asliyye Encümenine öyle mi? (Evet ses
leri). 

Tezkireler 
1. — Yemen, Hicaz, Necit ve Tizan kıt'alarına ta

yin olunacak zabıtanın tayin ve istihdamları hakkın
daki kanun lâyihasının irsal kılındığına dair Meclis-i 
Mebusan Riyaseti tezkiresi. 

REİS — Yemen, Hicaz, Necit, Fizan kıt'alarına 
tayin olunacak zâbitanın tayin ve istihdamları hak
kındaki dayiha-i kanuniyyenin irsal kılındığına dair 
Medlis-i Mebusan Riyaseti tezkiresi. Encümen-i As-
keriyyeye gidecek değil mıi? (Evet ses'eri). 

2. — Tahran, Tiflis, ve Kermanşah Şehbenderha-
nelerine tahsisat itası hakkındaki kanun lâyihasının 
irsal kılındığına dair Meclis-i Mebusan Riyaseti tez
kiresi. 

REİS — Tahran, Tiflis,- Kermanşah Şehbender-
hanelerine tahsisat itası hakkında kanun lâyihasının 
irsal kılındığına dair Meclis-i Mebusan Riyaseti tez
kiresi. (Maliye Encümenine sesleri). Maliye Encüme
nine gidecek. 

3. — Hatice Sultanın maaşı hakkındaki kanun lâ
yihasının irsal kılındığına dair Meclis-i Mebusan Ri
yaseti tezkiresi. 

REİS — Hatice Sultanın maaşı hakkında Mec
lis-i Mebusan Riyaseti tezkiresi. Meclis-i Mebusan 
diyor ki, Hey'et-i Umumiyyede evvelce orada da ka
bul olunmuştu, sehiv vuku bulmuş ise tashih olun
masını Sadarete yazdık diyor. Bu da Maliye Encü
menine gidecek değil mi? (Evet sesleri). 

III. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Kanun-u Cezanın bazı mevaddı makamına 
kâim kanun lâyihası. (1) 

REİS — Kanunu cezanın müzakeresine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

42 nci maddenin üçüncü fıkrasını okutuyorum. 
42 nci maddenin üçüncü fıkrası : 
Hükm-ü kanunî veya merci-i resmîsinden sâdır 

olup, infazı vazifeten zarurî olan bir emri icra sure
tiyle îka edilen fiil, cürüm addolunmaz. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Bu babta 
dün epeyce müzakere cereyan etmiş ve reyde de yak
laşmıştı. 

ARİSTİDİ PAŞA — Evet, yalnız bir (ya) keli
mesinin kaldırılmasını söylüyorduk. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Müsaade buyurursanız, bu son fıkra hakkında He-

(1) Evveliyatı 57, 60, 61 inci inikad zaptındadır. 

yeti Muhteremeye bir iki söz arz edeyim. «Hükm-ü 
kanunî veyahut merci-i resmîsinden sâdır olup infazı 
zarurî olan bir emri enfaz edenler»; ibare böyle ve 
bu ibarenin böyle olması muvafıktır. Şimdi hükm-ü 
kanunî nedir? Merci-i resmîsinden sâdır olan ve in
fazı zarurî olan emir midir? Bunlar ayrı ayrı hadi
selerdir. Hükm-ü kanun, meselâ bir Mustantık. icra 
ettiği tahkikat-ı resmiyyenin neticesi olmak üzere bir 
maznunun hanesinde taharriyat icrasına lüzum gö
rür. Bir hanede taharriyat icra etmek muhalifi ka
nun olduğu halde o Müstantıkm, kanunun hükmü
ne tebean ifa ettiği bu muamele meşrudur. Aynı za
manda bir adam hakkında verilen idam hükmünün, 
Kanunu Cezanm tarifi veçhile, şeref - taalluk eden 
Irade-i Seniyye üzerine, meydan-ı siyasette Ferman-ı 
âli bâdelkırae cellat tarafından hükm-ü idamın ic
rası, kezalik, hükm-ü kanunun infazıdır. Kezalik, bir 
adam hakkında.sâdır olan bir ilâm üzerine onun mah-
bûsiyyete îsâl keyfiyeti ve Tevkifhane memurlarının 
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da bu vazifeyi icra etmesi, hükm-ü kanunun infazı 
ve icrası demektir. 

İşte bu itibarla haddizatında cürüm mahiyetinde 
bulunan bir fiil bir hâdise, kanunun ahkâmına girmiş 
olduğu için meşru ve kanunîdir. Bu suretle hükm-ü 
kanunu icra edenlerin fiili, cürüm değildir. Fakat 
hükm-ü kanunun ifası sadedinde, kanunun tarif et
tiği eşkal ve suver haricinde bazı muamelâta içtisar 
etmiş olsalar, o keyfiyet, meşruiyyetten gayr-i meş-
ruiyyete munkalip olur ve onların fiilleri, nazar-ı ka
nunda bir cürüm olur. «Meroi-i resmî ve kanunîsin
den sâdır olan bir emri vazifeten infaz edenler» de
niliyor. Kezalik o da bir Mustantığın ihbar müzek
keresi üzerine Zâbıta-i Adliyye memurlarının, vazife
ten ifa ettikleri muamelât-ı kanuniyye, merci-i resmî 
ve kanunîsinden sâdır olan emirler üzerine yapılan 
muamelâttır. 

Hattâ bu madde-i kanuniyye, büsbütün yeni ola
rak yapılmıştır. Mübaşirlerin, ihzar memurlarının ve 
kezalik icra memurlarının ifia-yı memuriyyetleri sı
rasında vuku bulan mümanaatlar, muhalefetler bir
takım eşkât-i muhtelifeyle bir ceza tehdidi altına 
alınmıştır. Şimdi, burada nazar-ı dikkat-i devletleri
nizi celbedecek yalnız bir nokta vardır ki, sual vuku 
bulmazdan evvel arz edeyim. Maddede vazife-i res
mi yy e itibariyle bir mevki-i resmîden sâdır olan emri, 
vazifeten infaza mecbur olanlar deniyor ki, memur
lar, âmirlerin meşru ve kanunî olan emirlerine itaata 
mecburdur. Âmirlerinden aldıkları emir, hilâf-ı kanun 
ise, bunların o emri infaz etmesi, neden dolayı onu 
cürmiyyetten çıkarıyor? Bu, hakikaten mühim bir 
sualdir. 

Fakat böyle olmak zarurîdir. Kanunu Esasimizde 
dahi, bu cürümden mâdut değildir. Çünkü böyle ol
mazsa, yani her mafevkten nebeân eden bir emrin 
mâdûn tarafından kanunî olup olmadığının tetkik ve 
takımından sonra infazı meselesi mevzuubahs edile
cek ki, bu, âmirle memur beyninde inzibat ve intiza
ma, imtizaca külliyyen halel getirir ve bundan hu
kuku âmme haleldar olur. Yalnız, memur, âmirinin 
daire-i vazifesi dahilinde tebliğ ettiği emri vazifeten 
ifaya memur olması lâzım gelir. Yani âmir-i gayr-i 
kanunîden telakki edilen bir emrin kanuna muvafa
kat ve âdem-i muvafakatini memur tetkik edemez. 

Yalnız, memurun şu nokta-i nazardan mücrim 
olduğunu farz ederiz ki, âmirden telakki ettiği emrin 
gayr-i kanunî olduğunu bilerek, bile bile ankasdin 
yapmış ise, o vakit mes'ul ve muateb olur ve mücrim 
olan âmirinin şeriki olur. Aksi takdirde, âmir-i kanu-
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nîden telakki ettiği emri infaz etmek neticesinde, o 
infaz fiilini cürüm tarzında telakki etmek muvafık-ı 
maslahat değildir. Hattâ bizim Ceza Kanunnamemi
zin, hatırımda kaldığına göre 99 uncu maddesinde 
evamir ve nizamat-ı Devletin en ahval-i mübreme-i 
Devletin tahsüine sarf-ı nüfuz ile, yani kuvve-i mü
essire sarfıyle muhalefet etmek, bir cürümdür. Fakat 
bu muhalefet, mafevkinden aldığı bir emri infaz su
retiyle yapılmış ise, ceza, memura ait değil, âmirine 
aittir diye sarahat vardır. Keza, yine bizim Ceza Ka
nunumuzda, geçen gün de arz etmiştim; bugün de 
söylüyorum, binnisbe nakıs olan maddelerimizden 
birisidir. Hakkı duhûlü olmadığı halde ötekinin be
rikinin meskenlerine girmek ve taharriyat icra etmek 
meselesi de bu kabildendir ve bu, eski kanunda 
da vardır. Âmirin emriyle yapmış ise, ceza, âmiri
ne aittir, memura değildir. Velhâsıl, kanunumuzda 
bu noktaları düşünerek ne gibi ahvalde memurun 
cezadan vareste kalacağı hakkında tafsilât-ı lazime-
yi verdik. İşte bu son fıkra hakkındaki maruzât-ı 
âcizânem bundan ibarettir ve bunun bu şekilde ka
bulü muvafıktır. 

IEKRE1M BEY — Merci-i resmîyi bari merci-i 
kanunî yapmış olsak. Çünkü bu tabir biraz hafif 
görülüyor. 

BOHOR EFENDİ — Zaten Fransızcadaki tari
fin mukabili de odur. 

ARÎSTİDİ PAŞA — Müsaade buyurur musu
nuz; bu «ya» kelimesi oldukça, mutlaka iki hal, ay
rı ayrı mesele addolunur. Fakat zât-ı devletinizden 
verilen izahat da yine onu pek ayıramıyor. Merci-i 
resmîden, bir Mustantık tarafından verilir, değil mi; 
Mustantık tarafından verilen 'emir de yine bir mad
de-i kanuniyyeye müstenit olmak lâzım gelir. Mus
tantık, kendisi tarafından doğrudan doğruya bir emir 
veremez. Bir madde-i kanuniyyeye istinaden emir 
verecek. Binaenaleyh o emir de bir emr-i kanunî
dir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nâzın) 
— Adliye 'Memurları, Zabıta Memurları, tahkikat-ı 
evveliiyye İcrası hengâmında da bazı ahvalde tahar
riyat ve takibat icrasına mezundurlar. 

ARÎSTİDİ PAŞA — O mezuniyetleri de ka-
nûnendlir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — 
Kânûnendir ama, Mustantık tarafından vuku bu
lan tebligat üzerine merci-i kanunîden sâdır olan 
bir emre binâen vazifeten icrasına memur olduk-

I lan bir vazifedir. Birisi, sırf hükm-ü kanunîdir, hat-
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bu suretle mecbur kılkyor. Bunları düşünerek böyle 
bir şey yapmak her halde iyidir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) 
— Hayır efendim. Hakikat üzerine ne kadar sevk-ı 
kelâm edilirse, yine odur. Harice çıkmaz. Bendeniz 
de kani olarak söylüyorum ki, bu üçüncü fıkra üze
rinde söylenecek söz yoktur. Hükm-ü kanun ibare
sini müdafaai meşrûa diye tefsir buyuruyorsunuz. Fa
kat öyle değil1. İtalya kanununda bir serlevha vardır. 
Orada «âtizzikr eftâl, cürümden mâdut değildir» de
miş ve bâdehû birer kısmını okuyarak «Hükm-ü ka
nunî veyahut selahiyettar olan bir merciden sâdır 
olup, infazı zarûreten mecburî olan emri infaz eden-
01er» diye yazmıştır ki, işte bu, fıkranın birincisidir. 

İkincisi, gerek kendisine ve gerek aharın hayatı
na vuku bulan defi kabil olmayan haksız bir taar
ruzu def için ika edilen katiler; salisen bir tehlike-i 
vahîmeden kurtulmak için ika edilen efâi-ki, bu 
üçüncü fıkra, mecburiyyet-i ımâneviyyeyi tazammun 
eder. Halbuki bizim asıl Kanunu Cezamızda tadil 
etmediğimiz bir madde vardır. Orada da (şiâr-ı töh
metine kendisini bütün bütün berîüz zimme edecek 
bir keyfiyyet) diye masturdur. Bu itibarla, biz, bu
nun üçüncü fıkrasını almadık. Mecburiyyet-i mâne-
viyye şu olur ki, meselâ bir adam sûret-i gayr-i 
meşrûada bir tevkife dûçâr olur. Meselâ, Zeyd, 
Amr-i getirir. Hilâf-i kanun olarak bir yere tevkif 
eder. Bu adamın sûret-i gayr-i meşrûada olan bu 
mahbû siyyetten kendisini kurtarmak için, olduğu 
yerde harîk fiillini tika etmesi cürüm değildir. Biz bu 
madde-i kanuniyyeye dokunmadık ve bu madde ka
nunda mevcuttur. 

ARİSTİDİ PAŞA — Eski kanunda. 
NECMETTİN MOLLA BEY ((Devamla) — 

Evet, eski kanunda, muaddelinde değil. 
ARİSTİDİ PAŞA — O, zannederim âımir-i müc

birin tahtı tasdikında edilen efâle aittir. 
NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — 

Bu madde, mecburiyyet-i mâneviyyeyi gösterir. Bu 
madde, zaten muaddel olmadığından, mevzû-u mü
zakereden hariçtir. Bu madde uzun bahis götürdüğü 
için tadüini teklif etmedim ve teklif etmek de iste
mem . Çünkü mehakıimde pek âlâ 'tatbik olunuyor. 
Bizim tercüme ederek aldığımız maddenin birinci 
ve ikinci kisımlandır. Şimdi Bohor Efendi hazret
leri, son üçüncü fıkrada «hükm-ü kanunî nedir?» 
dedikleri zaman, bendeniz tefsir ettim. Bendenizin 
bu tefsirime mukabili' Bohor Efendi hazretleri, «be
nim, bu kanundan maksadım, müdafaa-i meşrûadır» 
diye tescü etmek istediler. 
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•tâ .şimdi Gaibriyel Efendi Hazretleri İtalya Kanu
nunu tetiklik, ediyorlardı. O kanun da iki hadiseyi 
yekdiğerinden ayırıyor. O, eây-i ibate değildir. «Mer-
ci-i resmî», arzu buyururlarsa, «merci-i kanunî» 
oHur< 

BOHOR EFENDİ — Bendeniz dün de arz etmiş 
idim ve bu maddenin gayet mühim olduğunu söyle
miştim. 

GABRİYEL NORADONKİYON EFENDİ — 
Bu madde mi, bu fıkra mı? 

BOHOR EFENDİ — Bu fıkra; çünkü, aharın 
nefis ve ırzının muhafazası için vaz olunmuştur. 

ARİSTİDİ PAŞA — p geçti. 
BOHOR EFENDİ — Geçti; fakat yine tekrar 

edeceğim. Aharın nefs ve ırzını müdafa için âhara 
bir hakk-ı müdahale veriliyor. Onun için taarruzun 
mahiyeti nedir, ne gibi ahvalde ve ne suretle müdafaa 
edecekse, kanunda sarih olmak lâzımdır ve tetebbu 
ettiğim kanunlarda bu ahval 'tayin olunuyor. Burada 
igayet muhtasardır. 'Mademki bu halkın istimal ede
ceği bir selâhiyettir, halk 'da, göreceği selâhiyetini 
bilmek iktiza eder. Bu geçen madde hakkındaki 
mütalaamı tekrar arz ediyorum. Bir de bu mev-
zû-u müzâkere olan son fıkra için de Gaibriyel Efen
di Hazretleri İtalya Kanunu getirdiler, onda diyor 
ki, hükm-ü kanunun verdiği selâhiyete binaen bir 
adam, bir fiil icra ederse, o, cürümden mâdut değil
dir. Hükm-ü kanunun verdiği selâhiyet nedir? (me
selâ müdafaa-i nefs ve ırz için bir cürüm îka ederse, 
o, cürüm addolunmaz. 

'İkinci fikraya gelince, merci-i kanunîsinden, ah-
vâl-d memnuadan olan bir hali men için verilen em
ri icra eden kimse, bir cürüm irtikâp etmiş oiimaz) 
bunun manası budur ve Fransız Kanununa da ta
mamıyla muvafıktır. 

Eğer müsaade buyuruiursa ikii celse arasında 
beyefendi hazretleriyle Hukukşinâsândan Aristidi 
Paşa Hazretleri ve daha başkalarıyla birleşelim de, 
bunu bir lâyıkıyla tetkik edelim, tetebbu edelim ve 
halkın anlayabileceği bir lisan 'üzere yazalım ki halk 
da selâhiyetini bilsin ve mahkemeye gittiği vakitte, 
bu gibi ahvalde maddenin sûret-i tatbiki hakkında 
Ibir fikir edinsin. Teklifim bundan ibarettir. 

ARİSTİDİ PAŞA — Zannederim muvafıktır. 
Çünkü Nazır beyefendi hazretlerinin izah buyur
dukları veçhile bizim kanunumuzda bir - iki mesele 
var ki pek düşündürür. 

Birisi diyor ki, âmirin emri, memur hakkında 
ibâdî-li berâet olamaz. Diğer ıtaraftan da memuru 
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eder. Halbuki bu caiz değildir diyorum. Benim oku-
ğum bir şerh, Fransa kanununun şerhidir. Orada di
yor ki, bu iki hükmün içtimai şarttır. 

Şimdi getirilip okunan İtalya kanununda ise o 
madde, başka suretledir. Orada nasıl tefsir edilir? 
Hükm-ü kanunu ifa suretiyle îka edilen fiil, yani mü
dafaa-i nefs için icra olunan fiil diyor. Mademki ka
nun, müdafa-i nefs için bunlara cevaz gösteriyor, o 
halde hükm-ü kanunu infaz suretiyle icra edilen fiil, 
cürüm değildir. Bir de ikinci fıkrada «Merci-i kanu
nîden sâdır olup, infazı, vazîfeten zarurî olan» deni
yor. Bu vazîfeten kaydını Nazaret ithal etmiş. 

Yani demek istiyorum ki, merci-i resmîsinden sâ-
d:ır olup, infazı vazîfeten bir hâl-i memnûu def için 
verilen emrin icrası esnasında îka edilen fiil, cürüm
den mâdut değildir. Eğer başka manaya mutenam
ın ilse, ayrı ayrı fıkralara ayıraHım da birer mana ve
re im. Eğer verilecek diğer mana bunlara müraccah 
ı!se, vs sa'r kanunların kabul ettikleri manaya da mu
vafık olacak ise, biz de o suretle kabul ederiz. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Bendenizin 
anladığım, bu tarzdadır. Katletmek, adam öldürmek 
cürüm ve cinayettir, fakat hükm-ü kanunu icra mak
sadıyla birisini öldürse, o, cinayet değildir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
İşte bu! 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — H ü k m ü 
kanun oraya giriverdi. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Adam 
tevkif etmek bir cürümdür. Fakat kanun dairesinde 
icra edilince bir cürüm değildir. 

