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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Denizli, İçel, istanbul ve Tokad mebuslukla
rına seçilen Haydar Günver, Röfik Koraltan, 
İsmail Hakkı Ülkmen ve Halit Nazmi Keşmir 
andiçtiler ; 

Refah vapuru hâdisesine dair beş kişilik en
cümen mazbatası üzerinde müzakere cereyan et
tikten sonra eski iki' vekil hakkında tahkikatı 
mucip bir hal olmadığına karar verildi; 

1941 malî yılı muvazenei maliyesine dair 
bazı daire bütçelerinde münakale yapılmasına; 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihaları ile ihraç olunacak yaprak 
tütünlerin 4040 sayılı kanunun 36 ncı maddesi
nin tefsirine mahal olmadığına dair mazbata 
kabul edildi; 

Hüseyinoğlu Tevfik Alpek 'in. ölüm ceza
sına çarptırılması hakkındaki mazbatanın mü
zakeresi tatilden sonraya talik olundu; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı (1) sayılı cedve-

Lâyihalar 
1. —* 1942 malî yılı Muvazenei umumiye ka

nunu lâyihası (1/759) (Bütçe encümenine) 
2. —- Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1942 

malî yılı Bütçe, kanunu lâyihası (1/760) (Bütçe 
encümenine) 

3. —vDevlet ^demiryolları ve limandan, işletme 
umum1 'itfüdüiflüğü 1942 malî yılı'Bütçe kanunu 
lâyihası (1/761) (Bütçe encümenine) 

4. —; Devlet denizyolları işletme umum mü-
' dürlüğü 1942 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 

(1/762) (Bütçe encümenine) 
5. — Devlet havayolları umum müdürlüğü 

1942 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/763) 
(Bütçe encümenine) 

6. — Devlet limanları işletme umum .müdür
lüğü 1942 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
(1/764) (Bütçe encümenine) 

7. — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1942 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
(1/765) (Bütçe encümenine) 

8. — inhisarlar umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/766) (Bütçe encü
menine) 

lin Adliye vekâleti kısmında değişiklik yapıl
masına ; 

Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine; 

Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mu
kabil ilâve edilecek gıda maddelerine; 

Askerî taymat ve yem kanununun dördüncü 
maddesinin değiştirilmesine; 

Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet san
dığı hakkındaki kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ; 

Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak Gürbüz'ün 
mahkûm olduğu cezanın affına dair kanun lâ
yihaları kabul edildi 

Meclisin, 16 mart 1942 pazartesi gününe ka
dar tatili faliyet etmesi hakkındaki takrir ka
bul olunarak o tarihte toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis V. Kâtip Kâtip 
Bursa Niğde İsparta 

Kefet Camtez Cavid Oral Kemal Turayı 

9. — Orman Umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası (1/767) (Bütçe en
cümenine). 

10. — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/768) (Bütçe encümenine). 

11. — Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî 
yık bütçe kanunu lâyihası (1/769) (Bütçe encü
menine) . 

12. — 1941 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası (1/770) (Bütçe en
cümenine). 

13. •— Devlet havayolları umum müdürlüğü 
1940 malî yılı hesabı katisi hakkında kanun lâ
yihası (1/771) (Divanı muhasebat encümenine). 

14. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 
ve 4040 sayılı kanunların bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesine ve bazı vergi ve resimlere yeni
den zam icrasına dair kanun lâyihası (1/772) 
(iktisat, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine). 

15. — Memurların tahsil müesseselerinde la-

2. — HA^ALİT EDİLEN EVRAK 

— 2 — 



İebe olamıyâcaklarına dair olan 4007 sayıİı ka
nunun birinci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası (1/773) (Dahiliye ve Maarif encümen
lerine). 

16. — Tasarruf bonoları ihracına dair olan 
4058 ve 4120 sayılı kanunlarla 2999 sayılı Ban
kalar kanununa ek kanun lâyihası (1/774) (ikti
sat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

17. — Türkiye ile italya arasında mevcut 29 
ilk kânun 1936 tarihli Ticaret ve seyrisefain Mu
ahedesinin temdidine dair teati olunan notala
rla tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/775) 
(Hariciye ve iktisat encümenlerine) 

Tezkereler 
18. — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 

62 nci ına4<lesiniû tefsirine • dair Başvekâlet tez
keresi- (3/432) (Mffiî müdafaa* Bütçe ve Maliye 
encümenlerine). 

19. — 1938 malî yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi (3/433) (Divanı 
muhasebat encümenine) 

20. — Bolvadin'in Yürük Karacaviran kö
yünden Mehmedoğlu Osman Uçar'm ölüm ceza
sına çarptırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/434) (Adliye encümenine) 

21. — Çatalca'nmÖrcünLü köyünden Alioğlu 
Hüseyin Kâhya 'nın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/435) (Adliye 
encümenine) 

22. — Çivril'in Emircik köyünden Alioğlu 
Memet Çavuş Sarı 'nm ölüm cezasına çarptırılma
sına dair Başvekâlet tezkeresi (3/436) (Adliye 
encümenine) 

23. — Denizİi mebusu İ)r. Behçet Üz'un teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/437) (Teşkilâtı esasiye ve Ad
liye encümenlerin den mürekkep Muhtelit encü
mene^ < 

24. -~- Fatsa 'nın Tahnâl köyünden îbrahimoğ-
lu Hüsnü Kayar ve Fizme köyünden Kara Veli-
oğullarıntİan Hâsan*>|rlu Azk Ald6n%n ölüm ee* 
zasına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/438) (Adliye encümenine) 

25. — Van mebusu"İbrahim Auvas'mteşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/439) (Teşkilâtı esasiye ve Adliye en
cümenlerinde mürekkep Muhtelit eneümene) • 

26. — Yalova kaplıcaları işletme- idaresinin 
I temmuz 1939 dan 31 mayıs 1940 târihine kâdîar 
I I aylık işletme muamelâtı hakkında,tanzim ki*; 
İman raporun sunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresi (3/440) (Divanı muhase
bat encümenine) 

Takrirler 
27. — Manisa mebusu Refiki tnee^nkfy bir 

kanun meemuunu bırafapta yalnız bâr madde
nin veya lüittm g ö r ü t e basr ma#dt%l^$Bfî» 
mer'iyet mevkiine konulmasına kanuni ve^htf-
kükı imkân bulunup bulunmadSğmın tefsir, 
yoluyla halli hakkmda takriri (4/47) (Dâhiliye, 
Adliye ve> Teşkilât* esasiye encümenlerine). 

2& — Manisa mebusu Refik incenin teşsil 
masuniyeti kaldırılan bir mebusun-Heyeti Cmö-
miye kar&rı alınmadan tevkii edilip edilemiye-
ceğinin tefsir yoluyla-halli hakkanda: takdiri 
(4/48) (Teşkilâtı esasiye encümenine). 



B Î R Î N O I C E L S E 
Açılma saati : 15 

RElS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Vedit Uzgören (Kütahya) 

REÎS —Celse açılmıştır. 

3 . — RİYASET DİVANININ HEYETÎ UMUMİYEYE MARUZATI 

i. — Denizli mebusluğuna seçilen Haydar 
Günver, İçel mebusluğuna seçilen Refik Komi
tan, İstanbul mebusluğuna seçilen İsmail Hakkı 
tJlkmen ve Tokad mebusluğuna seçilen Halit 
Nazmi Keşmir'in intihap mazbataları. 

REİS — Yeni arkadaşların mazbataları gel
miştir. Bu mazbatalar hakkında itiraz yoktur. 
Birer birer reyinize arzediyorum. 

Denizli mebusluğuna seçilen Haydar Gün
ver'in mazbatasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

içel mebusluğuna seçilen Refik Koraltan'm 
mazbatasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

istanbul mebusluğuna seçilen ismail Hakkı 
Ülkmen'in mazbatasını kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tokad mebusluğuna seçilen Halit Nazmi 
Keşmir'in mazbatasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. -^ Bursa mebusu Fazlı Güleç'in 7rıebus-
luktan istifa ettiğine dair takriri, 

1. — Akyazı'nın Balballı köyünden Hüseyin-
oğlu Tevfik Alpek'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/163) [1] 

(Adliye encümeninin ikinci mazbatası okundu) 
FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Muhterem 

arkadaşlar; dinlemiş olduğunuz mazbata ve bu
gün tetkik edilecek olan mesele yeni bir mesele 
değildir. Yani, bendeniz yeni bir idam dosyası 
hakkında mütalâalarımı yüksek huzurunuzda 
arzetmek fikriyle kürsüye çıkmış değilim. Bun
dan evvel Türkiye Büyük Millet Meclisinin yap

tı] 84 sayılı basmayazı 34 ncü inikat zaptı
nın sonundadır. 

REİS — Arkadaşlarımızdan ikisinin istifası 
vardır. Okuyoruz: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Bursa valiliğine tâyinim dolayısiyle mebus

luktan istifa ettiğimi arzeder ve başta yüksek 
varlığınız olmak şartiyle bana sevgi ve sami
miyetlerini esirgemediklerine yakından vâkıf 
olduğum bütün arkadaşlarıma arzı veda ederim. 

Bursa mebusu 
Fazlı Güleç 

(Allah muvaffak etsin sesleri). 
o, — Kastamonu mebusu Rauf Orbay'm me

busluktan istifa eylediğine dair takriri. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyük elçili
ğine tâyinim dolayısiyle uhdemde bulunan Kas
tamonu mebusluğundan istifa ettiğimi derin say
gılarımla arzeder ve Yüksek Meclisteki bütün 
mebus arkadaşlarıma arzı veda eylerim. 

H. Rauf Orbay 
(Allah muvaffak etsin sesleri). 

mış olduğu tatbikat dairesinde, 15 eylül 1941 
tarihli celsede yirmi seneye tahvili 125 reyle 
karar verilmiş bulunduğu Makamı Riyasetten 
tebliğ edilmiş olan mevzu üzerinde konuşmak 
için kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar; Her şeyden evvel Büyük Mecli
sin bu bapta şimdiye kadar tatbik ettiği taamü-
lü gözönüne getirmek ve onu tetkik etmek lâ-
zımgelir. Yani neden şimdiye kadar Büyük Mil
let Meclisi, Teşkilâtı esasiye kanununun tanzi
minden beri, idam kararları hakkmda, gerek 
encümenden gelen mazbatada ve gerek arka
daşlarımız tarafından vâki olan teklifler aynı 
celsede karara inkilâp ediyordu da bu hâdisede 
neden bunun aksi ittihaz edilmiştir? Bendeniz 
bunu anlayamadım. İlk halletmek istediğim 
şey, mazbatadaki muhalefet izahatımda da tas-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 4 — 
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encümenin ekseriyeti müebbet ağır hapse tahvi
line karar vermiş. Akalliyet ise on beş sene 
hapsini teklif ediyor. Akalliyetin teklifini yani 
cezanın on beş seneye tahvilini evvelâ reyinize 
arzedeceğim: on beş seneye indirilmesini kabul 
edenler ... etmiyenler ... Takrir kabul edilmiştir. 

(Alkışlar)». 
Bu mesele o celsede hallolunmuştur. 
Bir Adliye encümeni mazbatası daha... 
RUŞENt BARKIN (Samsun) — Bırak ca

nım, mesele anlaşıldı. 
FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Mevzuun 

nezaketi, ehemmiyeti, kıymeti vardır. Arka
daşlarımı bu mevzu hakkında tam surette ay
dınlatmağı lüzumlu buluyorum. Bendeniz bü
tün zaptı birer birer tetkik ettim. Sözümü kes
memenizi rica ediyorum, bendeniz burada bir 
vazife yapıyorum. 

Kütahyanm Ortagiregi köyünden Halil zev
cesi Esma'yi öldüren Ahmedoğlu Hüseyin hak
kındaki mazbata okunuyor, Reis: Mazbata hak
kında söz isteyen var mı diyor, reye koyuyor, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
diyor. 

Şimdi ayrıca encümen tarafından gelen bu 
husustaki vaziyetlere mütedair teklifler mev
zuuna temas ettiğim zaman arzedeceğim, ora
da da aynı şekilde hiç bir tetkika mahal olma
dan, yani geriye gitmeden kabul edilmiştir. 
Doğrudan doğruya kabul edilmiştir. 

Salihli meselesi : Yüksek malûmunuzdur ki, 
1935 senesinde Salihli'nin Gele köyünden Pra-
şova'lı Memedoğlu arabacı Halil ile Maksudoğ-
İu Sadri'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası. 

rih ettim, birinci nokta budur. 
Bu bakımdan şimdiye kadar Büyük Millet 

Meclisinin bu hususta vermiş olduğu kararları 
aynı celsede bitirip bitirmemek meselesinde 
acaba geçen celsede olduğu gibi «nazarı itibara 
almak» şeklinde encümene göndermek vaziye
tine müşabih bir husus bulunup bulunmadığını 
bütün Meclisin şimdiye kadar bu mevzularda 
geçmiş bütün zabıtlarını bir kere daha kendimi 
aydınlatmak için gözden geçirdim. Tetkikat 
yaptım. 

Arkadaşlar; evvelemirde yüksek huzurunuz
da aydınlatılmasını lüzumlu bulduğum nokta 
budur. 

Teşkilâtı Esasiye kanununun Büyük Millet 
Meclisinden çıkımmı mütaakıp Meclise sevko-
lunmuş olan mazbataların birincisi Kuşadası'nın 
Aziziye köyünden Halil kızı Huriye'nin idamı 
hakkındadır. 1926 senesinde sevkolunan bu 
mazbatada encümen bu kadınm idamı lehinde 
mütalâa yazdığı halde, Meclisi Âlide müzake
resinde, Riyaset tarafından mazbatanın okun
masını mütaakıp şöyle bir müzakere cereyan 
etmiştir: 

«REİS — Mazbata hakkmda mütalâa var 
mı? Mütalâa yok. Yalnız bir takrir aldım. 

Riyaseti Celileye 
Halil kızı Huriye'nin cezasının müebbet 

ağır hapis cezasına tahvilini teklif eylerim. 
Gelibolu 

Celâl Nuri 
(Öyle şey yok sesleri) 
REÎS — Adliye encümeninin bu nokta hak

kında bir noktai nazarı var mıdır efendim? 
Celâl Nuri Beyin takririni reyi âlinize arze-

diyorum: Takriri kabul edenler lütfen el kal
dırsın ... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın ... 
Takrir ekseriyetle kabul edilmiştir. 

O halde cezanın müebbet ağır hapis cezasma 
tahvilini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.» 

Bir mesele daha vardır. İlgaz'ın Karacaürün 
nahiyesinin Köprülü köyünden Alioğlu Hatip 
Hasan efendinin ölüm cezasma çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası. 

«REİS — Mazbata hakkmda mütalâa var mı? 
Muhtelif arkadaşlar mütalâa dermeyan et

tikten sonra. 
«REİS — Bir takrir var yüksek reyinize ar-

zediyorum: 
Yüksek Reisliğe 

On beş seneye indirilmesini teklif ederim. 
Diyarıbekir 

Zülfü 
REİS — Mahkeme idama mahkûm etmiş, 

Bunun üzerinde Hasan Ferit arkadaşımızın 
itirazatı var. Tekmil zabıt buradadır. Müzake
re cereyan ediyor, muhtelif arkadaşlar söz 
söylüyorlar, 12 sayfadır, telhis değil, aynen ik
tibas ettiğim şekilde mütalâalar ileri sürülüyor. 
Neticei müzakerede Reis şöyle söylüyor: 

«BAŞKAN — Mazbata hakkmda başka mü
talâa yoktur. Bu hususta bir takrir vardır, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Halil ve Sadrı haklarındaki ölüm cezasmm 

24 sene hapse çevrilmesini ve reye konulması
nı teklif ederim. 

Kayseri 
Hasan Ferit 

BAŞKAN — Takrir mazbatadaki ölüm ceza
smm 24 seneye çevrilmesi hakkmda ve tadil 
mahiyetindedir. Onun için evvelâ takriri re
yinize arzedeceğim. Takriri kabul edenler... Ee-
miyenler... Takrir kabul edilmiştir.» 

Arkadaşlar, Meclis Kâtibi umumiliği tarafın
dan ihzar edilen Bulmaçta şimdiye kadar Bü-



î : 35 16 . 3 .1942 C : 1 
yük Millet Meclisinde ölüm cezaları tahfif ve 
tahvil edilen bütün alâkalılar hakkındaki zabıt
ları birer birer tetkik ettim. Gerek Teşkilâtı 
esasiye kanunundan evvel Büyük Millet Mecli
sinin birinci Teşkilâtı esasiye kanunu ile çalış
tığı zaman ve gerek ondan sonraki devirde da
ima bu gibi kararlar Heyeti umumiyede cere
yan eden müzakere üzerine, takrirler nazarı 
itibare alınmak suretiyle değil, takrirler kabul 
edilmek suretiyle reye konur. Meclis hakkını 
istimal eder ve bu suretle o mevzu halledilir, 
biter giderdi. Zaten dikkat buyurulmuştur ki 
bu, bir defa müzakereye tabi maddelerdendir. 
Binaenaleyh bir defa müzakereye tabi olan bu 
maddenin tekrar encümene gitmesi, encümen
de uzun uzadıya münakaşa cereyan etmesi ve 
encümen tarafından herhangi bir noktai na
zarla buraya getirilmesi - ki bunlar ancak ka
nun müzakerelerinde olabilen şeylerdir - asla, 
hukuku hükümraniye taallûk eden Meclis ka
rarlarında böyle bir yola gitmek caiz değildir. 
Meclis Heyeti umumiyesinin bu hususta, malû
mu âliniz, bizim teşriî faaliyetimiz vardır. Teş
riî faaliyetimiz kanunları yaparken tecelli eder. 
Amma bu, teşriî faaliyet değildir. Bu, doğru
dan doğruya Teşkilâtı esasiye kanununun 4 ncü 
maddesi mucibince Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, milletin yegâne ve hakikî mümessili olup 
millet namına hakkı hükümranisini istimal eder 
demektir. Bu hakkı istimal etmek sadedinde 
Meclisin verdiği kararlardır ki bunlara ancak 
itaat olunur. Bunlar encümene gidipte encü
mende yeniden tetkikata tabi tutulamaz. Mec
lisi Âlinin kurulduğu gündenberi, Teşkilâtı esa
siye kanunumuzun tanzimi anmdanberi tutu
lan yol budur. Bunun haricinde bir muamele 
cereyan etmemiştir. Binaenaleyh «nazarı itiba
re alınmak» şekli tatbikatımıza ve esasatımıza 
uygun olmadığı için bu zühulün tashihi ile ba
dema bu gibi hususatta Meclise verilmiş olan 
kararlar hakkında encümenlere gidilmemesi 
hususunun da esaslı bir mevzu olduğu kanaa-
tmdayım. 

