
DEVRE:VII OÎLT . 6 tÇTtMA : 1 

T.B. M.M. 
ZABIT CERİDESİ 

On ikinci inikat 

20- XII-. 1943 Pazartesi 

Mitnderecat Sayfa 
1. — Sabık zabıt hulâsası 52 
2. —Havale edilen evrak 52 
3. — Müzakere edilen maddeler 52 
1. — Mersin'in Çandır köyünden Ah-

medoğlu Ahmet özen diğer adı K-oca'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye eneümetu max-

Sayfa 
hatası (3/91) 52 

2. — Bingöl Mebusu Feridun Fikri Dü
şünsel'in, Arzuhal Encümeninin 28 . VI . 
1943 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 326 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakere
sine dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası (4/10) 52:64 

>«<• 



î : 12 20.12.1943 0 : 1 • 
1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Brincİ celse 
Küçük Halil Karadağ ile; 
Hasan Ceylân Sarıkaya'nın ölüm cezasına 

çarptırılmalarına dair mazbatalar kabul edildik
ten sonra; 

Divanı Muhasebatta açık bulunan bir daire 
reisliğiyle bir âzalık için reyler toplandı ye tas
nif edilinceye kadar celse tatil olundu. 

TekUfhr 
1. — İdare Heyetinin Büyük Millet Meclisi 

1943 Malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/27) (Bütçe Encüme
nine) * 

Mazbatalar 
2. — Bingöl Mebusu Feridun Fikri Düşün

sel'in Arzuhal Encümeninin 28 . VI . 1943 tarih
li Haftalık karar cetvelindeki 326 sayılı kararın 

i, — Mersin'in Çandır köyünden Ahmedoğlu 
Ahmet özen diğer adı Koca'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye Encümeni ma&batası (3/91) [1] 

' BEİS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 

REİS — Mazbatayı reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etroiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ii. — Bingöl Mebusu Feridun Fikri Düşün-
sel'in, Arzuhal Encümeninin 28 .VI. 1943 tarihli 
Haftalık karar cetvelindeki 326 saydı kararın 
Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası (4/10) [2] 

(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu) 
BEİS — Mütalâa var mı? 

[1] 14 saytU basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 15 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

İkinci celse 
Divanı Muhasebattaki açıklar için yapılan 

seçimin neticesi tebliğ edildikten sonra Pazartesi 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Beis Vekili Kâtip Kâtip 
Aydın İsparta Malatya 

Dr. M. Germen K. Turan N. Baydar 

Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası (2/10) (Ruzna-
meye) * 

3. — Orta öğretim Okullarında yardımcı 
Öğretmen çalıştırılması hakkındaki 2624 sayılı 
kanunun müddetinin beş yıl daha uzatılmasına 
ve ikinci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası ve Maarif ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (1/174) (Ruznameye). 

•'» — 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim, ben
deniz maruzatımı beyan etmeden evvel bazı hu
susların Arzuhal Encümenine* tavzihinin ge
rektiği kanaatmdayım. Onun için Arzuhal En
cümeninden o hususları aydınlatmalarını rica 
ediyorum. 

Mazbatanın bir noktasında Ayırma Umumî 
Heyetinin mustedinin vaziyeti hakkında verdi
ği kararda, yani 10 , II . 1939 tarihli kararda 
müstedinin meslekî vaziyeti itibariyle Hâkim
ler Kanununun 16 ncı maddesi hükmünden is
tifade etmiş olmasma nazaran 43 ncü maddenin 
ikinci fıkrasının ayrıca tatbik edilmesi kanu
nun. maksat ve mefhumuna muhalif bulunuyor. 
Bu karar tabii tetkik buyıtruldu1. Bu kararda, 
16 neı maddeden alâkalının istifade ettiğinden 
bahsediliyor. Ne suretle istifade etmiştir? Bu 
cihetin tenvir ve tavzihini riea ediyorum. Bu, 
bir. 

İkincisi; ortada mevcut olduğundan bahis 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B I R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — R. Oanrtez 
KATİPLER : Necmeddin SaMr Sılan (Tunceli), N. Fırat (Samsun) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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huyurulan 18 . III . 1941 tarihli bir karardan 
bahsediliyor. Dosyada bu kararın mahiyeti, Hâ
kimler Kanununa nazaran ve alelûmum mevzu
atı hukukiye itibariyle bir hukuki kıymet ifade 
edip etmediği ve o kararın, karar demeyim de, 
o mütalâanın bir karar mahiyetinde olup olma
dığı tetkik buyurulmus mudur? Bu husustaki 
mütalâalarını da öğrenmek isterim ve tavzihini 
rica ederim. 

Sonra yine bu mâruzâtıma lahika olmak üze
re «İşte bu karar ve muameleden sonra Yük-

* sek Meclise müracaatta bulunan» denmektedir. 
Bu bir zühul mudur? Müracaat eden mukad
dem midir, muahhar mıdır î Bu noktanın da dos
yaya nazaran mütalâa ve cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Adliye Encümeninin yürüttüğü mütalâa hak
kında mazbatada bir şey görülmemektedir. En
cümenden sorulmuş olan bu hususa dair müta
lâalarının neden ibaret olduğunu beyan etme
leri icabederdi. O ciheti işaretle geçiyorum. Yal
nız Adliye Encümeni tabii bu husustaki noktai 
nazarını izah buyuracak ve Yüksek Heyete ar-
zedecektir. Bendeniz şahsım namına arzediyo-
rum. 

4 : Mazbatanın hüküm kısmında, yani son 
karar kısmında muhtelif noktai nazarlar müte-
dahil vaziyettedir. Birbirini cerheder gibi gö
rünmektedir, Burada muhtelif noktai nazarlar 
mevcut olduğu hakkında bir kanaatüarı yok 
mudur î 

Eğer yoksa mesele yok. Fakat acaba bir 
tezatlı vaziyet görmüyorlar mi? Bu ciheti de 
lütfen izah buyursunlar. 

Sonra mazbatalarında; «Yine kabul etmiş 
olsa bile daha evvel 16 ncı madde hükmünden 
istifade ettirilerek» denilmektedir. Bu istifade
nin hangi kanunun İti ncı maddesinden ve ne 
suretle vâki bulunduğu ve icra edilmiş olduğu 
anlaşılamıyor. Bu cihetin de lütfen izahını En
cümenden istirham eylerim. 

ARZUHAL E. MAZBATA MUHARRİRİ 
H. ŞARLAN (Ordu) — Efendim, hem arkadaşı
mın suallerine cevap vermek ve hem de bu arada 
mazbatanın heyeti mnumiyesini müdafaa etmek 
için müsaadenizi rica ederim. 

Tahsil için 1931 senesinde Eskişehir Sulh hâ
kimliğinden istifa edip Avrupa'ya giden Orhan 
Babaoğlu, 1935 yılında hukuk doktoru şahadet-
namesile memlekete dönmüş ve mesleğe kabul 
olunarak Başmüddeiumumî Muavinliğine tâyin 
kılınmıştır. 1929 senesinde mektepten mezun olan 
bu hukukçu, 1931 senesinde istifa ederek hususi 
surette tahsil yapmak üzere Avrupa'ya gittiği 
zamanda Hâkimler Kanununa tevfikan namzetlik 
müddetini ikmal etmiş ve henüz hâkim muavin
liği smıfına geçememişti. Avrupa'da tahsilini ik
mal edip tekrar mesleğe kabul edilince vâki mü
racaat üzerine kendisi tereihan terfia lâyık gö

rülmek suretiyle, Avrupa'da okumuş bulunma
sı sebebiyle, Hâkimler Kanununun kabul etmiş 
olduğu esaslar dairesinde mümtazen terfii ka* 
bul olunmuş, 1936 tarihinde iki üstün derece olan 
sekizinci dereceye terfii yapılmıştır. İmtiyazlı ter
filerde Hâkimler Kanununun kabul ettiği esas
lara göre ya eser yazmak, yahut Avrupa'da tahsil 
etmek gibi hususi bazı kayıtlar mevcut oldu
ğundan arzettiğim bu terfi, arkadaşımda bulu
nan iş dosyasındaki kâğıtlarda yazılı olduğu 
üzere Ayırma Meclisinin ittihaz ettiği 1936 
tarihli karardan Öğrenmiş oluyoruz. Bu kararla 
Babaoğlu sekizinci dereceye çıkarılmıştır. Bu 
kararm ittihazı tarihinde nıer'i olan 2556 sayılı 
Kanunun 16, 22 ve 43 ncü maddelerinin bu müm
tazen terfi muamelesine tatbik edilmiş olduğu an-
laşılryor. Arkadaşımın birinci sualine bu suretle 
cevap vermiş oluyorum. 

Şimdi; namzetlik müddetini normal zaman
larda iki senede ve yine Hâkim Muavinliğindeki 
hizmeti de iki sene olmak suretiyle terfi edebi
lecek olan bu hâkim evvelki hizmetleri dahi naza
ra almarak Avrupa'da tahsil etmiş bulunması vü-
zünden mümtazen terfie lâyik görülerek 1936 
senesinde iki derece birden yükseltilmiş ve nor
mal terfi müddetleri olan ikişer seneden dört se
neyi beklememiştir. Bu zat o zaman Hâkimler 
Kanununun 43 ncü maddesinin son fıkrasmında 
lehinde tatbik edilmesi suretiyle Avrupa'da ge
çen tahsil müddetinin kıdemine ilâvesini istemiş 
olduğu için bu dileği Ayırma Meclisinde tetkik 
edilmiş ve neticede kanunun bu husustaki katî 
hükümleri nazara alınarak 'lisans kısmında oku
duğuna dair vesikası olmadığı için doktora için 
geçirdiği tahsil müddetinin kıdemine ilâvesi 
hakkındaki dileği, 1937 tarihinde reddedil
miştir. 