ARİSTİDİ PAŞA — Birinci kısım, maddeyi ikiye 
ayırıyor. Yani birinci kısım, sırf, doğrudan doğruya 
mehâkimden sâdır olan î! âmâ ta münhasırdır. Mese'â 
bir adamın îdâmı için bir ilâm sâdır o'muştur. O ida
mı îdâm edecek olan şahıs, o fiil-i katilden dolayı 
muâtep tutulmaz. Kezalik, bir hanenin tahliyesi için 
bir hüküm verilir. İcra Memuru eve gider, eve gir
mek bir cürüm olduğu halde, hem girer, hem eşya
sını dışarıya çıkarır ve bu da bir cürüm addolunmaz. 

Şu halde birinci fıkra, doğrudan doğruya mehâ-
kimden sâdır olan îiâmâtu icra edenlerin fiillerinin 
cürüm addolunmayacağını gösterir. İkincisi de, yine 
hükm-ü kanuna müsteniden memûrîn-i âidesi tara
fından verilen emri icradan dolayı îka edilen fiilin 
bir cürüm addolunmayacağ'mı gösterir. Madde bu 
yolda telif olunabilir. 

Birisi, î'iâmâta, diğeri evâmire müstenittir. 

— 100 

fîOHjOR EFENDİ — Tescil etmek istemedim. 
Zâtıâlîniz izah buyurmakla beraber, İtalya Kanu
nunda da böyledir ıb uyurdunuz. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — 
Birinci ve ikinci fıkrayı birbirine karıştırıyorsunuz. 
İşte, İtalya kanunu Reis Paşa hazretlerinded'r. İfa-
datımı teyit eder. 

GABRİYEL NORADON K.İYA N EFENDİ — 
Bu fıkrayı aynen tercüme etsek, koysak, mümkün 
değil mi? 

NECMETTİN iMOLLA BEY (Devamla) — Ma
lumu ihsanınız, bir kanun yaptığımız zaman Avrupa 
kanunlarını harfiyyen kabul etmeye mecbur değiliz 
ve bu birinci fıkrayı 'Heyet-i Muhtereme, esasen ka
bul etmiştir. Zannetmem ki, o babda tekrar müza
kere cereyan etsin. 

Filhakika Avrupa kavanininde tetkikat icra edil
miş ve o kavanin ahkâmı ile ahkâm-ı esâsiyyernlz 
meze edilerek maddeler yapılmıştır. Ve demin bu
yurdukları noktalar tamamliyle orada mevcuttur. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Meselâ, yukarıki fıkrada bir mutaarrrz filan diyo
ruz. Onlar İtalya kanununda daha sarih yazılmıştır. 
Bizimki de öyle yazılsa daha muvafık olur. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — İs¬ -
pat ettim ki, bizimki daha muntazam ve daha mü
kemmeldir. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Maddede, mahkemelerce takdire bırakılmış gibi görü
lüyor. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — O 
fıkraların tekrar müzakeresine cevaz varsa,.. 

(«Yok» sesleri). 
BOHOR EFENDİ — Müsaade buyuru'ur mu? 

Bu fıkr-î ahîrenin iki hükmü havi olduğunu kabul 
ediyorum. Nitekim tarif de ediyorlar. Fakat bu iki 
hükmü birbirinden ayırsak da ayrı ayrı tetkik etsek 
daha muvafık olur. Birinci hükmün ibaresi ne ola
cak, onu tayin edelim. 

Meselâ birinci fıkrada hükm-ü kanunu icra su
retiyle diyor. Bunu kim icra edecek? 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Tabiî cel
lat. Eline Fermam alınca, meydanı siyasete gidip ic
ra edecektir. 

BOHOR EFENDİ — Hattâ, benim müracaat et
tiğim kanun diyor ki, eğer ayrı ayrı olsa, birinci hük
mün manası ne olacak? Maddede hükm-ü kanunu ic
ra suretiyle ifa edilen deniliyor. Şu halde her kim, 
kendisinde hakk-ı kanun-i görürse fiil-i memnûu icra 
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selâ kanunen veya mahkemece hükmolunursa ve cel
lat o hükmü icra edecek olursa, ona bir ceza terettüp 
etmez. Hükmü kanuni, yani mâhiyyet-i kanuniyye, 
mahkemenin hükmünü icra için îfca edilen fiildir. 

ARİSTİDİ PAŞA — Bir mahkemenin ilamıyla, 
bir fiil icra ediliyor. O fiil hükrm-ü kanunî değil mi? 
Bir cellat bir adam öldürüyor, bu, bir fiil değil mi
dir? 

BOHOR EFENDİ — Kanunu Cezayı okuyalım 
da bakın «îkâ edilen fiil» ne demektir. Hükm-ü ka
nunî ile ne yapacak? 

ARİSTİDİ PAŞA — Adam öldürüyor, meydan
da kafasını kesiyor. Keza, İcra Memuru, eve geliyor, 
bir adamın, bir Osmanlının kapısı kırılır da evine gi
rilir mi? Giren olursa, bir cürüm yapmış olur; fakat 
sonra o adam cebinden ilâmı! çıkarıyor, «Ben buna 
müsteniden girdim» diyor. İşte, bu, bir cürüm değil
dir. 

REİS — (Dispozisyon de la luva); bilmiyorum 
ama, Bohor Efendi Hazretlerinin dedikleri doğru de
ğil mi? Veya kanunen verilmiş olan hüküm ve ka
rar olur, yahut... 

BOHOR EFENDİ — Kanunen verilmiş bir seîâ-
hiyet. 

REİS — îlâmât da ahkâm-ı kanuniyyeyi şâmil 
olur ya. Yani, bu, mahkeme ilâmına da şâmil ola
bilir. 

BOHOR EFENDİ — Dispozisyon de la luva, o 
demek değildir. 

REİS — Belki mahkeme ilâmı da bir hükm-ü ka
nuna müstenittir. 

BOHOR EFENDİ — Bu, bir dispozisyon de la 
luva değildir. 

REİS — Evet; fakat bizim yazdığımız maddede 
mahkeme ilâmı yok ya. 

BOHOR EFENDİ — Yok efendim. 
REİS — Hükm-ü kanunî var, o da o demek de

ğil mi? 

BOHOR EFENDİ — Evet, hükm-ü kanunîyi o 
manaya alırsak, doğru; fakat şimdi o fıkraya mana 
vereiim. Hükm-ü kanunu ifa için îkâ edilen fiil, cü
rümden mâdut değildir. Bunun manası bu. Demek 
iki, esasen bir kanun, bir adama bir hak ve salâhiyet 
vermiş ise, o salâhiyeti kendikendine icra etmesinden 
dolayı îka ettiği fiil, cürümden mâdut olmayacaktır. 

Halbuki bir adam, kendikendine icrayı hak ve 
adalet edemez. Bu, umumî bir surette tatbik oluna
maz; fakat İtalya kanunu ne diyor «Öyle bir dispo-

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Hat
tâ efendim, bakınız affı devletinizi istirham edenim. 
Nazariyyât-ı cezâiyyenin birtakım basit mesailinden 
Hey'et-i Muhtererneniz muvacehesinde bahsetmekte 
teeddüt ediyorum. Bu nazariyat, mekteplerde okunan 
Hukuk-u Cezâiyye kitaplarında muharrerdir ki, ben
denizin izahatıma tamamiyle muvafıktır. Bu, o ka
dar bahis uzatacak bir fıkra değildir. Bahusus birinci 
ve ikinci fıkraları kabul ettikten sonra üçüncü fıkra 
pek tabiî kalıyor. Kanunun hükmünü infaz edenler 
ne olur? Kezâlik merci-i kanunîden sâdır olan bir 
emrin de vazifedar olan memur tarafından ifası key
fiyeti, mâhiyeten nedir? Madde bunu da gösteriyor. 
O kadar uzatacak bir bahis değildir. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Öyledir, 
bunlar muaftır. 

NECMETTİN MOLLA BEY (DevamUa) — Bo-
hbr Efendi hazretleri karıştırıyorlar. Müdafaa-i meş-
rûa fıkrası ile hükmü kanunîyi yekdiğerine meze eni
yorlar. 

BOHOR EFENDİ — Aslı meydanda. Bu mad
deyi Fransızcadan aldık. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Ben
deniz de arz ediyorum. Hey'et-i Muhtereme müsaa
de buyururlarsa, bu maddenin aslı burada okunur. 

REİS — (İtalya Kanunu Cezasının buna ait olan 
maddesini Fransızca okuduktan sonra). Demek ki 
kanunun hükmü iktizasınca, yahut merci-i selâhiy-
yetdârândan mı diyelim. Madde (otorite kompletan) 
diyor. Selâhiyeti olan merciden verilmiş olan emri 
icra etmek için... 

ARİSTİDİ PAŞA —. Maddede «yahut» vardır. . 
REİS — Fransız Kanununda nasıldır bilmiyorum. 
NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 

Fransız Kanununda «yahut» yoktur. Lûtfu ve mer
hamet ediniz de ikinci fıkrayı kıraat buyurunuz. 

REİS — İkinci fıkraya girmezden evvel birinciyi 
ikmal edelim. Bizim madde, daha iyi görünüyor. Be
yefendi bizimki nasıldır? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Bi
zimki mi? 

ARİSTİDİ PAŞA — «Hükm-ü kanunî veya mer
ci-i resmîsinden sâdır olup, vazîfeten ifası lâzım olan 
bir emri» suretindedir. 

REİS — Şimdi hükm-ü kanunî, o demek değil 
midir? 

ARİSTİDİ PAŞA — Evet. 
BOHOR EFENDİ — Hayır, o demek değildir. 

Bendeniz hükm-ü kanunu başka türlü anlıyorum. Me-
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MEHMET GALİP BEY — Müsaade buyurulur 
mu? Bu madde-i kanuniyyenin yukarıdaki iki fıkra
sında tamim var. Yani, muhafaza-i nefs ve ırz ve mal 
için her şâhıs tarafından ika edilecek ef'al, cürüm 
değildir; fakat üçüncü fıkrasında tahsis vardır ki, mü-
cerred Zabıta memurlarıdır. Zabıta memurları, 
hükm-ü kanunîyi veyahut merci-i resmîsinden muva-
fık-ı kanun olmak üzere aldıkları emrin infazı yolun
da ika edecekleri ceraimden dolayı mes'ul değildirler. 
Bu ciheti, Bohor Efendi Hazretleri tamik etmek isti¬ 

: yor. Her şâhıs, bir cürüm tasavvur ederek o cürmü 
ika ederse, onun da mevzu olması lâzım geleceği fik
rinde bulunuyorlar ki, onun için ayrıca bir madde-i 
kanuniyye vardır. Mamafih, buraya taalluk etmez. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Zan
nederim kifayet ediyor. Reye konulsa?.. 

REİS — Peki, bendenizce en mühimi, Nazır 
Beyefendi Hazretlerinin deminden buyurdukları şey
dir. Bir memur, âmirinin emrini icraya vazifeten mec
burdur; lâkin o emrin meşru olması da şarttır ki, 
Kanunu Esaside de böyledir. Şayet gayri meşru bir 
emir alıp da onu icra etmişse mafuv olur mu, olmaz 
mı, bir meseledir. Hem de mühim bir mesele. Bundan 
ne çıkıyor? Elimizde olan maddeden alelıtlak icra 
edebilir de çıkıyor. Bir dereceye kadar aksi de çıkı
yor. (Vazifeten lâzım olan) kaydı eğer meşru ise, onun 
icrası vazifeten lâzımdır. Aksi halinde vazifeten lâ
zım değildir diye tefsir ederlerse olur. Yok, şu em
rin merci-i resmîsi neresidir? Meselâ Zaptiye Nâzın
dır. O adam, «mademki âmirimin mâdûnundayım, 
vazifem, o emri icra etmektir» derse ve o âmirin ver
diği emir de hilaf-ı 'kanun ise... 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Me
mur, mesul olmaz. Âmirin verdiği âmir memurun 
cümle-i memuriyyeti icabatından ise, memur telakki 
ettiği emri infaz eder ve bundan dolayı da mesul ol
maz; fakat telakki ettiği emrin cürüm olduğunu bi
lerek yaptıysa, o vakit memur mesuliyetten yakasını 
kurtaramaz. Yalnız âmirin verdiği emir, vazaif-i me
muriyyeti icabatından olmak lâzım gelir. Onun için 
merci-i resmî tabiri ki, Hey'et-i muhtereme merci-i 
kanunî tabiriyle tasrih etmek istiyor, onun için kon
muştur. Memur, emrolunduğu şey ile mes'uldür. Za
rurî olan emirleri infaz etmek lâzım gelir. Meselâ, 
bir jandarma kumandanının emri altında bulunan bir 
jandarma neferi, bir hane taharrisi hakkında aldığı 
emrin infazında tekâsül ederse ve bu nokta-i nazar
dan kendisinin hakkı tetkikini kabul etmek lâzım ge
lirse ne olur, sonra nereye varır? Hiçbir şey yapıl-

zisyon de la 1-uva mucibince, yani italya kanununun 
verdiği salâhiyyet-i mahsûsa ile müdafaa-i nefsi ka
nun dispoze ediyor ki, mahkemeye müracaat etmek
sizin kendikendini müdafaa eylesin. Bu halde vuku 
bulan darp ve cerh fiilileri, cürümden anadut değildir. 

ARÎSTİDİ PAŞA — Onun için, madde-i mah
sûsa var. 

BOHOR EFENDİ — İtalya kanununu tercüme 
ediyoruz. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) 
O ikinci fıkradır. 

BOHOR EFENDİ — Okuduğumuz birinci fıkra 
bu maddenin icmalidir. Tafsilatı sonra geliyor. 

REİS — Evet, demin okunan, birincidir. Orada 
«An vertü dön dispozisyon de la luva» diyor. 

BOHOR EFENDİ — «An vertü dö l'aterite de la 
luva» nedir? Bunun için diyorum ki, bu madde, iki 
celse arasında layıkıyla tetkik olunsun. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Zannederim 
demin karar verildi. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Efendimizin okuduğunuz, birinci fıkradır. Müdafaa 
meselesi de iki rakamıyla ayrılmıştır. Demin arz ey
ledim, müsaadenizle şimdi de arz edeyim. Hükm-ü 
idamın infazı meselesinden bahsedildi 

REİS — Zahmet buyurmayın. Buyurduğunuz 
doğru; fakat mademki madde mühim görülüyor, 
cümlenin mutmain olacağı surette tanzim eylemek, 
yani iki celse arasında tetkik etmek üzere Encümene 
gönderelim. 

ARİSTİDİ PAŞA — Teklifleri gibi yapalım. 
REİS — Encümenden bir saata kadar çıkar. 
NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 

Mübahasat, üçüncü fıkra üzerinedir. Kulunuzun arz 
ettiğim nokta budur. Bunun, düşünmeye tahammülü 
yok. Bakınız, 16 nci madde-i kanuniyye ne diyor : 
«İdam, zirde muharrer olan mevadda tayin olunan 
cinayetler ashabı hakkında caridir. Bu cezaya müs-
tehak olacak caninin, cinayetin sübûtunu ve hükmü
nü havi bâlâsı Tuğrâ-yı garrâ ile müvassah olarak 
sâdır olan Emr-i Âli, evvelemirde meydan-1 siyasette 
alenen kıraat olunmadıkça ol cani katlolunmaz» şim
di, mahkemeden hükm-ü idam sâdır oluyor. İrade de 
taalluk etti. Bunun meydan-ı siyasette icrası hükm-ü 
kanun demektir. Hükm-ü kanunu müdafaa-i meşrûa 
esasiyle mezcediyorlar. Bendenizin anladığım budur. 
Anladığımı, bir eser-i matbu-u hukukî ile de heyet-i 
muhteremeye arz ettim. Yani, yalnız kendi sözümle 
değil, bir matbu eserle de isbat-ı müddea ederek söy
ledim. 
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maz. Onun için fıkra-i ahîredeki takyidat pek mü
himdir. Âmirin verdiği emrin, memur tarafından za-
rureten infazı icap edecek. Bu itibarla, memur mes'ul 
olmaz. Yalnız memur cürüm olduğunu bilerek yap
mışsa, kendisini mesuliyetten kurtaramaz; fakat bun
da esbâb-ı muhaffife var. Çünkü, memurdur bunu, 
Hey'et-i Hâkime, nazar-ı itibara alır. Tahfif-i cezaya 
gidebilir. 

REÎS — Reye koyduğumuzda nasü olursa olur. 
Yalnız bir cihet var : Ben, amirim tarafından veri
len emri icra ettim; fakat bu bir cürüm müdür? E f 
ali memnûadan mıdır, yoksa gayr-i memnûadan mı
dır onu bilemem. Cürüm olduğunu bilmek için tet
kik etmek, esbabını da bilmek lâzım. Onu da tetkike 
salahiyetim yoktur. Binaenaleyh, her ne emir alırsam 
onu yapacağım der ve icra eder. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Yal
nız, âmirin emri, vazife-i memuriyyetine müteallik, 
o cümleden olmak üzere, bir kere bu lâzım. Bu ol
mazsa, mesuiiiyyetten memuru kurtaramaz. O «cü
rüm olduğunu bile bile» kaydını îrâd etmekten mak
sadım öyle birtakım ahvâl olur ki, -Bendeniz bunu 
mütalaaten arz ettim- âmirin memura karşı verdiği 
emir, eğer hukuk-u eşhasa teaddî şeklinde ise, me
mur da onun emrine körükörüne itaat etmek sure
tiyle, onun fikrine iştirak etmiş addolunur. Bu sû
ret-i iştirakte birtakım delâil vardır. Bu delâil dahi 
mâlûm-u sâmîniz, muayyen ve mukayyet değildir. 
Bîgâyân birtakım ahvaldir. Lâyuad ahval, Hükkâmın 
ıkanaat-ı vicdaniyyesini teşkil edebilir, O memur, âmi
rin verdiği emr-i vakiin bir cürm-ü sarih olduğunu 
bildiği takdirde itaat etmişse, kendisi de mücrimdir. 

REÎS — Mübahasat kâfi görülüyor mu? 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Maazi-
yâdatin. 

REİS — O halde kabul buyuranlar lütfen el kal-
dırsalar. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Merci-İ 
kanunî demeli, değil mi? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nâzın) — 
Pekâlâ efendim, «resmî»nin «kanunî» 'ile tasrih edil
mesini arzu ediyorlar, olabilir. 

REİS — Muvafakat buyuruluyor ya «mercii ka
nunî» tabirine? (Evet sesleri) (Eller kalkar) 

NURİ BEY — Ekseriyet hasıl oldu. 
REİS — Kaç rey, sayalım. 
NURİ BEY — 7 rey muhalife karşı. 
REŞİT AKİF PAŞA — Bendeniz, esasen müç-

ıtenibüm. 