Arkadaşlar; ikinci olarak temas etmek is
tediğim mevzu şudur: Arkadaşlarımızın maz
batasından öyle bir mâna çıkıyor ki keenne ilk 
defa olarak böyle bir idam kararına itiraz et
miş olan benim, ben yeni bir nazariye ortaya 
koyuyorum, yeni bir tatbikat başlıyor, yeni 
bir taamül teessüs ediyor, şimdiye kadar böyle 
bir yol yoktu. Hayır efendim, ben ilk değilim, 
en sonuncusuyum. Arzedeyim: Şimdi bir kere 
Teşkilâtı esasiye kanununun tanziminden ve 
tatbikatına başlanmasından sonra arzettiğim 
üzere evvelâ ilk olarak Adliye encümeni bizza.t 
kendisi teklif etmiştir, mazbatayı okuyacağım. 

Bakmız 1926 Mayıs 3 tarihli olan Adliye 
encümeni mazbatası, yani takdiri delâili ilk de
fa koymuş olan ben miyim, takdiri delâil diye 
yeni bir şey yapıp adliyenin otoritesi karşısın

da bir vaziyet vücuda getirmiş olan ben miyim? 
Böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Meclisin 
hukuku ayrıdır, Adliyenin hukuku ayrıdır. Ad
liye vazifesini ya.par, Meclisi Âli hukuku hü
kümranisini istimal ederek, o da tam olarak va
zifesini yapar. Bu kanaatim lâyetezelzeldir. Mü
saade buyurunuz mevzuu tamamiyle aydınlat
mak bakımından bu iş hakkında Yüksek Heye
tinizin tam bir vukuf hâsıl etmesi için şunu, ve 
bizzat Adliye encümeninden gelen mazbataları 
okuyacağım : 

Karacabey kazasının Tavşanlı mahallesinden 
Derviş oğlu Memed Çavuş hakkındaki hükmü 
idamın tasdikma dair Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası. 

«Zevcei mutallakası Fatma'yı kaçırmak ve 
bu maksadı teshilen kayınvaldesi Naile'yi kat
letmek efalinden ve mevaddı saireden müttehem 
Karacabey kazasının Tavşanlı mahallesinden 
Derviş oğlu Memed Çavuş'un idamına dair Mus
tafakemalpaşa cinayet mahkemesinden sâdır 
olan hükmün tasdikini mutazammın Mahkemei 
temyiz ceza dairesinden verilen 27 kânunuev
vel 1341 tarih ve 6205 numaralı ilâm ile evrakı 
müteferriasmm gönderildiğine ve muktezasının 
ifa buyurulmasına dair Başvekâlet tezkeresiyle 
merbutu Adliye vekâleti tezkeresi ve evrakı sai
re encümenimize havale buyurulmakla mütaİâa 
ve tetkik ve keyfiyet ariz ve amik tezekkür 
edildi. 

Mahkûm Memed Çavuş'un sevdiği ve mec-
lûp olduğu zevcei mutallakasmı kaçırmak üze
re girdiği kayınvaldesinin hanesinde mâruz 
kaldığı muhalefet ve hücum neticesinde mez
kûr cerh ve katil fiilini ika, ettiği ve şu suretle 
hâdisenin irade üzerinde müessir bir saiki ruhi 
neticesinde vukua geldiği anlaşılmakla bu cihet 
tahfifi mucip esbaptan görülerek Meclisi Âlinin 
haiz olduğu hukuku hükümranisinin idam ceza
sının müebbet küreğe tahvili suretiyle tecelli
sinin muvafıkı nısfet olacağı hususunun takdiri 
Heyeti Umumiyeye arzolunur.» 

Yani Adliye encümeni bizzat hâdisenin ida
ma gitmemesini icabettirecek mahiyette olduğu
nu kendisi görerek Yüksek Heyetinize arzetmiş 
ve Muhterem Heyetiniz de bunu 1926 senesinde 
ka,bul etmiş bulunuyor. 

Demin işaret ettiğim kütahya meselesi : 
Yüksek Reisliğe 

«Kütahya'nın Giregi Ortaköyünden Halil ka
rısı Esma'yi öldüren mezkûr köyden Çırak oğul
larından 22 yaşında Ahmedoğlu Hüseyin hak
kında Kütahya Ağırceza mahkemesinden veri
lip Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinin 
G. 7. 1930 tarih ve 2660 numaralı ilâmiyle tas
dik edilen ölüm cezasının infazı hakkında müta-
akıp kanuni muamelenin Meclisi Âlice ifasına 
dair Başvekâletin 2. VIII. 1930 tarih ve 2666/6 
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numaralı tezkeresi Adliye encümenine tevdi 
edilmekle Adliye vekili Yusuf Kemal Beyefen
di huzuriyle tetkik ve mütalâa olundu. 

Muhakeme zabıtnamesiyle müteferri evrak 
münderecatına göre öldürülen Esma kadın hâ
diseden bir kaç gece evvel yakacak odun olma
dığından ısınmak üzere komşusunun evine git
miş ve orada bir müddet kalarak ayrıldığı ve 
ayrılırken kendisine yakacak odun vermelerini 
rica ettiği ve ertesi günü istediği odunu getiren 
komşusunun mezburenin kapısını kilitli ve ken
disinin ses vermediğini görüp odunu kapıya bı
rakarak avdet sırasında tesadüf ettiği mah
kûmun karısı vâki sual üzerine maktulenin 
Afşara gittiği söylenmiş ve üç gün sonra Afşar -
dan gelen Süleyman isminde bir adamdan mez
burenin orada olmadığı anlaşılınca evin kapısı 
açtırılarak kadının ölü olarak bulunduğu görül
müştür. Vakanın Hüseyin tarafından mezbu
renin parasına tamaan ika edildiği ve mahkû
mun karısiyle maktule arasında evvelce tavukla
rından mütevellit husule gelen münazaada as
kerde olan kocası mahkûm Hüseyin'in avdetinde 
kendisinin hakkından geleceği söylenmiş oldu
ğundan Hüseyin'in maznun addiyle hakkında 
yapılan tahkikat ve muhakeme neticesinde izinli 
olarak köyüne gelen Hüseyin karyeden avdetle 
kıtasına iltihakı zamanına kadar geçen beş gün
lük müddeti lâyikiyle tâyin ve ispat edememesi 
keyfiyeti tebeyyün ettiği gibi maktulenin pa
rası hakkında tahkik neticesinde satın aldığı 
iki keçi parasına tekabül eden bedel ile bir 
tarla sattığı anlaşılmış olduğu ve mahkemece 
Hüseyin paraya tamaan mezbureyi öldürdüğü 
sabit görülerek hakkında ölüm cezasına karar 
verildiği görülmüştür. 

Encümence keyfiyet müzakere edilerek 
maktulenin hal ve vasfına nazaran parasına ta
maan öldürülmesi varit görülmediğinden Ahmed-
oğlu Hüsyin hakkında hükmolunan ölüm ceza
sının Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı mad
desinin Meclisi Âlice cezaların tahvil ve tahfifi 
hakkında verdiği salâhiyete istinadan 15 se
ne ağır hapse tahvili madelete muvafık olacağı 
ittifakla kararlaştırılmış olmakla Heyeti umu-
miyenin nazarı tasvibine arzolunur». 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Güzel, güzel 
vaziyet tenevvür etti. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bir tane daha 
var . ('Kâfi sesleri). 

FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Mâni olma
manızı istirham ederim. Ben bir vazife ifa 
ederek yüksek huzurunuzda şahsi kanaatıma 
istinaden maruzatta bulunuyorum. Rica ederim 
mâni olmayınız, istirham ederim. 

Arkadaşlar, bunlar bizzat Adliye encümeni
nin bu mevzuda takdiri delâil ve saire gibi mü
lâhazatı asla hâtıra getirmeksizin serbest, ser
best Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı mad

desinin ruhu ve metni dairesinde tamamiyle 
Millet Meclisi namına işe vazıyed ederek dos
yayı baştan sonuna kadar esaslı şekilde müta
lâa ettiğinin Meclis kuyudatına istinadederek, 
tatbikata istinadederek emsalini ortaya koya
rak ispat ve tenvir maksadiyle arzetmekteyim. 
Bakınız İlgaz hakkındaki mevzu : 1932 senesin
de Adliye encümeni mazbatasında şöyle diyor: 

(Adliye encümeni mazbatası) 

29 . VI. 1933 
«İlgaz Karacaören nahiyesinin Görülü kö

yünden Mehmedoğlu Hamdiyi aralarında bir 
değirmen dâvasından dolayı hâsıl eylediği iğ
birarla öldürtmeği tasmim ve öldürecek adam 
bulamayınca taammüden tüfenkle öldürmekle 
maznun mezkûr köyden Battaloğullarından Ali-
oğlu 1302 doğumlu Hatip Hasan hakkında icra 
kılınan muhakeme neticesinde isnat olunan 
suç sabit görülerek ölüm cezasına mahkûmi
yetine dair Çankırı Ağır ceza mahkemesince 
verilen hükmün tasdiki ve mütaakıp kanuni 
muamelenin Meclisi Âlice ifası hakkında Tem
yiz mahkemesi Birinci ceza dairesinden sadır 
olan 31. VII. 1932 tarih ve 2488 numaralı ilâm 
Başvekâletin 19 . IX . 1932 tarih ve 6/2340 numa
ralı tezkeresiyle Adliye encümenine tevdi olun
makla tetkik ve müzakere olundu. 

Hasan hakkında hükmedilmiş olan ölüm ce
zasının Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 
maddesinin Büyük Millet Meclisine verdiği sa
lâhiyete istinaden tahvil ve tahfifi esasında it
tifakla, değiştirilecek cezanın on beş sene ağır 
hapis olması hakkındaki beş reye karşı mezkûr 
ölüm cezasının müebbet ağır hapse tahviline ka
rar verilmesi hususunun Heyeti umumiyenin tas
vibine arzına ekseriyetle karar verilmiştir. Yük
sek Reisliğe takdim olunur.» 

Bu mazbatada muhterem Refik İnce arkada
şımızın da imzaları vardır. Geçen defa bu mev
zuda muteriz vasiyette bulunan Refik İnce ar
kadaşımız oraya imza etmişlerdir ve bu suretle 
yüksek Heyetinizin tahvil ve tahfif için tetkika 
salâhiyettar oldukları hakkmda kendilerinin 
dahi imzası vardır. Arkadaşlar, görüyorum ki 
Adliye encümeni muhtelif tarihlerde, hattâ bir 
tane daha vardır, fakat arkadaşlar görüyor-
larki tamamiyle encümen bu mevzuu benimse
miştir, muhtelif zamanlarda - bulmaç tetkik edi
lirse - görülürki; Büyük Millet Meclisinin tak
diri delâil gibi bir mefhumu, Büyük Millet Mec
lisi ifayı vazife ederken buna engel olacak 
bir şeyi asla düşünmeksizin hukuku hükümra-
nisini istimal eden Meclise encümen muhtelif 
tarihlerde bunları sunmuştur. Nitekim Adliye 
encümeninin eski mazbata muharriri olan arka
daşımız Salâhaddin Yargı bu mevzuda gayet 
vazıh ve aşikâr bir şekilde bu noktai nazarını 
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Yüksek Heyetinizin huzurunda İlgaz meselesi 
münasebetiyle cereyan eden müzakerede teba
rüz ettirmiş bulunmaktadır. Ilgazın - şimdi 
okuduğum - Karacaören nahiyesinden Alioğlu 
Hatip Hasan efendinin ölüm cezasmm tahfifi 
hakkındaki mevzu encümen tarafından Yüksek 
Heyetinize arzedildiği zaman Salâhaddin Bey 
arkadaşımız yalnız tek bir noktaya kaydı ihti-
razi koymak şartiyle bendenizin fikrinin ay
nını Yüksek Heyetiniz huzurunda 1933 senesi 
mayısmm 4 ncü günkü 15 nci cilt zabıt ceride
sinin 19 ncu sayfasında aynen yüksek huzu
runuzda arzetmiş bulunmaktadır. (Gürültüler, 
dinliyoruz, devam sesleri) Göremedim kendi
lerini de (Sağ tarafa dönüp Salâhaddin Beyi 
görerek) Görmekle karirülayın oldum.' (Gülüş
meler) 

«Mükerrem Bey İsparta, encümence idam 
cezasmm tebdili sebebini izah buyurmadüar» 
Çünkü evvelâ Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız 
«ncümenden izahat istemişler, Salâhaddin Bey 
izahatı kâfi derecede, bendeniz de bulamadım, 
Mükerrem Bey İsparta ilişivermiş, onun üze
rine Salâhaddin Bey şu suretle cevap veriyor. 
Af buyurursunuz bunları mevzuu aydınlatmak 
bakmamdan okuyorum. (Devam, devam sesleri, 
reye sesleri). 

«Salâhaddin Bey devamla, ölüm cezasmın 
tahvil ve tahfifi meselesinde arzettiğim tetkik 
olunan ilâma göre maddi bir hata, hatayı adli 
dediğimiz kanuni bir zühul yoktur. 

« (O halde sesleri) Müsaade buyurun. 
Süleyman Sırrı Bey (Yozgad) — Cürmü 

ne imiş?. 
Salâhaddin Bey (Devamla) — Fakat o 

ilâmı veren mahkeme, kanaati vicdaniyesine 
göre hükmü vermiştir. Üç defa Mahkemei 
temyizden nakzedilmiş. Yine mahkeme ölüm 
cezası suretindeki mahkûmiyet kararında 
ısrar ederek Mahkemei temyize gönderilmiş ve 
dördüncü defasında ekseriyetle kabul edilmiş
tir. Şimdi takdiri vicdanisini mutlak surette 
istimale salâhiyettar olan hâkimin neden bu 
şekilde ceza verdin diye maddi bir sebebi ka
nuni bulunmadıkça muahezesi ve bu hük
mün tebdili icabetmez. «Fakat o zamanki ifa
deleriyle hakikaten ben de iftihar ediyorum. 
(Gülüşmeler) » Fakat hükmün infazı başka, 
kesbi katiyet etmesi başkadır. Ölüm cezası
nın infazı için, bir Türk vatandaşının izalei 
vücudu olduğu için, Meclisi Âlinin ayrıca bir 
karar vermesi, Teşkilâtı esasiye kanununun 
icabındandır. Şimdi Teşkilâtı esasiye kanunu
nun 26 nci maddesi hukuku hükümraniden olan 
bu salâhiyeti Meclisi Âliye verdiği için bilâ 
esbabı mucibe tahvil ve tahfif hakkını salâ
hiyetini istimal etmesine mâni yoktur.» 

O bilâ esbabı mucibeye Hakkı Tank cevap 
vermiştir; onu da okuyacağım. 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Oku ya. 
FERİDUN FİKRİ (Okumakta devamla) — 

«Encümenimizde bu salâhiyetin istimali bu 
mahkûmun halini şayeste görmüş (Sebep ses
leri) sebep gösteremeyiz. (Gürültüler). 

Elbette, sebepsiz iş olur mu? Encümen Mec
lisin huzuruna gelecek, efendim şöyle geldi 
böyle gitti diyecek Böyle şey olur mu?. Esbabı 
mucibesiz olmaz. Milletin mümessiliyiz. Her 
şeyi, bütün hakikati açarak, teşrih ederek mil
lete söylemek vazifemizdir. Çünkü ona niyabe-
ten burada çalışıyoruz. 

«Çünkü müsaade buyurun kesbi katiyet et
miş olan ilâmm tebdil ve tağyirine memleke
timizde hiç bir yer salâhiyettar değildir. 
Yalnız hatayı kanuni görseydik af suretiyle, 
başka suretle ve yahut iadei muhakeme es
babı varsa o şekilde evrakı iade eder, başka 
bir karar ittihaz ederdik. Bu karar hâkimin 
haiz olduğu vicdani kanaatini istimal ederek 
verilmiştir. Amma, 26 nci madde ile Meclisi 
Âli Millet namına hukuku hükümranisini isti
mal için hiç bir sebep beyan etmeksizin ceza
ları tahvil ve tahfife salâhiyettardır. Ölüm ce
zaları Meclisi Âli tarafından ayrıca bir karar 
verilmedikçe esasen infaz edilemez. Bu esasa 
göre vaziyete hâkim olan Meclisi Âli kararını 
verir.» Geçiyorum. 

«Salâhaddin Bey yine «Efendim, her mü-
temeddin memlekette ölüm cezasına mahkûm 
edilenler hakkında bu cezanm infazı için ayrı 
bir karar çıkar, bu kararı vermek salâhiyeti 
hükümdarlıkla idare olunan yerlerde hüküm
dara, cumhuriyetle idare olunan yerlerde rei
sicumhurlara verilmiştir. Bizim Teşkilâtı esa
siye kanununda ise bunu hukuku hüküm-
rani meyanmda Meclis kendine almıştır. Teş
kilâtı esasiye kanunumuzun 26 nci maddesinde 
hukuku hükümraniden olan imtiyaz vermek, 
kanun vazetmek ve daha bu gibi bir takım sa
lâhiyetleri Meclis kendine alıkoymuştur. Bu sa
lâhiyetlere dahil olan ölüm cezasmm hiç bir 
esbabı mucibe göstermeksizin tahfif veya tah
viline karar verebilir. Yalnız mahkemenin, hâ
kimin vicdani kanaatini, hükmünü tağyir ede
bilecek bir sebep dermeyan edilmez, dermeyan 
edilirse hatayı adlinin kanuni yollarla tas
hihine gidilir. Şimdi burada bu demektir ki, 
farz buyurunuz, Adliye encümenini teşkil eden 
azalar hâkim olsaydılar bu meselede ölüm ce
zası vermiyeceklerdi. Benim kanaati vicdaniyem 
bu merkezdedir. Amma Çankırı Ağır ceza mah
kemesi ölüm cezasına lâyik görmüş, bunu ma
fevki olan Temyiz mahkemesi tasdik ettikten 
sonra karar katileşmiştir. 