2556 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde 
«Türk hukuk fakültelerinden mezun olmakla 
beraber ecnebi fakültelerinden birinden mezun 
olmak» yani hem Türk ve hem Ecnebi Hukuk 
fakültelerinden mezun olan diğer hâkimlere 
nazaran bir senelik bir hizmetle namzetlikten 
çıkma hakkını kazanmış olabilir. 

22 nci maddenin ikinci fıkrası; Türk fa
kültelerinden mezun olmakla beraber ecnebi fa
kültelerinden çıkmak ve bunlardan birisinden 
doktora diploması alması şartiyle hâkim muavin
leri imtiyazlı bir hakka malik olabilir. 

Mümtazen terfi hakkını kazanabilmek için 
43 ncü maddenin fıkrai mahsusasmdaki hüküm
lerin tahakkuku şarttır. Bu hükümlere göre 
ayırma tetkikatmda tereihan terfia lâyık görü
lenlerden 22 nci maddenin ikinci fıkrasında ya
zılı şartları haiz olanlar veya bir ecnebi memle
ketlerde Hükümet hesabına üç sene adli mües
seselerde çalışmış bulunanlar mümtaz olarak 
terfia lâyık defterine geçirilirler. Aynı zaman
da yabancı memleket mektebinin mûtat ve mu-
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ayyen tahsil müddeti veyahut çalıştığı müesse
sedeki hizmet müddeti Türkiye'deki hizmet müd
detine ilâve edilir. 

Şu suretle Türkiye Fakültelerinden birinden 
mezun olmakla beraber ecnebi memleketlerden 
birisinde lisansiye olmak şartiyle orada geçirdi
ği müddetini buradaki hizmetine İlâvesi müm
kün olabilecekti. Fakat onun ecnebi memleket
lerdeki tahsili, lisansiye değil doğrudan doğruya 
doktora yapmak için geçtiğinden bu tahsil müd
detinin kıdeme ilâvesine imkân yoktur. Ayırma 
Meclisinin 937 tarihindeki ittihaz etmiş olduğu 
karar bu sebeple pek doğrudur. Ayırma Mecli
sinin bu kararİyle Orhan Babaoğlu artık dilek
lerini takipeten vazgeçti, meselede olduğu gibi 
kaldı. Ancak bu arzettiğim 937. tarihli karardan 
sonra 2556 sayılı Kanunun 16, 22 ve 43 ncü mad
delerini tadil eden 1938 senesinde çıkan 3501 
numaralı "Kanun evvelki kanun hükümlerini 
tahfif etmiş oldu. Ecnebi Hukuk Fakültelerin
de lisans tahsili yapmak ,şart olmayıp gerek li
sans ve gerek doktora tahsillerinden herhangi 
birisini ikmal eden İmtiyazlı terfi hakkına 
sahip olmuş olurlar, tşte Orhan Babaoğlu ye
ni kanunun bu hükümlerinden istifade etmek 
için yeniden müraeaat ediyor ve bu kanunun 
16, 22 ve 43 ncü maddelerinden İstifade şe
kil ve sebeplerini izah ediyor ve alâkadar mer
cilere istidalarını veriyor ise de bu dilekler de 
muhtelif suretlerle Ayırma Meclislerinde redde
diliyor. Şimdi onları arzedeceğim: 

Tadil üzerine 43 ncü maddenin şekli şudur: 
«Ayırma tetkikatında tercihan terfia lâyık görü
lenlerden 22 nci maddenin ikinci fıkrasındaki 
şartları haiz olanlar mümtazen terfia lâyık def
terine geçerler. 16 ve 22 nei maddelerin ikin
ci fıkralarındaki şartları haiz bulunanlardan 
meslekî vaziyetleri itibariyle mezkûr maddeler 
hükümlerinden İstifade edememiş olanların ya
bancı memleket fakültelerinde geçirmiş olduk
ları mûtat tahsil müddeti vazifede geçmiş sa
yılarak âzami dört senesi kıdemlerine zammo-
lıınıır» denilmektedir. 

22 nei maddenin ikinci fıkrasında da şöyle 
deniyor : «Türk Fakültelerinden mezun olmak
la beraber Ecnebi Fakültelerinde lisans tahsilini 
ikmal veya ayrıca bunların birinde hukuk dok
toru diplomasını almış ve ehliyet göstermiş olan
lar bir sene hizmetten sonra 3 ncü sınıfın yedin
ci derecesine geçerler.' On altıncı maddenin ikin
ci fıkrasında Türk Hukuk Fakültesinden mezun 
olmakla beraber Ecnebi Fakültesinden lisans 
veya doktora tahsilini ikmal etmiş olanlar bir 
sene sonra muavinliğe geçerler, tşte bu muaddel 
16 ve 22 nei maddelerin ikinci fıkrasındaki şart
lan haiz bulunanların istifade edeceği nokta, 
eski madde hükümlerine nazaran daha geniştir. 
Türk Fakültesinden mezun olmakla beraber Ec
nebi Fakültesinde lisans veya doktora tahsilini 

ikmal etmiş bulunanlar.» Burada «veya» tabiriy
le Avrupa'da tahsil eden bir genç lisans veya 
doktora tahsillerinden hangisini yapmış olsa 
Türkiye'ye avdetinde kanun kendisine fazla hak
lar tanımaktadır. 

Muaddel 43 ncü maddede; 16 ve 22 nci mad
delerin İkinci fıkralarındaki şartlan haiz bulu
nanlardan. meslekî vaziyetleri itibariyle mezkûr 
maddeler hükümlerinden istifade edememiş olan
lara yabancı memleket Fakültelerinde geçirmiş 
oldukları mûtat tahsil müddeti vazifede geçmiş 
sayılarak ilzamı dört seneye kadar kıdemlerine 
zam yapılır. Hükmü konulmuştur, 

İşte bu yeni kanun hükmünün neşrinden son
ra Orhan Babaoğlu hakkında Ayırma heyeti 
umum iyesi ııden verilmiş olan ve arkadaşım ta
rafından sual edilen 1939 tarihli kararda «Müs-
tedînin meslekî vaziyeti itibariyle Hâkimler Ka
nununun 16 nci maddesinden istifade etmiş ol
masına nazaran - dosya içindeki karar aynen 
böyledir. Bu arzettiğim şekilde yazılıdır - 43 ncü 
maddenin 2 nci fıkrasının da ayrıca tatbik edilme
si kanunun maksat ve mefhumuna muhalif ol
duğundan dileğinin reddine karar verilmiştir» 
denilmektedir. 2556 sayılı kanunun 16 nci mad
desi hükümlerini arzettind. 1936 tarihinde Orhan 
Babaoğlu'ııun mümtazen terfi ettiğine dair 
Ayırma Meclisinin kararını mazbatada arzetmiş-
tiın. Bu arkadaşın Avrupa'daki tahsil vaziyeti na
zarı itihare alınmış geçirmeğe mecbur olduğu hiz
met senelerini beklemeğe mahal bırakılmadan se
kizinci dereceye terfi ettirilmiştir. Mazbatada 
16 nci maddeden istifade ettiğinden ve Ayırma 
Meclisinin bu kararından bahsedilmesinin sebebi 
budur. 

Ayırma Meclisinin İm kararını mucibi tav
zih gören Adliye Vekâleti keyfiyeti tekrar Ayır
ma Heyetinden sormuş, Ayırma Heyeti bu nok-
tai nazarlarla beraber şu kaydı da ilâve etmiş
tir : 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 43 ncü 
maddesinin 3501 sayılı kanunla değiştirilmesin
den önce 16 nci maddenin ikyıci fıkrasında ya
zılı olduğu üzere lisans tahsili yapmamış olan
ların Avrupa'daki geçirdikleri müddetin kıde
me ilâvesi mevzuubahis olamıyacağmdan bu mad
denin bilâhare tadil edilen şeklinin yani kanu
nun makable teşmili caiz bulunmadığına göre 
dileğinin bu sebepler dahilinde de reddi lâzım-
gelir denmek istenmiştir. Netice itibariyle En
cümenimiz bu vaziyetler üzerinde işi iki esasa ir
ca etmiştir. 

Birincisi; 2556 sayılı kanunun mer'iyette ol
duğu zamanda Avrupa'da geçen tahsil müdde
tinin kıdemine eklenmesini İstiyen bu arkadaş ta
lebinin kanıma uygun olmaması yüzünden reddo-
luıımasındarı dolayı bir müddet sükût ettikten 
sonra aynı talebi 2556 sayılı kanunun tadilinden 
sonra tekrarlamasında . isabet görülmemiştir. 
Çünkü yeni kanunun makabline teşmilini iste-
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inektedir. Fakat kanunun makaMine teşmiline 
cevaz yoktur. 

İkinci esas ta şudur : Belki kanunun makab
le teşmil edilmemesi noktası bazı arkadaşların 
kanaatlerini tevlide kâfi gelmez, O halde ka
nunun esas hükümlerinden İstiane etmek lüzu
mu hâsıl oldu. 