SALİH MÜNİR PAŞA — Bendeniz de. 
REİS — Kabul olundu. 

45 inci Madde-'i Kaime : 
Eşhâs-ı müteaddide ve cinayet veya cünhayı müt-

tehiden îka' eden veyahut ef'âl-i müteaddideden mü
rekkep olan bir cinayet veya cünhadan birtakım eş
hastan herbiri, cürmün husulü maksadıyla ef'âl-i 
mezbûreden birini veya birkaçını icra eylerse, eşhâs-ı 
mezkûreye hemfiil denilir ve cümlesi fâil-i müstakil 
gibi mücazâî olunur. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Fıkra fık
ra müzakere edelim, 

REİS — Birinci fıkrayı bir kere daha okuyun. 
(Birinci fıkra tekrar okundu) 
(Doğrudur sesleri) 

NECMETTİN MOLLA BE Y(Adîiye Nâzın) — 
Bir şey emrederlerse, izahat vereyim. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Bu cürmün 
fâil-i müşterekini tasavvur etmek. 

REİS — Kabul buyuruluyor değil mi? 
EKREM BEY — Aşağıdaki fıkralara pek ziyade 

irtibatı var. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nâzın) — 
Bu madde-i kanuniyye eski kanunun 45 inci madde
si makamına kaim oluyor. Hakikaten iştirak bahsi 
en mühim mebâhistendlr. Eski kanunumuzda «Bir 
cürmün müşterek failleri, kanunun sarahati olmayan 
mevadda o cürmün fâil-i müstakil'll gibi mücazât 
olunur» diyor. Bu ise, vazıh bir şekilde değildir. Mu
avenet, yataklık ve sa'ir suretle asıl iştirak kelimesi
nin ifade ettiği manadan başka bir derecei saniye
de olan iştirak, ki - biz iştirâk-i ferdî diyoruz - bu 
madde-i asliyyeye giriyorlar. Onun içlin bu birinci 
fıkra tamamiyle cezâdîde olmaları lâzım gelenleri 
müşterekleri tayin ediyor. Bu iştirak, aslîdir^ 
(Co - auteur, auteur». Birinci fıkra kootör olabilir. 
İkinci fıkra otör olabilir. Bazı şeyler var ki, ef'âl-i 
müteaddideye muhtaçtır. Meselâ duvar delerek sir
kat îka gibi ki, alelade buna iki kişi lâzım. Birisi 
duvarı deliyor, birisi sirkati ifa ediyor. İşte bunlar, 
aynı fiilin failidirler. Bir adamı müşterek olarak 
öldürüyorlar, müttahiden birlikte o adam üzerine 
vaz'ı yed ederek öldürüyorlar. Binaenaleyh, bunlar, 
fâil-i müstakil olmak lâzım geliyor. Birinci fıkra bu
dur. Soma, fer'an zîmethal olanlar hakkında ahkâm 
vaz'ediyor. Bunu da arz edeyim ki, iştirak meselesi 
3'e ayrılabilir. Biri, hîn-i ikamda iştirak. Bu, iştirâk-i 
aslînin icabatından olandır. Bu feride zîmethal olan, 
mutlaka cürümden ya evvel, ya soma olabilir. Cür-
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m ün îkaı için târîfatta bulunmak, alât ve edevat ver
mek. İştirâk-i fer'îler mutlaka ya badelcürm, yahut 
kalblelcürüm olmak lâzrm gelir. Halbuki birinci fık
ra, tamamiyle hîn-i îkâ'da olmak lâzım gelir, 

BESARYA EFENDİ — 2 nci fıkraya geçelim. 
REİS — İkinci fıkraya geçelim mi? (Geçelim 

sesleri) 
İkinci fıkra: 
Bir cinayet veya cünhanın ikamda fer'an zimethal 

olanlar, kanunun sarahati olmayan yerlerde berveç-
hiıati mücazata duçar olurlar. 

«Eğer fiil-i aslî idam veya müebbet kürek ceza
larım müstelzim ise, fer'an zîmethal olanlar hak
kında 10 seneden aşağı olmamak üzere muvakkat 
kürek ve müebbet kalebentlik cezasını müstelzim 
ise, ıkleza'llik 10 seneden aşağı olmamak üzere muvak
kat kalebentlik ve müebbeten nefy cezasını müsteî-
züm ise, 3 sene müddetle kalebentlik cezası hükmo-
lunur. 

Ahvali sairede asıl cinayet veya münha için mu
ayyen olan cezanın südüsünden sülüsüne kadarı ten
zil1 olunur. 

Ahar kimseyi hediye veya nukut itası veya teh
dit veya hile ve desise icra ve îmâli veyahut nüfuz 
îkaı veya hükm-ü memûriyyetin suiistimali suretle-
riyle bir cinayet veyahut cünha ikama tahrik eden
ler ve bir einayet veya cünhanın îka edileceğine vâ
kıf olarak husulüne hadim târîfatta bulunanlar ve 
ıbir cinayet ve cünha îkaına medar olacak esliha ve 
alât ve vesâit-i saireyl bilerek tedarik edenler ve bir 
cinayet veya cünhayı îdâd veya teshil veya ikmale 
sebep olan ef'âlde bilerek fâil-i asiliye muavenette 
bulunanlar, ol cinayet veya cünhanın fer'an zîrnımet-
hali addolunurlar. 

Emniyet-i Hükümete ve âsâyiş-i umumiyyeye ve 
emniyyet-i eşhas ve emvale karşı haydutluk veya 
îstırnâl-i cebrü şiddet eyleyen erbab-i cerâimin ef'âl 
ve harekâtına Vâkıf olarak onlara bil'ihtiyar yiye
cek veya yatacak saklanacak veyahut toplanacak ma
hal verenler, fer'an zîmmethal addolunurlar. 

Sirkat veya gasp suretiyle Veyahut bir cinayet ve
ya cünha îkaı ile istihsal olunan eşyayı tamamen ve
ya kısmen büerek nezdlerinde hıfz ve ihfâ eyleyen
ler, ol fiillerde fer'an zîmethal addolunurlar.» 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nâzın) — 
Bu sön iki fıkra cürmün vukuundan sonradır. 

REİS — İkinci fıkrayı bir daha okuyunuz. 
(2 nci fıkra tekrar okundu) 
EKREM BEY — Bu sarahat, yeni mi konu

yor? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) 
— İştirak-i asli, iştirâk-i fer'î diye tabir koymuyo
ruz. Feran zîmethaldir diyoruz. 

EKREM BEY — Feran zimethal ne demektir. 
Kanun bunu tayin ve tarif etmeli değil miydi? 

ARİSTİDİ PAŞA — Kanun, tarif ediyor efen
dim. 

EKREM BEY — Maruf oton Ibir şeyi tarif et
melidir. 

NECMETTİN MOLLA BEY ((Adliye Nazırı) 
— Kanun ıtarif etmez, yalnız vazettiği kavânîn iti
bariyle o tarif hâsıl olur. 

EKREM BEY — Kanunda tarif at vardır efen
dim. Mesela, kalebentlik nedir diye sarahat vardır. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Me
selâ teşebbüs nedir? iştirak neye derler diye Kanunu 
Cezada sarahat olmaz. Fakat vazolunan kavait iti
bariyle erbabı, tarifi çıkarır. 

EKREM BEY — Bir sirkat fiilinin îkaı için de
min beyan buyurulân duvar misalinden bendeniz 
başka türlü anladım. Duvarı delmek aslen müşare
kettir buyurdunuz, halbuki 'bir adam duvarı deler, 
başka birisi girer. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Öy
le demedim. Bir kimse, ika edilen bir sirkatta - ha
zan değil, ekseriyetle - bir kişi muvaffak olamaz, 
ıbu fiili ıbir kişi yapamaz. Mahiyet itibariyle müte
addit kimselerin, müteaddit fiillerine ihtiyaç vardır. 
Duvar delerek sirkat îka etmek, merdiven kurarak 
sirkat îka etmek. Haddizatında düşünecek olursak, 
bir kiışinin esier-i fiili olamaz. Bazan da olabilir. 

Binaenaleyh, iki kişi, üç kişi olur. Biri duvarı 
delmek, diğeri merdiveni kurmak ve diğeri de içeri 
girmek suretiyle sirkat îka edilmek itibariyle esbâb-ı 
müşeddideyi havi bir sirkattir. Kanun o gibi sirkaf-
ları, sirkat-ı mevzua diye tarif eder. Bunlar, yani 
fiililerin fail-i müstakilleridir. Bunlarda iştirak var
dır; meselâ, şimdi kanunda sirkat faslında, sirkat-ı 
mevzua buna derler diye tarif yoktur. Kezalik do
landırıcılık faslında şudur, budur diye tarif yoktur 
ve Kanunu Cezaya bu gibi tafsilat giremez. 

ARİSTİDİ PAŞA — Bu, aslî ve fer'î deneceğine, 
başka bir türlü dense daha iyi ölür. Mesela, kalpa
zanlık bir fiill-i cürmîdir, bir cinayettir. Birisi ak
çayı ihmali etmek için lâzım olan alât ve edâvatı ih
zar eder, diğeri cevheri ne ise- gümüş yahut bakır-
onu hazırlar. 

Diğer birisi de onu yapacak bir yer hazırlar. 
Bunların üçü de kalpazandır, kezâllük, bir katil) rnıad-
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bahsediyor. Bunlar manasız elfâz kabilindendir. 
Bendeniz, bunların hakikaten değişmesini istiyorum. 
Bu maddeleri, asıl madde geldiği vakit değiştirmek 
icabedecek mi, yoksa değişmeyecek miı? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — 
Bendenizce de manasızdır, yani bu kalebentlik ve 
kürek cezaları başka bir şekildedir ve buyurdukları 
giibi elfaz kabîlindendir. Bendeniz de değişmesini 
arzu ederim. Usul-ü Cezaiıyyemizin bir mütemed-
din Devlete lâyık bir şekilde ıslahı elzemdir. Hatta 
bu sene bir teşebbüsatımız var, bütçeye 100 bin lira 
kadar bir para konacaktı, 30 bin lirayı karşılık gös
tererek, 1 milıyon lira 'istikraz edelim, umumî hapis
haneler yapalım demiştik ve bunların plânlarını da 
ihzar ettik, o plânların tatbiki neticesinde Usûl-ü 
Cezaiyyemiz tahavvül edecektir. Çünkü biz de bu 
hususta bütün Devletlerle iştirak etmeye mecburuz. 
Bugün kalebent diyoruz, kale yok, kürek diyoruz, 
kürek cezası tatbik edecek mahal yok ve o suver-i 
taüblkiyye bugün medeniyyetle kabil-i telif değildir. 
Onun için ben de hakk-ı âlîlerini teslim ederim. Bu 
bahis uzundur, ve tetkikatı zamana muhtaçtır, şim-
di'Ilk böyle bırakmaktan başka çaremiz yoktur. 

ARİSTİDİ PAŞA — Paşa Hazretleri, bendeniz 
burada bir kelimeye mûterizim: Bu maddenin ba
şında (âhar kimseyi hediyye veya nukut. İlââhirrhî) 
diyor, en başındaki «hediye» kelimesine itiraz edi
yorum, haddizatında basbel uhuvve, hasbelmahab-
be verilen bir şey, hediyye namına ihraz eder, he
diye namını istimal edebilmek için verilen şey iveza 
tâbi olmaksızın verıiltlr. Şimdi buna da hediye der
sek, bunun hükmü değişiyor zannederiım, burada he
diye kelimesi pek yolunda değil. Onun için (bazı eş
ya veya nukud) denirse doğru olabilir, hediye de
mek için mutlaka meşrûiyyeti iibtlva etmek lâzım 
gelir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — 
İptidasında hâl-i meşruiyette ve fakat hali: intiha
sında gayr-i meşru oluyor, o hediye teatisi keyfiye
tinin buna taalluku yoktur, hediye sekilinde verilir, 
fakat hediye veren adamın maksadı o adama bir 
cürüm îka ettirmektir, o maksadı terviç ve icra et
mek üzere o tahrikatı ücra ediyor. Hediye vermek 
bir cürümdür, îkaına tahrik maksadına yardım et
mekle neticeden cürüm oluyor, pek makbul ve meş
ru olan şeylerin nazar-ı kanunda mahiyeti tebed
dül ederek gayri meşru bir fiil, bir cürüm oluyor. 

ARİSTİDİ PAŞA — 'Müsaade buyurursanız, o 
baptaki fikrimi izah edeyim. Şu halde hediye ola-
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desinde ihir adamı öldürmek isterler, içlerinden bi
rlisi ne suretle şu adamı öldürebiliriz der, o b r i gi
der, 'Man adam seni filan yerde 'bekleyecek deyiniz 
der, onu kandırmaya başkası gider. Onun fiili yal
nız başkasını göndermektir, o adamın katinde hı;ç 
methali yoktur; fakat onu öldürmek iç'n onu iğfal 
eder, oraya gönderir. O da onu tarif edilen yere gö
türmekle o kadar ıbir muavenet ediyor. Sonra orada 
.birisi herifi boğazladığı gibi kaçıyor, işte müsteşrik 
budur. 

REİS — '(Fıkrayı tekrar okuyarak) Asıl ile fer'i 
tarif etsek deniyor, kabil olsa böyle bir tarif pek iyi 
olur, lâkin ef'al, gayr-İ mahsur olduğundan bi tari
fe; taht-ı hasra almak kabil değildir, değil mi? 

ARİSTİDİ PAŞA — Tarif vardır efendim. 
Üçüncü fıkra, iştirakin tarifidir. 

RE/İS — O, asıl; diğeri f er'dir. 

'NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) 
— Heyet-i Muhteremeye arz 'ediyorum ki, bu işti
rak faslı o kadar mühim mebâhis-i cezâiyyedendir 
ki, biz bu mebâhis-i cezaiyyeyi, zannederim ki 20 
kadar Devletlerin kanunlarından tetkik ettik, her bi
risinde muhtelif ahkâm Var, biri, birine benzemez 
ve son olmak üzere bize en ziyade mülayim olan 
Mısır ' oldu ve bu birinci fıkra, tamamıyla Mısır 
Kanunundan ahz ve iktibas edilmiştir. Fransa'nınki 
başka, İtalya'nın, Belçika'nın, hulâsa, hep'slnin bu 
iştirake dair olan izahları birbirine benzemiyor. 
Heyet-i Muhteremenin belki nazarı dikkatlerinden 
kaçmıştır, bunu arz edeyim ki bazı Devletler kanu
nunda, ezcümle İtalya kânununda fâil-i manevîler, 
fâil-i maddî gibi ceza görür ve hakikaten düşünüle
cek olursa pek muvafıktır. Meselâ, bir oürmün ikaı 
hususunda diğer bir şahıs üzerinde tesirat îka eyle
yenler, tahrik şeklinde deği , daha fazla 'azmettirıil!-
meye, yani dezinye kelimesini istimal) ediyor. Biz 
azimle tercüme ettik, bu fâil-i manevîler, 'tamamıyla 
fâil-i aslî gibi cezâdîde ölüyorlar, mamafih, Dev
letlerin birçoğu, bunu kabul etmemişler, biz de onu 
kabul etmedik. En mülayim ve en muvafık olan su
ret, bu son surettir ki, Heyet-i Umumiyyeye arz 
ettıik, ahkam-ı esasiyemize de muvafıktır. Başka su
retlere de geçilebilirse de, sonra, karışır. 

ARİSTİDİ PAŞA — Şu üçüncü fıkrada hakkiy-
le (tarif vardır. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — 
Beyanattan da o çıkar. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Bu madde de, fıkaratiyle kalebentlik vesaireden 
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faik veriyorsa, o; hediye hükmünde kalır, başka bir 
şeye tahavvül edemez. Çünkü verilen bir şeydir, 
hediye değildir. Eğer ona hediye diyeceksek, bir 
maksad-ı gayniımeşrû zımmmda verildiğini kabul: ede
meyiz. Eğer kalbul edersek, hediyedir diyeceğiz, 
binaenaleyh hediye tabiri doğru değildir, zannedi
yorum. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Ben-
demz bir şey görmüyorum, çünkü hediye veren 
adamın maksadı ibir oürüm ikama teşviktir. 

ARÎSTİDİ PAŞA — Eğer sırf uhuvvet ve muhab
betten . dolayı vermiyorsa, maksadı belli değilse, 
o vakit hediye değildir. 

NECMETTİN (MOLLA BEY ((Devamla) — Bi-
dayeten hediye şeklinde tebeyyün ediyor. 

SÜLEYMAN BOSTANI EFENDİ — Encümen
de bu meseleden uzunuzaıdıya bahsedildi, hediye ye
rine eşya ve nükud diyelim denildi. 

ARÎSTİDİ PAŞA — Bazı eşya ve nükud dene
bilir. 

REİS — Tasrihte ibir beis var mı? 
NECMETTİN MOLLA BEY .(Adliye Nâzın) 

—-Bu gibi kelime üzerinde tashihat birçok müşkillatı 
davet ediyor, mamafih nasıl irade buyurursanız öy
le olsun. 

ARÎSTİDİ PAŞA — Eğer itiraz doğru ise, He
yetçe tashih olunur. 

EKREM BEY — Eğer bilahare bir cinayeti bâis 
olursa, hediyedir diye ne için istisna edilsin. 

ARÎSTİDİ PAŞA — Hediye olursa cinayeti bâ
dı olduğu farz olunmaz. Hediye vermek bir cürüm 
addolunamaz ve mademki hediyedir, cinayete bâdî ol
duğu farz edilemez. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Bir kasıt
la verildiği tebeyyün ederse? 

ARÎSTİDİ PAŞA — O vakit hediye değildir. 
REİS —• Hediye tarikiyle verilir, fakat ita edenin 

maksadı ıtmâ'dır, hediyeyi kabul eden de tamaa düş
müş Oluyor, ceza ve mesuliyet bundan neşet etmiş 
oluyor. Fakat hediye denildiği gibi, garazdan ari (su-
vönir) olacak, onu alana, verene ceza neden lâzım 
gelsin, mana değiştirmek değil, lafzı değiştirmek isti
yorlar, yalnız bunun İçin diğer heyete giderse uza
mak ihtimali de var. 

ARÎSTİDİ PAŞA — Zaten gidecek; birtakım ilâ-
vât, birçok tebeddülat var. 

REİS — Öyle mi? 
ARÎSTİDİ PAŞA — Şüphe yok; yalnız bir keli

me değil, belki 100 kelime var. Koca ibareler, ilâ
veler vardır. 
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NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Hediye kelimesi eğer böyle mücerret kalmış olsa, Pa
şa Hazretlerinin buyurdukları! doğrudur. Fakat 6 
adam hediyeyi bir fiil-i cürmü ika ettirmek için veri
yor. 