Şimdi Meclisi Âlide ihtisası olan Adliye en
cümeniniz öyle bir teklif yapıyor. Heyeti Aliye-
niz hakemdir. İsterseniz encümenin izin teklifi
ni, isterseniz mahkemenin kararını kabul eder
siniz.» 

— 8 — 
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Bendeniz Salâh Yargı arkadaşımızın müta-

lâatma ve şahsına karşı olan büyük sevgi ve 
hürmetime binaendir ki, onun mütalâatını bu
rada zikrettim. Yalnız, «bilâ esbabı mucibe» 
diyor. «Bilâ esbabı mucibe»değildir. Biz millet 
vekilleriyiz. Bizimki bile «bilâ esbabı mucibe» 
değildir. Biz de esbabı mucibelere istinat eder 
ve akıl dairesinde konuşuruz, ona göre hüküm 
veririz. Esbabı mucibesiz olur mu efendim? 
Nitekim Mecliste bu hususta itirazat vâki ol
muştur. 

Esbabı mucibe meselesini bir tarafa bıraka
rak, muhterem Salâh Yargı arkadaşımız bu me
seleyi aynen tenvir etmiş bulunmaktadır. Şim
di bundan sonra Salâh Yargı arkadaşımızın bu 
mütalâası dairesinde muhtelif diğer meselelerde, 
bilhassa bu mevzuda en mufassal olarak üzerin
de müzakere cereyan etmiş olan Salihli mese
lesi vardır. Salihli meselesi üzerinde encümende 
arabacı Halil ve Sadri'nin ölüm cezasma çarp
tırılmaları hakkında iki arkadaşımız arasında 
bir münakaşa cereyan ediyor. Encümenin ekse
riyeti; tasdik lâzımdır, infaz edilmelidir diyor. 
Fakat Kayseri mebusu Hasan Ferid arkadaşı
mız Yüksek Heyetinizin huzurunda bugün, ben
denizin yapmış olduğum şekilde ve daha üsta
dane ve daha esaslı bir tarzda izah ediyor. 

ALI ZIRH (Çoruh) — Tevazu gösteriyorsun. 
FERİDUN FIKRt (Devamla) — Hakikaten 

bendenizden daha iyi müdafaa ettiği kanaatm-
dayım. Güzel, üstadane bir şekilde bu işteki 
vaziyeti teşrih ediyor ve Yüksek Heyetinizin 
huzurunda bu mevzuu teşrih ettikten sonra şöy
le diyor, yani bu takdiri delâil mevzuunda. Bu, 
bütün müzakeratımızm karşısına çıkan ne bile
yim, ifade edemiyeceğim bir şeydir, takdiri de
lâil, takdiri delâil... Büyük Millet Meclisi ya 
salâhiyet almıştır hakkını kullanır, veyahut 
hakkı değildir verir, kim kullanırsa kullanır. 

Şimdi bir defa arzedeyim ki; ve Avrupa'da 
t en yüksek ceza üstadlarmın mütalâasını Yük

sek Huzuruıuızda arzetmekle iftihar ederim. 
Orada böyle bir müessese vardır, mevcuttur. Ya
ni adliyeden nihai olarak çıkan idam kararları
nı, memleketi idare eden kudretin mütalâa ede
rek, Salâh Yargı'nm güzel tâbiri ile, bir vatan
daşı hayattan çıkarmak için öteki dünyaya yol
lamadan evvel adamakıllı bir şekilde, idam ka
rarını hukuku hükümranisini istimal ederek, 
hiç bir kayıtla bağlanmaksızm, ,tam bir surette 
tetkik etmek salâhiyeti bütün garp hukukunun 
esasları arasına girmiş bulunmaktadır. Yüksek 
huzurunuzda onları da okuyacağım. 

RASlH KAPLAN (Antalya) — Yandık öy
leyse. 

FERİDUN FlKRl (Devamla) — Ne yapa
lım? Ben aylardanberi yanıyorum, Meclisin hu
zurunda memlekete ait en büyük bir dâvanın 
teşrihine müsaade buyurun muhterem Rasih 
Kaplan üstadımız!. 

I Arkadaşlar, gayet güzel ifade etmiş olmak 
bakımından, yine tevazu denmesin, cidden söy-

! lüyorum, gerek Hasan Ferid ve gerekse Hakkı 
j Tarık arkadaşımız hakikaten üstadane ve ga

yet veciz bir surette bu işi tebarüz ettirdikleri 
için, yani büyük bir hürmet ve saygı ile bun
ları okumama müsaade buyurunuz. 

«Arkadaşlar, bu maruzatı verirken arzet-
tim ki, ben bu idam cezasının infazına rey 
vermedim. Arkadaşlarımın bazısı Mahkemei 
temyizden geçmiş bir kararın Yüksek Mecliste 
tetkiki gibi bir manzara arzeder dediler. 

İBRAHİM DSMİRALÂY (İsparta) — «Mer
hum ve mağfur», zaten hastalık burada, dedi
ler. 

HASAN FERlD PERKER (Devamla)— 
Ben bu noktada arkadaşlarımla hemfikir deği
lim. Ben mahkemelerin, bütün bu maruzatımda 
çok hürmet ettiğim hâkimlerin şahsına ve 
yüksek takdirlerine asla dahletmedim ve dah
letmeyi de biran için düşünmedim. Fakat 
ben Büyük Millet Meclisinin bir âzası sıfatiyle 
bu idam cezasının infazı için rey vermek mec
buriyetindeyim. Ben reyimi kullanıyorum. Bu 
demek değildir ki; Mahkemei temyizin tetkik 
ettiği bir işe dahlediyorum. (Hakkınız var 
sesleri) Aynı zamanda Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 26 ncı maddesinde sarahat vardır. 
Meclisi Âliniz onu nefsinde alıkoymuştur. 
Suçluların cezasını tahfif eder, tahvil eder, 
eğer mahkemenin bir hükmü olmazsa hangi 
cezayı tahvil edeceksiniz, hangi cezayı tahfif 
edeceksiniz?. Rica ederim, bir noktayı daha 
tebarüz ettirmek isterim. Ben mutlak olarak, 
bu adamlar beridir demiyorum. Hayır. Çünkü 
mahkemenin o kanaatine ve o takdirine hür
metkar kalmak istiyorum, mahkeme heyeti bun
da ittifak etmiştir. Onun için bu adamların 
cezalarının faili müstakil taayyün etmediği 
için, hapse tahvilini istiyorum ve bu mealde 

| bir takrir veriyorum. Arkadaşlar; verilen ceza 
| ölüm cezasıdır. Bu adamlar ipe gittikten sonra 

yarın asıl suçlu meydana çıksa da bunun telâ
fisine imkân yoktur. Bu hâdisenin cereyan 
ettiği samandan evvel zannederim Manisa meb
usları arkadaşlarım çoy iyi tahattur ederler, 

| bundan altı yedi sene evvel Manisada Mem-
duh isminde bir adam zan altına almıyor ve 
dayak zoru ile, hattâ ikrar da etmiş; evet ben 
katilim demiştir. Fakat altı yedi sene geçtik
ten sonra asıl suçlu meydana çıkmış ve bu 
adam da kurtulmuştur. Bunların cezaları da 

'- hapis olsa hiç tereddüt etmezdim, ölüm cezası 
olduğu için elimi vicdanıma koydum, siz de eli
nizi vicdanınıza koyunuz (Alkışlar). 

| IBRAHÎM DEMİRALAY (İsparta) — Te-
i şekkür ederiz. 

I HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşımın 
j söylediklerine bir kaç kelime ilâve edeceğim. 

— 9 — 
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Demin bahsettikleri Memduh on sene kadar ev
vel kasabanın Ahmetli nahiyesinin fırka reisi 
öldürülmüş, bu Memduh asıl suçlu çıkıncaya ka

dar dayaktan itirafa mecbur olmuş, yedi sene ha
piste yatmış, sonra tahakkuk etmiştir ki, katil 
o değldir, beraat ederek çıkmış..» 

Sair arkadaşlarımızın mütalaaları da bu su
retle devam etmektedir. Arkadaşlar görülüyor 
ki, bu mevzu zaman, zaman arkadaşlarımızın 
vicdanı üzerinde ilişmeler, tahassüsler vücuda 
getirmiş. Her ne zaman mübarek Heyetinizin 
yüksek huzurunuza sunuldu ise, yüksek Heye
tiniz daima ve daima bu mevzuları büyük bir 
hassasiyetle karşılıyor, Nitekim, arkadaşım 
affetsin, Salah Yargı arkadaşımız o günkü mü
zakerede bazı beyanatta bulunmuş, Hakkı Ta
rık kendine mahsus olan ferasetle ve ince zekâ-
siyle; «A Salah yargı arkadaşım» diyor «Salah 
Yargı arkadaşım dedi ki ; Büyük Meclis şunu mu 
istiyor ki, encümen nasıl aklına gelmişse öyle 
yapsın. Öyle karar verilsin? Bunun böyle ol
masını istemiyor, o halde şunu mu istiyor? Bü
yük Meclisin aklına gelmişte cezaları tahfif 
etmiş. Büyük Meclisten bunu mu istiyorlar?» 

Aklına gelmiş hiç, bir delil ve mütalâa yok. 
Hatiplerin eli kolu bağlı Meclis buna simyavî 
bir tarzda karar vermiş. 

Bakınız daha mühim bir söz söylüyor: 
«Elbette burada bütün teferruatına varın

caya kadar mesele mevzuubahis olup anlaşılma
lı ki, nihayet hâkimlerimizin hükümlerine, has
saten Temyizden geçmiş hükümlere hürme
timiz, saygımız içimizde saklı olmakla beraber 
nihayet kendi kanaatlerimizi Adliye encümeni 
azaları kadar kullanmak cesaretini bulabile
lim. Halbuki Salâhaddin arkadaşımız bizim 
bu cesaretimizi kırıyor. Zannederim ki, hakkı 
yoktur. Teşkilâtı esasiye, idam hükümlerinin 
infazı hak ve kararını bize bırakmıştır. Ada
letin esas kesildiği biran yaşıyoruz, adalet 
nedir? Mücerret bir kelimedir, nihayet canlı 
insanlar bu adaleti temsil ederler. Onu intak 
edeceklerdir. Bu hususta elbette o hâkimler ka
dar bizim de hakkımız vardır, zannediyorum 
ki, ilk defa olarak bu kanaate yol açan bir 
vaziyet karşısında bulunuyoruz olabilir. Yük
sek temyizden geçmiş heyeti umumiyesinden 
geçmiş, hepsi doğru olabilir. Fakat oradaki hâ
kimler de nihayet insanlar değil midir? Ni
hayet onların kanaatları, Adliye encümeninin 
kanaati ve bizim kaııaatlarımızda aynı seviyeyi 
hürmetle tutulmak lâzımgelmez mi? Bir kerre 
Büyük Millet Meclisi büyük salâhiyete sahiptir. 
Tesdik, idam hükümlerinin infazı meselesi 
kendisine bırakılmıştır. Bu, hakkıdır, infaz eder
ken evrakı tetkik etmek mecburiyetindedir. 

î lk defa olarak bir hâdisenin teferruatına 
Büyük Millet Meclisi bu kadar muttali olmuş 
bir vaziyette bulunuyor. Suçlular doğulmuş mü, 
döğülmemiş mi? Elbette Salâh Yargı arkadaşı

mın dediği gibi doğulmuş olması mutlaka ma
sum olmasını icabetmez. Hem doğulur, hcrn de 
suçludur. Ancak bu adamlar döğüldükten son
ra sonuna kadar mahkemede ısrar etmişler 
midir ki, bu adamları biz öldürdük diye. Hayır, 
Hasan Ferid arkadaşımız da böyle değil, daya
ğın tesiri altında evet demişlerdir. Fakat hâki
min huzuruna geldikleri vakit hayır demişlerdir 
diyor. Demek ki üzerlerindeki ikrah zail ol
duğu saman biz yapmadık diyorlar. O halde ik
rahtan mütevellit itiraf üzerine nasıl hükmo'lu-
nur? Eğer bu benim gittiğim yoldan gitmek la
zımsa Salâhaddin arkadaşımız diyebilir ki, 
hiç kimseyi cezalandırmağa imkân yoktur. Gö
rülüyor ki, burada hakikî katil meydana çıkmı
yor. Çok sevdiğim ve kendisinin takdirine çok 
ina,ndığım Salâhaddin arkadaşım beklemedi
ğim bir şey söylediler. Diyorlar ki, hâkimler 
ceza işlerinde kanaatlariyle hareket ederler. 
Hayır; hâkimler evvelâ delillere bakarlar, has-
satan ceza işlerinde eğer deliller kanaatlerine 
mutabık gelirse o zaman evet derler. Yani ce
zada hem delil, hem kanaat olacak. Bu işde iki 
katlı bir vaziyet vardır. Şimdi burada Hasan 
Farid arkadaşımızın tesbit ederek söyledikleri 
delillere göre Büyük Mecliste âciz bir arkadaşı
nız olarak diyeceğim ki, hakikaten bunların 
ölüm cezasına çarpılması kanaati bende asla 
hâsıl olmuyor. Amma haklı olarak diyorlar M, 
suçlu şöyle bir eğlencemiz var demiş. Bu bir 
delil mahiyetinde olabilir. Hasan Ferid arkada
şımız da o noktada kendilerini temin ediyor ve 
diyorlar ki, işte ilk cezayı veren mahkeme reisi 
işte akalliyette kalan temyiz mahkemesi âzası, 
hepsi diyorlar ki, evet burada bir suç var, bunu 
biz de görüyoruz, anlıyoruz amma bu suç ölüm 
cezasını icabettirecek bir vaziyet ve kanaat 
tevlit etmiyor. Onun için ben de Hasan Ferid 
arkadaşımın cezanın hapse tahvili yolundaki 
teklifine iltihak ediyorum. Eğer bu teklif ka
bul edilecek olursa adalet hissi işte o zaman 
kendisini alenen gösterecektir. Adalet her yer
de var, fakat zannediyorum ki, bütfcün bu kazai 
vaziyetleri kesip atmak için en kesif ve en yük
sek kaza kuvvetinin toplandığı yer Kamutaydır 
ve ancak bunun azasının kaldırılacağı eldir.» 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) Bir bu
çuk saat okunmaz. Nizamnamenin tatbikim isti
yorum. 

FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Rica ede
rim, bir buçuk saat yalnız okumuyorum. Zatı 
âliniz Riyasete vekâlet buyurmayınız. Riyasetin 
ikaz etmeğe kudreti vardır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ben
de Riyasete hitabediyorum. Cok, cok uzun oldu. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, ye
rinizden müdahale edemezsiniz. Eica ediyorum, 
görüyorsunuz ben yoroluyorum. Yorulan bir ar
kadaşınıza müdaahle etmeğe, hail olmağa hak
kınız yoktur. 
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ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Efen

dim, nizamata riayet edilmesini rica ediyorum. 
Dahilî nizamnameye göre bir çeyrek saatten 
fazla okunması doğru değildir. 

REİS — Mütemadiyen okumuyorlar. (Feri
dun Fikriye hitaben) Siz devam buyurunuz. 

FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Arkadaş
lar, görüyorsunuz, B. M. M. nin sinesinde benim 
söylemek istediğim bu hakikatleri zaman zaman 
Meclisi Âli dinlemiştir. Bu mevzuu daha iyi 
ifade edenlerde olmuştur ve bu mesele Yüksek 
Meclisinizin huzurunda daima aydınlatılmıştır. 
Yoksa Feridun fikri denilen arkadaşınız bunu 
ilk defa ortaya çıkarmış değildir. İlk defa da 
olsa ben bundan kaçınmam, ve benden evvel bu 
yolda çalışmış olan arkadaşların mübeccel me
saisi karşısında tazimle ve tahassüsle durmak 
istiyorum. 

Arkadaşlar bu böyledir. Büyük Meclisin te
celli eden içtihadı, kanaati daima bu esasta te
celli etmiş bulunmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar diyorlar ki, 54 üncü mad
de hakkında ayrıca izahat vereceğim, gerek Re
fik ince arkadaşımın geçenlerde yürüttüğü mü
talâada ve gerek encümen mazbatasında teşki
lâtı esasiye kanununun 54 ncü maddesinin ben
deniz tarafından tadili teklif olunup kabul edil
miş bulunan fıkrasında bu mevzu hakkında bazı 
noktai nazarlar irae ve izhar edilmiştir. Bunlar 
hakkında bilâhare cevap vereceğim. Yalnız ar
kadaşlar, Büyük Millet Meclisi böyle bir yol tut
muş ve tatbikatını yapmış. Teşkilâtı esasiye ka
nununun 26 ncı maddesiyle bu salâhiyeti kendi-
nefsine. almış amma acaba garp hukukunda 
böyle bir müessese \ar mıdır? Yoksa Büyük Mil
let Meclisi bunu kendiliğinden mi icadetmiştir. 
Bunu da tetkik etmek lâzımgelir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi büyük Türk milletine niyabe-
ten çok büyük şeyleri dünya hukukuna, dünya 
tarihine bidayeten doğrudan doğruya kendisi 
örnek olarak vermiştir. Bu Meclisin yapmış ol
duğu bir çok kanunlar dünya milletlerinin bir ço
ğuna - bu bakımdan övünmek için söylemiyorum, 
hakikati söylüyorum - Güzel bir misaldir. Acaba 
bu iş dünya mevzuatı hukukiyesinde nasıl bir 
yer almıştır. ? Salâh Yargı arkadaşımız beya
natlarında izah buyurdukları üzere Cumhuri
yetle idare olunan memleketlerde reisicumhu
run, meşrutiyetle idare edilen yerlerde meşru
tiyet hükümdarının affi hususi hakkı mevcut
tur. 

Şimdi bakınız fazla değildir, üç muhtelif, 
Avrupa'nın üç büyük müellifinin eserinden bu 
mevzu hakkındaki beynelmilel hukuk esasları
nın tatbikatını gösteren formülleri aldım. Mü
saadenizle yüksek huzurunuzda arzedeyim. 

Garo, beynelmilel ceza hukukunun en büyük 
üstadlarmdandır, Garo eserinin ikinci cildinde 
bakınız ne diyor, idam mevzuunda. Bunu bende

niz tercüme ettim, belki tercümede hatam vardır. 
fakat ben zannetmiyorum, samimî ve sadık bir 
tercüme yapıp huzurunuza arzetmeği vazifeden 
bildim. (Vidal) tercümesini muhterem üstad 
Dr. Deülbaşı arkadaşımıza yaptırdım. Öteki de 
uf ak i bir şey olduğu için burada, yüksek huzu
runuzda yapacağım. 