O da şudur : Meslekî vaziyetleri İtibariyle 
mezkûr maddelerin hükmünden, yani 16 ve 22 
ncı maddelerin malûm fıkralarından, istifade 
etmemiş olanlar hakkında hiç olmazsa tahsilde 
{çeçirdikleri müddetleri kıdemlerine ilâve etmek 
müsaadei kamıniyesinden. istifade etmesine ge
lince : Meslekî vaziyet itibariyle bu 2at eski ka
nundan azami surette istifade ettirilmiş yani. 
namzetlik müddeti, hâkim muavinliği müddetin
de mûtat olan hizmet zamanlarım geçirmemiş 
Ayırma Meclisinde bütün bu müddetler taksir 
edilerek kendisi 1935 te memuriyete girmiş ol
masına ve ondan evvelki pek az hizmeti gözönü-
ne alınarak 8 nei dereceye terfii yapılmıştır. Ya
ni hu suretle 2556 sayılı kanunun 16 ve 22 nci 
maddelerinden istifade ettirilmiştir. Oradan 
istifade eden hu arkadaş 43 neü maddenin son 
fıkrasından istifade etmesine imkân görüleme
miştir. Bu itibarla bu bakımdan Ayırma Mec
lisinin bu noktaya matuf olan kararlarında da 
isabet, vardır, 

Arkadaşımın, mazbatanm son satırlarında 
yekdiğerine tezat halinde görmüş olduğu frkra-
lara gelince; şimdi arzettiğim veçhile bu kanu
nun makabline teşmilinin caiz olmaması nokta
sının diğer hir kaydı-ihtirazı ile kanun makab
line teşmil edilse bile bu arkadaşın 2556 sayılı 
kanundan herhangi bir surette istifade ettiril
miş olduğuna göre 3501 sayılı kanunun 43 neü 
maddesindeki kayıttan istifade ettirilmesine im
kân bulunmadığını tasrih için İra fıkraları yaz
mış bulunuyoruz. 

Eğer bunlardan başka sualleri varsa buyur
sunlar, cevap arzederim. (Doğru, doğru sesleri). 

REİS —> Başka mütalâa var mı? 
F, F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Herşeydeıı 

evvel şunu tebarüz ettireyim k i ; Orhan Baha-
oğlu'nun yani mustedinin istediği şey, 3501 nu
maralı kanunun 43 neü maddesi mucibince ken
disinin hukuk doktorası İçin geçirdiği müddetin 
kıdemine zammından ibarettir, istenen nokta 
budur. Bu da 3501 numaralı kanunun 43 neü 
maddesinin ikinci fıkrasına istinadetmektedir. 
İkinci fıkra şudur, aynen «36 ve 22 nei madde
lerin ikinci fıkralarında yazılı şartları haiz bu
lunanlardan meslekî vaziyetleri itibariyle mez
kûr maddeler hükümlerinden İstifade edememiş 
olanların yabancı memleket Hukuk fakültele
rinde geçirmiş oldukları mûtat ve muayyen tah
sil müddeti vazifede geçmiş sayılarak kıdemle
rine zammolunur». 

Şimdi Sayın Mazbata Muharriri arkadaşımız 
bu i$in düğüm noktası olan" 16 nei madde, mev

zuu üzerinde tekrar durdular. Bu, tamamiyle. 
maddi bir zühuldür* 16 ncı maddeden bu zat İsti
fade etmemiş ve etmesine de imkân yoktur. 
Çünkü 16 ncı ve 22 nei maddeler mesleğe baş
tan giren kimseler hakkındadır, 16 ve 22 nci 
madde Adliye mesleğine yeni girenlere aittir, 
Müstedİ arkadaş, yeni girmiyor. Yeni girmek 
haysiyetiyle bir hak iddiasında değildir. Çünkü 
kendisi mesleğe yeni giren bir adam değildir, 
Avrupa'daki tahsilini ikmal edip memlekete gel
miş ve Adliyenin kapısını çalmış bir adam olsay
dı, onun hakkında 16 ncı maddenin tatbiki ge
rekirdi. Halbuki Ira adam memlekette Hukuk
tan çıktıktan Adliyede vazife aldıktan ve iki 
sene müddetle hâkimlik vazifesinde bulunduk
tan sonra, yani 16 ve 22 nci maddelerle hiç bir 
veçhile alâkası bulunmadan, yani o maaddelerin 
hükümlerinin kendisine teveccüh etmesine ve 
onlardan istifade etmesine mahal olmadan Av
rupa'ya tahsile gidip gelmiştir. Bu vaziyette ol
duğu için 16 ve 22 nci maddelerden istifade et
mesine imkân yoktur. Esas bu zat 16 nei ve 22 
nci maddelerden istifade . etmek iddiasında 
değildir. Buna, sen 16 ncı madadeden istifde 
ettin diyorlar, ben etmedim, edemem ki, ben 
yeni memuriyete girmedim ki diyor. Bu adam 
ne istiyor? Bu müstedi hâkimlik etmiş bir ar
kadaş olduğu için iki sene bu vazifeyi ifa ettik
ten sonra Strazburg Darülfünununda Hukuk 
doktorasını yaptığı için hak istiyor. Sayın Maz
bata Muharriri arkadaşımız burada, hususi dok
toradır dediler. Doktoranın hususisi, umumisi 
olmaz, doktora bir türlü olur, Maarif Vekâle
tinde mahfuz dosyadaki vesaika nazaran ev
safı nizamiyesi dairesinde doktorasını yapmış 
memlekete gelmiştir. Bundan sonra Sayın Maz
bata Muharriri arkadaşımın yüksek dikkatine 
arz ederimki;. bu arzettiğim doktorasını verip 
geldikten sonra hiç bir hakka sahip olmamış
tır. Mümtazen terfi etmiş buyurdular. 

Mümtazen terfi etmenin 16 met, 22 nci mad
delerle bu suretle hiç bir alâka ve irtibatı yok
tur. Kıymetli Arkadaşım Şinasi Devrin Hâkim
ler Kanununa tam vukufu itibariyle daha güzel 
izah ederler, mümtazen terfi etmiş olmanın 16 
nei ve 22 nei maddelerle asla ve kat 'a alâkası 
yoktur. 

Şimdi bütün bina maddi bir suale istinadedi-
yor. Bu adam 16 ncı maddeden istifade etme
miştir. Buyurdular ki, 1939 tarihli Umumî He
yet kararında 16 ncı maddeden ne suretle istifa
de ettiğinden bahis vardır. Yoktur böyle bir 
izah. Bendeniz dosyayı yeniden tetkik ve müta
lâa ettim. Yani itirazımdan sonra, huzurunuza 
çıkmadan evvel bir kere daha tetkik ve mâru
zâtımı bu yeni tetkikata istinadettirmeyi, Yük
sek Heyetinize karşı riıütehalli olmak icabeden 
hürmetin muktazası addettim. 

1939 tarihli Ayırma Umumî Heyeti kararı ; 
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(Terfi levhasının mukaddema tetkiki sırasında adı 
geçenin meslekî vaziyeti itibariyle kanunun 16 neı 
maddesi hükmünden istifade etmiş olmasına na
zaran 43 ncü maddenin ikinci fıkrasının da ay
rıca tatbik edilmesi kanunun maksat ve mef
humuna muhalif ve tetkik edilen karar binneti-
ee muvafık olmakla...). 

Hani 16 neı maddeden ne suretle istifade et
ti? Bunu bendeniz demiyorum. Ayırma heyeti
ne Adliye Vekâletinin sorduğu bir nokta var
dır. işte buyuran, şu üç kâğıt Adliye Vekâle
tinin itiraznamesidir. Adliye Vekâleti diyor ki: 
16 neı maddenin tatbik edilidğinden bahsedili
yor, bu, ne suretle olmuştur? Bu 1939 da Ad
liye Vekâletinin nazarı dikkatini celbetmiş ve • 
Ayırma Heyetinin kararında da bu husus tekrar 
tavzih edilmemiştir. 

Şimdi arkadaşım bir noktada zühul buyurdu. 
O kadar ki, Meclise bu zat, müstedi - 16 neı mad
de meselesi işin ruhudur zaten - bu arkadaş 17 . 
IX . 1940 ta, yüksek dikkatinize arzederim, Yük
sek Meclise müracaat ediyor. Arzuhalin tarihi 
budur. Halbuki, Adliye Vekâletine Arzuhal 
Encümeninin, merciine bu arzuhali göndermesi 
üzerine cevap verebilmek için Vekâlet tekrar 
Ayırma Heyeti Umumiyesine bunun için bir 
müracaatta bulunuyor ve son 3501 numaralı 
kanunda bahsettikleri karar Meclise vukubulan 
müracaatı mütaakıptır. Yani son karar dedik
leri bu şey karar olabilir mi? Bu müstedi 1940 
tarihinde Meclise müracaat etmiş ve mazbata
larında beyan ettikleri Adliye Vekâletinin tav
zih talebi, ki şimdi bu talebin tarihini de arze-
deceğim, Arzuhal Mîeclise verildikten sonradır. 
Arzuhal Meelİse verildikten sonra Adliye 
Vekâletinin bu 16 neı maddeyi nasıl 
tatbik ettiniz demesi üzerine bu Umumî 
Heyet tekrar toplanıyor, bu sefer ka
rar mıdır, izah mıdır ne olduğu belli olmryan 
bir zabıt varakasiyle ve yeni bir esbabı mucibe 
ile eski karan; yani müphem kalmış olan, ma
hiyeti anlaşılmamış bulunan 16 neı maddeden 
ne suretle istifade ettiği kararını tavzih etmiş 
bulunuyor. Bu iki vesikadan ikişer satırını yük
sek huzurunuza sunarsam mesele daha iyi ay
dınlanmış olur. Adliye Vekâletinin tezkeresi; 
3.1.1941 tarihinde yani Yüksek Meclise müs-
tedinin müracaatından bir hayli müddet son
ra... 