Buyurduğunuz gibi ıtmâ maksadıyla veriyor o 
adam da o hediyeyi alıyor ve sonra beynlerinde ha
dis Olan ahvâl-i cedide üzerine hediyenin mahiyeti 
tebeddül ediyor. Madde-i kanuniyyede yâlnız hediye
den ibaret kalmıyor, hediye vererek veyahut bir şey 
vererek diye takyit ediyor. Böyle yaparak cürüm ika
ma tahrik edenler diyor. İptidâen meşru bir hediye 
vermek suretiyle tecellî ediyor. Sonra inzimam1 eden 
efâl-i gayrimeşruadan dolayı mesele bu şekle mün
cer oluyor. 

Binaenaleyh, hediyeyi iktisap edeceği şekle göre 
ceza tehdidi altına almak, bendenizce yanlış değildir. 
Maahâzâ şunu da Heyet-i Muhtererneye arz edeyim' 
ki, Heyet-i edilenin hukuk ve selâhıiyetleri bittabi 
mahfuzdur, bittabi tadil edebilirsiniz, fakat kelime 
üzerinde icra kılınacak tadilat haddizatında bir ehem-
miyyet-i mahsusa ifade etmiyorsa, bunun kabulü 
Meclisi Metasanca çok münakaşâtı davet ediyor, hat
tâ Usûl-ü Muhakeme-i Hukukiyye Kanununda bu hal 
vaki oldu ve bunun müşkülatım bendeniz reyüiayn 
gördüm, (bırakalım sesleri). 

REİS — Reye koyalım mı? (Evet sesleri). Kabul 
tarafında bulunanlar el kaldırsalar. (Eller kalkar). 

NURİ BEY — Ekseriyet. 

REİS — Kabul olundu. 
46 inci Maddei Kaime : 

Bir kimse, bir cinayet îkaını tasmim edip de ve-
sait-i mahsûsa ile icrasına bed'ederek yed-i ihtiyarın
da olmayan esbâb-ı mania haylûletiyie ol cinayetin 
husulüne muktazî ef'âii ikmal edememiş ise, kanu
nun sarahati olmayan yerlerde fiil-i mezkûr idam 
veya müebbed kürek ve kalebendi ik cezalarını müs-
telzim olduğu halde, müteşebbis hakkında 7 seneden 
eksik olmamak üzere muvakkat kürek ve müebbed 
kalebentlik cezasını müstelzim ise, keza, 7 seneden 
eksik olmamak üzere kalebentlik ve müebbeden nefy 
cezasını müstelzim olan ahvalde 3 sene müddetle ke
zalik kalebentlik cezası hükmolunur, ahvâl-i sairede 
o cinayet için kanunen muayyen olan bu cezanın nıs
fından 2 sülüsüne kadarı tenzil edilir. 

Müteşebbis, cürmüri ef'âl-i icraiyyesinden birihti-
yar faragat ettiği ve fakat tamanii olan kısım-î fiil 
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haddizatında bir cürüm teşkil eylediği halde, ancak 
ol kısma mahsus ceza ile mücazat olunur. 

Bir kimse, tasmim ettiği cinayetin kâffe-i ef'âl-i 
icraiyyesini ikmal etmiş ve fakat yed-i ihtiyarında ol
mayan esbâb-ı mania baylûletiyle ol cinayet meyda
na gelmemiş ise - kanunun sarahati olmayan yerler
de - fıiiî-i mezkûr idam ve müebbeden kürek ve ka 
lebentlik cezalarını müstelzim ise, müteşebbis hak
kında 10 seneden aşağı olmamak üzere muvakkat kü
rek ve müebbed kalebentlik cezasını müstelzim ise, 
keza 10 seneden akal olmamak üzere kalebentlik ve 
müebbeden nefy cezasını müstelzim ise 3 sene müd
detle kalebentlik cezası hükmolunur. Ahvâl-i sairede, 
o cinayet için muayyen olan cezanın sülüsünden nıs
fına kadarı tenzil olunur. 

Bir cünhanın icrasına teşebbüs ancak kanunun 
sarahati olan yerlerde müsteizım-i cezadır. 

REİS — Kabul buyuruluyor mu, yoksa bir diye
cek var mı? (Kabul sesleri). 

YORGİYADİS EFENDİ —- Vesait-i mahsusa de
niyor, bu tabir biraz müphemdir, âdî bir vasıtada ola
bilir. 

NECMETTİN MOLLA ©EY (Adliye Nazırı.) — 
Cürüm îka etmek içindir, meselâ sirkat için kapıyı 
açmağa mahsus âlet, adam öldürmek için rüvelver 
veyahut daha başka bir şey, işte bunlardır. 

YORGİYADİS EFENDİ — Bendenizce böyle 
değildir, mesela benim anahtarımla bir şey açar. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Mad
de bilinsin de hepsi hakkında izahat vereyim, bu mad
de-i kanuniyyede üç fıkra var, bir kere, teşebbüsü, 
teşebbüs-ü tâm, teşebbüs-ü natamam olmak- üzere iki
ye ayırıyor. Birinci fıkra, teşebbüs-ü tâm, ikinci fık
ra, teşebbüs-ü natamam hakkındadır. Birinin cezası 
asî-ı fiile nispetle (daha hafif, fakat teşebbüs-ü nata
mama nispetle daha fazladır. 

Teşebbüsü natamamın misali: Bu adam, bir ciir-
mü îka etmeyi tasnıîn eder. O cürüm, bir adamı öldür
mek suretinde vâki olacak ise, bunu 'bekler. Elinde 
de silah bulunur. O adam oradan gelecek o 'adam da 
onu vuracaktır. Tam elindeki Silahı o adama tevcih 
edip ınıi'şan aldığı sırada bir mâni hal görmesiyle o fiili 
icra edememiş, birisi gelmiş onu tutmuş veyahut o 
adam kaçmış, her ne suretle olursa olsun, silahı o ada
ma tevcih ettiği halde tasavvur ettiği fiili icra ede-
rnemiiş. İşte bu teşebbüs, natamamdır. Ve teşebbüsü 
natamam için mürettep olan ceza aiedderecât tahsis 
olunuyor. Bir de teşebbüs-ü tâmmı tavzih ediyor. 
O dahi fiiî-i katli îka etmek üzere beklemiş o adam 

da aradan geçiyor. Silahı tevcih etmiş ve kurşunu da 
atmış ve onun tarafından artık yapılacak bir şey kal
mamıştır. Fiil-i katli îka için tekmil vesayi-i ioraiyye-
s'ini istimal etmiş, fakat silah o adama isabet etmemiş. 
Veyahut cerihadar etmiş öldürmemiş. Bu hal, asl-ı 
fiile müretteb olan cezayı azıcık tavhif ediyor. 

Fakat teşebbüs-ü natamamdan fazla ceza tertip 
olunuyor. Bunun ikisinin arasında da bir fıkra geçiyor. 
Orada müteşebbis-ii cürm olan adam, fiilinden neda
met ederek kendiliğinden vazgeçerse hissiyyât-ı sâli-
me-i vicdani yyeye avdet etmliş olursa onun hakkında 
bir ceza tayin edilmeyeceği gösteriliyor. Fakat sarfı
nazar ettiği dakikaya kadar vâki olan ef'âli nazar-ı 
kanunda müstelzim-i ceza bir cürüm ise, onun ceza
sını çekecektir deniyor. Meselâ yolunu beklemek (için 
hakk-ı duhulü olmayan bir yerden geçmiş ise, girdiği 
için bir ceza görmek lâzım gelecek. Eski kanunumuz 
teşebbüsü böyle tarif ve tavsif etmiyordu. Teşebbüs-ü 
'tâm nedir? Teşebbüs-ü natamam nedir? Ona dair 
hiçbir şey yoktu. Teşebbüse dâir kırık dökük birta
kım maddeler vardır. O maddeleri kaldırdık, bu mad
de ile teşebbüsü tavsif ettik. Bundan sonra teşebbüse 
dair mehakimce müşkilât kalmayacaktır zannederim. 
Cünha hakkında İse, ayrıca sarahat olmak lâzımdır. 
'Bu ikaide-i külliyye, cinayet müteşabbüslerine mah
sustur. 

REÎS — Buyurulan misalde bil'ihtiyar faragat 
edecek olursa, zamân-ı nedamet ve ferağa kadar 
cürmü îka etmek liçin istimal etmliş olduğu vesait 
ile yapmış olduğu fiil kanunen ceraimden mâdut 
ise, ona mahsus olan cezayı çekecek. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — 
Çünkü bir bir haleti rûhiyyedir ki, cezanın takrîr-i 
rnikdârı için en mühim bir esastır. Bütün kavânîn-'i 
esasiyye-i cezaiyyede vardır. Bir adam ki, bir cürmün 
icrasını tasavvur etmiş, her türlü vesaiti ihzar etmiş, 
fakat her nasılsa kendinde nedamet hâsıl olmuş, artık 
nedamet hâsıl olan bir adamı mutlaka cezâdîde et
mek, hikmet-i cezaiyyeyi imha etmek demektir. 

NURİ BEY — Tâib-i müstağfir demektir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Evet. 
REtS — Madde, «bir kimse tasmim ettiği cina

yetin kâffeyi ef'âl-i ieıraiyyesinl ikmal etmek» diyor. 
Deminden buyurduğunuz «vesait-i icraiyyesini» ta
biri daha iyi. Maddede ef'âl-ü icraiyyc ediyor. Bir 
kimse tasmîm ettiği cinayetin... 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — O, 
teşebbüs-ü tamda. 
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GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — ölmediği 
halde?.. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — 
Fiil-i katlin müteşebbisidir. • 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Fakat o 
adam ölmedi. Ne Olacak? Mütearrıza kaatil' dene
cek mi? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — O 
da ağır ceza görecek. 

ARÎSTİDİ PAŞA — Efendim, teşebbüs mese
lesinin takdiri mühimdir. Efâlin hangi derecesine 
teşebbüs denilebilir? Ne vakit teşebbüs derecesinden 
çıkar da haddizatında fiil ıtlakına kesb-i istihkak 
eder, ıbu, mesâil-i mühimmedendir. Meselâ, bir sa
rık gece vakti bir merdiven aldı, bir eve girmek için 
getirdi, duvara koydu, kendisi de duvara çıktı. Du
vara çıktığında polis memuru onu gördü. Aşağı in
dirdi, şimdi bu fiil teşebbüse addolunur mu? Bu bir 
fiildir. Sirkat kastıyla gittiğinde şüphe yok. Merdi¬ 
veni kurmuş, duvara çıkmış. Şimdi bu adam ceza 
görür mü görmez mi? Bazıları diyorlar ki bu, ceza 
görmez. Çünkü teşebbüs değildir. Ne için? Çünkü 
nedamet edebilmesi İçin daha bir müddet zaman 
vardı. Oraya kadar çıktıktan sonra «Allah belâsını 
versin, vazgeçeyim» diyebilmesi memuldur. Bazıları 
da merdiveni götürmüş, gece vakti çıkmış, oraya 
kadar gitmiş, binaenaleyh bunda her vakit cürüm 
vardır diyorlar. 

NECMETTİN MOLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Bu, yalnız birinci fıkraya misal. 

ARÎSTİDİ PAŞA — Evet. O. teşebbüs-ü tâm. 
Silahı atmış, iş bitmiş, evvelki misalde de eve gir
dikten sonra o artık teşebbüs-ü tam sayılır. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Eve gire
ceği zaman esbâb-ı mania haylûleti ile girememiş. 

ARÎSTİDİ PAŞA — Fakat esbâb-ı mania kendi
si için daha zamân-ı nedamet mevcut olduğu zaman
dadır. Belki, esbâb-ı mâniia olmasa da kendisi on
dan nizamet eder, dönerdi. Onun için bu, teşebbüs-ü 
tam derecesinde kalmaz. 

REİS — Teşebbüs ikiye taksim olunmuş. Biri 
teşebbüs-ü tâm, diğeri teşebbüs-ü nakıs. Tabii, ceza
lar da ona göre veriliyor. Teşebbüs-ü tanımın cezası, 
teşebbüs-ü nakıstan ziyade olur. Maksat bu mu? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazın) 
— Evet efendim. 

REÎS — Mübahasat kâfi mi? (Kâfi sesleri) Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsınlar.. (Eller kal
kar) Kabul buyuruldu. 

REİS — Teşebbüsü 'tamda ya, Bendeniz lafza 
ilişiyorum. Teşebbüs-ü tamda olan kâfle-i tf'âl-i, 
kâffe-i vesait-i icraiyyesini ikmal etmiş demek de
ğil mi? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Ha
yır, o, teşebbüs-ü natamamdadır. Bu, vesait-i mah-
sûsasını icra etmiş, ef'âl-i mahsûsasını da yapmış bi
tirmiş, artık onun tarafından yapılacak bir şey kal
mamıştır. Teşebbüs-ü tamda ef'âl-i icraiyyesini ik
mâl etmiştir. Öldürmek istemiş, kurşunu da atmış, 
isabet de ettirmiş farzedelim. Fakat o adam ölmemiş. 

ARÎSTİDİ PAŞA — İkmal etmiş olursa, fiil, hâ
sıl olmak lâzım gelir. Çünkü yed-i ihtiyarında olma
yan esbâb-ı mâniia haylûletiyle cinayet meydana gel
memiştir deniliyor. Cinayet meydana gelmemiş ise, 
demek, fiil vücut bulmamış İse demektir. Maksû-
dunbih olan fiil-i katil ise vücut bulmadı. Faika t onun 
vücuda gelmesi için her ne nevi ef'âl var ise, onların 
hepsini ika etmiştir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — İşte 
bu kat'î teşebbüsün her nevi ef'âl-! İcraiyyesini yap
mış fakat o adam ölmemiş. Bu son fıkrasını arz ede
yim. Katil faslında, katil kastiyle cerh vardır. Bu son 
fıkradaki katil kastıyla cerh kalkacak. Bu kaide-i 
külıliyye bazı mevaddı kaldırıyor. Birinci kısım, bi
zim ötedenber! bidiğimiz teşebbüstür ki kalıyor. İkin
ci kısım ki teşebbüs-ü tamdır. 

Bizim kanunumuzda yoktur. Birtakım mevat 
vardır ki, bu kaidei umumiyye ile onlar zait kaldı. 
O mevat kalkacak. Bir adam, birisini öldürmek üçin 
silahı atacak, bu efal-i icraiyye nedir? Silahı istimal 
etmek. Onu yapmış, lefhali-i icraiyye kalmamış. Ve 
mermi de o adama isabet etmiş. Fakat o adam öt
memiş. Mecruh olmuş, tahtı tedavide kalmış. Bu mi
sal teşebbüsü tamım gösterir. Şimdi, katil f aslın
daki katil kastıyla cerh hakkındaki mevad, bu kai
de-i külliye hesabiyle, kalkıyor. 

REİS — Evet, doğru. Efal-i icraiyye deniliyor. 
Bendeniz, birdenbire, mademki cürüm meydana 
gelmiyor, kastoiunan Cürüm ef'âl-i icraiyyeye uy

muyor gibi geldi. 
NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — 

Kaatile, cârihe müteşebbise izafetle, o efâl-i icraiyye 
tamam olmuştu. 

REİS — Evet ne buyuruluyor? Madde bitti mi? 
GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — O halde, 

buna katil mi denecek? 
NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — 

Mütearrız, taarruz ettiği kimseyi öldürmüyor. 
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İki saat olmuş. Rüfeka hazeratı da dışarıya çıkı-
yorlıar. Demek teneffüse ihtiyaç var. 

20 dakika sonra toplanalım mı? 

AZARYAN EFENDİ — Yarım saat. 

EKREM BEY — Yarım saat, çünkü yemek za
manı da igeklL 

NURİ BEY — İkinci celsede sonra Maliye En
cümeni toplansın. 

REİS — Yarım da mı toplanacağız? (Yarımda 
sesleri:) 

Hitamı Celse 
Saat : 

İKİNCİ CELSE 
' Kuşat Saati : — 

REİS : Sait Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Nuri Bey, Mehmet Galip Bey 

REİS — İkinci celse açıldı. 
Ceza Kanununun müzakeresine devam ediyoruz. 

47 nci maddeyi okutuyorum. 
(47 nci maddei kaime okundu) (1) 
YORGİYADİS EFENDİ — Ahvali tahfifiye 

mevcut bulunduğu halde, tabiî, cezanın da tahfifi icap 
eder. Fakat son fıkralarında yalnız bir mahkûmiyet 
cezası tertip ediliyor. Ve ceza şu veçhile tahfif edi
liyor. Kanunen bir cezayı azam ile mahkûm edildiği 
vakit orada esbabı tahfifiye bulunsun, bulunmasın, 
o suretle tecziye edilirdi. 

Fakat bu kaide adalete muvafık olmadığı müta
laası ile, elbette tahfifi icap eder diye kanuna, vak
tiyle bir ceza tertip etmiştir. Şimdi bendeniz adalete 
tevfiki muamele ettirmek için bir şey düşünüyorum, 
onu arz edeceğim. Ahvali tahfifiye bulunduğu halde, 
kanunda gösterildiği veçhile değil, mahkemenin Pa
dişahımızın affını istirham için edilmelidir. Biz de 
bundan başka bir şey yapamayız. Bu türlü cezaların 
affı icap ettiği cihetle, biz de bu yolda tertip olun
ması 'çin hükmetmiştik. Yoksa, kanunun tertip et
tiği ahvali tahfifiye bulunmasından bahs ile en aşa
ğı mertebeye isal edilmesi, zannederim ki pek çok 
mahzurları davet eder. Onun için sureti ahar ile ya
ni af tarikiyle tadili icap eder diye bir fikir beyan 
ediyoruz. 

REİS — Mahzurları ne olur? Mahzurları davet 
ediyordunuz? 

YORGİYADİS EFENDİ — Ceza, birdenbire in
diriliyor. Ahvali tahfifiye olduğu için 15 sene iken 

(1) 47 nci madde bulunamadı. 