Garo bakınız ne diyor? «Jürinin müdahale
sinden sonra, Hükümetin müdahalesi vukubu-
lur. İcra kaideleri mevzuunda ileride görece
ğimiz gibi her idam mahkûmiyeti Adliye vekâ
leti ve Devlet riyaseti tarafından bir tetkiki 
mahsusa tabi tutulur ve bunun neticesi olarak 
sık sık ceza tahvilleri vâki olur. 

Şu halde görülüyor ki burada idamm icrası 
için hiç bir merhamete lâyik olmıyan canilerden 
gaynsmın geçmesine müsaade etmeyen muzaaf 
bir süzgeç mevcuttur.» 

«Kitabın icra faslmda Fransız usulü muha-
kemat kanununun 375 nci maddesi idamların 
kesbi katiyet ettiği tarihten itibaren sonra 24 
saat içnde tatbik edileceğini âmirdir. Fakat bu 
madde tatbik edilmemektedir. 27 eylül 1830 
tarihli Adliye vekâletinin bir tamimi, müddei
umumilere her idam mevzuunda bir muhtıra 
(memoire) tanzim etmesini bildirmiştir. Bu 
muhtıra Adliye Nazırının raporu ile birlikte 
Devlet reisine sunulur. İdamın infazı, bu hu
susta müsaade eden Reisicumhurun bir kararı 
olmadıkça infaz olunamaz. Bu karar Adliye 
nazırı kanalından tâyin edilen ceza mukarrera-

tm icracısı tarafından hazırlanır. Hakikati halde, 
bu usul 1788 fermanının zamanımızda tekrar tat
bikidir. Mahkûm takriben daima müracaat 
eder. Temyize müracaat etmemiş olsa bile af 
salâhiyetinin kullanılmasına imkân vermek için 
dosya yine Adliye vekâletine tevdi edilir. Tem
yiz talebi olmadığı halde bile temyizin kontrol 
etmesi keyfiyeti ileriye sürülmüştür. Bazı mü
him hâdiselerde temyiz talebinin bulunmayışı 
mucibi teessür görülmüştür. Her hali ve kârda 
bir mahkûmun idamından evvel affı reddedil
miş olmasma intizar olunur.» 

Ziya Gevher arkadaşımızın müdahalesine 
meydan vermemek için arada şunu da arzede
yim ki daima Reisicumhura, müddeiumuminin 
ve Adliye Nazırlığının raporu ... dikkat buyu-
rulsun M; Adliye nezaretindeki ceza işleri 
müdürünün ismi af ve ceza işleri müdürüdür. 
Orada geçeni Adliye nazareti bunu bir raporla 
Reisicumhura sunar. Bu, kitapta yoktur. Fakat 
bunu yüzlerce defa gazetelerde görmüşümdür. 
Reisicumhur mahkûmun avukatını da çağırır. 
Onu dinledikten sonra kararını verir. Hattâ 
Landro hâdisesi de böyle olmuştur. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Burada 
delâile ait bir şey yoktur. 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Dinleyiniz, 
müsaade ediniz: 
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«Vidalin 736 ncı sahifesinde «Oours de droit» 

affr hususi «Grace» devlet reisi tarafından mah
kemelerin hükmettikleri cezaların infazının tecil 
veya affıdır. İşbu tecil veya af, tamamiyle veya 
kısmi olabildiği gibi bir cezanın başka bir ceza 
ile tahvili veya bir ceza yerine başka bir 
cezanın ikamesi suretiyle yapılabilir. Eski 
Eoma impratorluğu kanuniyle ve bizim eski 
hukukumuzda kabul edilmiş olan bu usul kı
ratlığın yaptığı sui istimalin inikası olarak 
mutavassıt kanunlarımızla ilga edilmiş, fakat 
onuncu ihtilâl yılının 16 ncı termidor tarihli 
senatosu konsültü ile yeniden ihdas edilmiştir. 
Kuvvei icraiyenin salâhiyeti dahilinde olan bu 
usul, bu gün Reisicumhurun Adliye nasırı 
tarafından da imza edilmiş olan bir iradesiyle 
bahşettiler. Reisicumhurun ve Adliye nazırı
nın kararları ceza işleri ve hususi aflar umum 
müdürlüğü tarafından hazırlanır. Bilhassa gay
ri kabili kabul görülen taleplerin red ve ıt-
rahmdan sonra ceza ve af işleri umum müdürü 
müddeiumumiliklerin ve ceza müesseseleri mü
dürlerinin reylerini alarak gayri kabili kabul 
gördüğü müracaatları reddeder.» 

Şu fıkra da esastır, aynen okuyacağım: 
«Esas olarak devlet reisinin affi hususi 

bahşetmek hususunda hükümranlık kudreti 
vardır ve devlet reisi bu işte hiç bir şart ve 
murakabeye tabi değildir.» Devlet reisinin hak
kı affı mutlaktır. Müellif bizim mevzulunuzu 
görmüş gibi şu mütalâaları dermeyan etmiş
t ir : «Münhasıran nazari bakımdan affi hususi, 
icra kuvvetinin - Orada, bizde olduğu gibi Mec
lis değil reis olduğu için - teşriî kuvvete bir mü
dahalesi addedilmez. Zira, affı hususi, affr umu
miden farklı olarak hiç bir tadil iras etmediği 
ceza kanununun tatbikma engel olmaz. Zira 
bu tatbik, affı hususinin olduğu gibi yerinde bı
raktığı mahkûmiyetle icra edilmiş bulunmak
tadır. Kezalik kuvvei adliyeye de bir müdaha
leyi muhtevi değildir. Zira mahkûmiyeti baki 
bırakıp yalnız infaz şartlarını değiştirir.» 

Biz burada hususi af müessesesini mütalâa 
ediyoruz. Kanun yaparak affı umumî ile ceza
nın neticei hukukiyesini izale eden aministi fiil 
mi, yani kanun mevzuunu tetkik etmiyoruz. 
Cezayı tahvil ve tahfif gibi, cürüm ve cezanın 
esası baki kalmak şartiyle tatbik şekillerini 
değiştiren «Grace» meselesi yani affı hususi mü
essesesi üzerindeyiz. Meclis mahkûm olan bir 
kimsenin cezasını netayici hukukiyyesiyle affet
mekte değil, yani aministi mahiyetinde bir âmil 
değil, affı hususi mahiyetindedir. Saîâhaddin 
Beyin dediği gibi Fransa'da bu hak Reisicum
hura verilmiştir. 

Bizde ise doğrudan doğruya Müyük Millet 
Meclisi tarafından istimal edilmektedir. Bu hak 
Büyük Millet Meclisine verilmiştir. Büyük Mil
let Meclisinin de Teşkilâtı esasiye kanununun 
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2-3- ncı maddesi mucibince, vazifeleri meyanma 
dahildir. Şunu da arzedeyim ki, Teşkilâtı esa
siye kanununu ihzar eden encümenin mazbata
sından aynen aldım, 26 ncı maddede tadadolu-
nan Meclis salâhiyetleri asla tahdidi değil
dir. -Çünkü Meclisin hukukuna hudut tasavvur 
etmek kabil olamaz. Bunun içindir ki, (Gibi) 
edatı konulmuştur. 1340 senesi martının doku-
saTıcu günkü zaptında aynen yazılmıştır. 

Bir de, 3 'ne bu mevzuu bitirmiş olmak için, 
şunu arzedeyim: Büyük Millet Meclisi kütüp
hanesinde mevcut olan ve ingiliz ceza hu
kuku hakkında totkikatı muhtevi bulunan 
eserin fiOS nci sayfasında iransızca olarak; 

j Bendenin burada Türkçeye tercüme ederek ar-
sedeceğim, Belki ufak bir yanlışlık yaparım 
amma esasını da arzederim. Diyor ki; yılda va
sati olarak İngiltere'de 30 tane idam kararı 
verilir ve bunlardan takriben yarısı infaz olu
nur. Kitap yukarıda Meclis kütüphanesindedir. 

NÜM AN AKSOY (Antalya) -— Onu kıstas mı 
yapacağız? 

FEEÎDU NFÎKBÎ (Devamla) — Kitap yu
karıda. Meseleyi bu kadar büyütmiyelim üç 
yılda bir adamın idam cezası. Büyük Millet 

I Meclisinin haiz olduğu bir salâhiyetle, hapse 
I tahvil edilince dünya yıkılmaz. Nitekim îngil-
j tere'de böyle yapılryor. Kitap Meclis kütüp-

hanüiıindedîr. Sayfa numarası 608 etir. Kitabın 
numarası 083 dür. Okumak istiyen arkadaşlar 
teşriî buyursunlar, okusunlar. Şimdi başka bir 
mav^aa geçeceğim: 54 ncü madde meselesi. Ar
kadaşlarıma mazbatalarında diyorlar İd; Teş

kilatı esasiye kanununun 54 ncü maddesinin 2 nci 
vıkrasmda, mahkemelerin mukarreratı hiç bir 
veç!"ü!-! Meclis tarafından değiştirilemez diye 

I bir hüküm vardır. Bu fıkra ile 26 net maddeyi 
ııasiii teklif ederiz? Teşkilâtı esasiye kanununun 
bıı mevzudaki bütün ahkâmını birbiriyle bir kül 

I halinde ve hukuku eoasiye tâbirlerinin aydın
lığı altında mütalâa etmek ve bir neticeye var
mak ikfea eder. Şimdi bakınız efendim. 

I İkinci devre, sene İ, içtima 42, tarih 1840 se-
J nesinin 4 ncü aynım 20 nci günü. Birinci celse, 

sahife. 1009. 
«Madde 54 — Hâkimler bilcümle dâvaların 

muhakemesinde ve hükmünde müstakil ve her 
türlü müdahaJâttan azade olup ancak kanunun 
hükmüne tabidirler. 

Mahkemelerin mukarreratını kuvvei teşriiye 
I ve kuvvei icraiye hic bir veçhile tebdil ve tağ-
| yir edemez. 

REİS — Sos isteyen var mı efendim?. 
B'.ı madde hakkında bir teklif vardır.» 
Bendenizin teklif ettiğim madde şu: 

«Kiyaseti Geîileye 
54 ncü. maddenin bervechi ati ıslâhını teklif 

eyleriz,* 
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Dikkat buyurulsun, imza bir olduğu halde 

(Eyleriz) deniliyor. 
«ikinci fıkra : Mahkemelerin mukarreratmı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri 
Heyeti hiç bir veçhile tebdil ve tağyir ve infazı 
ahkâmına mümanaat edemez. 

Dersim 
Feridun Fikri» 

Bendenizin teklif etmiş olduğum madde bu
dur. 

«Celâl Nuri Bey (Gelibolu) — Encümen 
bunu kabul eder.» 

«Reis — Feridun Fikri Beyin teklifini 
encümen kabul ediyor. 

Feridun Fikri Bey (Dersim) — Çünkü 
bizim şimdiye kadar kabul ettiğimiz maddelere 
göre ayrı bir kuvvei teşriiye, ayrı bir kuvvei ic-
raiye yoktur. Teklifimin kabulünü rica ede
rim. 

REİS — Efendim, ikinci fıkra burada di
yor ki, (Mahkemelerin mukarreratmı kuvvei 
teşriiye ve icraiye hiç bir veçhile tebdil ve tağ
yir edemez). Bımım yerine Feridun Fikri Bey 
(Mahkemelerin mukarreratmı T. B. M. Meclisi 
ve İcra Vekilleri Heyeti hiç bir veçhile tebdil 
ye tağyir ve infazı ahkâmına mümanaat ede
mez.) Bu tadili reye koyacağım.» 

Reye koyar ve kabul olunur. 
Şimdi arkadaşlar; bendeniz, o zamanki Teş

kilâtı Esasiye encümeni mazbatasını tetkik bu
yurursanız görürsünüz İd Reis Yunus Nadi Bey, 
Mazbata Muharriri Celâl Nuri Bey, Kâtibi de 
bendeniz. Biz bu kazai maddeleri bizim eski Kar 
nunu Esasimizi, sırf aydınlatmak için arzediyo-
rum, ve o zaman toplu şekilde Cumhuriyet ka
nunu Esasisi şeklinde yapılmış olan Lehistan 
Kanuna esasisini tetkikatımıza esas tuttuk ve 
şu şekilde encümen tarafmdan Yüksek Heyeti
nize o zaman sunulan o madde yani 54 ncü mad
de Lehistan kanunu esasisinin 77 nci maddesi 
esas tutularak tanzim edilmişti. Arkadaşları 
tenvir için arzediyorum. Lehistan kanunu esa
sisinin mezkûr maddesinde «hükkâm adli vazi
felerinin ifasında müstakil olup ancak kanuna 
tabi bulunurlar. Mukarreratı adliye ne kuvvei 
teşriiye ne kuvvei icraiye tarafından tadil olu
namaz». Denmektedir. O zamanki Teşkilâtı esa
siye encümeni birinci fıkrayı o şekilde yazmış 
ve ikinci fıkrada (mukarreratı adliye) yerine 
(mahkemelerin mukarreratı) tâbirini kullan
mıştır. 

bunda maksut olan asla ve kafa; Mec
lisin, (bizde meclistir) Lehistan'da Reisi Devle
tin affı hususi hakkına asla halel getirilme
sini bir an bile derpiş etmemiştir. Nitekim onun 
delili şudur; Lehistan kanunu esasisi Büyük Milr 
let Meclisi kütüphanesinde, eski Ayın tari
hinin 5 nci cildinin 33 ncü sayfasında mevcut
tur. 47 nci maddesinde «af ve mücazatm tahfifi 

ve bir hükmü cezainin tehiri hakkı Reisicum
hura aittir. Reisicumhur, ittiharn edilerek Di
yet Meclisi huzurunda hükmedilen nuzzar hak
kında bu hakkı istimal edemez. Fakat kuvvei 
teşriiye vasıtasiyîe affı umumî isdar edebilir». 

Görülüyor ki mevzuun tamamiyle tetkik 
edilmiş olması ve aydınlatılması bakımından bu 
tetkikleri yapmış bulunmaktayım: Tekrar ede
yim, mukarreratı adliyeden buradaki maksat 
yani Lehistan kanunu esasisinin 47 nci maddesi 
esas tutularak tanzim edilmiş bulunan bizim 
54 ncü maddenin 2 nci fıkrası ile bizim 28 nci 
madde tezat teşkil etmez. 

Kanunu esasiler malûmu âliniz ... Refik İn
ce'nin kurumu tarafndan bastırılan Teşkilâtı 
esasiye kanunları, her tarafı beraber gözde tutu
larak tetkik ve mütalâa edilmeğe değer birer 
bütündür. Bunu mütalâa ederken mümasil mem
leketlerde kanunun infazı arasındaki köprü na
sıl kurulmaktadır. Bunu bulmak lâzım. Vehle
ten yalnızca mukarreratı adliye kuvvei teşriiye 
ve icraiye tarafından tadil edilemez dedik mi 
ne olacak? Bunun ahenkli şekilde anlaşılması 
için bu mukarreratı adliye meselesi ve mücazatm 
tahfifi ve cezanın tağyiri kısmını asla ilgilen
dirmez olduğunu kabul etmek lâzım gelir, yani 
o, bütün bütün başkadır. Affı hususi müessese
sini mukarreratı adliye veya mahkemeler mu
karreratı ile karıştırmak katiyen caiz değildir. 

Arkadaşlar, daha bir çok maruzatım vardır. 
Fakat beni sabırla, ulüvvü cenapla dinliyen bü
yük ve muhterem Heyetinizin yüksek semahatı
nı suiistimal etmek istemem. Bendeniz arka
daşlar tarafından vâki olacak mütalâalerı ce
vaplandırmak hakkını muhafaza ederim ve cevap-
lıyacağım. Yalnız şunu söylemek istiyorum, bu 
yolu ilk defa açan ben değilim ve kendimi mü
dafaa tarzında da bu sözü söylemiyorum. Ben
ce bu yol lâzımdır. Dünyanın mevzuatı Iıuku-
kiyesinde mevcut olan bu iş adliye ile de tezat 
teşkil etmez. Her yerde vardır, affı hususi mü
essesesi her yerde yaşamaktadır. Affı umu
mî meselesi ayrı bir iştir. Şimdiye kadar 
bu mevzuda idam kararları hakkında veri
len takrirler o celsede halledilmiş ve Ad
liye encümenine gönderilmemiştir. Yüksek 
Reislerimiz affetsinler, yalnız bunun gön
derilmesini doğru görmüyorum. Madem
ki Meclisin hakkıdır ve kendisine maletmiştir, 
bunun burada bitirilmesi lâzımgelir. Bu kara
rın infaz edilmemesi hususunda evvelce Meclis
te tezahür eden şuura hürmeten, benimle hem
fikir olan arkadaşlarımla, bu, idamı müzakere 
edilmekte olan adam hakkındaki hükmün ade
mi infazı hususunun Yüksek Heyete arzına ka
rar vermiş bulunmaktayız. Bendeniz bu maru
zatı müstakbel mesaimiz bakımından arzettim. 
Yoksa taraftar olan arkadaşlarımız da zanne
derim ki, o zaman Meclisi Âlinin müzahir oldu
ğu noktai nazarı muhafaza etmektedirler. İnşal-
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lah nıüsbet bir netice hâsıl olur. Fakat bende
nizin asıl arzetmek istediğim, Mecliste bir yığın 
idam dosyası vardır, gelmektedir ve gelecektir. 
Bunları ciddi ve tam bir şuurla okuyup, tetkik 
edip reyinizi hiç bir şeyle mukayyet olmaksı
zın istimal etmeniz için, rahat bir kalple karar 
verebilmek için bu mütalâatımı arzederek, Yük
sek Heyetiniz huzurunda tasdiatta bulundum. 
Affımj rica ederim, maruzatım bundan ibaret
tir (Alkışlar). 