Adliye Vekâletinin tezkeresini aynen oku
yorum: (Ayırma Meclisi Umumî Heyeti Reisli
ğine. 3.1.1941 tarih ve 99 numaralı tezkere. 
Yabancı memleket Hukuk fakültesinde geçir
diği mûtat ve muayyen tahsil müddetinin va
zifede geçmiş sayılarak kıdemine zam yapılma
sını istiyon Cumhuriyet Başmüddeiumumî Mua
vinlerinden Orhan Babaoğlu'nun talebi iki nu
maralı Ayırma Meclisinde tetkik olunarak mu
maileyhin Hâkimler Kanununun 16 ve 22 nei 

maddelerindeki şeraiti haiz bulunmadığından 
mezkûr kanunun 43 ncü maddesinin 2 nei fıkrası 
hükümünden istifade edemiyeceğine karar veril
miş ve bu karar aleyhine mesbuk itirazı Ayırnıa 
Meclisi Umumî Heyetince tetkik edilerek adı 
geçenin mukaddema Hâkimler Kanununun 16 
neı maddesi hükümünden istifade ettiğinden ve 
bu itibarla 43 ncü maddenin 2 nei fıkrasının ayrı
ca tatbiki kanunun maksat ve mefhumuna mu
halif düşeceğinden bahsüe reddedilmiştir. Mu
maileyh ahiren hakkında ittihaz olunan kara
rın kanuna mugayeretinden bahsile Büyük Mil
let Meclisine müracaat etmiş ve keyfiyetin 
Arzuhal Encümenince tetkikine başlanılarak cari 
muamelenin bildirilmesi Vekâletimize tebliğ 
olunmuştur. Bahsolunan Umumî Heyet kara
rında Orhan Babaoğla'nun mukaddema Hâkim
ler Kanununun 16 neı maddesi hükmünden is
tifade ettirildiği yazılı olmakla beraber bu is
tifadenin şekli gösterilmemesi mucibi tereddüt 
.olduğundan Arzuhal Encümenine verilecek ce
vapta mevzuubahis edilmek üzere bu cihetin 
tavzih buyurnlması rica olunur. Adliye Vekili 
namraa müsteşar.) 

Şimdi görülüyor ki Adliye Vekâleti Meclise 
vâki müracaat üzerine dosyayı tetkik etmİ$ ve 
Adliye Vekili namına Müsteşar diye imza var
dır. Şimdi 16 neı maddeden ne suretle istifade 
ettiğini anhyamamıs. Bakalım toplanan heyet 
neye karar verecek? «Başmüddeiumumî Mua
vinlerinden Orhan Babaoğlu'nun Fransa'da tah
silde geçen müddeti hakkında 18 . I I I . 1941 tari
hinde yapılan içtima zabıtnamesidir. Keyfiyet 
müzakere edildi ve tetkik olundu. Başmüdeiu-
ıınımî Muavinlerinden Orhan Babaoğlu'nun 2556 
sayılı Hâkimler Kanununun 43 ncü maddesinin 
3501 sayılı kanunla değiştirilmeden önce 22 nei 
maddenin 2 nei fıkrasında beyan olunduğu veç-. 
hile lisans tahsili yapmamış olmasına ve madde
nin 3501 sayılı kanunla muaddel şeklinin de hak
kında tatbiki caiz olmıyaeağma nazaran doktor 
unvanım alması için Fransa'da geçirdiği müdde
tin kıdemine ilâvesine imkân görülmediğinin Ve
kâlete tavzihan arzı 18 . IH . 1941 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır.» 

Demek ki bu bir karar değildir. Müstedinİn 
Meclise müracaatından sonra kendisi hakkında 
yapılan muamelenin bildirilmesi hususundaki 
istilâma verilmiş bir cevaptır. Bunda dahi 16 
neı maddeden ne suretle istifade ettiği beyan 
edilmemektedir. Her kim bu kürsüye çıkar da bu 
hâkimin 16 neı maddeden ne suretle istifade et
tiğini vazihan anlatır ve Meclisi Âli de kendi
sine iştirak ederse benim sözüm kalmaz. Fakat 
müstedinin dosyasını okudum. Bugün millet 
namına icrayı kaz'a etmekte olan bu hâkimin 
dosyasında gördüm ki 15 - 20 defa müracaat 
etmiş. Vicdanını ıadıraba sevkeden nokta; ken
disi haklımda 16 neı madde tatbik edilmediği 
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halde, tatbik edildiğinin beyan edilmesidir. 
Dört senelik krdem kaybetmesinden ziyade işte 
bıı vaziyet bu hâkimin ruhunu tırmalamakta
dır. Bu ciheti yüksek huzurunuzda tebarüz et
tirmeği vazife sayarım. 

Netice; 16 ncı maddeden istifade etmemiştir. 
•Şekil bu. Şimdi geliyorum asıl işe. Mazbata Mu
harriri arkacımızın okuduğu 3501 numaralı 
kanundan bu müstedi istifade edemez. Niçin? 
Çünkü bu zat Avrupa'da lisans yapmamıştır. 
Kendisinin lisans yaptığı zamanki kanun; 2556 
numaralı kanunun 43 ncü maddesinde, kendisi 
hâkimlik mesleğinde iken tahsile gidip te avdet 
etmiş olan bir kimsenin bir hakkı almasını ica-
bettiren bir hükmü kanuni mevcut değildir. Ya
ni 2556 sayılı kanunun 43 ncü maddesinde 
böyle bir hüküm yoktur. 2556 sayılı kanunun 
tadilini mucir) olan esbabı düşünmek lâzımgelir. 
Arkadaşlar, 3501 numaralı kanunun fesbit etti
ği esbap nedir? O, memleket Adliyesini yüksek 
kültür esaslariyle tecehhüz etmiş kıymetli ele
manlarla teçhiz etmek gayesine mâtnftur. Bu 
niçin konmuştur? 3501 sayılı kanun niçin ya
pılmıştır? Onun da esbabı mucibe mazbatasm-
daki bazı fıkralarını müsaadenizle okuyacağım. 
tşin şeklinden çıkıp ruhuna girmek lâzımdır, 
Ruh ta sudur; Hükümetten gelen lâyihada bakı
nız ne deniliyor : «Bundan başka 43 ncü mad
dede tatbikatta müşahede edilen bazı müşkülle
ri bertaraf etmek maksadiyle ve 16 ve 22 nei 
maddelerle olan irtibatı bakımından tadil edil
miştir.'» 

Encümen diyor ki : 20. IV , 1938 tarihli Ad
liye Encümeni mazbatasının üçüncü fıkrasında; 
«Türkiye Hukuk Fakültelerinden birinden dip
lomasını aldıktan sonra ingilizce, Almanca veya 
Fransızca veya italyanca lisanlarından biriyle 
ders okutulan bir memleket Hukuk Fakültesin
de lisans, doktora, veya hem lisans, hem dokto
ra tahsilini ikmal etmiş olanlara namzetlik ve 
muavinlikte verilecek maaşlarla bu sınıflarda 
gerek şifahi imtihanlarda, gerek amelî vukuf ve 
kabiliyet bakımından ehliyet gösterdikleri tak
dirde geçmeleri teklif olunan hâkimlik derece: 
lerinin kendileriyle beraber aynı senede Türk 
Hukuk Fakültesinden diploma alıp ta derhal 
hâkimlik meslekine girenlerden tahsillerini ik
mal edip avdet ettikleri zaman daha geri dere
cede kalmamalarını temin için bir derece yuka
rı çıkarılması Encümenimizee de kabul edilerek 
16 ncı ve 22 nei maddeler ona göre düzeltilmiş-
tir>. , 

Şimdi arkadaşlar, 43 ncü madde ne diyor? 
Her ne suretle olursa olsun 16 ncı ve 22 nei 
maddelerden istifade edememiş olanlar... Bu 
kanun niçin çıkmıştır? 3501 numaralı kanunun 
maksadı nedir? Gençleri Garp kültüründen is
tifade ettirmek, gidip malûmatla teceMıüz ve te
nevvür edip gelip memlekete hizmet imkânları
nı onlara vermek. Makable şümul... Bn bir ce

zai mevzu değildir. Hukuku idare esaslarında 
bu gibi hayra matuf olarak sarfedilmiş olan me
saiyi kıymetlendirmek bakımından lehe kon
muş esasların teşmili umumî bir kaidedir. Ni
çin makabline şâmil olmıyaeakmış? Bu Ceza 
kanunu mudur? Hayır. Gitmişim, doktora yap
mışım, gelmişim, memleketime hizmet etmeğe 
müheyyayım. Benim orada geçen dört senelik 
tahsilimi, bu kanun çıktıktan sonra vatandasın 
mazhar olduğu vaziyetten niçin farklı tutmalı? 
Farklı tutmak niçin mevznn'bahistir? Şunu an
lamak isterim. 