3 seneye indiriliyor. Mademki ahvali tahfifiye kabul 
edilmiştir, bu ahvali tahfifiyenin Tarafı Sultaniye 
arz edilmesi lazımdır. Yoksa, ahvali tahfifiye dola
yısıyla kanunen behemahal şu kadar cezası lazım ge
lir denildiği halde, hükkâmın tahfif ettirmek selahi-
yetini v ermeyelim, 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Bu maddei kanuniye bizim kanunumuza ilk defa ola
rak giriyor. Bu, esbabı muhaffei takdiriye maddesi
dir. Yani kanunda esasen bir adamın cezadan büs
bütün vareste kalmasını, yahut cezanın af fim icap 
eden ahval ve esbab kanunen muayyen ise, buna es
babı muhaffifei kanuniye derler. Ve o halde, mahke
me, cezayı ya büsbütün affeder, ya tahfif eder. Bun
ların misalleri de malumdur. Uzun boylu tahfif etme
yeyim. Ve eğer ceza haddi azam ile haddi asgar ara
sında mütedair ise, mesela üç seneden 5 seneye ka
dar, muvakkat muhakkak cezalar ise Heyeti Hâki
me, gördüğü ahvale binaen cezayı o haddi ekal ile 
azam arasında deveran ettirerek takdir ve tayin eder. 

Fakat bunlardan başka Heyeti Hâkimenin tak
dir ettiği ve lüzumlu surette o fiilin, müstelzim 
olduğu cezayı gösterir bir maddei kanuniyedeki tas-
rihattan ve maddei kanuniyede haddi akal ile had
di azam varsa büsbütün o hadden daha aşağı bir ce
za tayin etmek hususunda hâkime iktidar verilmek 
meselesi pek mühim bir meseledir. 

Bütün devletlerin kanunlarında kabul edilmiş bir 
surettir ki, bizim kanunlarimızda maatteessüf şimdi
ye kadar yoktu, hatta Avrupa'dan bu hususta Heyeti 
Hâkimenin tahfifi cezası daha ileriye gidiyor. Ma-
lumualinizdir ki, Fransa'da bir jüri heyeti vardır, on-
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dan başka devairi cıneiyeyi görmek için bir de La-
Kur denilen heyeti hâkime vardır, jüri müdürün müc-, 
rim, değil midir nöktai nazarından vazifesini ifa 
eder, ondan sonra mücrim olan şahsın ika ettiği cü
rüm itibariyle müstelzim olduğu cezayı tayin etmek 
Heyeti Hâfcimeye terettüp eder bir vazifedir. 

Fatat , jüri, «mücrimdir» dediği zaman, bazan «es
babı muhaffife de vardır» diyebilir. Jürinin esbabı 
muhaffife vardır demesiyle cürmün müstelzim oldu
ğu ceza, derhal bir derece tenezzül eder, yani jüri 
heyetinin «esbabı muhaffife vardır» demesi o fiilin 
müstelzim olduğu cezayı kanuniyei bazan nevan de
ğiştirir, tenzil eder. 

Sonra, Heyeti Hâkimede de ,ayrıca ,esbabı mu-
haffifeyi takdir ederek cezayı bir dereceye kadar 
tenzil etmek iktidarı vardır. Sonra, diğer Avrupa 
devletlerinin kanunlarında da bu vardır. Hatta Mı
sır kanununa bile ahiren bu madde'i kanuniyeyi ila
ve ettiler, yalnız Almanya'da Berlin Ceza Kanunna
mesinde eğer mücrimin ika ettiği fiilin müstelzim ol
duğu ceza yalnız idam ise, o vakit Heyeti Hâkime, 
esbâb-ı muhaffife mevcut olduğu Halde, nevini de
ğiştirmeyerek İmparatorluğa arz eder. İmparatorluk 
affeder. Buyurduğunuz mütalaa yalnız Almanya'da 
şu şekilde, yani idam cezasına münhasır olmak üze
re mevcuttur. Bizde, mücâzâtı, mahkumenin affı v,e 
tahfifi, hukuk-u mukaddese-i Pâdişâhidendir. Es
bâb-ı muhaffife-i takdiri ye maddesi (Makamı Salta
nat ve Hilâfetin haiz olduğu bakk-ı aftan başka bir 
muamele-ıi ıkanuniyyedir. 

Heyeti hâkimce ittihaz edilen ve lüzum-u vücû-
bu takdir olunarak tahrif edilen cezadan sonra onu 
da tahfif etmek, yahut büsbütün affetmek yed-i ik
tidar-! Pâdişâhîdedir. O hukuk-u 'Pâdişâhı mahfuz
dur. 'Bu esbabı mühaffifenin vücûbu takdir olunarak 
nevi ve mahiyetini tağyire dair olan bir maddedir. 
Bir Cürmün vukuunda o cürmün asayişe olan dere
ce-i tesiri itibariyle ve o cürümden müteessir olan 
şahsa îka edeceği rahne itibariyle mücâzâtı, cürüm 
ile mütenasip bir şekilde tayin olunur ki, buna cü
rüm ile ceza beyninde bir nisbe't-i âdile tayin etmek 
tâbir olunur ve bu, kaidei külliyye, bir kaide-i ka-
nunüyyenin icabındandır. Fakat vekayi o kadar mü-
tekessir, hadisât o kadar lâtenâhîdir ki, vâzı-ı ka
nun ne kadar düşünse, bütün ahval ve vukuatı be
şeri yyeyi ihata edemez. Zaten kanunlar, ahfcâm-ı 
küiliyyeyi camidir. Bunun haricinde bazan bîr cür
mün ikamda o kadar garip ve hatıra gelmeyen sâik-
ler ve yine hatıra gelmeyen o kadar menşe'ler var-

dır ki, bir Hey'eti Hâkimeyi muhtar bırakmak ve 
ıbir adama adaldten müstahak olmadığı bir cezadan 
fazla bir ceza hükmetmek vicdân-ı Hükkâmı ve vic-
dân-ı umumîyi müteessir eder. 

İşte bu gibi ahvalde t'eessürât-ı vicdaniyye hâsıl 
olmamak için bütün kanunlarda mevcut olan esbâb-ı 
muhaffife-i kanuniyyeyi biz de kabul ettik ve bu 
madde-i kânuniyyenin olmaması halinde 'bunun aksi 
halleri vardır ki, heyet-i hâkime adaletin, bir müc
rime, müstahak Olmadığını takdir ettiği İbik cezayı, 
kanundaki tashihata mukabil vermeye mecbur kalma
sından dolayı vazife-i kanuniyyes'ini, hattâ ekseriyet
le suiistimal ederek o ağır cezayı verip, vicdanen mü
teessir olmamak için mücrimin beraat cihetine git
tikleri vardır. Bu netice, elbette heyet-İ içtimaiyye 
için mücrimin îka edeceği cürümlerden asayişe şid
deti taalluku hasebiyle, elbette daha mühimdir. Onun 
için esbâb-ı mühaffifenin vücudu takdir olunduğu 
zaman Hey'eti Hâkime aledderecat cezayı tasvip 
eder. 

Hukük-u Pâdişâhîye taalluk eden kısım ise, zaten 
mahfuzdur ve bundan sonra da o hakk-ı Pâdişâhî 
ledelicap istimal olunun 

YORG'İYADİS EFENDİ — Madde, bir h a d d i 
âzam ve bir hadd-i asgar tayin ediyor. Bu hâl es
nasında Hâkim, iktiza eden cezayı hükmeder. Eğer 
âhvâl-i tahfîfiiyye varsa, en dûn mertebede olan ce
zayı hükmeder. Kanun alelıtlak yani bir hadd-İ as
garî İle bir hadd-i âzam tayin etmeyerek, mesela, 
filan ceza 10 seneden aşağı olmamak üzere kalebent 
olur diyor. Şimdi 10 seneden aşağı olmamak şartıy
la vazedilen bir cezanın tahfifi icap edip etmeyece
ğini düşünüyoruz. Nazır Beyefendi Hazretleri beyan 
ediyor ki, esbâb-ı iahfîfiyye bulursa onun dahi tadi
li icap eder. Bu, adâleten 'belki de kabul edilir. Fa
kat kanun bu suretle kabul etmemiştir. 

Şimdi bir tarîk aramak lâzım geliyor. Bu tarîk 
hangisidir? Hâkim, kanunu değiştiremez, tahfifini arz 
etmek de Hükümetin elinde ise de, ona, bir vasıta 
olmak icap eder. Bu vasıta da yine mahkeme olacak
tır. Mahkeme, bunu gördüğünde, Sadâret marife
tiyle Padişaha arz etmeye medbur olsun, bu ada
mın behemehal affını istilzam eder bir hal vardır 
diye mahkemelerce hüküm verilirse, o vakit mecbu
ren Hükümet-ü İcraiyye arz İle İrade'sini istihsal 
eder, yani mahkemenin eline bırakmayalım. 

REİS — Adliye Nazm Hazretlerinin verdikleri 
izahat, eğer hata etmiyorsam zâtıâlinizin maksadını 
hasıl ediyor. Şöyle ki, bir esbâb-ı muhaffifei takdî-
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•fiye var, onu tabii Hükkâma bıraJkmak icap e'der, ne 
için? Çünkü havadis nâmahsufdur, tayin ve tahdit 
olunamaz. O cihetle, fiilin suret ve şekline hâkim 
bakar. Eğer onda esbâb-ı mahafife bulunursa, e hal
de cezanın tahfifine hükmeder. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nâzın) — 
Bu madde-İ kanuniyyede muharrer olduğu veçh 
üzere. 

REİS —• Evet, muharrer olduğu veçhile. Şimdi, 
kalıyor ka't'î olan cezalar. Onda da hakk-ı Pâdi
şâhı, Kanunu Esaside yazıldığı üzere daima mah
fuzdur. Cürme terettüp eden cezanın tahfifi veya
hut affı hukuk-u Melikdârîden idüğü yazılıdır, de
ğil mi? Başka memleketlerde nasıl yapıyorlar? Adli
ye Nezardti teklif ediyor, Hükümdara arz ediyor, 
irade öyle çıkıyor. Binaenaleyh buyurdukları bittabi 
hâsıl oluyor. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Ta
arruz etmiyor, 

YORGİYADİS EFENDİ — Değildir Paşa Haz
retleri, Nazaretin bu defa teklif eylediği tahfif key
fiyeti, ahkâmın kendi reylerine muhavveldir. Ben 
demiyorum ki o yapmasın, mahkeme bir şey gö
rürse arz eder. Der ki, tahfifi mucip bir haldir. O 
cihetle arz ediniz, kendi ellerinden çıkarmak istiyor 
ve mahkemelere veriyor; bu, adalete muvafık de
ğil. Hodbehbd affettirmiştir, dedirtmemek için arz 
edilsin, gerek bu hususta ve gerek hususât-ı saire-
de bunu söylüyorum, fakat licâbediyor, Çünkü mah
keme marifetiyle kanunun tayin e'tmediği bir hadde 
kadar tenzil ediyorlar. Kanunun metnini değiştirme
ye iktidarları yoktur. 

DİLBERZADE EFENDİ — Yorgiyadis Efendi 
Hazretlerinin buyurdukları, bir dereceye kadar doğ
ru görülürse de, buyurdukları, yani «Druva dö Gras» 
yalnız idam cihetinde olur, diğer cihetlerde «Druva 
dö Gras» yoktur, hükümdara arz etmezler, o, ta
mamiyle mahkemelere muhavveldir. 

FERİT PAŞA (Sadr-ı Esbak) — Hayır, tahfif-i 
cezadada vardır. 

ARİSTİDİ PAŞA — Bir mücrimin fiilinde es
bâb-ı muhaffife olsun olmasın, o mücrimin cürmü-
nü affetmek alelıtlak hukuk-u Pâdişâhîdendir, onun 
fiilinde esbâb-ı muhaffife olmasa bile, Pâdişâh onun 
cürmünü affeder. Affedebildiği gibi en ağır b'ir ce
za ile müttehim olan bir kimsenin cezasını en hafif 
bir cezaya tahvil edebilir; o, hukuk-u Pâdişâhîden
dir, ona kimsenin bir diyeceği yoktur. Fakat, ma

demki hakk-ı takdiri mahkemeye veriyor, şu halde, 
o takdir eden heyetin takdiri de 'arz olunacaktır. 
Kendilerinin vazettikleri gibi haikkı takdir yine mah
kemede kalıyor. Bu kanunda hakkı takdiri mahke
meye veriyor. Hususiyle bu affetmek değil, yalnız 
ahvâl-i muhaffife varsa, tahfîr-i ceza etmekten iba
rettir, Bir kanunda cezanın, bir haddi asgarîsi ve 
bir de hadd-i azamîsi vardır, fakat tahfîf-i ceza hu
susu yalnız bu kanun dairesinde cereyan etmeyecek
tir. Bir mücrimin fiiline temas ettiği maddenin en 
hafif derecesi Itayün olunsa da, yine ona adaleten 
bir insanfsızlık olmak ihtimali vardır. Yani o cürüm, 
temas ettiği maddenin daha dûnunda olan bir mad
deye temas ettirilmek daha muvafıktır. Hâkk-ı tak
dir, Hükkâma, bundan dolayı yerilmişt'ir. 

YORGİYADİS EFENDİ — Hükkâm tatbikte 
hatâ edecektir. Bundan aşağı olamaz. Şimdi böyle 
bir müsaade istihsal etmek için, tabii, arz edilir, ona 
göre de (bir aff-ı umumî, yahut hususî olur. 

ARİSTİDİ PAŞA — Eğer Hükkâmın tatbikinde 
halta edeceğini kabul edecekse, o vakit takdirde de 
hatâ edeceğini niçin kabul etmiyorsunuz?. 

YORGİYADİS EFENDİ — Tafsilat vermek icap 
etmez, söyledim. Padişahın derece-i mezûniyyetinin 
ne derece idiğini hepimiz biliriz. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nâzın) — 
Af ile bu tahfif-i ceza muamelâtını yekdiğerine ka
rıştırmaya mahal yoktur. Bir mücâzât-ı kanuniyyenin 
af ve tahfifi mahkemece muamelât-ı muktaziyye-i. 
kanuniyyenin İfasından somadır. Hattâ Yorgiyadis 
Efendi, o kadar yanılıyorlar ki, Kanunu Esasideki 
ibarede hukuk-u mukaddese-i Pâdişâhî zikrolundu-
ğu zaman ne diyor? Mücâzât-ı kanuniyyenin hattâ 
eski kanunda olduğu gabi «mücâzât-ı mahkûme-i 
kanuniyyenin» tâbiri vardır ki, «mücâzât-ı mahkû-
miyye-i kât'iyyenin» af ve tahfifi diyor, yani hüküm 
kesb-İ kafiyyet edecek. Çünkü hükümden evvel olur
sa ve affı umumiyeye daiir olursa, o Mecâlis :i Unıu-
miyyeden geçerek irâde-'i Pâdişâhîye iktiranı İcap 
eder. Mecalisten geçmeyerek vüku bulan, af oezâ-yı 
mahkûmun affıdrr, yani mahkemece o mahkûmiyet 
hükmedilecek, o hüküm mahkemeden tasdik ile 
iktisâb-ı kat'iyyet edecek. O kat'iyyetten sonra aff-ı 
Pâdişâhî istihsali mevzuübahs edilecektir. Ondan 
evvel mevzuübahs bile edilmez. Zira, aksi olursa,, o 
vakit aff-ı umumî dairesine girer. Bu, bizim söyle
diğimiz madde-i kanuniyyenin mahall-i tatbiki pek 
çoktur, bazan öyle ahval hâdise olur ki, onun sâ'ik ve 
müessirân itibariyle Hey'et-i Hâkimenin vicdanında 
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cezanın tahfifi lâzımgelir. Üste 'böyle ıbir bal vukuun
da, Hey'eti Hâkimiye bir iktidar veriyoruz ve bu, 
bü'tün Devletlerin kanunlarında da vardır, İtalya ka
nununda vardır, Mısır kanununda var, hattâ biz on
dan aldık. Fransa kanununda, keza var. Bu iktidarı 
Hey'et-i Hâkimeye yermezsek, onlar vicdanen muaz
zep oluyorlar, vazâif'i adliyyeyi ifa etmiş olan ze
vat tahattur buyururlar. 

Mesela bir harik fiilinde müebbet kürek cezası 
var, idam cezaisi var; işte bu gibi ahvalde Hey'et-i 
Hâkime o kadar muztar kalıyor ki, ne yapacağını 
şaşırıyor ve bu gibi ahvalden tahallus içlin vicdan
lı, namuslu bir Hâkimi nihayet o mücrimin berâati 
cihetini iltizama çalışıyor. Halbuki, elinde öyle bir 
İktidar-1 kanunî olursa, müebbet kürek cezasını tah
fif ile 5 sene, 10 seneye kadar bir müddetle iktifa 
eddbilir. Bu, her yerde kabul edilmiş bir hakikat
tir^ Yorgiyadis Efendi daha ne ister? Ne de, Kanunu 
Esâsîde hukuk-u Pâdişâhîden olmak üzere tâdâd 
ettikleri noktanın buna temas eden diheti yoktur. 

REİS — Anladığıma göre efendi hazretlerinin 
(istedikleri şey, mahkeme tayin etsin, icrası arz ile 
olsun. 

YORGİYADİS EFENDİ — Tayin etsin değil, 
ahvâl-i tahfîfiyyeyi göstersin. 

REİS — Affın lüzumunu yahut esbâb-ı muhaffi-
feyi göstersin. İrade, affa yahut tahfîf-i cezaya su
dur, etsin buyuruyorsunuz ki yine budur. 

YORGİYADİS EFENDİ — Hay hay, takdir 
buyursunlar. 

REİS — Ne dense, mana budur. Buyurduğunuz 
kaide-i kulliyye tanzimattan beri kabul edilmiştir. 
Çünkü bir ceza fcat'iyyet kesbetmeyince, taht-ı hük
me girmedikçe af ve tahaffüf mevzuübahs olamaz. 
Evet, en mühim meseledir, aksi halinde mahkemeye 
vermeksizin âf ve tahfife İrade taalluk edebilmek 
ihtimâli vardır ki, esasa dokunur. O esbâb-ı muhaffi-
feyi takdir edecek kimdir, b'ittabiî Hükkâmdır. Ad
liye Nezaretinin af ve tahfif teklifine selâhiyeti de, 
her Devlette tatbik ediimfiş bir keyfiyettir. Bu defa 
Kanunu Esasimizde aff-ı umumîler Meclis-i Mebu
sanın 'teklifi üzerine olsun dendiki, bu da yine kaide-i 
umumiyyeye müstenittin 'Binaenaleyh, bahis ve ih
tilâfa mahal var mı? (Yok sesleri) Reye koyalım mı, 
daha devam edelim mi? (Reye sesleri) Madde bit
miş miydi? 

'NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nâzın) 
Ditti efendim. 

REİS — Kabul buyuranlar el kâldırsalar... (Eller 
kalkar) 3 reye karşı ekseriyetle kabul olundu. 