SALÂH YAEĞI (Kocaeli) — Burada ben
denizin maruzatım, Feridun Fikri arkadaşımı
zın noktai nazarına mugayir herhangi bir beya
natta bulunarak vaziyet üzerinde bir münakaşa 
kapısı açmak maksadiyle değildir. Yalnız 
iltifat buyurdular. Benim mazbata muharriri ol
duğum zamana ait geçmiş müzakerelerin za
bıtlarından bir kısmını okudular. Orada da ar-
zettiğim gibi, bendenizin kanaati hukukiyem, 
büyücek bir ekseriyetin de aynı fikirde oldu
ğunu her vakit görüyorum, o da mahkemenin 
hâkimin haiz olduğu takdiri delâil hususunun 
Büyük Millet Meclisinde mevzuubahis edilerek 
bir hâkimin yapmış olduğu usuller dairesinde 
ve o takdiri yaparken gerek maznunun ve gerek 
müddeiumuminin ve gerek hukuku şahsiyeye 
taallûk eden müdahili dâva suretinde bulunan 
kimsenin bile usulü kanuna göre hâiz olduğu 
salâhiyetler dairesinde burada meselenin mev
zuubahis edilmiyeceğidir ve bunda çok titiz dav-
ranılması lâzımgeleceği kanaatini her zaman 
muhafaza ederim ve görüyorum ki pek çok ar
kadaşlarımız da tamamen bu fikirdedirler. Bir 
kere idam cezası hakkında bir mahkemenin ver
diği karar resen tabii temyiz olmasına rağ
men Temyiz mahkemesince tasdik edildikten 
sonra o hüküm kesbi katiyet etmiş ve o adam 
hakkında isnat olunan fiil ölüm cezasiyle ne
ticelenmiştir, artık adalet hükmünü vermiştir, o 
ona mahkûmdur. Fakat dünyanın her yerinde 
olduğu gibi idam cezasının infazı ayrı bir ka
rara tabidir. Bizim Teşkilâtı esamiye kanunu
muzda ölüm cezasına tabi olanların evrakının 
buraya gönderilmesi ve Temyiz mahkemesi bu 
kararı tasdik ederken mütaakıp kanuni muame
lelerin ifası için evrak B. M . Meclisine sev-
kedilmek üzere Baş müddeiumumiliğe der. Btı-
da böyle bir kilise halinde formüldür. Bu şekil
de gelmesi yalnız infas için Yüksek Meclisin 
karar vermesi içndir. Şimdi Feridun Fikri ar
kadaşımızla aramızda böyle bir münakaşa tev
lit eden mesele kendileri bir mahkûmun ceza
sının yirmi sene ağır hapse tahvilinde adalet bu
lunduğu kanaatinde bulunabilirler ve onu da 
Yüksek Heyete arzederler. Amma burada izah 
ederlerken delil olarak ayak izi bulunmuş, bu 
bir lâstikmiş, yan bastığı görülmüş, hakikaten 
bu adam da yanbasardı denmiş, amma ona mı ait, 
deği mi tesbit edilememiş gibi hazırlık tahkika
tına ait bu gibi şeyler üzerinde uzun uzadıya bu 
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Moclis kürsüsünde veya Adliye encümeninde 
münakaşa edilemez. Okunan şeylerden hâsıl edi
lecek intibaa göre, nasıl ki bendenize atfedile
rek, o zaman hâdise hakkında sorulan sual kar
şısında, encümeniniz bu meselede cezanın teb
dilini daha adalete uygun görmüştür, karar Yük
sek Heyetinizindir, hukuku hükümraniyi haiz 
olmanız itibariyle bu salâhiyetinizi dilediğiniz 
gibi istimal edersiniz demiştim. Böylece mesele 
kapanmıştır. Yoksa ayağının izi yanhastı, çamu
ra battı, bu meseleleri burada inceden inceye tet
kik için Temyiz mahkemesinden gayri teşkilât sa-
yûr,H\tina'iır hh' heye+i tetkik maMyetinde değiliz. 
«'"'^ıJi s f l u y o r l ı r ve. un ,̂ atını her yeımde de 
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kaııuıııınun 50 küsur bilmem kaçıncı maddesi mu-
cibi-ıne biç bir kuvvet tarai'mdan. tağyir yy 
tebdil ediiemiyeceği esası kabul ulunduktan 
sonra b i rada hâkimin delillerine ve vicdani 
kanaatma sebep olan hususa fcm tefekkürüne 
ayrıca mahal yoktur. Eğer tezekkür edersek 
biz burada kazai salâhiyeti haiz bir teşek
külü adli olacağız. Mahkemei temyiz de tefek
kür etmez. O zaman diğer tarafı da dinlemek, 
âmme davasını açanı da dinlemek icabeder. 
Müdafaa vekilini de dinlemeli. Meclisin böyle 
salâhiyetlerini istimal ettiği hususlar vardır. 
Vekilleri hakkında, tıpkı bir sorgu hakimi 
salâhiyeti ile şahit dinler, tevkif kararı verir, 
bu salâhiyetleri istimal ettiği vâkidir. Burada 
infaz kararını verirken kendilerinin beyana-
trndaki her husus tetkik edilir, deliller bura
da incelenir şeklindeki noktai nazarlarına işti
rak etmiyorum. Üst tarafı da gayet açıktır. 
Kendilerine bir noktada tamamiyle iştirak edi
yorum. Hakikaten ne benim 18 sene bulundu
ğu m Adliye encümeni Mazbata Muharrirliği 
zamanında ne ondan evvelki devrede cezanın 
değiştirilmesi ve hafiflestirilmesine dair olan 
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kararlar encümene havale edilmemiştir. Böyle 
bir teamül vardır amma bunun, aksine bîr sarahat 
de olmadığına göre, o gün Makamı Riyaset nazarı 
itibara alınmış bir takrir addederek Encümene 
göndermiş olabilir. Bugün huzurunuza arze-
dilen mazbatada ekseriyet reyi kendi noktai 
nazarları gabidir. Fakat esbabı mucibesinde 
20 seneye tahvilini istiyorlar, bir kısım ar
kadaşlar da böyle bir kanaate vâsıl olmamış
lar, infazın doğru olacağı mütalaasında bulun
muşlardır. Mesele huzurunuzdadır. Üzerinde 
daha fazla durulmağa tahammülü yoktur, ni
hayet bir karara bağlanacaktır. Bu münase
betle şu müzakere esnasında arzedeyim ve bu 
mesele tebellür etsin; ölüm cezaları hakkında 
Temyizin kararma iktiran etmiş meselelerde 
yalnız infazı hakkında veya ademi infazı hak
kında karar veririz. Bunun dışına çıkarak 
hükmün istinadettiği vicdani hususlara ve in
celemelere, yani işin teferruatına giremeyiz. 
Böyle bir çığır açmak da doğru değildir. 
Zannediyorum ki buna da salâhiyet meselesin
de hiç bir yerde emsal gösteremezler. Maruza
tım bundan ibarettir. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Efendim, bir an 
için hâtıralarınızı ihya etmek isterim. 

Bu meselenin ilk müzakeresinde bu idam ka
rarı okunduKtan ve malûm nazarı dikkate alı
nan takrir encümene havale edildikten sonra, 
ikinci idam kararma ait olan mazbata okunduk
tan sonra kürsüye gelmiş, bazı izahatta bulun
muş, onun üzerine bazı arkadaşların da iltiha-
kıyle cereyan eden müzakere esnasında Feri
dun Fikri arkadaş kürsüye gelerek demiştir ki, 
«Huzuru âlinize gelirken daha çok müsterihim. 
Çünkü birincide yalnızdım. Fakat bu idam ce
zasında dört arkadaşla beraberim.» 

Bu dört beş arkadaşla beraber muhalif bu
lundukları mazbata, birincisinin Adliye encü
menine havalesinden on dakika sonra tasdik 
edilmiştir. Binaenaleyh bir an içerisinde iki 
idama taallûk eden vaziyet bize Meclisçe hak
ka, adle vusul için kendince münasip gördüğü 
şekil ve surette hareket edileceğine en yakın 
bir misal teşkil eder. Onun için usul üzerinde 
burada cereyan eden, bir saat tutan bu müza
kereyi ben kendi noktai nazarımdan biraz fay
dalı bulmadım. Eilâkis, arkadaşlar ne ziyan 
ettik diye bir sual sormak lâzımdır. Bu işi Ad
liye encümenine göndermiş olmakla millet na
mına ne ziyan ettik?' Hiç bir faydası olmasa bi
le Feridun Fikri arkadaşımızın bir vatandaşın 
hayatı için bu kadar söz söylemiş olmasını bir 
kâr sayarım. Hukuku hükümranimizi kullan
makla bu müzakere cereyan ediyor. Ben hü
kümran oluyorum. Amma, ille bir defa müza
kere edilsin diye bir talep yoktur. Kendi ken
dimce karar vereceğim bir mevzu üzerinde ken
dimi tenvir ediyorum. Vereceğim kararı hangi 

kuvvet elimden alabilir? Binaenaleyh teamüller 
dahi ihtiyaçlarm tahtı tesirinde olarak âmme 
menfaati namına değişebilir. 

Şimdi arkadaşlar af, cezanın tecili, cezanm 
tahvili gibi muamelelerin heyeti mecmuası B. 
M. Meclisine aittir ve bunların hepsinin mâ
nası aftır. Neden af? Takibatı kanuniye ifa 
edilmesin, bir müsamahadır. Ceza on seneden 
beş seneye insin, bir müsamahadır, kürekten 
kalebentliğe, sürgüne tahvil edilsin, bir müsa
mahadır, bir aftır. ğimdi Feridun Fikri arka-

j daşımız bütün bunlara rağmen, bu gibi karar
ları bir defa müzakere ile verildiğini söyleme
sine rağmen, iki defa müzakere ile çıkmış ka
nunların numaralarını vereyim, tetkik etsinler 
1441, 1741, 15 Mayıs 1927 tarihli, umumi aflar
dan bahsetmiyeceğim, 2176 numaralı kanun, 
Rize'de mahkûm edilen Hulusi ve Osman Ze
ki'ye taallûk eden bir kanun, ki, cezanın teci
line, bilmem nesine ait bir şeydir. 10 haziran 
1929 tarih ve 1516 numaralı kanun, Suudi Mev
levi diye bir zata aittir. Sonra Edirne emniyet 
müdürüne ait 3510 numaralı kanun, Yüzbaşı 
ziya yıldırım'a ait 3532 numaralı kanun. Sonra 
Mülâzım Memed Zati, 1928 tarihinde çıkan ka
nun, en yakın bu tatile tekaddüm eden günler
de bir jandarma zabitinin affı hakkında çıkan 
kanun. Nereye geliyor bunlar? Hepsi hukuku 
hükümranimizin istimali yolunda kararlar ol
duğu gibi kanunlar da yaptığımız şekilde bir 
mütalâaya kalıyor. Binaenaleyh bu kararları 
biz şu veya bu şekilde kendilerinin ifadesi şek
linde bir müzakere ile kabul etmiş olmakla be
raber Adliye veyahut herhangi bir münasip gö
receğimiz bir encümende tetkik ettirmeği, hu
kuku hükümranimizi kullanmazdan evvel mâ-. 
ni görmek, böyle bir şey yapmakla hata ettik 
yolunda mütalâa dermeyan ederek bir çok mi
sallerle, bizzat hukuku hükümraniye karşı mü
dahale göstermekten başka türlü gösterilemez. 

Şimdi arkadaşlar; bu kısmı böyle hallettik
ten sonra Adliye encümeninin mazbatasma ge
çiyorum. Bir defa Adliye encümenine mensup 
olan arkadaşlara, Feridun Fikri'den maada, 
hepsine bir noktada ittifaklarından dolayı, yani 
bu mazbatada muhalif gibi görünen, hakikatte 
heyeti umumiyesinin muvafık olduğunu gördü
ğüm ittifaklarından dolayı teşekkür etmeği farz 
bilirim. Onlar da hükmü hâkime, takdiri delâ-
ile müdahale olunamaz diyorlar. Sekiz kişi de 
Feridun Fikri arkadaş da bu noktada birleşiyor, 
Meclisten verilen karar her ne kadar nazarı 
dikkate alınmış bir karar ise de 20 senede Mec
lisin gösterdiği tezahür bizim temaülâtımıza mu
vafıktır, iştirak ederiz, diyor. Fakat Feridun 
Fikri arkadaşımız gibi asla, onun bahsettiği gibi, 
B . M. Meclisi hukuku hükümranisi dola-
yısiyle lâyetenahi salâhiyeti haizdir. Şartsız ka
yışız takdiri delâile dahi gidebilir, demiyorlar. 
Ondan dolayı, zaten bütün arkadaşların ittifak 
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etmeleri icabeden bu fikirden dolayı kendi he
sabıma teşekkür ederim. 

Şimdi usul noktasını hallettik. Meclis böyle 
muvafık görmüş, böyle karar vermiş ve encü
mene göndermiştir. Adliye encümeni de cidden 
âlimane, vâkıfane ve Teşkilâtı esasiyenin emir, 
maksat ve ruhuna çok uygun bir şekilde maz
batasını tanzim etmiş oluyor. Diyor ki; filân 
adamın idam cezasını 20 seneye indiriyoruz, ni
çin müebbet kürek yapmıyoruz? emsali gibi. O 
halde niçin bir seneye indirmiyoruz? Niçin affet
miyoruz? 20 seneye indirmek veya çıkarmak için 
mikyasımız nedir? Hâkimin elinde, bir karar 
verirken bir ölçü vardır. Şunu gördüm bunu 
gördüm, kanaat hâsıl ettim ve kanunu tatbik et
tim, şu cezayı veriyorum diyor. Peki 20 seneyi 
isetiyen ne diyor? ,ben takdiri delâile müdahale 

etmiyorum diyor. Diyor amma Salâh Yargı ar
kadaşımızın dediği gibi, burada defaatle mevzu-
ubahis edildi, şu veya bundan dolayı vicdanen I 
kani olmadım diyerek ve elini de böyle vura
rak... 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Sizde vuru
yorsunuz I 

REFİK İNCE (Devamla) — Elini böyle kal- I 
binin üzerine vurarak. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Siz de vuru- I 
yorsımuz, tehzile gitmiyelim. 

REİS — Feridun Fikri Bey, hatibin sözünü I 
kesmeyiniz. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Rica ederim. 
Tehzil ediyor. 

REFİK İNCE (Devamla) — Elini kalbinin 
üzerine vurarak, vicdanını göstererek, kanaat j 
getirmedim. dediler. I 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Tabii. 
REFİK ÎNCE (Devamla) — Ve bunun için 

cezanın tahfifini istedim diyorlar. Fakat ölçüsü 
yoktur ve hâlâ da ölçüden mahrumdur. Adliye | 
encümeni diyor ki ; o halde cürüm sabit olduğu- i 
ua «röro bana ortadan kaldırmak yoluna gitmek | 
için dahi bir sebebe müstenit olması lâzımdır. 
Arkadaşlar, Feridun Fikri arkadaşımız kendi 
sözlerini temine medar olmak için bize kitaplar, ı 
sahifeler, kütüphaneler ve kitap numaraların
dan bahsetti. Tabii, ihtiyarı zahmete lüzum yok. 
Aynen kabul ettik. Fakat söylediği hususların 
İşendiğine hangi, dâvada hak verdiğini anlıya-
madım ve bunlar evrak tetkik edilmesin diyene ı 
karşı söylenecek sözdür. Fransa'da, Almanya'da 
İsveç'te Norveç'te böyle oluyormuş, Adliye ve
kâletince tetkik ediliyormuş. 

Elbette. Affı hususiye tallûk eden husus- I 
lordan maada bizim Reisi Cumhurumuz af sa- i 
lâhiyetini kullanıyor. Hiç kâğıt geliyor mu? i 
Tıpkı Fransa'da olduğu gibi Adliye vekâletinde | 
tetkik olunuyor, şu ve bu sebeplerden affe müs- j 
tahaktır diye arzediliyor. Îndelicap Reisicum
hur istediği zatı bu af kararını imzalamadan | 
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evvel çağırır ve dinliye bilir. Hattâ avukatmı 
ve maznunu dinliyebilir, dinlemeğe bizce mani 
bir şey yoktur. Maksat nedir? Adalete ulaş
maktır. Aynı maksadı ifa ile mükellef tanıdı
ğımız Büyük Millet Meclisinde evrakın okun
masını meneden bir kuvvet yoktur ve okun
maktadır. Fakat okunduktan sonra verilen idam 
kararları karşısında alınacak vaziyet nedir? Dâ
va budur. Bendenizce asıl çözülmesi lâzımgelen 
ihtilâf noktası budur, Feridun Fikri 'nin müta
lâaları, alelıtlak dinleyebiliriz ve noktai naza
rımızı bildiririz mahiyetindedir. Şimdi arkadaş
lar, bir defa af kararlarında, bendenizin de 
kiymetli bir ilim adamının bir makalesinden 
iktibas ettiğim bu salahiyetli sözler üzerinde 
tevakkuf edeceğinizi tahmin ettiğimi arze-
derim. 

1. Sebepsiz veya sebep göstermeden affola
maz; 

2. Bu sebepler kazai bir uzvun nazarı dik
kate alacağı sebepler olamaz; 

Büyük Millet Meclisinin af kararlarının 
mahiyeti kazai mahiyette değildir. Adliye en
cümeninin noktai nazarına tamamiyle iştirak 
ediyorum, tamamen siyasidir. 

3. Meclis affederken af gayelerinden bi
rini istihdaf etmek mecburiyetindedir. O halde 
çıkardığımız kanunlara göre af kararlarının 
mahiyeti nedir: Amme hizmeti ve Devletin 
menfaati bir mahkûmun affettirilmesin! ica-
bettirmelidir. Meselâ Ahmet Demir namında bir 
emniyet müdürünü affederken esbabı mucibe 
mazbatasında deniliyor ki; 

«...Ahmet Demirin, yüksek tahsil görmüş, il
mi ve meslekî müktesebatını Viyana'daki tahsili 
ile genişletmiş ve meslekinin ameli sahasında 
temayüz etmiş genç, faal, metin, irade ve seci
yeli, güzide bir zabıta âmiri olduğu ve mah
kûmiyetinin infazı halinde, bu gencin şahıs ve 
istikbali bakımından doğacak zararlardan ma
ada zabıta meslekinin de böyle çalışkan ve 
mütemayiz bir uzuvdan mahrum kalacağı ve 
buna karşı ceza tatbikatından maksud olan 
gayenin de elde edilemeyeceği anlaşılmış ve bu 
itibarla müstedinin Yüksek Meclisin af ve 
atıfetine lâyık olduğuna...» 