Bu kanunu, çıkmadan evvelki muamelelere 
tatbik etmiyeceğiz. Niçin? Sebep yoktur. Çün
kü bunu siz niçin koydunuz? Bu adamların 
ilim iktisabı yolunda mesbnk olan mesailerinin 
kıymetlenmesi bakımından iyi bir gaye ile kon
muş olan bu kanunun makabline şâmil olmaması 
mülâhazası yerinde olabilir mî? Nitekim arzet-
tiğim zabıtnamede, bîr Temyiz Hâkimi arkadaş 
gayet esaslı ve bendenizin buradaki izahatım
dan daha derli toplu bir mütalea yürütmüştür. 
Onu da yüksek huzurunuza arzediyorum: 

18. I I I . 1941 tarihli içtima zabıtnamesinde 
arzettiğim Temyiz Âzasınm mütaleası: 

«Hâkimler Kanununun 43 ncü maddesinin 
3501 sayılı kanunla tadilinde: 16 ve 22 nei mad
delerin ikinci fıkralarında yazılı şartları haiz 
bulunanların meslekî vaziyetleri itibariyle mez
kur maddeler hükümlerinden istifade edememiş 
olanların yabancı memleket Hukuk Fakültesin
de geçirmiş oldukları mûtat ve muayyen tahsil 
müddeti vazifede geçmiş sayılarak kıdemlerine 
zam m olunacağı tasrih eylemesine ve kendisi
nin doktora diplomasın; ihraz edebilmek için 
yabancı memlekette tahsilde geçen müddetinin 
bulunmasına ve meslekî vaziyeti itibariyle mem
lekete avdet ettikten sonra mezkTır müddetin kı
demine ilâve edilmemiş bulunmasına nazaran 
kanunun makabline teşmiliyle istifade ettiril
mesi reyindeyim.» Bunu Temyiz Âzasından bir 
zatın nıütalâai ilmiye»! olarak arzediyorum. Mü
saade ederseniz daha çok tasdi etmiyeyim. Ka
nunun metnini okumakla sözüme nihayet vere
ceğim. 43 ncü madde şudur. Bakalım bunun 
metni de doktora yapmış olan bir vatandaşın 
tahsil müddetinin kıdemine zammedilmesine mü
sait midir,, değil midir? 43.ncü madde: «16 ve 
22 nei maddelerin 2 nei fıkralarında yazılı şart
ları haiz. bulunanlardan meslekî vaziyetleri iti
bariyle mezkûr maddeler hükümlerinden- istifa
de edememiş olanların - bu kanunun çıktığı ta
rihte böyle diyor : istifade edememiş olanlar -
yabancı memleket Hukuk Fakültesinde geçirmiş 
oldukları mûtat ve muayyen tahsil müddeti 
vazifede geçmiş sayılarak kıdemlerine zammo-
lunur,> Bendeniz bu maddenin takdirini yük
sek huzurunuza arzederek maruzatıma nihayet 
veriyorum. 
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N, POROY (Tokad) — Muhterem arkadaş

lar, heyeti altyenizin şahsi hukuka çok ria
yetkar olduğunu bildiğim için meselenin biraz 
tavzihi zımnında bîr sual sormak maksadiyle 
kürsüye sreldim. îtiraf ederim ki bendeniz işi 
etrafîyle ihata edemedim. 

Arzuhal Encümeni Mazbata Muharriri muh
terem arkadaşımızla söylediğine göre bu zatm 
kanımdan İstifade edememesinin, talebinin haklı 
olmamasının bir sebebi de lisans yapmadığıdır. 
Bu lisans yanmamış tâbirini anlamıyorum. Çün
kü Fransa'da, ki oranın ahkâmını ve nizama-
tını biraz biliriz, doktora yapmak için bir efen
dinin evvelâ lîsansive olması şarttır. Müstedi 
Avrupa'da Fransa'da lisans yapmamış; fakat 
bizden ya tstanhul veya Ankara Hukukundan 
mezundur. Bizim Ankara ve İstanbul'daki bu 
tahsili bir lisans muadili değil midir? (Muadil
dir sesleri). O halde bendeniz bunu anlamadım. 
Sonra hususi surette doktora yaııtılar deniliyor. 
Feridun Fikri arkadaşımızın söylediği gibi dok
toranın hususîsi resmisi yoktur. Doktora. Fran
sa Hükümet i ıı in ahkamı kannniyesine istinaden 
bir resmî derenedir, fakültede ne derece vardır, 
iki sene devam eden başöliye olur. Bir küçük 
imtihan geçirir şahadetname alır; buna başöliye 
derler. Ayni zamanda lise mezunlarına da ba-
sölivc derler. 3 sene tahsil eden lisansiye olur. 
Ondan sonra da doktora yap^n bulunur. Bun
lar Fransa Hükümetinin resmî unvanlarıdır,: 
hıısıısî doktora yoktur. Doktoradan' sonra da 
agravasyon gelir ki o başkadır. Bir hakkın 
mahfııziyeti noktasından bunun tavzihini rica 
edeceğim. Onun için rahatsız ettim, 

1 ADLÎYE E. M. M. Ş. DEVRİN (Zonguldak) 
— Efendim, gerek Arzuhal Encümeni Mazba
ta Muharriri ve gerek Feridun Fikri arkadaşı
mız meseleyi tam-mânasiyle izah ve teşrih et
miş bulundular. Bendeniz ayrıca tasdi etmek 
istemezdim. Yalnız Adliye Encümeninin de nok-
tai nazarını sordular; bu hususta Arzuhal En
cümeni Adliye Encümeninin mütalâasını almış 
ve bu itibarla hukuki meseleyi arz ve izab za
rureti hâsıl olmuştur. 

Meselenin iki veçhesi vardır. Birincisi 3501 
sayılı kanun makabline şâmil midir, değil mi
dir? Daha doğrusu makabline teşmili ibaresin
den ziyade 3501 numaralı kanunun neşri tari
hinden evveîl iktisap edilen haklara mı şâmildir, 
yoksa ondan sonra edilenlere mi? Feridun Fikri 
arkadaşımızın dedikleri gibi bu hakikaten bir 
içtihat mevzuu olabilir. Fakat kanunun saraha
ten ihlâl edilmiş bir hükmü vardır ki, bu artık 
bir içtihat ve tefsir mevzuu olmaktan çıkjnıştır. 
Adliye Encümeninin istinadettiği, hukuki mes
net de işte budur. Filvaki meselede hükmü ifade 
eden karar, Ayırma Meclisi Umumî Heyetinin 
nihaî ve katî olarak ittihaz etmiş olduğu ka
rardır. Artık bu karardan sonra Ayırma Mec

lisi dahi bu karar üzerinde herhangi bir tasar
rufta bulunmak hakkım haiz değildir. Hâkim
ler Kanununun bu bakımdan hiç bir tetkik yolu 
ve hiç bîr ıslah vasıtası tanımamıştır. Binaen
aleyh bu kararı ele almak lâzımdır. Bu kararda 
ne deniliyor, aynen okuyorum. «Müstedi meslekî 
vaziyeti itibariyle, Hâkimler Kanununun 16 ncı 
maddesi hükmünden istifade etmiş olmasına 
nazaran 43 neü maddenin ikinci fıkrası hükmün
den istifade etmesi kanunun maksat ve mef
humuna muhaliftir.» Görülüyor ki Umumî Hey
et, 43 ncü maddenin ikinci fıkrasının bu zat hak
kında kabili tatbik olacağını ve ancak 16 neı 
maddeden istifade etmesi itibariyle tatbik edi
lememekte olduğunu sarahaten beyan^etmiştir. 

. Şu hale göre bütün mesele alâkalının 16 neı 
maddeden istifade etmiş midir, etmemiş midir 
noktasında toplanıyor. Nitekim Arzuhal Encü
meni Mazbata Muharriri arkadaşımız da bu nok
ta üzerinde durdular. 16 ncı maddeden istifade 
etmişse hakikaten arttık 43 ncü maddeden isti
fadesine cevazi kanuni yoktur. Çünkü ibare 
gayet sarihtir, bu başkaca tefsir mevzuu olamaz. 
Müsaade buyurursanız 16 ncı maddenin o fıkra
sını da yüksek huzurunuzda okursam esas 
mesele alâkalının bundan istifade edip 
etmediği meselesi kendiliğinden anlaşılır. 
Fıkra şudur : « Türkiye Hukuk fakülteleri
nin birinden çıkmakla beraber İngilizce, Al
manca, Fransızca, İtalyanca lisanlarından biriy
le ders okutulan memleketler Hukuk Fakültele
rinin birinden de çıkanlar bir sene namzetlik 
yaptıktan sonra 13 neü madde hükmü da
iresinde muavinlik sınıflarına 8 nci mad
denin son fıkrasına göre yalnız şifahi imtihanları 
yapılarak kabul olunurlar». Tanınan hak nam
zetlik için bir senelik müddetten muafiyettir. 
Halbuki bu zat namzetlik devresinde değildir, 
hâkimlik sıfatını ihraz etmiş ondan sonra Av
rupa'ya gitmiştir. Artık bu vaziyette 16 neı mad
deden istifade etmesine imkân kalmamıştır ve 
esasen Adliye Vekâleti de bu zühulü görerek 
Ayırma Meclisi gibi büyük otoriteyi îıaîz olma-
sr ieabeden bir meclisin kararında böyle bir 
maddi hatanın izalesi mülâhazasına istinadetmiş 
olacaktır ki, - tabiî o maksadı vazıhan ifadeye 
İmkân yoktur - siz istifade etti diyorsunuz, fa
kat istifade etmemiştir, ne yolda istifade et
miş ise beyan ediniz şeklinde tavzih istemiştir. 
Demek ki, Adliye Vekâleti de alâkadarın bun
dan istifade etmemiş olduğunu müşahede etmiş
tir, Şimdi bu tavzih kararında* Ayırma Mecli
sinin yapabileceği muamelenin âzamisi şudur: 
Alâkalı madde hükmünden şu suretle istifade 
etmiştir veya etmemiştir. Yoksa ilk kararı 
değiştiren bir tavzihte bulunması mevzuu bahis 
olamaz. Yeni kararın hukuki bir mevcudiyeti 
olmaması lâzımgelir. Çünkü Ayırma Meclisi
nin artık bu*yolda tekemmül etmiş bir kararı 
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yeniden ele almağa hakkı yoktur. Binaenaleyh 
ortada hukuki mevcudiyeti olnuyan bir karar
la karşı karsıya bulunuyoruz. Kanunun sara
hatine uyuyor ve kanunda yeri olnuyan hüküm-' 
Tere temas eden nokta iste budur. Binnetice 
Ayırma Meclisi bizzat alâkalının bu maddeden 
istifade etmesi lâzımgeldiğini ancak 16 ncı. 
maddeden istifade etmiş olmasından dolayı bu 
hakkm tanınmadığını sarahaten beyan etmiştir. 
Halbuki alâkalının 16 ncı maddeden istifade 
etmediği dosyada münderiçtir. Maruzatım sa
dece bu hususu tavziha matuftur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
A. ÎT. DEMİRAÛ- (Sivaas) — Efendim, rey

lerimizi daha Samimî ve inanarak verebilmemiz 
için iki sual soracağım. ' 

REİS — Kimden? 
A. H. DEMtRAĞ (tttvaa) — Adliye Encüme

ninden. 
Ş. DEVRİN (Zonguldak) — Emrederlerse 

cevap veririm, fakat bu mevzuun Mazbata Mu
harriri ben değilim. 