BOHOR EFENDİ — Esasını kabul ediyorum 
şeklinde... (Geçti, kabul olundu sesleri) Biliyorum 
reye tesiri yok, esasına mûteriz olmadığınımı 'beyan 
etmek istiyorum. Madde-i aslİyyede (Kanunda sa
rahat olmadıkça bir ceza tatbik edilmez...) deniyor. 
Madde-i kanuniyye, «cezanın tahfif veyahut affı, 
hükuk-u Pâdişâhîdendir» diyor. Biz cezanın tah
fifi için mahkemelere iktidar veriyoruz, bu iktidarı 
vermekle bütün bütün tayyediliyor. Tahfîf-i ceza 
hakkında olan hukuk-u Pâdişâhî kaldırılıyor manası 
anlaşılmasın, ıbir suitefehhüm olmasın diyorum. 'Bu
nun İçin söyledim. 

BESARYA EFENDİ — Reye kondu bitti. 
ARİSTİDİ PAŞA — Taalluku yoktur.; 
'BOHOR EFENDİ — Taalluku olmadığım ben 

de söylüyorum. Fakat ibaresi o suretle yazılsa bü
tün bütün tayyediîmediği gösterilse diyorum. 

NECMETTİN MOLLA 'BEY (Adliye Nâzın) — 
Kanunu Cezamız, Kanunu Esasimizden mukaddem
dir. Onun için Ceza Kanununun tertibinde hukuk-u 
mukaddese-i Pâdişâhiyyeyi buraya yazmışlar. Müeb
bet küreğin kalebentliğe, kalebentliğin hapise tahvili, 
Irade-i Seniyyeye mütevakkıftır deniyor. Filvaki, 
Kanunu Esâsîde hukuk-u Pâdişâhî tâdât olunduğu 
sırada mücâzât-ı kanuniyyenin af ve tahfifi, hukuk-u 
Pâdişâhîdendir dedikten sonra artık buraya yazmak 
abes olur. O halde, hukuk-u Pâdişâhîye taalluk eden 
her fıkrayı kavânînimizde ayrı ayrı yazmak lâzım 
gelir., 

ARİSTİDİ PAŞA — Kânunda hukuk-u Pâdişâ
hî tâdât olunduğu sırada mücâzât-ı kanuniyyenin af 
ve tahfifi deniyor. Yani mahkeme takdir ettikten 
sonra verilen ceza, muhaffef bile olsa, yine onu tah
fif etmek hükuk-u Pâdişâhîdendir. (Zaten madde ka
bul olundu sesleri) 

REİS —• Burası da anlaşılsın, kaydolunsun ki 
Bohor Efendi Hazretleri hükuk-u Pâdişâhî kastolu-
nuyor fikrinde bulunmuyorlar, öyle mana çıkmasın 
diyorlar. Geçelim mi? (Geçelim sesleri) 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nâzın) — 
Bu 55 inci maddenin hafiyyen müzakeresini talep edi
yorum. 

REİS — Hafiyyen müzakeresi teklifine 5 zat iş
tirak ederse, müzakere hafiyyen cereyan eder. (Hay 
hay iştirak ederiz sesleri) Hafiyyen icra olunacak. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Bu 
madde Enbiyâ-yı izân hazeratına, hâşâ, alenen fa-
zahat-ı lisaniyyeye ictisar edenlere ait olduğu için, 
bunun esnâ-yı müzakeresinde bazı sözler söylenebi-
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(Üçüncü celse hafidir.) 
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lir ki belki sâmiin sûu telkînâta Sahip olurlar. (Doğru 
sesleri) 

BESARYA EFENDİ — Zaptolunmasın. Zapto-
lunursa, hafiyyen müzakere edilmenin ne faydası 
olur? 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Bu babda 
bir müzakere yoktur. Biraz zapta geçmeyerek müza
kere edilsin de sonra açarız. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) 
Bendeni/in mütalâam şudur; bu madde-i kanuniyye 
üzerine bazı sözler cereyan eder, zapta da geçmez. 
Maddenin sebeb-i vaz'ı ve tesisi ve buna karşı der
meyan olunacak mütalaat varsa müzakere edildikten 
ve meselenin suret-i halli taayyün ettikten sonra, 
onun üzerine Hey'et-i Celîle hâ l i aleniyyete gelir. 
Müzakeratı reye kor ve icap ederse zapta da geçer. 

SÜLEYMAN BOSTANI EFENDİ — Her halde 
müzakere-i hafiyye zapt olunmaz ve zapta da geç
mez. 

REİS — Müzakerei hafiyye ilân olunmaz, fakat 
müzakere, hafiyyen dahi cereyan etse, zapta geçer. 

SÜLEYMAN BOSTANI EFENDİ — Yalnız ne
tice zapta geçer. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Bendeniz, bir kere bulundum zannederim. Bulgaristan 
Ticaret Muahedesi hafiyyen müzakere edilmişti, 
zapta geçmedi. (Geçti sesleri) 

AZARYAN EFENDİ — Bendeniz de geçilme-
mesini istedim idi, ama geçti. 

MEHMET GALİP BEY — Bu maddenin müza
keresi, Meclis-i Mebusanda hafiyyen mi cereyan etti? 
Eğer hafiyyen cereyan etmediyse burada hafiyyen 
cereyan etmesinde bir fayda yoktur. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Hafiyyen müza
keresine karar verdik. Okuyalım da şu maddeyi çıka
ralım. 

REİS — İsterseniz şüphe kalmamak için, bahse 
girelim. Meclis-i Mebusanda hafiyyen cereyan etme
miş olan müzakeratın bu Mecliste de öyle hafiyyen 
olmaması, alenî olması lazım gelmez, değil mi? (Evet 
sesleri) Şimdi Vükelâdan olan bir zat, hafiyyen olma
sını teklif ettiler. Sizler de kabul ettiniz. Kabul de 
elbette esbaba müptenîdir. Fakat kabul veyahut 
âdem-i kabul karar vermek için kablel'esbâb tahliye 

ettik, esbabı söyleyeceğiz demek istiyorsanız, dinleye
lim. Yok, zât-ı maslahat bunu muciptir, esbabı teş
rihe hacet yoktur buyurursanız mübahase etmeyelim. 
Hangisini tercih buyuruyorsunuz? Hafiyyen olması 
kabul olunuyor ya. (Hay hay sesleri) 

FERİT PAŞA (Sadr-ı Esbâk) — Zaptolunmasın. 
REŞİT AKİF PAŞA — Bendeniz de ona itiraz 

edeceğim, ilân olunmaz, fakat zapta geçmesin deni
liyor. Nasıl olur? 

REİS — Zapta geçmesinin de faydası var, geçme-
mesinin de faydası var. Hangisinin faydası galipse o 
ihtiyar olunur. Zapta feçmesi tarafında olanlar el kal
dırsınlar. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Zapta ge
çerse bittabi! hülâsaya da geçecektir. Hülâsanın kı
raati zamanında da hariçten bulunacaklardır. 

REİS — O cihet okunmaz. 
AZARYAN EFENDİ — Gizli olan bir müzakere 

zapta geçerse bir gün alenî olmak ihtimali de vardır. 
Bugün bu Meclis hafî olsun denildiği gibi, 15 gün son
ra, bu hafî olan müzakere alenî olsun da denir. 

SÜLEYMAN EL BOSTANI EFENDİ — Hattâ 
zannederim hafî celselerde Zabıt Kâtipleri de bulun
maz. Eğer müzakerat zapta geçerse hafi denemez. 
Bunun için bendenizce Zapta geçmemelidir. 

AZARYAN EFENDİ — Hafî müzakerelerde hiç 
kimse bulunmaz. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Geçenlerde 
bir defa daha hafi bir celse yapmıştık. Efendiler dı
şarı çıkmıştılar. 

AZARYAN EFENDİ — Fakat Bulgaristan Tica
ret Mukavelenamesinin esnayı müzakeresinde çıkma-
dılar. 

REİS — Müzakere zapta geçsin mi? (Zapta geç
mesin sesleri) Peki. Müzakerenin zapta geçmemesi, 
binaenaleyh Zabıt Kâtipleri efendilerin bulunmama
ları tarafından olanlar el kaldırsalar. (Eller kalkar) 
Ekseriyet Efendilere rica ediyoruz, çıksınlar. 

Hitamı Celse 
Saat : 
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DÖRDÜNCÜ CELSE 

Kuşat Saati : — 
REİS : Sait Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Nuri Bey, Mehmet Galip Bey 

REİS — Dördüncü celse acildi. 
55 inci maddeyi müzakere ediyoruz. 
GAZI AHMET MUHTAR PAŞA — Heyeti 

Umumiyenin kararıyla Encümenimiz içtima etti. Na
zır .Beyefendi Hazretleri, efkârı hususiye vardır, bu
lunamam, mazur görün dediler. Mazur görüldüler, 
çıktılar. Ziyaettin Efendi Hazretlerini bekledik, on
lar da gelmediler. Hüseyin Hilmi Paşa Hazretleri En
cümende pek meşgulüm bendenizi ayırmayın dediler, 
onlar da gittiler. Galiba 9 zat ile içtima ettik, ariz ve 
amik müzakerat neticesinde tafsilat, Heyeti Umu-
miyede geçen şeylerden ibarettir. Karar bir rey akal-
liyete yahut müstenkife karşı ekseriyetle kabul edil
di. O da maddei kanuniyenin aynen kabulüdür. Yal
nız 6 ay müddet 1 seneye iblağ edildi. Yani haddi 
asgarisi 1 sene, haddi azamisi 3 sene olmak üzere 
tadil edildi. Yani 6 ay 3 seneye tahavvül etti. (1 se
neye sesleri) 

REİS — (Adliye Nazırına hitaben) Zatıâlinizce 
kabul buyuruluyor mu? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Encümenin ittihaz ettiği karar makbul efendim. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Alenen kay
dı ipka edilmek lazım geldi. Çünkü, malumuâhniz, za
manın nezaketi vardır. Zeyd, amr'i itham etmek is
ter, kalkar bu yolda isnadatta bulunur. Kendisinden 
ispat aranır, o da ispat edemez, şahidim filan yerde
dir der, onu öyle geçilir. Bunun için de alenen sö
zünün ipkası birçok mahaziri dafidir. Bu sebeple ale-. 
nen kaydına kimse bir şey diyemez. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Encümenin kara
rını reye koysanız. 

ŞERİF NASIR BEY — Müsaade buyurun, ben
deniz müçtenibim. 

FERİT PAŞA (Sadr-ı Esbak) — Bendeniz de 
müçtenibim. 

ALİ RIZA EFENDİ — Bendeniz de keza müç
tenibim, 

REİS — Encümenin ittihaz ettiği ve Adliye Na
zırının da muvafık gördüğü kararı kabul edenler 
el kaldırsınlar... (Eller kalkar) 

BESARYA EFENDİ —. Bendeniz de müçtenibim, 
bu baptaki fikrimi söylemeyeceğim, söz verilmedi. 

ZİYAEDDlN EFENDİ — Dainiz de müçtenibim. 
FAÎK PAŞA — Bendeniz de müçtenibim. 
R.EÎS — Meclisi Mebusanın Kanunu Cezada ka

bul ettiği maddei malume, beyan olunan surette, ya
ni 6 ay mebde 1 seneye iblağ olunmak üzere ekse
riyetle Heyeti Ayan tarafından kabul edildi. 

55 inci. maddenin fıkaratı atiyesini okutuyorum. 
Zatı Hazreti Padişahinin hayatına suikastı sübut 

bulan kimse idam olunur. Şahsı Hümayuna taarruz 
eden kimse muvakkaten küreğe konulur. Her kim 
bizzat veya bilvasıta tebaai Devleti Aliye ve sekenei 
Memaliki Mahruseyi Zatı Hazreti Padişahî veyahut 
hükümeti Osmaniye aleyhine müsellehan isyan ettir
mek üzere tahrik edip de, maksadı olan hazinei is
yan fiile çıkar ise, idam ve maddei isyanın icrasına 
başlanmış olursa, ol kimse 10 seneden akal olmamak 
üzere kalebentlik cezasıyla mücazat olunur. Zatı Haz
reti Padişahiye alenen italei lisana cüreti sabit olan 
şahıs 3 aydan 3 seneye kadar hapsolunur. 

Hükümetin şekil ve heyeti veya Saltanatı Seniye-
nin usulü verasetini tağyir ve tebdil veya imhaya 
fiilen teşebbüsü sabit olan şahıs idam olunur. («Mü
nasip» sesleri) 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Şekli Meşrutiyeti tabiri mucibi itiraz olacak zanne
derim. 

ARİSTİDİ PAŞA — Maddenin aslı, «şekil ve he
yetini» idi. Şekli hazır zaten şekli Meşrutiyettir. Bu 
meşrutiyet tabiri fazla kalıyor. Hükümetin şekli ha
zırı o kanun vazolunduğu zaman Meşrutiyet idi. 
Şekli heyetini dense daha doğrudur. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Za
ten öyle idi. 

EKREM BEY — Kanunu Esaside tasavvur olu
nan tadilat da bü ibareye göre olur. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Ona 
muvafık olmak üzere yapılmıştı. Zaten Mebusanda 
o suretle yapılmıştı. 

EKREM BEY — Memaliki «Mahruse», şimdiki 
hale muvafık mı? 
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NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Me-
maliki mahruse manayı lügavisi budur. Bu madde 
büsbütün bir maddei cedide değildir. Eski kanunun 
bazı fıkraları tashih edilmiştir. Yani bunlar maddei 
muaddeledir. Malumu ihsanınız bir maddeyi büsbü
tün değiştirmek, münakaşatı tevlit ediyor. 

REİS — İsterseniz fıkra fıkra düşünelim. 
(Zatı Hazreti Padişahinin... iiahir fıkra okundu) 
NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Ha

yata suikast suretinde bir teşebbüs olmaz da, onun 
dûnunda bir taarruz olur. Çünkü mevki pek mühim
dir. 

RİZA PAŞA (Topçu Feriki) — İcrasına teşebbüs 
eder, fiil vuku bulmaz. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Te
şebbüs hakkında bir kaidei külliye var, dün de mev-
zubahs olmuştu. O kaidei külliyeden yalnız bu mad
de müstesnadır. Çünkü umum, devletlerin kanunla
rında hükümdara taarruz pek mühim bir cürümdür. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Şüphesiz. 
REÎS •— Zatı Hazreti Padişahinin hayatına sui

kast eden, yahut suikast icrasına teşebbüs eyleyen de
mek mi? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Evet 
efendim. 

REİS — Bilmem bu (icrasına) kelimesi başka li
sana tercüme edilirse nasıl olur? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — ih
tar buyurduğunuz gibi denirse daha iyi olur. Zaten 
bu fıkra Meclisi Mebusana gidecek. 

REÎS — O halde Meclisi Mebusanının yahut hü
kümetin teklifinde sübut kaydıyla takyit etmiş. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Ma
lumu ihsanınız kavanini cezaiyedeki «sübut bulan» 
tabirleri, eskiden kalba ibarelerdir. Fakat burada tas
hih etviğimiz cihetle suikast eden demek muvafık
tır. 

REİS — Cümlesi için sübut şarttır. 
NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Sui

kast eden, yahut suikasta teşebbüs eden diyelim, da
ha iyi olur. 

REÎS — Bu böyle kabul olunuyor değil mi? 
RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Anlayamıyorum. 

Birçok adamlar tertibat yapar. Bir dinamit, bir bom
ba gibi. Şimdi, o tertibatı yapanlar, heyeti umumi-
yesi hakkında idam cezası mı verilecek? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Ha
yır, onlar hakkında ayrıca cezalar vardır. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Bu, teşebbüs de
ğil midir? Suikasta teşebbüs... 
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NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Ha
yatı hümayuna taarruz tabiri suikast ile ifade edili
yor. Katil kelimesi, katil ve itlafa müncer oluyor, 
Suika-it tabiri ise neticeten müncer olduğu itlaf yerine 
kullanılıyor. 

REİS — Acaba bu (terasına) kelimesinden başka 
bir ibare bulunur mu? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Bu, 
takarrür etmiş bir tabirdir. 

REİS — Yok, biz şimdi dedik ki (icrasına) keli
mesini (suikast) a tebdil edelim, öyle değil mi? Za
tı Hazreti Padişahinin hayatına suikast eden, yahut 
suikasta teşebbüs eden. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — is
terseniz suikast icrasına teşebbüs eden diyelim. 

REİS — Yine olmaz. O suikast hayata suikast 
değil mi? Yoksa, Padişahın, nasü olursa olsun nef
sine kast, seylattandır, mesavidendir. Maksut hayatı
na suikasta teşebbüs eden olduğu anlaşılmak için (iş
bu) suikasta teşebbüs. eden diyelim mi? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Pek 
güzel olur. 

FUAT PAŞA (Müşir) — Müsaaoe buyurunuz. 
Zatı Hazreti Padişahiye suikastı sübut bulan. 

NECMETTİN MOLLA BEY pevamla) — O 
kalktı. Zatı Hazreti Padişahiye suikast eden veya 
suikasta teşebbüs eyleyen diye tashih edersek iyi 
olur. 

FUAT PAŞA (Müşir) — Yani her ikisi de mevkii 
sübuta varmak şarttır. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Sü
but kelimesine lüzum yok. 

REÎS — «Sekenei Memaliki Zatı Hazreti Padi-
şahi veyahut Hükümeti Osmaniye aleyhine...» bunlar 
eski kanunda var, değil mi? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Var. 
FUAT PAŞA (Müşir) — Şahıs makamına , zat 

olsa daha iyi olmaz mı? 

AZARYAN EFENDİ — iki kere «zat» olur. 
REÎS — Burada murat olunan hayattır değil mi? 
REŞİT AKİF PAŞA — O halde «nefsi hümayu

na» dense. 
NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Ha

cet yok. 
FUAT PAŞA (Müşir) -— «La person» tabiri, de

ğil mi? 
ARAM EFENDİ — La santedir. 
EKREM BEY — Madde «Zatı Hümayunu Mü-

lûkane-ıin hayatına suikast teşebbüsünde bulunanlar 
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aynıdır. Yalnız arz ettiğim gibi, bir «fiilen» kelimesi 
ilave edilmiştir, bu da icabı meşrutiyettir. 

REİS — Bakalım maksat hâsıl oluyor mu, olmu
yor mu? 

AZARYAN EFENDİ — Heyeti hükümet başka, 
şekli hükümet başkadır. 

REÎS — «Rejim Aktüel dö Guverneman» mı? 
«Rejim dö Guvernöman» mı? 

ARAM EFENDİ — Rejim dö Guvernöman nasil 
olur? 

BOHOR EFENDİ — Rejim olmak lazım gelir. 

REŞİT AKİF PAŞA — Keyfiyeti mühimmenin 
birisi de bu. 

REİS — Buyurdukları mühim bir dakika. 
GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 

Müsaade buyurursanız okuyayım. (Fransızca okudu) 
REİS — Pek doğru. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Maliye Nazırı) — 
Cebri şiddet istimaliyle. 