Demek ki, bu af hakkımızı kullanırken âm
me hizmetini ve Devletin menfaatini görüyo
ruz. İkinci sebep, ahlaklaştıracak gaye olma
lıdır. Buna en güzel misal 3532 numaralı ka
nunla affettiğimiz yüzbaşı Yıldırım Zıya Be-
lentepe iıin af fidir. Orada diyoruz ki; vatan-
perverane hizmetleri vardır. Bonra tatil sıra
sında gene bu şekilde bir af kararı verdik. 
Bunun en güzel misali arkadaşlar, Erzincan 
hâdisesi münasebetiyle, kaçmak ellerinde iken 
kaçmadıktan başka felâkete uğrayanlara yar
dım etmekte hizmetleri görülen adamların ce
zalarını affettik. Neden affettik? Çünkü mil
let görecekki bu affın hikmeti ahmaklaştırmaktır. 



î : 35 16. 3 .1942 C : 1 
Binaenaleyh millet bu vaziyette bulunanları 
affedecek kadar semahat gösterir. Diğer si
yasi bir sebep de Hükümet, Büyük Millet Mec
lisi, efkârı, umumiyenin hassasiyeti dolayısiyle 
onları tatmin edecek bir vaziyette âmme men
faatini göze alarak affedebilir. 

Bütün bunları hülâsa ettiken sonra bu mev-
zuubahis adamın affı için hangi sebep vardır 
ve hangi sebep gösterilmiştir, diye biran için 
düşünüyorum ve görüyorum ki nihayet Feri
dun Fikri arkadaşımızın burada söylediği «ben 
kani olmadığımdan» ibaret olan sözüdür. Çünkü 
şahidin biri böyle söylemiş, diğeri ona cevap 
vermiş.. 

Binaenaleyh Adliye encümeninin gayet sarih 
surette bu adamın asılıp aşılmaması keyfiyeti 
dosyasını teşkil eden kara mürekkepten çıka
cak değildir. Onun, mesuliyeti vicdaniye ve 
şahsiyesi, Teşkilâtı esasiye kanunundan kuvvet 
alan ve millet namma icrayı kaza eden müstakil 
hâkimlere vermiştir ve müstakil hâkimlere ver
miş olmakla Büyük Millet Meclisi kendi hakkı 
hükümranisini tahdit etmiş değildir. Büyük 
Millet Meclisinin hakkı hükümranisini istimal 
etmesi kazai vazifeleri üzerine alması değil, 
siyasi kudretini kullanarak vaziyete göre tedbir 
almasıdır. Yoksa delâilin takdiri yoluna gidil
mesi ile husule gelecek vaziyet gayet acı olur. 

Adliye encümeninin ekseriyetini teşkil eden 
arkadaşlar, prensipte beraber olarak yalnız na
zarı dikkate alman şeyin keidilerinin ruhlarına 
mülayim geldiğini söylüyorlar. Hâkimlerin 
mukarreratma, delâile hürmet gösteriyorlar. 
Muhterem Heyetten ricam, herhangi bir cihet
ten bakılırsa bakılsın, orta yerde ne affı hususi 
ve ne de şu veya bu şekilde hususi müzahereti 
mucip olacak bir keyfiyet yoktur. Bendeniz 
Adliye encümeninin akalliyet noktai nazarmm 
reye konmasını ve kabulünü Yüksek Heyeti
nizden rica ediyorum (Alkışlar). 

FERÎDUN FÎKRÎ (Bingöl) — Arkadaşlar; 
Refik İnce arkadaşımız benim neyi kasdettiği-
mi, ne demek istediğimi anlayamadıklarını söy
lediler. Ben tezadlarla dolu ifadeleri ile nere
ye varmak istediklerini anlayamadım. Hakikati 
halde, Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı mad
desinin Meclise verdiği hak ve salâhiyeti, sizin 
imzanız bulunan o mazbatada bunu teyit ederek, 
iştirak ederek izhar buyurduğunuz noktai na
zarınızı şimdi hiçe irca etmek neticesine varmış 
oluyorsunuz. 

Yani Meclisin şimdiye kadar yapmış olduğu 
tatbikatın ehemmiyeti yok, 26 ncı maddenin bu 
husustaki imzanızla Adliye encümeninin muh
telif mazbatalarından anlaşıldığmm mânası 
yok, tatbikatı yok. Yalnız hangi adamdır, ne
dir? Kimdir dediğimiz ricalil gayp mahiyetin
de olan meçhul müellif kimdir? Neyin nesi ol
duğu ve ismi söylenmiyen bir adamm mütalâa-

siyle Büyük Millet Meclisinin 20 senelik tatbi
katı hiçe müntehi olacak. Buna nasıl vicdanı
nız razı olacak Refik înce. Mesele gayet aşikâr
dır. Encümen ekseriyetinin noktai nazarını be
ğenmiş oluyorsunuz. Encümen ekseriyetinin vic
danı, Meclisin tecelli eden şuuru kabul etmiş
tir, muvafık bulmuştur. Mukaddemata bakma
yınız. Netice; Mecliste tecelli eden bir şuur 
vardır. İşte o şuurun tecelli etmesi ve sizin sö
zünüzle ikinci bir defa daha münakaşaya var
ması, mahzur buradadır. Esasen Meclis reyini 
kullanmıştır. Fakat siz öyle istiyorsunuz ki 
meçhul bir müellifin mütalâasına istinat ve 
ekalliyet noktai nazarma iştirak ederek Mecli
sin; buradaki 63 reyi muhalife karşı 125 reyle 
tecelli eden noktai nazarı hiçe müntehi olsun. 
Böyle bir şey olamaz. Bu hak mutlaktır? Böyle 
meçhul bir müellifin şu esbabı mucibe, bu es
babı mucibe dermeyan etmesi bir krymet ifade 
etmez. Meçhul müellif bize kararını dikte et
tiremez. Biz tatbikatımıza bakarız. 20 sene bu 
Meclis bu hakkı kullanmış mı? Kullanmış. Bu 
hakla amel etmiş mi? Etmiş. Encümen mazba
taları göndermiş midir? Bu mazbataların altına 
imza etmiş miyiz? Etmişiz. Siz de o mazbata
ların bir tanesini imza etmişsiniz. Esbabı siya
siye olacak, şu olacak, bu olacak... Teşkilâtı 
esasiyede böyle bir şey var mı? Tatbikat böy
le mi diyor? Hukuku hükümrani takyit edilir 
mi? Efendim, takdiri delâil mevzuubahis de
ğildir. Böyle niye elimizi, kolumuzu bağlıyor 
sunuz? Okuyacaksınız. Okuyupta ne olacak? 
Evrak okunmaz mı diyorlar. Okunduktan son
ra neticei mantıkıyesi ne olacak? Bir şey yap-
mryacak mıyız, tetkik etmiyecek miyiz, gözü 
kapalı mı gideceğiz? Hayır efendim ,bu mües
sese mevcuttur. Demin zatı âlinize arzettiğim 
veçhile İngiltere'de yılda 30 idamdan on beşi, 
yani yarısı infaz edilmektedir. Şu halde böyle 
bir esas mevcuttur. Diğer bir ciheti daha arze-
deyim; Adliye encümeni Mazbata muharriri 
dediler ki; Vidal'in eserinde idam meselesin
den bahis var mıdır? Reisicumhur idam husu
sunu da tetkik eder ve idam dosyalarının tet
kiki Garo'nun eseriyle de müeyyettir. Behe
mehal Reisicumhura gitmektedir, gitmeden in
faz edilemez. İki eseri beraber mütalâa ettikten 
sonra iki eserin mahiyeti meydana çıkar. En 
mühim bir mevzu üzerindeyiz. Ekalliyetin nok
tai nazarını kabul etmek demek, Meclisin o 
gün tezahür eden noktai nazarını hiçe irca et
mek demektir. İşte bundan dolayıdır ki bir mü
zakereye tabi olan bu maddenin o gün bitiril
mesinin ehemmiyeti vardır. Böyle hukuku hü-
kümraniye taallûk eden bir mevzu 2 - 3 defa 
gider gelirse tabiidir ki bu hak kullanılmaz 
olur. Halbuki bu hak vardır. Bu hak, Mecli
sin esaslı hakkıdır. Feridun Fikri böyle bir 
kanaatte bulunmuş. Ben size izah ettim, Fe-

ı ridun Fikri Beyin kanaati değildir. Bu kana-
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at, onu Feridun Fikri'den evvel tatbik etmiş 
olan Büyük Millet Meclisinindir. Feridun Fik
ri Beyin şahsen kanaatinin ne ehemmiyeti ola
bilir? Feridun Fikri'yi niçin mevzuubahis edi
yor sunuz? Bir arkadaş bir mütalâa yürütmüş
tür; şimdiye kadar olan tatbikata ve cihan 
hukukundaki esaslara mutabık olan bir vakıa
dır. Rica ederim, bir çok meselelerde gayet gü
zel şekilde yüksek mütalâalar yürütürsünüz. 
Nihayet sonra da meçhul bir müellifin eserine 
istinaden Meclisi Âlinin faaliyetini hiçe indir
mek için kanaat izhar edersiniz. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Efendim, esaslı 
ve ilmi meselelerin müzakeresinde yaşımızın, 
başımızın ve işgal ettiğimiz mevkiin bizden is
tediğinin itidal olduğunu biran unutmamalıyız. 
Binaenaleyh Feridun Fikri arkadaşımızın, ye
rinde ve usulünde bulmadığım itirazlarına ye
rinde ve usulünde cevap vereceğim. Meçhul 
müellif üzerinde, belki 10 - 15 defa tekrarladım, 
esere mi bakılır, yoksa bu eseri meydana geti
ren adama mı bakılır? Bence, söylenen fikirler 
doğru ise kimden gelirse gelsin hüsnü telâkki 
edilmek lâzımdır. Ben o müellifin ismini söy-
leseydim başka türlü mü düşüneceklerdi, başka 
türlü mü mütalâada bulunacaklardı? Bizzat 
kendileri bir kaç tane müellifin isminden bah
setmiş olmaları bizim kendi noktai nazarımızın 
dermeyanına mâni mi teşkil etti? Binaenaleyh 
meçhul müellife dayanarak efkârı umumiyeyi 
teşviş edici bir vaziyet burada mevzuubahis ola
maz. Meçhul müellifin fikirlerini kabul ettiğim
den dolayı lütfen kabul etsinler ki, bunu söy-
liyen benim. Onun içindir ki, mantıki ve hukuki 
meselelerde mücerret olmak ve hâdiselerin müm
kün olabildiği kadar umumi bakışla müzakere 
edilmesi cihetine gitmek faydalı oİur. 

Ben bu mazbatayı imza etmişim. Arkadaş
lar; o mazbataya muhalif olarak bugün bir mü
talâada bulunmuş olmakla söyliyeceğim bir söz 
vardır. O mazbatanın tarihine nazaran ben te
kâmül etmişim. Binaenaleyh benim şu veya bu 
şekilde hayat telâkkim tekâmüle uğramıştır. 
Ben 336 senesinde gene mebus olan Refik ince, 
usulü cezaiyeye ait olmak üzere dermeyan et
miş olduğum mütalâanın 1942 senesinde, bugün
kü tarihte aksini dermeyan edersem Feridun 
Fikri Bey benim kulağımdan tutup da; sen 
1336 da yani 1923 de böyle söylemiştin, şimdi 
mürteci oldun, fikrini değiştirdin diye beni 
ahlâkan, ilmen muaheze mi edecektir? Olur mu 
böyle şey? Ben o gün için o görüşe malik imişim, 
hayatın her gün değişen veçhesi gibi ilmi ba
kımdan, siyasi bakımdan, herhalde icabeden 
kararları almak gibi bir vaziyete gelmişim. Bi
naenaleyh ben kendimi tedenni değil, beni bilâ-
Kis tarakki etmiş görüyorum. Sonra Feridun 
Fikri arkadaşımızın B. M. Meclisinin kararları
nı istihfaf eder şekle sokmasına katiyen vicda
nım razı olmaz. B. M. Meclisi her vatandaş gibi 

kendisiyle beraber, ben de öyle anladığım \e 
o şekilde hürmete mazhar gördüğüm bir mües
sesedir. B. M. Meclisinin o gün katiyetle itaata 
mecbur ettiği bir kararı yoktur, o kararı almak 
üzereyiz. O günkü karar; Adliye encümenine bu 
işe bir daha bak, yolunda idi. 0 vakit kararın 
bir kere daha Adliye encümenine yollanmasını 
kendileri istemişlerdi diye ben ondan dolayı 
kendisini muaheze mi edeyim? Binaenaleyh bu
rada beni B. M. Meclisinin kararını saymıyor, 
bütün bu kararları hiçe indiriyor gibi bir vazi
yete düşürmekle müdafaa etmek istediği dâva
nın başka yollara gitmek suretiyle çürütülmeği
ne sebebiyet verir ki hiç bir suretle doğru de
ğildir. 

Hulâsa arkadaşlar; evrak tetkik ohmur, iş
lere bakılır bir vatandaşın haksız yere ölme
mesi için lâzımgelen esbabı mucibe gozönünde 
tutulur. îşhat ettiği Garo'uun dediği gibi, bir 
cani ise idam edilmesi lâzım gelir. Cani değil 
ise bu sefer Meclis, herhangi bir noktadan, siya
si noktai nazardan affeder. Biz bu vaziyete en 
yakın misali, geçen gün Mustafa Şeref merhum 
hakkındaki kararda gayet güzel gösterdik. Bütün 
dosya hazır durduğu halde, Adliyeden geldiği 
halde hiç işin içine girmeksizin Meclis kendi 
hukuku hükümranisini kullandı. Binaenaleyh 
dâvanın aslında müttefikiz. Faka.t anlayış ve 
maksada vusul noktasından ayrıyız. Bendeniz 
muhterem Heyetin noktai nazarının tecelli ede
ceğine kaniim. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar, Adliye encümeninin mazbatasında aza
nın reylerinde ihtilâfa düşdükleri görülüyor. 
Hakları vardır. Çünkü hakikaten mesele çok 
çetindir, ve Teşkilâtı esasiyeyi anlayışa taalluk 
ediyor. Teşkilâtı esasiyeyi anlayış noktasından 
bu yolda bir ihtilâfa düşmek, bu gmı olduğu 
gibi yarın da daima varittir. Çünkü Teşkilâ
tı esasiyenin ekalliyetçe istinat olunan iki mad
desinde, mahkemelerce verilen kararların, k:.-
yıtsız şartsız, ister cezai olsun, ister hufcui.:! ci
sim, hattâ Meclisçe dahi değiştirilemiyeceğine 
dair sarahat vardır. Şimdi, bu iki maddeye is 
tinadeden ekalliyette kalmış Adliye encümeni 
arkadaşlarımız çok kuvvetli bir müeyyideye 
dayanır bir vasiyette diyorlar ki; «Mahkeme
nin verdiği karar değiştirilemez. Çünkü değiş
tirilmesi Teşkilâtı esasiyenin iki maddesine, 
54 ve 8 nci maddelerine uygun düşmez.» Bunu 
daha ziyade ameli cepheden mütalâa ederek 
gene onlar, diyorlar ki; «Kararı değiştirmeğe 
kalkmak takdiri delâile teşebbüs mahiyetinde bir 
hareket sayılır. Takdiri delâil ise hem nazari, hem 
de ameli cepheden Büyük Millet Meclisi Adliye en
cümeni ve Heyeti umumiyesince yapılabilecek bil
iş değildir. Çünkü şahitleri dinlemek lâzımgelir. 
Hâkimin takdiri sübjektiftir. - Bu tâbiri kul
lanmışlardır. - Kâğıtlar kâfi değildir.» Onun 
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için gerek tatbikatta, ameli cephede, gerek Teş
kilâtı esasiyenin 8 nci ve 54 ncü maddesindeki 
sarahate göre kararları değiştirmek meselesinde 
ekalliyet, hakikaten kuvvetlli iki maddeye is
tinat ettiği halde yine Teşkilâtı esasiyenin 
26 nci maddesindeki hükmün nasıl imal edile
bileceğini müphem bırakmaktadır, tenvir et
memektedir. Buna mukabil ekseriyet tarafın
da olan arakadşlar - ki Feridun Fikri arkadaşı
mız esas itibariyle onları müdafaa etmiştir -
26 nci maddeye istinadetmektedirler. Fakat 
8 ve 54 ncü maddedeki sarahatm nasıl anla
şılacağını ve bu sarahatle 26 nci maddede Bü
yük Millet Meclisinin vazifeleri arasında sayı
lan «Cezaları tahfif ve tahvil» hükmünün nasıl 
telif olunacağını meçhul bırakmışlardır. Ben-
denizce bütün müşkülât, buradan çıkmakta
dır ve bu mazbatada Adliye encümenine da
hil arkadaşlarımızın düştükleri ihtilâfların 
menşei budur. Her iki taraf da gerek ekalli
yet, gerek ekseriyette olanlar, hareket nokta
larına göre, istînadettikleri kanun maddele
rine göre haklı görünmektedirler. Şu halde ben-
denizce, meselenin esaslı olarak halledilmesi 
şekli Teşkilâtı esasiyenin üç maddesindeki 
hükümlerini telif etmek yolunda bulunmalıdır. 
Fakat bu telif yolu, ne ekalliyetin müta
lâalarında, ne ekseriyetin mütalâasında belirtil
memiştir. Ekalliyet ve ekseriyette kalan ar
kadaşlar, her iki taraf ta bu üç maddeyi kar
şılaştırarak şu yolda telif olunabilir diye sa
rih bir mütalâa serdetmemişlerdir. Eğer bu 
arkadaşlar bunu yapmış olsalardı, Heyeti 
umumiye kararını kolayca verirdi. Feridun 
Fikri arkadaşımız bu ciheti tenvir etsinler: 
8 nci ve 54 ncü maddelerin; 26 nci maddedeki 
(Cezanın tahfif ve tahvili) hükmü karşısında 
ne vaziyette kalacağını ve ihmal edilmiş va
ziyette mi yoksa ihmal edilmiş bir halde mi ka
lacağını izah etsinler. Bu cihete mütalâaların
da hiç temas etmiyorlar. Kendileriyle bu hususu 
görüşürken bana; «8 nci ve 54 ncü maddede 
mevzuubahis olan mahkeme kararları hukuki 
kararlardır, cezaya taallûku yoktur.» demiş
lerdi ; fakat madde metni böyle değildir. Kayıtsız, 
şartsız mahkeme kararları mevzuubahistir. Ekal
liyette kalan arkadaşların pek haklı olarak is
tinat ettikleri 54 ncü madde, (Mahkemelerin 
mukarreratını Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
îcra Vekilleri Heyeti hiç bir veçhile tebdil ve 
tağyir ve tehir ve infazı ahkâmına mümana
at edemez.) diyor. Burada mutlak olarak 
«Mahkemelerin mukarreratı» deniyor. Böyle 
denince bunların içinde hem cezai, hem de hu
kuki mukarrerat vardır. Cezai mukarrerat 
yoktur denemez. Kayıtsız, şartsız mahkemelerin 
mukarreratı mevzuubahistir. Bununla beraber 
ekseriyetin istinadettiği 26 nci madde Büyük 
Millet Meclisinin vazifeleri sayılırken (Umumî 
ve hususi af ilânı, cezaların tahfif ve tah