Â. J t DEJÖRAĞ (Sivas) — O halde Arzu
hal Encümeni Mazbata Muharriri arkadaşımız
dan soruyorum: Mümtazen terfide kanuni esas
lar nedir? Bu husustaki hüküm nedir? Bunu 
lütfen bize bildirsinler. 

Bu zat iki derece terfi ettirilmiş, hangi 
mesnede istinaden terfi ettirilmiştir? 

Sonra şayet 3501 sayılı kanuna tebaan dok
tora için geçirdiği müddet hizmetine ilâve edil: 
şeydi kaç derece hak iktisab edecekti? Bu nok
taların tavzihini rica ediyorum. 

ARZUHAL En. M. M. H. ŞARLAN (Ordu) 
— Evvelemirde şunu arzedeyim. Avrupa'da 
hususi doktora yapmıştır demekten maksadım 
kendi masrafiyle tahsil yapmıştır demek idi. 
Belki bunu tam izah edemedim. Doktoranın el
bette hususisi olmaz: Sonra yine Ferudun Fikri 
arkadaşımın suallerinin birisinde Adliye Vekâ
letinin vâki istilâmı üzerine Ayırma Meclisinin 
vermiş olduğu «on karar bilhassa buyurdukları 
gibidir. Arzuhal Encümenine müraacaat edil
dikten sonra malûm olduğu veçhile encümenin 
tetkikatmdaki suallere göre keyfiyeti bir kere 
Adliye Vekâletinden sorduk. Vekâlet de mesele
yi esaslı bir şekilde anlatabilmek için işle 
alâkalı olan Ayırma Meclisinden sormuştur. 
Orası da kanunun makable teşmil edilmemesi 
suretiyle muameleye tabi mesailden olduğunu 
mütalea etmiştir. Zaten bizim de noktaİ naza
rımız oraya racidir. - '. 

Bunu da kaydettikten sonra mümtazen ter
fie geliyorum. Kanunda mümtazen terfi şudur: 
Arkadaşlarımızın da bildikleri veçhile hâkimle
rin âdiyen terfileri, tercihan terfileri olduğu 
gibi, bir de mümtazen terfie liyakatleri esası 
vardır. Ayırma Meclisinde evvelâ âdiyen ter-
filer, sonra tercihan terfi edilecekler, nihayet 

mümtazen terfie ayrılanlar tetkik edilir. Müm
tazen terfie lâvik olanlar evvelkilerden daha ev
vel terfi edilirler. Hanın şartlan , haiz olanlar 
mümtazen terfie lâyık srörülebilirlerî Eser ya
zar veva Avroa'da tahsil eder... "Bunlar Ayır
ma Meclisinde tetkik edilir. Eser varmış olanlar 
veva Avrnna'da tahsil etmiş olanlardan bu ka
nunun tasrihatı dahilinde hususi hükümlere uy-
tnın vasıfta olanlar imtîvaza bak kazanırlar. 
Dosvads acık olarak vanh bulunduk" w M l e . 
Orhan Bahaoğlu hakkında Ayırma Meclisinin 
1986 tarihinde vermiş olduau kararda mümta
zen terfie lâyık erörülerek iki derece üstüne yani 
8 hci dereceve cıkarrİTmstır. Bu îmttvaz kendi
line Avruna'daki tahsilinden -dnlnyı verilmiştir. 
illeti kanunivesi budur. Bu illetin su veva bu 
olduğunu öğrenmek için, o zaman Temvîa Mah
kemesi Birinci Reisi olan ve simdi aramr/da bu
lunan İhsan Bevefendi de izahat verebilirler. 
O vakit 1986 tarihinde Avırma Meclisi bu ka
rarı ittihaz ettiği zaman bu arkadaşı mümtazen 
yani Avruna'daki tahsilleri dolavısivle livakatt 
kabul edilerek hu iki derece Üstün mevkie çıka
rılmıştır. Bu arkadaş iki derece üstün mevkie 
çıkarıldıktan sonra ayrıca dört sene- daha kıde
mine zammetmek demek 2 derece daha yukarı
ya çıkarılmasını istemek demektir, tste Avırma 
Meclisinin kabul etmediği noktai na*ar da bu
dur. Umumî mevzuata muhaliftir. Bu nokta! 
nazarları bir tarafa bırakarak 3501 sayılı ka
nunun makabline şâmil olmaması noktasına ge
lince; ki biz bu noktada musımz. Hâdisenin 
halli kolay olur. Diğer noktalara da cevap ver
mek lâzım olduğu iein Ayırma Meclisinin bah
sedilen kararlarını tahlil etmeğe mecbur olduk. 
Bahsedilen imtiyaz da Avrupa tahsilinden mü
tevellittir. Binaenaleyh kararların mucip sebep
leri değiştirilmiş olsa bile netice bir dir. O da 
Orhan Babaoğlu'nun mümtazen terfii Avruna'
daki tahsüinden mütevellittir ve 43 ncü madde
den bu sebeple istifade ettirilmemiştir. Derece
si sekizinci dereceye çıkarıldıktan sonra ayrtca 
dört sene daha, kıdem verilmesine Ayırma Mec
lisi kail olmamıştır. Esbabı mucibesinden ka-
tannazar. Başka bir mütalâa varsa arzedeyim. 
(Kâfi. kâfi sesleri). 

K, KAMU (Bize) — Bir sual soracağım: 
Efendim, arkadaşımız dediler ki; evvelce müm
tazen terfi etmiş bulunuyor. Binaenaleyh yeni
den doktora yapmak için geçirdiği dört senenin 
ilâvesiyle arkadaşlarını fazla geçmiş, olur gibi 
bir mütalâada bulundular. Bendenize öyle ge
liyor ki bu mevzu üzerinde, kanunun tatfbikt 
lâzım olan bu mevzuda bir adamın Avrupa'da 
doktora tahsilini geçirdiği zamanrn tamamı de
ğildir. Olsa olsa doktora yapmak için geçmesi, 
zaruri olan zaman nazarı itibare alınır. Mese
lâ, iki sene zarfında doktora yapması normal 
olan memleketlerde, bir adam İyi çalışmazda 
dört sene geçer, yani beş senede doktora yapar-
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sa mutlaka beş senenin ilâvesi icabetmez. Fa
kat bendenizce bundan ziyade mühim, olan ci
het, arkadaşımızın dediği gibi, evvelâ Ayırma 
Meclisinin evvelce, 1936 tarihinde ittihaz etmiş 
olduğu kararla, Büyük Millet Meclisine müra
caattan sonra kendisine Adliye Vekâletince tev
cih edilen bir sual cevabı. olarak bu mevzu üze-' 
rinde yeniden bir karar almış olması arasındaki 
boşluktur. Adlive Vekâleti diyor ki ; bu ikinci 
karara. İBtinadediyor, bu da 3501 sayılı kanun 
hükmünün makabline şâmil olmıyacağı mülâha-
zasıdır. Yani bendenizee mesele tamamen te
nevvür etmiş değildir. Bu meselede reyimizi ve
rebilmemiz için işin bir defa da Adliye Encüme
ninde müzakere edilmesi İâzımgelir kanaatinde
yim, . . 

t . EZOÜ (Samsun) —Efendim şikâyet olu
nan Encümen kararları ve itirazen tetkiki iste
nilen Arzuhal Encümeni mazbatası hakkında 
gerek Sayın Mazbata Muharriri arkadaşım ve ge
rek itiraz eden Saym Feridun Fikri İzahat ver
diler. Bendeniz bu kararlar hakkında tekrar 
izahat vererek Yüksek Heyeti tasdi etmek iste
mem. Ancak bu mesele lâyıkiyle tenevvür et
mediği cihetle hu hususta mâruzâtta bulumraya 
müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Evvelemirde Hâkimler Kanununun terfie ait 
hükümlerinin tatbikatı ve 2556 sayılı kanunla 
bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 3501 
numaralı kanun hükümleri arasındaki farkı ve 
.bir de şikâyet- eden zatın meslekî vaziyeti ve 
(tugiine kadar kazanmış olduğu derece ve Ecne
bi Hukuk Fakültesinden yıkanlar İçin kanunun . 
istisnai kabul' elliği haklar hakkında izahat ve
receğim. 2556 numaralı kanunun 16, 22 ve 43 
m;ii maddeleri 3501 numaralı kanunla tadil 
edilmiştir. Evvelki hükümleri arzettikten son
ra tadil edilen şekle geçeceğim. 