REİS — Hükümetin eşkali muhtelif esi var değil 
mi? Mesela ,tahawüiatı malume yapılmadan evvel, 
şekli hükümet başka türlü idi, sonra başka surete ta-
havvül etti. Eğer bu kanun o vakit mevcut olsaydı, 
mademki sureti mutlafcada yazmış, o şekli, şekli habı-
ra tebdil edenler, bu cezayı görecekler idi; ama bun
lar efrad içindir. Kuvvei kanuniyenin vazettiği ka
nun, bundan müstesnadır. Onun için Noradonkiyan 
Efendi Hazretlerinin demin okudukları «cebir» laf
zını kabul etmek lazım gelir. Hükümetin şeklini teb
dil teşebbüsü cebrü şiddetle olmalı. Yoksa, Kuvvei 
Teşriiyenin kararı ve hükümdarın tasdikiyle hâsıl olan 
eşkal bundan müstesnadır değil mi? (Evet sesleri) 

REŞİT AKÎF PAŞA — Böyle olmak lazım gelir 
efendim. 

REİS — Pek mühim bir meselei nazariyedir. Kaa-
bili tefsir olmak ihtimaliyle ehemmiyetten hali de de
ğildir. 

AZARYAN EFENDİ — Kanunu Esasiye müra
caat edilmeli. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Kanunu Esasinin 
o maddesi Okunsun, bakalım tevafuk ediyor mu? 
Şekü Hükümeti tebdil edenlere dair kayıt var mı? 

REÎS — Var. Müsaade buyurursanız arz edeyim. 
(Fiilen den maksat, bittabi cebrendir. Bu «fiilen» ke
limesini vaz edenler, cebren olmak maksadıyla vaz 
etmişlerdir. Çünkü, bunun haricinde bir muamele 
Kanunu Esasinin tadili demektir. Usulü veraseti Sal
tanatı Seniye nasıl tağyir olunabilir? Bu tağyir, an
cak Kanunu Esasinin tadiliyle olur. Kanunu Esasi-
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dahi idam olunur» diyor. O halde ibarei ulanın ne 
lüzumu var? Fikirlere de garip gelir. O zaten evla 
bittarik değil midir? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Maliye Nazırı) — 
Evla bittarik kanuna girmez. 

EKREM BEY — Nasıl girmez. Bu teşebbüs mu
cibi idam olduğu gibi ibarei ulanın burada zikri ben
denize zait geliyor. Mesela denemez ki... 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Ya : 

ni demek istiyoruz ki her ikisi de idamdır. Mesela 
denemez ki müdafaal nefste katil, serh mafuv olunca, 
darp, evla bittarik mafuv oluyor. Binaenaleyh, bura
da o hali icra edene ne ceza verilirse, müteşebbise 
de aynı ceza verilir. 

REİS — Tensip buyurursanız fıkrai ahireden ma-
dasını reye koyalım. «Hükümetin şekli» fıkrasından 
(Hapsolunur)'a kadar olan fıkrayı. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ 
Bîri nci fıkra nasıl tashih edildi? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — «Za
tı Hazreti Padişahinin hayatına suikast eden veya 
suikast icrasına teşebbüs eyleyen kimse idam olunur» 
diye tashih olundu. Bu suretle reye konacak. 

REİS — Bunu böyle kabul buyuranlar el kaldır-
salar, 

ARÎSTİDİ PAŞA — Ekrem Beyefendi, «zatı hü
mayunu» «nefsi hümayunu» diye bir şey buyurmuş
lardı. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Ka
bul olundu. 

REİS — Şimdi «Hükümetin şekil ve heyeti» bir, 
veya «Saltanatı Seniyenin usûlü cerasetini» iki, tadil 
ve imhaya fiilen teşebbüsü sabit olan idam olunacak. 
Bunların ikisi de dakik maddeler. Evvela müsaade 
buyurursanız, bendenizce dikkate şayan görülen nok
taları beyan edeyim. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Mü
saade buyurur musunuz arz edeyim. Bu fıkrai kanu-
nîyeye nazarı dikkati devletlerinizi celbederim ki, es
ki maddenin aynıdır, bunu tadil etmedik. Eski ibare 
aynen yazılıdır. Buna yalmz «fiilen» kelimesi ilave 
olunmuştur. Çünkü malumdur ki, mültezimi müca
zat olmak için «fiilen» olması lazımdır. 

REİS — Eski kanuna yalnız bir «fiilen» kelime
sinin ıJave edildiği beyan buyruluyor. Buradaki «şek
li hazırı» Meşrutiyeti» var. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Onu 
Encümen yaptı, Mebusandan çıkan eski kanunun 



Meclisi Ayan t : 62 3 Mayıs 1327 (1911) C : 4 

— 117 — 
TBMM KÜTÜPHANESİ 

REİS — Tebeddül edebilir; lakin alelkaide tebed
dül eder. Bizim maksadımız, fiilen ve cebrendir. Bi
naenaleyh, tebeddül edebilir mütalaası varid değil
dir. 

BESARYA EFENDİ — Variddir efendim. 
REİS — Müsaade ederseniz ispat edeyim. 
BESARYA EFENDİ — Müsaade ederseniz ben 

de ispat edeyim, 
î REİS — İtiraz bana varid oldu, ben söyleyeyim. 

BESARYA EFENDİ — Azaya hakkı kelam yok 
mu? 

REİS — Sizin de hakkınız var; lakin benim sö
züme itiraz ettiniz, o halde ben söyleyeyim, kanaat 
etmezseniz söylersiniz. «Hakkı kelam yok mu?» sö
zünü hçbir vakit kabul etmem. Şekil tebeddül eder 
diyorsunuz. Evet, eder; fakat alelkaide ederse, yani 
Kuvvei Teşriiyenin kararı ve hükümdarın tasdikiyle 
olursa demek ki sureti meşruada tebeddül etmiştir. 
Sureti meşruada tebdil edenlere ceza terettüp etmez. 
Burada maksut olan hal, cebren ve fiilen mutasaddi 
olanlar hakkındadır. Binaenaleyh, diyorum ki, hatı
rınıza gelen bunda varid değildir. Şimdi itiraz edin. 

BESARYA EFENDİ — Bendenize kanaat geldi. 
REİS — O başka. 
NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 

Şu halde fıkrai ahirenin birinci cümlesini kabul bu
yuruyor musunuz? • 

REİS — «Cebren, fiilen» kabul olundu. 
ARİSTİDİ PAŞA (Cebren ve fiilen» mi denecek? 

Zaten cezamn içinde fiil var efendim. 
NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — «Fii

len» yerine «cebren» deniyor. 
ARİSTİDİ PAŞA — «Fiilen» yerine «cebren» di

yeceğiz. Cebren olursa fiilen olmaz mı? 
REİS — (Cebren) in içinde fiil vardır buyuruyor

lar. 
REŞİT AKİF PAŞA — Maksat zail oluyor efen

dim. Zatı devletinizin buyurdukları şekil ve heyete 
ait olan müzakere daha bitmedi. 

REİS — Şimdi «cebren ve fiilen» de ittihaz edi
yor muyuz? Aristidi Paşa, «fiilen» kelimesi caiz de
ğildir diyorlar. 

BOHOR EFENDİ — Elfazı müteradifeden de
ğildir. İkincisi de lazımdır. «Fiili» âmdır, «cebri» hâs
tır. 

İSMAİL HAKKI EFENDİ — Cebirde fiil var
dır. 

AZARYAN EFENDİ — Cebir, bir fiildir. 
İSMAİL HAKKI EFENDİ — Kuvvei cebriye de

nilse daha muvafık olur. 

nin tebdili de nasıl olur? Kanunu Esaside sarahat 
var, o dairede cereyan eder. «Fiilen» den maksat, 
hilafı usul olan bir fiildir ki, o fiilin gayeti cebirdir. 
Her türlü ihtimalatı izale için fiilen ve cehren diye
lim yahut vesaiti gayri meşrua istimaliyle hüküme
tin şeklini tebdil için fiil ika eylemek diyelim. 

REŞİT AKİF PAŞA — Fiilen ve cebren diye
lim. 

(Kanunu Esasinin 4 üncü maddesi okundu) 
BESARYA EFENDİ — Bu, İradei Senîyeye ikti

ran eyledi mi? 
NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 

(Cebren) i ilave etmek suretiyle reye korsanız mak
sat hâsıl olur efendim. 

REİS — Hükümetin şekil ve heyeti mi diyeceğiz, 
yoksa «Hükümetin şekli nazın Meşrutiyeti» mi di
yeceğiz? 

AZARYAN EFENDİ — Her halde (hazır) keli
mesini istimal edeceğiz. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Bendenizce efendim, onu da demeyelim. Çünkü bu, 
Kanunu Cezadır. Hükümetin şekil ve heyeti malum
dur, meşrutadır, Kanunu Esasimizde var. 

REİS — Buraya Meşrutiyet kelimesini kim yaz
mış, Encümen mi? 

ARİSTİDİ PAŞA — Biz Encümende «şekli ha
zırı Meşrutiyeti» demiş idik, sonra (hazır) kelimesini 
çıkardık. 

REİS — Dakik bir madde değil mi? 
BOHOR EFENDİ — Pek dakik efendim. 
RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Şekli Meşrutiyet 

tebeddül edebilir. Eşkali mütenevviası var. Fiilen ve 
cebren kelimeleri pek âlâ. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
(Cebren) de zaten o maksat mevcut idi. Vukubulan 
ihtar üzerine takyit etmek daha muvafık olur. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — O fıkra konur ise 
onda iki kayıt var. Fiilen, cebren denecek. 

REİS — İş, şimdi şekil ve heyetinde kaldı En
cümenimiz maddeye «Meşrutiyeti» kelimesini vaz ey
lemiş. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — «Şekil ve heyeti» 
cümlesi iyidir. 

REİS — Şimdi bazı efkâra göre yalnız Meşruti
yet de kâfi değildir. Şekli hazırı Meşrutiyeye deme
lidir. 

BOHOR EFENDİ — «Şekli hazır» cümlesi zait
tir. 

BESARYA EFENDİ — Yarın belki tebeddül ede
bilir. 
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EKREM BEY — istidlal olunan tabir Kanunu 
Esasiyi nakz ve ilgadır. 

BOHOR EFENDİ — Nakz ve ilga değildir. 
GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 

Nakz ve ilgaya tasaddi eden demelidir. 
BOHOR EFENDİ — Nakz olunan başka yerde 

Kanunu Esasiyi ve şekli hükümeti tağyir ve tahrif 
eden demek icap eder. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Fakat, burada cebren demektir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Cebren kelimesini koymakla, bütün fıkra okunursa, 
kabul ciunur, «fiilen» yerine «cebren» kelimesini ya
zarsak matlup hâsıl olur. 

REİS — Muvafakat buyuruyor musunuz? Ben
deniz zannediyorum ki, «fiilen» lazımdır buyurdu-
nuzdu. 

' NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Ha
yır efendim, fiilen değil, cebren diyorum. 

REÎS — Kabul buyuruyorsunuz ya. Cebren denil
diği gibi bir şey kalmaz, bunu kabul edenler lütfen 
el kaldırsalar... 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Evet 
efendim, öyle denecek olursa, bir şey kalmaz, 

REİS — Öyleyse eller kalkacak. (Eller kalkar) 
Ekseriyetle kabul olundu. 

AZARYAN EFENDİ — ibare nasü olacak? 
NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Ceh

ren kelimesi oldu. 

REÎS — Şimdi ötekine avdet edelim. Hükümetin 
şekil ve heyeti, eskisi, yani Mebusandan gelen ve En
cümenin kabul ettiği cihete bu şeklen kelimesinin ta
dil ve tebdiliyle şümulü var mı? Çünkü, «Veya» ile 
ayrılmıştır. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — «Tağ
yir ve tebdil veya imhaya cebren teşebbüs ederse... ila-
hiirihi» olur. 

ARİSTİDİ PAŞA — «Veya imhaya» deniyor. 
NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Hep

sine de şamildir. 

REİS — Birinci maddeyi geçiyoruz. Onu bitire
lim, sonra buyurduğunuzu münakaşa edeceğiz. En
cümenin kabul ettiği şekli Meşrutiyeti daha tavzih 
veyahut her türlü ihtimali cemetmek isterseniz «şek
li, hazırı Meşrutiyeti», yahut bunun lüzumu yoktur 
buyurursanız Encümeninkini reye koyacağız. 

GAZI AHMET MUHTAR PAŞA — Heyet ke
limesinde ne mahzur vardır? 
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BOHOR EFENDİ — Fiil olmadığı halde teklif 
suretiyle olabilir, cebir başkadır. 

GAZI AHMET MUHTAR PAŞA — Zannederim 
fiili cebrî de, fiili kelamı olabilir, 

REİS — Binaenaleyh, kişi de lazımdır. 
ARlSTlDÎ PAŞA — Bendeniz (cebir) dedikten 

sonra (fiil)'i anlamıyorum, zait görüyorum. 
Bir de, oraya bir (ve) kor isek, o vakit hem ceb

ren, hem de fiilen olabilir ve iki hal de hâsıl olmuş 
olur. Fiilen başka cebren başka demektir, beynlerini 
ayırmak lazım. 

REİS — «Ve» vav-ı iptidai midir, vav-ı atıfa mı
dır diye müfekkirinin zihnini bozar. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Ayrı ayrı reye konulsun. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
(Fiil-i cebrî) denilse olmaz mı? 

ARİSTİDİ PAŞA — Fiili cebrî olabilir. 
FUAT PAŞA (Müşir) — O, ayrıca fiil olur, ce-

birsiz de olabilir. 
REİS — Lütfen bir daha okusanız... 
NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 

Onda teşebbüs yok da onun için. (Gabriyel Efendi 
Fransızcayı tekrar okudu) (Cebren demek sesleri) 

REİS — Kanunu Esasiyi ve şekl-i hükümeti, bun
lar ayrı ayrı şeyler mi? Kanun konstitüsyondur, baş
ka mıdır? 

BESARYA EFENDİ — Konstitüsyon büsbütün 
Meşrutiyettir. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Şekli hükümet 
cumhuriyet olabilir, Kanunu Esasi de olabilir ve şek
li hükümet tebeddül de edebilir, Kanunu Esasi te
beddül etmez. 

AZARYAN EFENDİ — Monarşi konstitüsyonel 
olduğu halde konstitüsyon değişebilir. Geçenelrde 
biz değiştirdik, işte bu tebeddülü cebren yapacak olur
sa, o vakit bu madde onun hakkında tatbik edilecek. 
Kanunu Esasinin tadil olunmasıyla şekli hükümetin 
değişmesi lazım gelmez. Maksat başkadır efendim, 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Maksat odur. Kanunu Esasi kalmakla beraber, ceb
ren onu tadil edenler idam cezası göreceklerdir. 

AZARYAN EFENDİ — Şekli hükümet değişme
yerek. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Evet, şekli hükümet değişmeyerek; fakat onun için
deki hükümet de ayrılır. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Onu da ayırma
lıdır. 
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RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Gabriyel Efendi 
Hazretlerinin okuduğunun tercümesi ne için olmasın 
onda ne mahzur var, o, daha vasidir. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Hükümetin «şekil ve heyeti» muvafıktır. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Meşrutiyet te var. 
AZARYAN EFENDİ — Müsaadenizle bendeniz 

arz edeyim. «Saltanatı Seniyenin usulü verasetini ve 
heyetini» deriz, 

REİS — Meşrutiyet saltanatın değil, hükümetin
dir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Bu iyidir efendim, «şekil ve heyeti» tabirini zaten En
cümeniniz de kabul etmiştir. 

MEHMET GALİP BEY — Encümende bu mad
de müzakere ve münakaşa edildiği sırada, «Hüküme
tin şekil ve heyeti» tabiri eski kanundan alınmıştır 
ki, eski kanun, Devri İstibdada ait bir maksadı havi 
idi. «Hükümetin şekil ve heyeti», yani şekli istibda
dını himaye ediyordu. Ancak, «şekli Meşrutiyeti» de
mekle hali hazırını kastediyor ve her halde böyle ol
mak lazım geliyor. Eski kanunu ipka edecek olursak 
Meşrutiyeti himaye etmek maksadı anlaşılmaz. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Haleti tesisi mademki Meşrutiyet zamanıdır, âdeta 
bugünkü hal ne ise onu ;rae eder. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazın) — 
Şüphesiz efendim. 

GAZI AHMET MUHTAR PAŞA — Evet, irae 
eder. Kalmasında zarar nedir anlamıyorum. 

REŞİT AKİF PAŞA — Vuzuhta ne zarar var
dır anlamıyorum. Şekli hazırımız, Meşrutiyet değil 
midir? 

O halde «Meşrutiyet» kelimesinin kalmasında bir 
mahzur yoktur. O kelimeyi istimal etmek, «şekli1 

Meşrutiyyeti» demektir. 
GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Heyet tabi

rinden bir zarar görmüyorum. Gören varsa söylesin. 
NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nâzın) — 

Cebren kerimesi konduktan ve bu madde böyle vaz' 
edilmek arzu edildikten sonra, artık bütün düşünülen 
nıkatı şâmildir. 

REİS — Mademki söylemiyorsunuz, müsaade
nizle söyleyeyim. Mehmet Galip Beyefendinin buyur
dukları, dikkate şayandır. Hükümetin şekil ve hey'etii 
dediğimiz gibi, alelıtlak şekil ve hey'etini tağyir eden 
idam olunur. Bakalım bunda ihtimâl-i; zarar var mı
dır, yok mudur? Çünkü, kanun, mâîûm-u âlîniz mu
vakkat bir zaman İçin yapılmaz. Uzun bir zaman 

için tasavvur olunur. O zaman içindde de esbaptan 
kat'-ı nazar lisebebinrninele'sbâb şekl-i hükümetin 
âhar bir şekilde tahavvül ettiğini de farz buyurun. 
Faraza Kuvve-i Teşrîiyyenin tebdiMyle efkâr tebed
dül! eder. Başka bir şekle ifrağı münasip görülür. Son
ra da o şeklin makasıdı meşrûa Ji millete muvafık ol
madığı tezahür ettiği zaman tebdil edilir. Tebdil deme
yelim tashihine teşebbüsü farz buyurunuz. Bu kanun
da mademki vardır ona teşebbüs edenler? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nâzın) — 
«Cebren» kelimesi var. 

REİS — O cebir maddesi başkadır. Şeklin tağ
yirinde istimali cerbeder. Lâkin cebir muhteliftir. Her 
ne suretle olursa o şekli tebdil edenler cebir istimal 
ederlerse deniliyor. O cebir, onun şartıdır. Fakat 
şekil maddesi mukayyet, mesikût ve müphem kalı
yor. Reşit Paşa Hazretleri de «vuzuhta zarar var mı?» 
(buyuruyorlar. «Yoksa, vuzuhtan, kimin ıiçin kaçılı
yor?» dediler, Öyle değil mü? 