vili...) de vardır. Şimdi bir taraftan mahkeme
lerin kayıtsız, şartsız, ister cezai ister hukuki 
mahiyette olsun kararları tağyir edilemiye-
ceği 54 ncü maddede tasrih edilirken diğer 
taraftan 26 nci maddede Meclisin vazifeleri 
arasında (Cezaların tahfifi ve tahvili) nin de 
gösterildiği görülüyor. (8 nci, 54 ncü ve 26 nci 
maddelerin telifine ihtiyaç görüldüğü işte 
bundan anlaşılıyor. Fakat arkadaşlar, 8, 54 
ve 26 nci maddelerin telifi yoluna gitmemiş
lerdir. Binaenaleyh mazbata kâfi derecede 
sarih değildir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 
Teşkilâtı esasiye kanununun bu iki maddesin
deki hükümleri Meclis şimdiye kadar yaptığı 
tetkikatla tatbiki şeklini tesbit etmiş bulunu
yor. Yani bu iş üzerinde Meclis şimdiye kadar 
olduğu gibi bu mahkûm üzerindeki kati kara
rını bundan evvelki celsesinde vermiştir. Encü
mene göndermekle Riyaset hata etmiştir. Bu 
hatadan dolayı ortaya bir Teşkilâtı esasiye me
selesi çıkarmak doğru değildir. Teşkilâtı esa
siye kanununun 26 nci maddesi gayet sarihtir. 
Meclisin kendine ait olan salâhiyetleri dahilin
deki kararları buradan katı olarak çıkar, na
zarı itibare alınarak çıkmaz. Çünkü arkadaşlar, 
biz bu cezayı tahvil değil de af şeklinde ver
seydik ve bu da encümenden Meclise böyle 
gelseydi, Meclisi Âli iptida affa karar vermiş, 
sonra tekrar cezaya gitmiş olurdu. Onun için 
Meclisi Âliden bu kabîl 26 nci madde hükümleri 
dairesinde çıkan kararlar katî olarak çıkmak
tadır. Bütün tatbikatı, Meclisin teşekkülünden 
bu güne kadar geçen günlerin zabıtlarını tet
kik buyurursanız görürsünüzki, burada şim
di Nevzad Ayaş arkadaşımızın mevzuubahis et
tiği iki madde arasındaki hükümlerin telifini 
Meclis kendi tatbikatı ile göstermiştir. Şimdiye 
kadar 26 nci maddedeki sarih olan hakkı bu 
şekilde kullanmıştır. Onun için arkadaşlar, 
müzakere kâfidir, Meclisi Âli bundan evvelki 
müzakerede katî kararını vermiştir, ihtilâfa 
sebep yoktur. Meclis şimdiye kadarM tatbika-
tiyle bu kanunun 26 icı maddesinin ancak 
kendi karariyle tatbik edildiğini tasdik etmiştir. 
(Alkışlar). 

REFtK İNCE (Manisa) — Buradan söyliye-
ceğim. 

Efendim katî kararlar, Meclisin teamülünce 
«kabul olunmuştur» şeklidir, halbuki bunda Ma
kamı Riyaset «nazarı dikkate alınmıştır» de
miştir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Zühul et
miştir. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Makamı Riyaset 
zühuluna bizzat kani olmazsa nasıl kabul olu
nur? (Reye, reye sesleri). 

ADLİYE En. M. M. ŞlNASt DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim; müzaker* hayli iler-
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lemistir. Bendeniz Mazbata muharriri sıfatiyle 
teşdi etmek mecburiyetinde kalıyorum. 

Arkadaşlar; evvelemirde şunu arzetmek iste
rim ki; müzakereye esas olan mühim mesele; 
Tevfik'in idam cezasına çarptırılıp çarptırılma-
ması meselesi değildir. Artık o ikinci plâna geç
miştir. Bu, idam hükümlerinin infazında takip 
olunacak usule müteallik bir müzakere şeklini 
almıştır. Bu itibarladır ki bendenizin maruza
tım, bu adam asılsın, asılmasın değildir, encü
menin mazbatasında olduğu gibi, idam hüküm
lerinin infazında takip edilmiş ve edilmekte olan 
usule taallûk edecektir. Evvelemirde ilk defa 
söz alan Feridun Fikri arkadaşımıza ve mütea
kiben de diğer arkadaşlara cevap arzedeceğim. 

Bir defa Feridun Fikri Bey mazbataya mü
teallik beyanatta bulundular. Çok esaslı tetkik
ler yapmışlar, görülüyor. Zabıt ceridelerini ka
rıştırmışlar, Garp müelliflerini tetkik etmişler. 
Maalesef encümende bunlardan istifade edile
memiştir. Bundan maksadım, illâ encümende 
bunları söylemeleri icabederdi demek değildir. 
Belki daha ziyade tenevvür ve istifade ederdik 
ve belki de bir anlaşmağa varabilirdik. Çok kıy
metli mütalâalarının bendenizce, müsaadeleriy
le, tamamen encümenin tezini teyit eder ma
hiyette olduğunu buradan arzedeceğim. Eğer 
mesele, idam hükümleri muhakkak infaz edi
lir, Meclis bunu katiyen değiştiremez şeklinde 
olsaydı, bütün bu esbabı mucibeler kendilerine 
hak verirdi. Mesele, mazbatamızda da etraflıca 
izah edildiği gibi, bu hükümlerin infazında de-
lâilin takdiri cihetine gidilebilir mi, gidilemez 
mi? asıl mesele buradadır. Şimdi kendileri bu
yurdular ki, mazbatada bahsedildiği gibi, değil
dir, bu bütün Garp hukukunda vâlddir. Bendeniz 
bunun hilafını iddia edeceğim. Hiç bir Garp 
mevzuatı böyle katiyete giden ve delâili, kifayet 
veya ademi kifayeti bakımından, tetkika tabi 
tutan bir müessese mevcut değildir ve yapılma
mıştır. Burada kendileri gibi kıymetli hu
kukçu arkadaşlarımız vardır. 

FERİDUN FÎKRİ (Bingöl) — Tatbikat ga
yet sarihtir. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Lütfen bütün bu arkadaşlar çıkıp söy
lerlerse o zaman mesele halledilmiş olur. Böyle 
katiyet kesbetmiş idam işlerinde delâilin tak
diri bakımından tetkiki vâki değildir, bir mi
sal yoktur, cihan tarihinde böyle bir örnek de 
yoktur. Bir defa bunun böyle malûm olması 
lâzımdır. 

Bizim memleketteki tatbikata gelince; Mec
lisin tatbikatı - kanaati âcizaneme göre - Encü
menin mazbatasını teyit eder bir durumdadır. 
Çünkü okunan mazbatada hiç bir arkadaş, tak
diri delâil kâfi değildir diye bir kanaatte bu
lunmamıştır ve ilk önce mazbatada, kanaat 
hâsıl edildikten sonra, madelet icabıdır denmiş, 

ruhi sebepler görülmüş, bütün bu mütalâatta 
delâil harici noktalar nazarı dikkate alın
mış. Uüsun seneler Adliye encümeni mazbata 
muharrirliğini yapan Salâh Yargı arkadaşımı
zın beyanaatı da maruzatımı teyit etmiştir. 
Demek ki, ne cihan mevzuatı bakımından ne 
de bizim teşriî teamül itibariyle böyle bir 
iş cereyan etmemiş ve Yüksek Heyetinizin tas
diklim iktiran etmemiştir. Nitekim kendi nok-
tai nazarları da bunu teyit edecek mahiyette
dir. Vidal'den hükümler okudular. Buradan an
laşıyor ki, demek ki, burada içtimai ve si
yasi mülâhazalarla hareket ediliyor. Sonra 
aministi'den gras'tan bahsettiler. Bu bakımdan 
bir müessese değil, şahsi af, hususi ve umumî af 
mevsuubahistir ki, bu hususlar dahi bizi teyit 
etmektedir. 

İngiltere'de 30 kişiden 15 i asılıyormuş, ken
dileri tetkik etmişler, elbette doğrudur. Fa
kat bunun hangi bakımdan kendi tezlerini te
yit ettiğini ihata edemedim. Onun için mes
net olarak şahsan kabul etmiyeceğim. Bu müna
sebetle şu mütalâada bulunacağım. Bizde bu 
kadar müsamahalı davranmamak icabettiği 
neticesine varacağım. Çünkü 60 milyonluk bir 
sahada 30 idam mahkûmu olurken, 18 milyon
luk sahada 60 - 70 idam mahkûmunun bulunması 
daha sıkı tedbirler almamızı icabettirir mahi
yette telâkki etmek lâzımdır, 

Usul meselesinden bahis buyurdular ve Rasih 
Kaplan kendilerini teyit ettiler. Makamı Ri
yaset Dahilî nizamnameye uygun olarak hare
ket etmiştir. Encümen de bu kanaattedir. 
Çünkü evvelce de bu mesele mevzuubahis edil
mişti. Malûmu âlinin Dahilî nizamnamede Mec
lisin bir kararı şeklinde tecelli eden 119 ncu 
maddede encümen nazarı mütalâaya alman 
tadilname ile mukayyet değildir, diye hüküm 
vardır, Yani Encümene Heyeti umumiyeden 
bir karar gittiği zaman encümen bunu mu
hakkak surette tesbit etmek, Yüksek Heyeti
nize getirmek mecburiyetinde değildir, bunu 
Dahilî nizamnamemiz böylece tesbit etmiştir. 
Bu bir hürmetsizlik midir? Yani bu taamüle 
riayet eden arkadaşlarımız daha çok mu hür
met ediyorlar? Bu mesele de mevzuubahis edil
diği için bir iki kelime ile bunu da arzetmek 
istiyorum. Malûmu âliniz encümenler ihtisas 
mercileridir. Eğer siz bize, ancak Meclisin 
umumî temayülünü nazarı dikkate almız ve 
bu temayül ne ise onu yapınız derseniz, biz ilmî 

ı esaslardan tecerrüt ederek böyle bir karara 
varabiliriz. Fakat sisin verdiğiniz vazifelere gö
re siz bizden bunun hukuki icablarmı istiyor
sunuz. Biz de mensubiyetiyle iftihar ettiğimiz 
Heyete hakikaten hürmet etmiş olmak için bu 
hukuki icabları tetkik ediyoruz. Siz böyle bir 
karar vermişsiniz, fakat bunun hukuki icapları 

ı şudur diyerek kemali cesaretle arzediyoruz. 

— 20 — 



î : 35 16.3.1942 O : 1 
Çünkü biz sizden ayrı değiliz ve encümen He
yeti umurniyeye karşı vaziyet almış veya bir 
encümenin kararı Heyeti umumiye kararma 
mügayeret ifade eden bir karar değildir ki, 
muayyen bir celsede verilmiş olan bir karara 
muhalif olarak gelsin. Binaenaleyh bizim va
zifemiz, bunun hukuki icabları nedir, biz bunu 
tetkik eder ve bunu söyleriz. 

Arkadaşlar eğer bunu mâkul görürlerse 
kabul buyururlar. Makul görmezlerse gene 
tensip edecekleri karar, en münasip karar olur. 
Nihayet aksi kanaatte olan encümenin 20 reyi 
ekalliyette kalmış olur. Binaenaleyh şimdiki 
usulde ekseriyetle ekalliyet esasında bir fark 
olmadığı hususunu da tebarüz ettirmek lâzım
dır. Şimdi zatî maslahattan dolayı niçin bu 
mesele burada görüşülmesin. Bu mesele hak
kında burada alelacele bir karar verilmiştir, 
aman bir daha görüşülmesin diyen yoktur. Ni
tekim bütün bu görüşmelerde fayda hâsıl ol
muştur. Yüksek Heyetiniz gene bu kanaatte ise 
karar çıkar. Bu bapta Refik İnce arkadaşımızın 
cidden uygun olan krymetli mütalâalarına encü
men de, ben de şahsan iştirak ederim. 

FERİDUN FÎKRÎ (Bingöl) — Encümen de
meyin efendim. 

SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Şimdi ka-
lryor infaz meselesi. 

Bu karar infaz edilsin mi edilmesin mi? Gê  
çen celsede delâilin fıkdanı bakımından hiç bir 
sebep dermeyan edilmemişti. Bu itibarla ekal
liyette olan arkadaşlar demekki delili vahit ve
ya ademi kifayeti bakımından bir değişiklik 
yapmıyor. Şu hale göre başka bir sebep te der
meyan edilmemiştir. Fakat ekseriyet bir de
fa yirmi seneye tahvili üzerinde uzun boylu gö
rüşüldükten sonra bu idam cezası indirilsin de
nildi. Bu itibarla mazbatada prensip meselesi, 
delâilin ademi kifayeti veya mevcut veya ademi 
mevcudiyetine temas edilmemesi hususu mazba
tada sarahaten dermeyan edilmiş bulunmasına 
binaen mazbatanın aynen kabulünü Yüksek 
Heyetinizden rica ederim. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim, hukukçu arkadaşlarımızı dinledik, 
çok istifade ettik. Hepsi kendi noktai nazarları
nı mensup oldukları ilme dayanarak, onun 
düsturlarına dayanarak bizi tenvir ettiler. Fa
kat bu tarzdaki münakaşa gittiçe uzayacak ve 
her iki taraf muhtelif deliller, muhtelif ispatlar 
ortaya koyacaklardır. Arkadaşlar geçen, defa 
hukuka ait bir meselede söz alıp bir takrir ver
dim. O vakit de takririm yüksek tasvibinize 
mazhar olduğu halde hukukçu arkadaşlarım 
beni tenkit etmişlerdi. Ben bu kabahati yine 
yapıyorum. Geçen eylülde Yüksek Meclis bir 
karar vermiştir, karar değil bir kanaat izhar 
etmiştir. Bu kanaatin reye müracaatla tesbit 
edilmesi lâzımdır. Bence mesele buradadır. 

Şimdiye kadar konuştuğumuz kâfidir. Müte
addit noktai nazarlar ortaya atıldı. Bu hususta 
reye müracaat etmek için geçen eylülde izhar 
edilen kanaatin reyle tesbiti için bir takrir ve
riyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Arka. 
daşlar; bendeniz bu mesele hakkında huzuru 
âlinize çıkmak istemezdim. Çünkü hukuki ve 
ince bir meseledir. Nihayet bize düşen bir me
seleyi tebarüz ettirmek için huzurunuza çıktım. 
Meclisin bir hakkı hükümranisi vardır. Biz 
bundan, iyice hatırlayamıyorum, bir buçuk ay 
evvel ekseriyetin kavrarı ile bunu kabul ettik. 
Şimdi bu kararm aksine bir karar verirsek ne 
olacaktır? (Doğru, doğru sesleri) Meclisin ver
miş olduğu kararlar daima baki kalmalı ve halk 
nazarmda oynaklıkta bırakılmamalıdır. (Çok 
doğru sesleri) Çok rica ederim arkadaşlar, bunu 
böyle kabul etmeliyiz. 
(Müzakere kâfi sesleri, gürültüler). 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Efendim, ben
deniz birinci defa söz aldığım zaman sadece 
ekalliyet ve ekseriyette bulunan arkadaşların 
mütalâalarını karşılaştırdım. Kendi mütalâaları
mı arzetmemiştim. Şimdi ekalliyette bulunan ar
kadaşlar namına encümenin mazbata muharri
ri Şinasi Devrin'i dinledikten sonra kendi müta-
lâatımı da arzetmek istiyorum. Bendeniz esasen 
daha evvel de böyle bir ölüm cezası mazbatası
nın müzakeresi sırasında söz almış ve Adliye en
cümenimizin bu mazbataları daha etraflı bir sıı-
rette hazırlamasını ve kararın bir şekil 
halinden, klişe halinde çıkmasını temenni etmiş
tim. O zaman Adliye encümeni mazbata muhar
riri arkadaşımız vermiş olduğu cevapta, encü
menin dosyalar üzerinde etraflı tetkikatta bu
lunduğunu ve kararlarını vermek için çok ça
lıştıklarını ifade buyurmuşlardı. Şimdi yine o 
noktaya dayanıyor ve mütalâamı o hareket 
noktasından arzediyorum. 

Ekalliyette bulunan arkadaşlar, mütalâala
rında teamüle asla temas etmemişlerdir. Fakat 
gerek Feridun Fikri arkadaşımızın eski karar
larından, teamüllerden verdiği misaller, gerek 
bu mazbatanın birinci müzakeresinde Heyeti 
Umumiyenin verdiği karar-, yani «20 sene hapse 
tahvil teklifinin nazarı itibare alınması için en
cümene iade» kararı; mahkeme kararlarının, 
- 26 ncı madde hükmü dairesinde, - cezaların 
tahfif ve tahvil edilebileceğini teyit mahiyetin
dedir. Binaenaleyh bu teamülleri esas tutarak 
bendeniz de ekseriyetin reyine taraftarım. Bu
nu sarahaten söylüyorum. Yalnız ekalliyetin 
mütalâaları arasında, mahkeme kararlarının 
«hâkimin sübjektif takdirine kaldığı» yolunda
ki düşünceyi kuvvetli bulmuyorum, hattâ çok 
zayıf buluyorum. Bu itibarla ekseriyetin kara
rına iltihak ederken encümenin «takdiri delâil.» 
yoluna da gidebileceğini ve «takdiri delâil* 
için hâkimin kararının sübjektif olduğu yolun-
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daki mütalâanın kâfi gelmiyeceğini de ilâve et
mek isterim. Yani encümen bilfiil takdiri delâ-
il yapmasa bile verdiği kararla cezayı tahfif 
veya tahvil etmekle bilkuvve takdiri delâil yo
luna gitmiş olur. Aksi takdirde bu kararı anla
mak müşkül olur. Binaenaleyh takdiri delâil bil
fiil yoksa bile bilkuvve vardır. 