Kanun hâkimleri üç sınıfa ayırmış, üçüncü 
sınıf beş, ikinci simi: iki ve birinci simi' ta üç 
olmak üzere on derece kabul etmiş, terli için 
hâkim muavinlik ve hâkimlik sınıfla rımn her 
derecesinde iki sene hizmet ederek ehliyetini is
pat etmiş olduküarı takdirde terfilerine esas ola
rak kabul etmiştir. Ecnebi Fakültelerden çıkan
lar İçin muavinlik ve hâkimlik sınıfının 10, 8 nci 
derecelerinde birer sene hizmeti kâfi görmüş 
ve kanun hâkimlerden terfie lâyık görülenleri 
üç lasına ayırmış ve hariçte tahsil edenlerin 
mümtaz olarak terfii için tercih derecesini tut
masını kâfi görmüştür. 

Muarız saym arkadaşlarım iddialarını 16 • 
neı maddenin tatbik edilmediğine hasrediyorlar. 
]6 ucı madde mefhum ve münderecatına göre, 
Avrupa'da tahsil edenler (10) neu sınıfta hâ
kimlik müddeti Hr senedir ve muavinliğinden 
hâkimliğe geçmek için yalnız şifahi imtihana ta
bidirler. Bunların maaş dereceleri 10 ve 11 
olup kendilerine bu derecelerden maaş verilir. ı 

1943 C : l 
işin halli iğin yalnız 16 neı madde de$l 22 nci 
maddede de nazara alınmak icabeder. Hâkim
lerin derecesini bu madde tâyin etmiştir. Bir 
sene hâkim muavinliği yaptıktan sonra 3 ncü sı
nıf hâkimliğin (10) ncu derecesine geçer. 
Bu zat hâkim muavini iken fetife ve 
Avrupa'da tahsil ederek avdet etmiş 10 ncu dere
ce hâkimliğe tâyin edilmiştir. Bu vaziyet 2556 sa
yılı kanunun mer'iyeti zamanına müsadiftin Bu 
zat Avrupa'da tahsil etmese idi bu sınıfta iki se
ne kalması lâzımdı. Halbuki Avrupa'da tahsil 
etmiş ve doktora şahadetnamesi almış olmasın
dan dolayı bîr sene sonra terfi levhasına dahil 
olmuş ve hakkında tetkikat yapılmış, bir sene 
kazanmış. Tetkikat neticesinde bu zat aldığı 
numara itibariyle tercih derecesini tutmuştur. 
Bu ciheti de izah edeyim: Hâkimlerin terfiinde 
ehliyetini ispat eden esas evvelce tasdik ve nakız 
miktarı iken, şimdi Temyiz Mahkemesinden al
dığı notlardır. îkisi aynı şeydir. Ayırma En
cümeni bir sene evvel hâkimlere terfi hadlerini 
ilân eder, notlan meselâ yüzde elliden fazla iyi 
olanların âdi ve % 75 ten fazla iyi ise tercihan 
terfi edeceklerini gösterir. Bu miktarları misal 
olarak arzediyorum. Bu zat da tercihan terfi 
derecesinde not almıştır. Eğer Avrupa'da tah
sil etmeseydi dokuzuncu dereceye geçecekti. 
Halbuki. Avrupa'da tahsil dolayısiyle istisnai 
mümtaz olmuştur. Bura Hukuk Fakültelerinde 
tahsil edenler bu derecede notlarla tercihan 
terfi ederler. Bunlar Mümtazen terfie lâyık ol
mak için âdi terfie lâyık olanların vasati liyakat
lerinden çok üstün liyakat derecesine malik ol
duklarına maddi eserleriyle kanaat getirilmek 
şarttır. Bu zat mümtaz olmakla iki sene daha 
kazanmış oluyor.. 

Asıl mesele 22 nci mdde ile alâkadardır. Bu 
Avrupa'da tahsil edenle e hakkında verilen istis
nai bir haktan istifade etmiştir. Bunun emsali 
tercihan terfi etmiş olsaydı 10 ncu dereceden 
i) nen dereceye geçecek orada da İki sene ka
lacak, ondan sonra 8 ııei dereceye geçecektir. 
Binaenaleyh bu zat üç sene İstifade etmiştir, bu
yurdular ki bu zat hâkim iken gitmiştir. Bina
enaleyh bu maddelerin bunun hakkında tatbiki 
caiz değildir. Niçin olmasın.? Hâkim muavinli
ğinde iken istifa ederek tahsilini yapmış, hâ
kim olmuş. Ve onuncu sınıfta bir sene kalmış, 
0 neu derecede hiç kalmadan 8 nci dereceye 
geçmiştir! Bu itibarla bu 16 ve 22 nci madde
den İstifade etmiştir. 

Bîr de, şunu arzedeyim ki ; hâkimler Barem 
Kanununda olduğu gibi maaş hususunda bir de
receye tabidirler. Ve o her dereeede kanunda 
gösterilen istisnalardan başka bilfiil iki sene 
hizmet etoıek şarttır. Yine istisna edilen yer
lerden başka bir. derecede hizmet etmeden üst 
dereceye geçemez, 

tstisnaen kabul edilen bir sene hizmet 
3 ncü sınıftan sonra kabul edilmemiştir, 
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Her hftîiîe iki sene hizmet etmek ve o de
recelerin maaşını almak: • ayrıca ehliyetini 
de ispat etmek esastır. 3501 numaralı kantin 
"hakikaten Ssyın Mazbata Muharririmizin ifade 
buyurduktan veçhile lehe bir tadil kabul etmiş
tir. Avrupa'da tahsil edip gelenler için mua
vinlik kî bundan katiyen kamın istisna etmi
yor. Muavinlik sınıfında bir sene bulunup eh
liyeti anlaşıldıktan sonra üçüneü sınıfm (9) 
neu derecesine deSü 8 nei derecesine tâyin edi
lecektir. Bu zat 3501 numaralı kamımın nesri 
tarihînden evvel 8 nei dereceye mümtazen tâ-
vin edilerek iki sene çalışmıştır. Son hâkimler 
kanunu neşredildikten sonra 7 nei dereceye ve 
burada da iki senevi ikmal edin 6 nçı dereceye 
terfi etmiştir. Bu derecede de iki seneyi ikmal 
etmek üzeredir. 

Yakında ehlivetî sabit olduğu takdirde he
pindi dereceye terfi edecektir. Simdi bu zat 
bcaineî dcrecfrve terfi etHSi sırada potları ter-
cibi tutmuş ise mümtaz olarak ikinci sınıf hâ-
lıfikimKŞin dördüncü derecesine avnlnvm olmak 
ihtimali vardır. Çünkü bu zat üçüncü smrfta 
mümtaz ohmı*tur. îkînci sınıfa geçince burada 
da mümtaz olmak hakkını haizdir. Mümtaz 
olunca ikinci sınıfın en sonundan, 90 liraya ge
çecektir. Simdi 35 - 36 senesinden hu zamana 
ka/îar 7 sene geçmiştir. Mümtaz olarak, terfia 
layık olanlar üçüncü sınıftan itibaren on iki 
sene geçmedikçe birinci smrfa avrrlamıyacak-
ları eihetle bu zatın 90 lira maaşta kanunen enaz 
4-5 sene kalmasr lâzımgelecektir. Şu hale 
<îöre bu zatın kıdemine zam ne de
mektir. Ancak kıdeme zam. kevfiyeti 
meslejeî vaziyeti itibariyle 1(î ve 22 nei 
maddelerden istifade çürüyenler içindir. 47 hci 
maddenin son fıkrasına göre ikinci sınafın 
son derecesinden birinci sınıfa geçebilmek için 
12 seneyi ikmal etmek icabeder. 43 ncii madde
sinde tahsilde geçen (4) senenin bu hesaba ka-
îtlmıvacağı, yanı zam edilmiyeceği de gösteril
miştir. Bu itibarla bu zatm kıdemine zammet
menin fiili neticesi ne olacaktır? Bunu anla
mak isterim. Kıdeme zam deniliyor. Bu ikinci 
sınıfın son derecede geçmesi icabeden müddete 
zamdır. Yoksa hir hakimin ehliyeti sabit ol-
nmdan v« derece maaşını almadan hiç bir za
man kıdemine zamma Hâkimler Kanununun 
umumî hükümleri mânidir. Bu zat kanunun bah
şettiği hakkı almıştır. Bendeniz yüksek kürsü
den söz söylîyeeek değildim, çünkü Temyiz mah
kemesinde iştirak ettiğim karaî* buraya intikal 
etmiştir. Sayın arkadaşım Şarlan'in lüzum gös
termesi üzerine arzı malûmat ediyorum. Bu hâ
kim, hakkında mümtazen verilen karara müdde
tinde İtiraz etmemiş, o karar kesbi katiyet et
miştir. Ayırma meclisinde bu is tekrar tetkik 
edilemezdi. 3501 numaralı kanunun mer'iyete 
geçmesi üzermc vaziyetinin tâyini hakkında tek

rar müracaatına binaen ita ölünan kararlar-

alevhine şikâyet etmiş; Avırma Encümeni de 
vububıılart sual neticesinde mütalâasını beyan 
etmiştir. Hâdisenin cereyan tarzına srore 
43 ncü maddenin kıdemine zammobımır hük
münün d e artık tatbikına mahal yoktur den^ 
mistir. Bu hususta bütün arkadaşlarım mâru
zâtta bulundular. Bendeniz de cereyanı hali 
pr&ettim netice verilen kararm kanuna muhalif 
olun olmadıkı ve müstedinin hakkı ihlâl edilip 
edümediJH hususunun tâvin ve takdiri Yüksek 
TTnıumî Heyete aittir, (Alkışlar, kâfi kâfi ses
leri) . 

7. 7. DÜSÜKSEL (Bingöl) — Sayın Reisin 
mütalâasına ben de iştirak etmeği canü gönül-
den isterdim. 