REŞİT AKİF PAŞA — Evet efendim. 
REİS — Yine ihtar edelim ki, bu mühim bir mad

dedir. İhtimal ki tevehhüm olunur. 
İSMAİL HAKKI EFENDİ — îlân-ı Hürriyyette 

eden tevehhüm olunmalı? 

AZARYAN EFENDİ — Bu madde îlân-ı Hürriy-
yet olduğunu, hem, anlatmıyor. Binaenaleyh, burada 
Hükûmet-i Meşrutayı müdafa edeceğim diye bir şey 
anlaşılmıyor. Meşrutiyet kelimesini bir yere koyma
lıdır. 

REİS — İşte Encümen de böyle yapmış. 
REŞİT AKİF PAŞA — Zannediyorum ki, Adliye 

Nazırı Hazretlerinin de bir mütailaları var. «Tadilât 
alfâzâ taalluk ettiği cihetle, Mebusianca kabulünde 
dûçar-ı müşkilât oluyor» buyuruyorlar. Bendeniz 
zannetmiyorum. Çünkü bu, Meclis-i Mebusanın mâk-
sad-ı aksâsına da pek muvafıktır. Onun için Meşru
tiyeti koymak pek münasiptir. 

EKREM BEY — Kanunu Esâsiye yaptığımız 
tadilatın bir maddesi hakkındaki -4 üncü maddenin-
Ayan Encümeni teklif ediyor, Devi et-i Osmaniyyenin 
Hükümeti Meşrutadır. Filhakika Hükümetin şeklini 
Kanunu Esasî tayin etmek lâzım. Bendeniz zannedi
yorum ki, Kanunu Cezaya böyle bir şey yazılamaz. 
Yan! şek'-i Hükümeti kanun ve ceza tayin etmez, Ka
nunu Esâ«i tayin eder ve edecektir. Şu halde, Kanu
nu Cezada yalnız şekl-i Hükümet demek kâfidir. 
Çünkü, şekl-i Hükümeti Kanunu Esasî tayin eder. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazın) — 
Meclis-i Mebusan-da da bu mütalaayı serdettiler. 
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Bendenizin teklifinde «Saltanaıt-ı seniyyenin usûlü 
veraseti veyahut şekl-1 Meşrûtiyyeti tağyir ve tebdil 
veya imhaya., ilâhirihî...» teşebbüs ederse demiştim. 
Hükümetin tekalifi budur. Mebusan Encümeninde 
Hey'et-i Ümumlyyede müzakere edildiği zaman 
Meşrûtiyet kelimesinin İlâvesi hakkında rnûbahase ce
reyan etmiş ve Ekrem Beyefendinin beyan buyurduk
ları şu mütalaya binaen bu madde fcailmıştır. Nasıl 
isterseniz öyle yaparsınız? 

MEHMET GALİP BEY — Mamafih, buraya da 
konabilir. Tekrarında bir beis yoktur. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — italya'da 
«Forme de l,Etat» şekl-ü Hükümeti demişler, onlar da 
bunu muhafaza etmişlerdir. 

AZARYAN EFENDİ — Konstiitüsyonda var efen
dim. 

GABRİYEL NORADONYAN EFENDİ — «Ka
nunu Esâsîyi ve Hükümetin şeklini, verasetin» diyor. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Müsaade buyursanız, İtalya Kanununun buna dair 
'olan maddesini okuyayım. «Bir kimse, evvela Zât-ı 
Padişahinin külliyen veya kısmen sureti muvakkate de 
olsa bile icrây-ı hukuk-u hükümrânisıimi, saniyen He
yeti Mebusan ve Âyânın icrayı vazifelerini men, sâ
lisen cebrü şiddet istimali ile hilafı usûi Kanunu 
Esasiyi veya şekl-i Hükümeti tağyir veya tebdile 
müncer olur bir fiili irtikâp ederse...» 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Meşru
tiyeti ayrıca zikretmiş, şekl-i Hükümet Kanunu 
Esâsı iledir. 

REİS — Bohor Efendi Hazretleri bir şey bu
yurdular. Ama cevap verilmedi. «Konstitüsyon» de
mek Kanunu Esasi demektir. 

B/OHOR EFENDİ — Luva Konstitüsyondur o, 
lefendiim. 

ARAM EFENDİ — Ona cevap verildi. 
AZARYAN EFENDİ — Kontitüsyondur efen

dim. 
'NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) 

— Kanunu Esasi demektir. 
BOHOR EFENDİ — Usûl-ü Meşrûliyyet Eta 

Konstitüsyönel başkadır. 
GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 

Hayır efendim. Çünkü, yazıların majüsküî harf i e 
Konstitüsyon Dsfca denmiş. Mâiûm-u devletliniz, j 
majüsküli ile Kanunu Esasî demektir. 

REİS — O halde «Form dö Guvernöman»dır 
GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 

Şekl-1 Hükümet, yani Kanunu Esasinin metninin 

cebren değişmesi, yani şimdiki mevalddm cebren de
ğişmesi, şekl-i Hükümet değil. 

AZARYAN EFENDİ — «Form dö Leta Gu-
vernöman M anarşik» tayin ediyor. Form döleta 
burada Hükümet demektir, Kanunu Esasî demek 
değildir. Şekl-i Hükümeti tayin edecek. O halde 
şekli Hükümeti başkaca tayine hacet (yoktur. 

BOHjOR EFENDİ — Kanunu Esasî dedikten 
sonra artık başkasına hacet var mı? 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Kanunu 
Esasî var. İkisi başka, başka şeylerdir. 

REŞİT AKİF PAŞA — Fikir bu ya, Ekrem Beye
fendi Hazretlerinin buyurdukları pek doğrudur. Ka
nunu Esâsîde denecek söz başka, burada denecek 
söz, yine başkadır. Mamafih şekl-i hâzr-ı 'Meşrutiy-
yetimizi ilâve ve izah etmek fena olmaz zannede
rim. 

REİS — Nasıl isterseniz. Ekrem Beyefendi Haz
retleri (buyuruyorlar ki, şekl-i Hükümet Kanunu 
Ceza tayin etmez. Kanunu Esasî tayin eder. Nite
kim Meclıis-i Mebusanda da öyle denmiş. Yani, bir 
hata isnadı değil, içtihattır. İhtimal orada öyledir. 
İhtimal burada başka suretledir. Kanunu Ceza şek
li Hükümeti tayin etmiyor. Kanunu ceza, göster
diği cezanın hangi madde için tatbik olunacağını 
gösteriyor. 

REŞİT AKİF PAŞA — Tashih olunması lâzım 
gelir. 

REİS — O münasebetle şu ceza, şu madde için 
tatbik olunuyor diyor. Yoksa, şckl-i Hükümet de
nirse.... 

İSMAİL HAKKI EFENDİ — Zaten müteayyin. 
NECMETTİN MOLLA BEY .'(Adliye Nâzın) 

—• Müsaade buyurulursa meseleyi halledeyim. Eğer 
(buna «Kanunu Esâsîyi» kelimesini ilâve edersek, iş 
biter gider. «Kanunu Esasiyi ve Saltanatın usûl-ü 
verasetini» denirse, (Pekâlâ sesleri) ve o suretle de 
•Meclisi Mebusana giderse iş hallolunur, 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Başka, 
başka şeyler değildir. 

ŞEVKET PAŞA — Mesele hallolundu. 
MEHMET GALİP BEY — Şekl-i Meşrutiyyct 

dendikten sonra Kanunu Esâsî kalkar. 
NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) 

- Şekl-i Meşrutiyyet yok, Kanunu Esasî dendikten 
sonra şski-i Hükümet kalkar. Kanunu Esâsî nasıl
sa şekil-i Hükümet-te öyledir ve Kanunu Esasî hangi 
şekli kabul etmişse, ona ait olur. 

(RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Reye konsa, iş 
biter gider. 
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ARİSTİDİ PAŞA — Usûl-ü veraset-; cebren 
veya nefy veya İmhaya. (O bitti sesleri) 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adiye Nâzın) 
— «Fiilen» kelimesinin yerine cebren kelimesi ko
nacak. 

REİS — Adliye Nazın Hazretlerinin buyurduk
ları sureti kabul edenler el kaldırsınlar... (Ekseriyet) 
Kabul Olundu. 

Devam edelim mi? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Pek 
istirham ederim efendim, birkaç madde daha çıka
ralım. 

REİS — Zabıt Kâtipleri beyler tahammülsüzlük 
beyan ediyorlar da onun için diyorum. (Zararı yok 
sesleri) 

O halde, okuyalım, devam edin. 
55 inci maddeye ilâve birinci fıkra : 
Her kim Düvel'i müttehâbbe rüesayı Hükümetin

den biri aleyhine bir cürüm ika edecek olursa kanu
nen o cürme mahsus olan ceza südüs miktan tezyid 
olunur. (Kabul sesleri) 

REİS — Kabul olundu. 

2 nci fıkra : 
Takibat-ı cezaiyye cereyanı mütearrazuna aleyhin 

şikâyetnamesine mütevekkıf ef'âl vukuunda Devlet-i 
ecnebiyyenin hükümeti tarafından usulen şikâyetname 
verilmek iktiza eder. 

REİS — Vakıa, maddeyi kabul ettik, fakat İtalya 
kanununda daha mühim bir madde vardır. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Kanunu 
Esaside mevcuttur. 

REİS —• Mevcuttur, ama İtalya Kanununda da
ha mühim bir madde var. (Fransızca ibare ile okudu
lar) 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) '— 
Bendeniz söyledim, Heyet-i Mebusan ve Ayanda öy
ledir, onları düşünürüz, onlar zaten yeni ceza lâyiha
sında var. Şûrayı Devlettedir, tetkik ediliyor efendim. 
Kanun lâyihasının bir suretini Reis Paşaya veriyo
rum. 

Bu, pek yeni bir kanundur efendim, Şûra\q Dev
lette derdesttir, bunun itmâm-ı tetkiki bir kaç senele
re tevakkuf edeceği mülahazasıyla 60 maddenin tadi
lât lâyihasını tanzim ve teklif eylerim. 

REİS — Adliye Nazırı Beyefendi Hazretlerinin 
himmetlerini Ayan namına tebrik ede!im mi? (Hay 

hay sesleri) Büyük bir himmettir efendim, inşallah 
hepsine muvaffak olursunuz. 

REŞİT AKİF PAŞA — Hattâ tebcil ederiz. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Es
tağfurullah efendim. 

REİS —• Demek ki o vakit talik olunuyor. 
NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Evet 

efendim. 

3 üncü fıkra : 
Saltanat-ı Seniyye nezdine memur olan süferâ-yı 

ecnebiyye aleyhine bir cürüm ika edildiği takdirde o 
.cürme mahsus olan ceza, südüs miktarı tezyit olu
nur. Cürm-ü mezkûr tahkir riev'inden ise, takibat ic
rası mütecavizin aleyhin şikâyetine mütevakkıftır. 
(Pek doğrur sesleri) 

REİS — Kabul olunuyor mu (Kabul sesleri) Ka
bul olundu. 

4 üncü fıkra : 
Her kim, resmen keşide kılınmış olan Devlet-i 

Aiiyye veya Düvel-i mütehâbbe Sancağını veya tuğra 
veya armasını kasd-ı hakaretle şak tahrip ve suver-i 
saire ile tezyif ederse, 6 aydan 3 seneye kadar hapis 
ile mücazat olunur. (Kabul sesleri) Kabul olundu. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Talep vuku bulmadıkça dava bakılmaz, değil mi? 
(Evet) 

DİLBERZADE EFENDİ — Müddeiumumiler 
kendiliklerinden dava edebilecekler mi? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Cürümdür. Darp ve cerh olunacak bu fiil, hattâ eş
has- ı adiye meyanmda dahi vuku bulsa yine doğrudan 
doğruya takip olunur, 63 üncü madde ve zeylinin mül
ga olmasının hükmü budur, iştirak ve muavenet mad
desi tasrih ediliyor biz bir kaide-i külliyye vaz ettik, 
binaenaleyh mevaddı müstâkille bu cihetle kaldırılmak 
icap ediyor, 63 üncü madde büsbütün mülgadır. Bir 
kaç madde daha okuyalım rica ederim. (Kabul sesleri) 

REİS — Kabul olundu. 
GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Bir madde 

daha okuyabiliriz. 
RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Küçük maddeler 

var. okuyalım. 
NF.CMETHN MOLLA BEY (Adliye Nazın) — 

Ehemmiyetsiz maddelerdir, okuyabiliriz. 
67 nci madde-i kaime : 
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Hükkâmın ve alelıtlak vezaif ve hidemat-ı resmiy-
yeyi deruhte eyleyen bilcümle memurinin müntehap 
ve mansup bilcümle Mecalis-i resmiyye azasının ve 
efrad-ı nâstan olup da hâkem ve ehli hibre gibi bir 
vazife-i resmiyye ile mükellef bulunan eşhasın ve dâ
va vekillerinin kanunen ve nizamen yapmaya mecbur 
olduğu şeyi yapmak ve yapmamak ve yapmamaya 
meobur olduğu şeyi yapmak veya yapmamak için ah-
zeyledikleri akçe ve hediye namı ile aldıkları eşya ve 
temin ettikleri sair menâfi rüşvet olduğu gibi, bu mak
sada mebnî dûn veya ziyade bahaya iştira ve bey 
ettikleri emval ve emlâkin kıymet-i hakikiyyesi ile se-
men-i müsemmâ beynindeki fark-ı fahiş dahi rüş
vettir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Eski tarif pek eski, hem de hiçbir şeye benzemiyor, 
hakikat-i halde de hiçbir tarife benzemez. Rüşveti, 
yani rüşvetin mahiyetini tayin suretiyle bu maddeyi 
yazdık. 

REİS — Doğru değil mi? (Doğru sesleri) 

BOHOR EFENDİ — Fark-ı fahiş sözü biraz 
müphem, burada daha tavzih olunsa, yine miktarına * 
fahiş denilecek, onun için benim hatırıma geliyor ki, 
bir had tayin edelim. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Efendim, bu, tarafeynin makasıdına göre mahkemece 
tayin olunur, ancak o vakit rüşvet mahiyetini alabile
cek. 

BOHOR EFENDİ — Böyle denildiği halde, gabn-i 
fahiş denilmek için bir milyar lâzımdır. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Tak-
dir-i Hükkâm yok mu? 

REİS — Mîyârı, Hükkâmın takdiridir buyuruyor
lar. 

BOHOR EFENDİ — Ne için bırakalım efendim? 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Hükkâmın 
reyine nice nice şeyler bnakıhyor. 

REİS — Tayinde bir mahzur var mı? 
NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 

Gayrikabil-i tayindir, bunda şüphe yok. 
BOHOR EFENDİ — Neden oluyor, gazn-i fahiş 

yoktur. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Gab
n-i fahiş, takdir, filan, bunlar Kanunu Medenîmizde 
masturdur. 

BOHOR EFENDİ — Eğer gabn-i fahiş ise, gabn-i 
fahişi sarahaten yazalım. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Eski 
67 nci madde-i kanuniyyeye bakınız. (Maddei kanu-
niyeyi okur). , 

BOHOR EFENDİ — O vakit Mecelle yoktu. 
NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Me

celle yoktu ama, ahkâm-ı Şer'iyye vardı, Mecelle, ah-
kâm-ı Şer'iyyeden muktebes değil midir? 

REİS — Kabul buyuruyor musunuz? (Kabul ses
leri). Kabul olundu. 

68 inci Madde-i Kaime : 

Mürteşîden, aldığı para istirdat veya taahhüt olu
nan nukud ve menâfiin bir misli, ceza-yı nakdî ola
rak ahzolunduktan sonra muvakkaten kalabent edilir 
ve ifa eylediği muamele bir hakkın ihlâlini mucip ol
muş ise, kalabentlik cezası 5 seneden akal olamaz. 

REİS — Kabul buyuruluyor mu? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Bu madde büyük tetkikat ile yapılmıştır, hâl-i hâzır 
itibariyle şunun mahiyeti tetkik olunarak rüşvetin 
meni esbabını temin edecek mahiyette yapılmıştır ve 
dikkat buyurulursa görülecektir, rüşveti veren sâhib-i 
maslahat için ceza pek hafiftir, çünkü onun hareketi
nin gayeti ifsadı ahlâka sebep olabilirse de, maslahatı 
tedvire memur olan zatın sâhib-i maslahatı rüşvet 
vermeye mecbur edecek şekilde vuku bulan hareketi 
daha ziyade ağır olmak lâzım gelir. 

Zaten bu, sırf benim tetkikatım üzerine husule 
gelmiş bir keyfiyet değildir, Devletçe irtikâp ve irtişa 
fiilinin adem-i keyfiyeti anlaşılmış ve ne gibi bir şek
le tahvil edilmesi lâzım geleceği uzunuzadıya sene
lerce tetkik edilerek bir neticei kat'iyyeye iktiran etti
rilememiş; fakat o mahsûl-ü mesaî dahi nazarı mu-
talaya alınarak bu surette keyfiyet bir şekl-i kanunî
ye irca olunmuştur. (Kabul sesleri). 

REİS — Kabul olundu. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA 
olunur. 

Teşekkür 

REİS — Yarın yine saat lO'da içtima edeceğiz 
değil mi? İki celseyi bu kanuna, üçüncü celseyi büt
çelere tahsis edelim. Çürtkü böyle olmazsa bütçeler 
çıkmayacak. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Adliye Nazırı) — 
Peki efendim, bendeniz saat 10'da gelirim. 

BOHOR EFENDİ — Birtakım mülga maddeler 
var, onları okumadık, değil mi? 

NECMETTİN MOLLA BEY (Devamla) — Ha
yır, mülgaları okumadık, 
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rahman Efendi Hazretleri Maarif Nazırı oldu, oraya 
da birisini alalım, yoksa işler durur. (Muvafık sesle
ri). 

REİS — İçtima nihayet buldu. 

Hitamı İçtima 
Saat : — 

REŞİT AKİF PAŞA — Efendim, ekseriyet bit
meden evvel bir şey arz edeceğim. Lâyiha Encüme
ninden Nail Beyefendi ayrıldılar. Bu cihetle orası na
kıs kaldı, ikinci derecede ekseriyeti ihraz eden, Gab-
riyel Efendi Hazretleridir. Ekseriyetin tensibine te
vâfuk ederse, Gabriyel Efendiyi alalım. Kezalik, Mül
kiye Encümeninde de bir âzâmız noksandır. Ahdur-
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