NUMAN AKSOY (Antalya) — Arkadaşlar; 
bendeniz uzun sözlerle kıymetli vaktinizi almı-
yacağım. yalnız şunu arzedeceğim ki, bu evra
kı bendeniz de günlerce okudum. Ölüm cezası
nın tahvilini mucip bir sebebi kanuni göreme
dim. Zaman müsait olsa da arkadaşlar da ayrı 
ayrı tetkik etseler umarım ki, onlar da aynı 
fikı*ö Vfirırl/ii1 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Arkadaşla
rıma şunu söylerim ki, eğer kanaati vicdaniyem-
de zerre kadar tereddüdüm olsaydı derhal ar
kadaşlarıma iltihak ederdim. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Arka
daşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin isti
mali ile kendisini muvazzaf ve mesul kıldığı 
Cumhuriyet adliyesince intihai bir ölüm ceza
sına çarptırılması istenilen bir vatandaşın bu 
cezasının infaz edilmesi meselesi her ölüm ce
zasının tasdik edilebilmesi için ihtiyaç gösteren 
büyük milletin bu iradesinin alınması için Mec
lisi Âliye geliyor. Bu sebeple bugün açılan ve 
saatlerle devam eden müzakere o kadar safha 
safha ve şerha şerha edilmiştir ki, bence ar
tık üzerinde uzun müddet durulupta bu hu
susta kanunun ve zatı maslahatın bizden istedi
ği elfazla evet veya hayır demek işi için karar 
alınmasına ve bunda isabet göstermek hususu
na hiç bir arkadaşımızın ihtiyacı kalmamıştır. 
Mesele bu kadar aydınlanmıştır. Fakat işi bu 
hadde ve raddeye getirinceye kadar öyle nok
talara temas edilmiştir ki ve belki kanaatımda 
aldanıyorum, bence bugün bu müzakere sıra
sında öyle lüzumsuz şeylere geçilmiştir ki, mu
ayyen bir maksat için hiç birimizin kasdetme-
diği hukuki ve hukuku esasiyeye taallûk eden, 
Teşkilâtı esasiye kanunu ile alâkalanmış mad
deler üzerinde de zımni veya aşikâr bir karar 
vermekten korkuyorum. O kararın muhtaç ve 
lâyık olduğu müzakereler yapılmadan verilen 
kararlarda isabetsizlik olması ve gelecek gün
lerde gene taamül senedine dayanmak ihtiya
cı olduğu zaman o taamülün zayıf olması ihti
malini derpiş ettiğim için endişede bulunuyo
rum. 

Arkadaşlar, esas mesele bence şudur : Cum
huriyet adliyesinden çıkmış ve katileşmiş bir 
ceza hükmü Türkiye Büyük Millet Meclisine 
geldiği zaman o hükmü veren mahkemenin ve
ya hâkimin bulduğu ve vicdan kanaatinin ta-
hassülüne sebebiyet veren delâilin takdiri Tür
kiye Büyük Millet Meclisine hiç bir vakit gir
memiştir ve girmemelidir. Girerse Büyük heye
tinizin zaten kendi arzusu ile yaptığı Teşki

lâtı esasiye kanunu ile muayyen meslek ve ih
tisas sahibi olan Türk hâkimlerine tevdi ettiği 
kazai salâhiyetlerin üstünde bir salâhiyetle on
ların kazai salâhiyetine iştirak etmiş olur. Teş
kilâtı esasiye kanunu ile bundan Meclis kendi
ni menetmiştir. Menetmiş olduğu şeye rücu et
miş olur. Delâilin takdirine girmeyi biz ken
dimiz menetmişizdir, şimdi buna girmemeliyiz 
ve giremeyiz. Amma bir vatandaş hakkmda ve
rilmiş bir ölüm cezası, bizim namımıza kazai 
salâhiyetini kullanan bir Türk hâkiminin ver
diği karar katileşmiştir. Fakat infaz edilmesi 
veya edilmemesi hususundaki salâhiyetin is
timalini münferiden kendi uhdemizde tutmu-
şuzdur. Bu istimalde hiç bir kayıtla, mantı
ki, ilmi, hukuki hiç bir kayıtla mukayyet deği
liz. Bizi mukayyet tutan tek bir şey varsa o da 
vicdanımızdır. Milletin tek mümessili olan Bü
yük Millet Meclisi herhangi bir vatandaş hak
kmda verilmiş olan bu kabîl ölüm cezası için 
bir esbabı mucibe serdetmek kaydı içinde bu
lunmadan infaz, af veya tahvil veya tebdile 
karar verebilir. Geçmiş buna mümasil vakalar
da dahi Büyük Millet Meclisi aynı kaidelerle, 
aynı usullerle, aynı zihniyetlerle hareket etmiş
tir. Feridun Fikri arkadaşımız, büyük bir gay
ret ve tahammülle yaptığı bir etüd neticesini 
bize bu kürsüden bildirmekle çok anlayışlı bir 
harekette bulunduğunu zannediyor. Etüdler-
den ve verdikleri misallerden bir şey anlama
dım. Gördük, hatırladık ve öğrendik ki buna 
mümasil ahvalde Meclis âzasından biri veya 
bir kaçı çıkmrş, idam cezasına çarptırılmış bu 
kabîl bir vatandaşın cezasının 15 seneye tahvi
line veya 20 sene kürek cezasına tahviline veya 
25 sene kalebendliğe tahvil edilmesini talep et
miş. Esbabı mucibe serdetmemig. Bunun üze
rine Makamı Riyaset bu idam cezasının 15 se
neye kalp ve tahvili hakkındaki kararı kabul 
edenler, etmiyenler demiş, kabul edenler ekse
riyeti kazanmış, etmiyenler ekalliyette kalmış 
ve kanuni hüküm tecelli ve tahakkuk etmiş. 
îdam cezası, Cumhuriyet hâkiminin Teşkilâtı 
esasiye kanununun kendisine verdiği salâhiye
te dayanarak vermiş olduğu karar on beş sene 
hapse çevrilmiştir. Fakat bu meselede böyle bir 
karar henüz yoktur. Dikkat edeceğimiz nokta 
buradadır. Rasih Kaplan arkadaşımız bu nokta
da aldanıyorlar. Böyle bir karar verilmiştir. Eğer 
bu karar mahkûmunbih cezanın affı, tahfifi ma
hiyetinde tecelli etmiş olsaydı olabilirdi. O za
man dönüp hapis dahi edersek, hattâ ölümde ıs
rar bile etsek... Hayır böyle bir şey yoktur, böyle 
bir mülâhazai hukukiye varit değildir. Çünkü 
Makamı Riyaset şöyle hareket etmiştir: Bizzat 
Feridun Fikri arkadaşımızın söyledikleri gibi 
ve diğer arkadaşların da hatırlayıp ifade ettik
leri gibi şöyle olmuştur: Bir takrir verilmiş, 
ölüm cezasının, 20 sene ağır hapse tahvili talep 
edilmiş ve bu talep makamı riyasetçe doğrudan 
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doğruya reye konmamış. Bunu nazarı dikkate 
alanlar el kaldırsın denmiş. Diğer bütün mesa-
ilde de böyledir. Biz takrir veririz. Bunun tadi
lini, şunun bilmem nesini isteriz. Ona münafi 
veya ona bir şey eklenmesini veya değişirilmesi-
ni tazammun eden bir fikrimiz olur. Bunu tak
rir halinde veririz. Bu takrir nazan dikkate alı
nırsa muayyen encümene gider. Bu, B . M. Mec
lisinin iradei nazıma ve hâkimesidir. Bu, o fikir 
hesaba katılarak bu defa ait olduğu encümen
lerde tekrar müzakere edilerek Heyeti Umumi-
yeye tekrar gelmesi demektir. Kararın mahiyeti 
budur. Eğer böyle iki suretle reye konursa, her 
mesele, birincisinde reye vazedilir, kabul edilir 
veya nazarı dikkate alınır. Şu halde nazarı dik
kate alınma keyfiyetinde henüz kabul yoktur. 
Bir defa daha encümene gidecek, tetkikat ya
pılacak ve ondan sonra Umumî Heyette kanaati 
vicdaniye ne şekilde tecelli ederse o şekilde ka
bul edilecek, karar verilecektir. Binaenaleyh, 
benim şahsi kanaatim, B . M. Meclisinin in
faz veya ademi infazı mevzuubahis değildir. 
Ölüm cezasının tahvil veya tahfifinde hiç bir 
kayıtla takayyüt etmiyerek hükmünü verebi
lir. Fakat henüz böyle bir karar alınmış değil
dir. Büyük Meclis şimdi bu kararını kullanmak 
vaziyetindedir. Benden evvel söz söyliyen arka
daşlarımızın izahatlariyle tenevvür etmiş bulu
nuyoruz. Vicdanlarımızın reyini izhar ettiğimiz 
zaman, ekseriyetin verdiği kararın, hakikatin da 
kendisi olacağına kaniiz. 

FERİDUN FÎKRÎ (Bngöl) — Cezanın 20 
seneye çevrilmesini istiyenler lütfen ayağa 
kalksın... deniyor. Meclisin şuuru tecelli etmiş
tir. Ruh bu ruhtur. Bu ruhu bozmamalı. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Ge
cen zaptı okuyorum: Reis — Takriri nazarı 
itibar e alanlar el kaldırsın... 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, ce-
camn 20 seneye çevrilmesini istiyenler ayağa 
kalksın... şeklinde reye konmuştur. 

REİS — Efendim, riyasetçe izahat vermek 
mecburiyetinde kaldım. Bazı arkadaşlarımız 
Riyasetin usul hatası yaptığını ihtar buyurdular. 

Dahilî nizamnamenin esaslı bir kaidesi var
dır. Encümenlerin hazırlamış oldukları lâyiha
lar, mazbatalar ve metinler üzerine herhangi bir 
arkadaş tadil teklifi verdiği zaman kaidei umu
miye ; nazarı dikkate almıp alınmamasının reye 
konmasından ibarettir. Riyasetin yaptığı vazife 
de budur. Binaenaleyh Dahilî nizamnameye 

,ve usule mugayir Riyaset bir hata yaptığına ka
ni değildir. Cezaya taallûk eden çok mühim bir 
işde tekrar müzakeresi çok kıymetli mütalaat 
serdine vesile olduğu için Riyaset mütehassistir. 

Şimdi iki takrir vardır, okuyoruz. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen Adliye encümeni 

ekalliyet karannm reye konmasını teklif ederim. 
Manisa 

Refik İnce 
Yüksek Reisliğe 

Yüksek Meclis kanaatini 15 eylül 1941 de iz
har etmiştir. Tevfik hakkındaki idam hükmü
nün 20 seneye tahvili hakkındaki bu kanaatin 
reye müracaatla teyit ve tesbitini teklif ederim. 

16 . I I I . 1942 
Konya 

Dr. Osman Şevki Uludağ 
(Kabul, ret sesleri). 

REİS — Birinci takriri tekrar okutuyorum. 
(Refik Ince'nin takriri tekrar okundu). 
REİS — Bu takrir kabul edildiği takdirde 

encümenin ekalliyet kararını ayrıca reye koy
mak mecburiyetindeyim. Bu okunan takriri re
ye arzediyorum. Kabul edenler . . . (Hangi takri
ri sesleri). 

Takrir tekrar okunacaktır. 
(Refik înce'nm takriri tekrar okundu). 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Yani 

ölüme çarpılma cezasının tatbikmı istiyor. 
REİS — Takriri kabul edenler . . . Kabul et-

miyenler . . . 
İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Re

ye bir defa konur. Bu, ölüm meselesidir, ölüm. 
Bir vatandaşın hayatına taallûk ediyor (Gürül
tüler) . 

REİS — Bir defa daha okuyalım. 
(Refik înce'nin takriri tekrar okundu). 
REİS — Takriri kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmemiştir. 
Zannediyorum ekalliyet teklifinin reye ko

nulmasına lüzum kalmamıştır. Ekseriyet teklifi 
olan mazbatayı reve arzediyorum. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Rica ederim, 
Osman Şevki Beyin takriri vardır. Osman Şevki 
Beyin takriri reye konsun. Arkadaşımız hakkın
dan vaz geçmemiştir. Refik İnce'nin takriri üç 
defa reye kondu ve reddedildi. Osman Şevki Be
yin takriri tekrar okunsun. 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Osman Şevki Bey arkadaşımızın 
takriri 

FERİDUN FlKRÎ (Bingöl) — Bir takrir re
ye konulurken kanaat izhar edilemez. Reis Bey, 
reye koyun, nizamnameye muhalif söz söylen
mez. 

REİS — Usul hakkında söyliyecekler. 
FERİDUN FlKRÎ (Bingöl) — Usul hakkın

da söz sövienmez, takrirler reye konur. 
ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Osman Şevki Beyin takririni reye 
koymağa Dahilî nizamnamemiz müsait değildir. 
Çünkü bir mazbata vardır, üç ay evvel ittihaz 
edilmiş olan bir karardan bahsediyorlar. O ka
rar bugün mevcut değildir. O mazbata ortadan 
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kalkmıştır, neyi reye koyacağız? Zaten encümen 
ekseriyeti 20 seneye indirilmesini kabul ettiğine 
göre netice itibariyle bir fark yoktur. Dahilî ni
zamnamemiz mucibince bu mazbatanın reye ko
nulması lâzımdır (Doğru sesleri). 

REÎS — Efendim, zaten mazbatanın ekseriyet 
kararı budur, idam hükmünün 20 sene ağır 
hapse tahvilidir, Bunu reye koyuyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. (Alkışlar). 

İkinci müzakeresi yapılacak maddeye geçi
yoruz. 

2. — Alelûmum seyyar küçük sthat memur
larına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe ve Sthat ve içtimai mua
venet encümenleri mazbataları (i/727) [1], 

REÎS — İkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

Alelûmum seyyar küçük sıhhat memurlarına 
hayvan yem bedeli verilmesine dair kanun 
MADDE 1. — Sıhhat ve içtimai muavenet 

vekâletince istihdam edilen ve edilecek olan ma
aşlı veya ücretli alelûmum seyyar küçük sıhhat 
memurlarından : 

A) Yeni tâyin edilecekler tâyinlerinden 
itibaren iki ay zarfında; 

B) Hâlen müstahdem olanlar bu kanu
nun neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında; 

C) Hayvanı ölenler, öldüğü tarihten ve 
muhtelif sebeplerle hayvanlarını elden çıkaran
lar, elden çıkarıldığı tarihten itibaren bir ay 
zarfında bineğe elverişli ve hastalıktan salim 
olduğu ve eşkâl ve evsafı veteriner veya ehli
hibre tarafından verilen rapor veya şahadetna
melerle musaddak birer zatî hayvan (at veya 
katır) tedarikine mecburdurlar. Zaruret halin
de bu müddetler Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâletince temdit edilebilir. Hayvan tedariki 
mecburiyetine riayet etmiyenler müstafi sayı
lırlar. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hayvanı ölüpte diğer birini 
tedarik etmek mecburiyetinde bulunan sıh
hat memurları ile küçük sıhhat memurları mek
tebinden mezun olup mecburi hizmete tabi olan
lara ilk tâyinlerinde bir sene zarfında maaşla
rından mukassatan kesilmek şartiyle 60 liraya 
kadar avans verilebilir. Hayvanı ölenler keyfi
yeti resmî surette tevsik etmeğe mecburdur. 

REİS —• Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 33 ncü inikat zap-
tmdadır. 
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MADDE 3. — Birinci madde mucibince hay
van tedarik edecek olan sıhhat memurlarına 
ayda âzami 15 lirayı geçmemek üzere mahallî 
şartlara göre Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
letince tesbit edilecek hayvan yem bedeli aylık
larına ilâveten verilir. Bu bedel borç için hac
zedilemez. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Mezun bulunanlara mezuni
yetlerinin üç aydan ve hayvanı hasta olanlara, 
hastalığının başladığı tarihten itibaren bir ay
dan fazlası için ve hayvanı ölenlerle elden çıka
ranlara yenisini tedarik edinciye kadar hayvan 
yem bedeli verilmez. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Hayvan yem bedeli hayvanın 
tedarik edildiği tarihi takibeden ay başından 
itibaren verilir. 

Her ne suretle olursa olsun hayvanın elden 
çıkarılması veya ölmesi halinde de birinci fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

Üç aydan fazla mezuniyet veya hayvanm 
hastalığı sebebiyle dördüncü madde mucibince 
kesilen hayvan yem bedeli, mezuniyetin hita-
miyle vazifeye başlandığı veya hastalığın geç
tiği tarihi takibeden ay iptidasından itibaren 
ödenir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hayvan yem bedeli alabilmek 
için sıhhat memurlarının bir ay zarfmda yirmi 
gün köylerde vazife görmüş olmaları şarttır. 
Ancak gerek makbul mazeret halinde ve gerek
se Hükümet tabibi veya sıhhat müdürünün gös
tereceği lüzum üzerine vali ve kaymakam tara
fından meslekî başka bir işin ifasına memur edil
dikleri takdirde yirmi günden noksan gezilmiş 
veya hiç gezilmemiş olsa dahi hayvan yem bede
li verilir. Şu kadar ki bu suretle istihdam Sıh
hat vekâletinin müsaadesi olmadıkça senede üç 
ayı geçemez. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Seyyar küçük Sıhhat memur
larına yem bedeli verilmesine dair 1754 numaralı 
kanun mülgadır. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler,.. Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 mart 1942 tari
hinden itibaren mer'idir. 
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SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — Efendim, 
mer'iyet tarihinin 1 mayıs 1942 olarak tashihi
ni rica ediyoruz. Hükümetle bu hususta muta
bıkız, malî zaruretler bunun böyle olmasmı ica-
bettiriyor. j 

REİS — Encümen bir mayıs 1942 den itiba- j 
ren mer'i olmasmı istemektedir. Malî zaruret [ 
icabıdır, usulen reyinize arzediyorum. I 

Maddeyi bu şekilde tashihen kabul edenler... | 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 
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MADDE 9. — Bu kanunun icrasma Sıhhat Ve 

içtimai muavenet ve Maliye vekilleri memurdur
lar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

Vakit gecikmiştir. Çarşamba günü saat 15 te 
toplanmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,53 
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'/'. B. M. M, Matbaası 