M. ÖKMEN (Ankaı*) ^ Hangi reis* 
F. P; BÜŞÜlföBZ. (Devamla) — Riyaset 

makamım ihraz etmiş zevat hakkmda Beis diye 
hitap etmek, o zatın şahsına matuf bir hürmet 
olduğundan ve ben de hukuk meslekinin nâçiz 
bîr hadimi olduğumdan Beis dîye bitap ettim. 

M, ÖKMEN (Ankara) — Mebus srfatiyle 
konuşuyorsunuz. Samsun mebusu deyiniz. 

P. F\ DÜŞÜNSEL {Devamla) — Bendeniz 
de mütalâalarına iştirak etmek isterdim. Fakat 
izah buyurdukları' noktalar beni tatmin etme
diği için söz aldım. Buyurdular ki kıdem alırsa 
ne olacaktır? Ne olacaktrr ne olmıyacaktır? Bu, 
her hak sahibinin takdir edeeeği bir keyfiyet
tir. Hak sahibi hakkının zerresine dokunulsa 
ve hakkı olduğuna kani olduğu bir- sey için, 
Teşkilâtı "Rsasiye Kanununun bahşettiği bir 
hakla Büyük Millet Meclîsine kadar müracaat 
edebilir. İşte bu vatandaş da kendisini haklı 
olarak görmüş ve yüksek huzurunuza gelmiştir. 
artık bunda ne fayda olacaktır, ne fayda olmı-
yacaktır diye onun hafahanei kalbine girmek be
nim hakkım değildir. Bu adam hakkını istiyor. 
Bizim ona vereeeğimiz cevap, biz ona demeliyiz 
ki, efendi senin hakkın yoktur. Şimdi buyurdu
lar ki, bu zat bu kanundan istifade etmiştir. Bu, 
mümtazen terfi mevzun ayrı bir mevzudur. Ka
nunun bünyesinde iki türlü vaziyet vardır; bi
ri, mümtazen terfi vaziyeti, diğeri de kıdem va
ziyeti. Bunları Saym Reisin takdir buyurmaları 
lâzım gelir ki, Hakimler Kanununu bendenizden 
bin kerre daha iyi bilirler, ikisi de yekdiğerinden 
ayn ayın mefhumlardır. Bu adamın istediği 
mümtazen terfi hakkındaki vaziyeti değil, o ay
rı bir mevzudur. Bunun istediği kıdem vaziye
tidir. Kıdemden istifade edip etmemesi, bunun 
hakkında tatminkâr bir cevap vermediler. Tat
minkâr bir cevap verselerdi boh de yoku yar 
edecek değilim. Kani olur, susardım. Fakat 
kıdem hakkında bir şey söylemediler. 43 ncü 
maddenin bünyesi icabı olarak kendisinin hak
kı olup olmadığı noktası üzerinde, kararlarında 
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sükût etmişlerdir. _ Şinasi Devrin arkadaşımı
zın izah ettikleri üzere bugün 3501 numaralı 
kanun da' mevzuu bahis değildir. Onlarm 1941 
tarihinde vermiş oldukları mütalâanamenin bir 
hukuki portesi, bir hukuki hüviyeti yoktur. 
Hukuki hüviyet beri taraftadır. 1939 tarihinde 
Adliye Vekâletinin vâki itirazı üzerine Ayırma 
Umumî Heyetince verilmiş olan karardır. Ayak
ta durmakta olan karar da budur. 1940 tarihin
de Meclisi Aliye vâki olan müracaat üzerine de 
1939 tarihli karardır. O kararda ise arzettiğim 
şekilde 3501 numaralı kanunun kendi hakkında 
tatbik edilmediğine dair verilmiş bir nokta mev
cut değildir. Demek oluyor k i ; bu zata veril
miş olan cevap kanunî kıymeti haiz değildir, 
kendisinin müracaatının mesnedini teşkil eden 
3501 sayılı kanundan istifade edip etmiyeceği 
hakkındaki karar, kendisini tatmin edecek bir 
mahiyette değildir. Buna demek lâzımdı ki, ey 
arkadaş; sen 3501 numaralı kanunun 43 neü 
maddesinden istifade edemezsin, bu adama bu 
denmemiştir. Bû denmediği içindir kî tabiatiy-
le bu vatandaş 3501 sayılı kanunun kendi hak
kındaki kıdem- esasının neye îstinadettığinî 
bilmemektedir. Binaenaleyh, hükmün bir meç
hul tarafı esaslı şekilde kalmaktadır. 3501 sa
yılı kanunu, vâzıı kanun neden yapmıştır. Ar
kadaşlar niçin yapılmıştır? Bunu makabline 
teşmildir, değildir, demekle hu hakkr ondan 
alabilmek için bir sebebi mucip bı> mesnet bul
mak. mantıkî bir esasa bağlamak mecburiyetin
deyiz. Bu kanun neden yapıldı? Bu kanun Ad
liyeye, garp kültürü ile yetişmiş olan stepleri 
eelbetmek maksadiyle yapılmıştır. Bizim adli 
hayatımızda, gençleri celbetmek ve onlarrn yük
sek kültürlerinden istifade etmek mevzuuna ne 
dereceye kadar ehemmiyet verdiğimiz meydan
da değil midir? Binaenaleyh bendenizin vicdani 
kanaatime müessir olabilecek bir şekilde tatmin 
edilmiş değilim. « Bir hakikat kalmasın dünvndn 
Allahım nihan». Onun için bu mevzii hakkında ar
ka d aşlarımızın beyanatından sonra meselenin tam 
bir şekilde aydınlatılması ve bugün millet na
mına icrayı kaza eden herhangi bir vatanda
şın değil, hakkı bulunan herhangi bir vatanda
şın Yüksek Meclise müracaatında verilecek ce
vap; Arzuhal "Encümeninin son cevaplarında ol
duğu gibi, baş tarafı bir esasa ve orta tarafı 
başka bir esasa müstenit şnkilde değil, kart şe
kilde ve bilhassa 3501 savdı kannnnn bunlara 
tatbik edilip edilmiyeceği hakkında bîr noktai 
nazar tesbit edilmesi şeklînde bir karara, va.nl-
masım doğru bulmaktayım. Maruzatım hııdnr. 

Ş. DEVRİN (Zonguldak) — Müzakere pek 
fazla uzadığı için bendeniz söz almak niyetinde 
değildim. Yalnız verilen izahlardan sonra Yük
sek Meclîs şöyle bîr vaziyetle karşılaşmaktadır. 
Müracaat sahibi «ben 16 ncı maddeden istifade 
etmedim; buna. rağmen istifade ettin seklinde 

karar,verilmesi vakıalara ve kanuna muhaliftir» 
diyor. Bu iddiayı ne Adliye Vekâleti, ne da 
Ayırma Meclisi tavzih kararında ret ve cerhet-
miş değildir. Şimdi yüksek huzurunuzda verilen 
izahattan sonra bir de teşriî Meclis alâkalının 
-Arzuhal Encümeni mazbatasında yazılı olduğu 
üzere 16 ncı maddeden faydalanmış olduğunu 
beyan ve teyide davet ediliyor. Bendeniz bu va
ziyetin vunıhlandınlması için, söz aldım. Yok
sa .bir terfi meselesi üzerinde hu kadar ısrarla 
durulacak mesele değildir. Esasen iş şahsi oldu
ğu için fazla izahata da gitmedim. Fakat şimdi 
•mı izahatın lâzım olduğuna kani bulunuyorum. 
Bendeniz muhterem Samsun Mebusu İhsan Be^ 
yefendinin vakalara taallûk eden beyanatının 
hilafını iddia edecek değilim. . Fakat şunu arze-
deyim ki dosyadaki kayıtlar alâkaimm. 16 ncı 
maddeden istifade etmediği merkezindedir. Ayır
ma Meclisi istifade etmiştir, deseydi zaten me
sele kalmazdı, bu münakaşaların mevzuu kalma
mış olurdu. Binaenaleyh alâkalı 16 ncı madde
den istifade etmiş ise ne suretle ve ne şekilde 
istifade ettiği mevzımhahis olmalıdır, Görülü
yor ki meselenin ana noktası evvelce de arzet
tiğim gibi istifade edip etmediği meselesidir. 
Arzuhal Encümeni arkadaş!anmızın bu dosyayı 

. etrafiyle okumuş olmaları lâzımdır, şu veçhile 
istifade etmiştir diye beyanatta bulunurlar ve 
bu beyanlarını dosyaya, istinadettirirlerse der
hal iltihak etmemeğe imkân kalmaz. Pakat ar
kadaşlar müracaat sahibi 16 ncı maddeden is
tifade etmemiştir. Bize verilen izahat ve dosya 
hnnu sröstermektedir. Şimdi öne sürülen diğer 
bîr iddia da mümtaz terfi mekanizmasıdır. Bir 
defa. Ayırma Meclisinde tbsan Beyefendi ile be
raber. Hukuk îşleri Umum Müdürü srfatiyle 
beş, altr sene bulunmak şerefini kazandım. Ayır
ma Meclisi muamelâtına ben de muttaliim. Ar
zuhal Encümeni Mazbata Muharriri arkadaşı
mız izahatı biraz kısa verdiler. Mücerret Avru
pa'da tahsil mümtaz terfi hakkını bahşetmez ve 
edemez de. Avrupa'da tahsil etmîş bir zatın, 
mücerret Avrupa'da okuması her sınıfta bir 
mümtaziyet bahşetmesi meslek için fena bir re
aksiyon yapar. Bunu Abdurrahman Naci arka
daşıma bir cevap olarak söylüyorum. Mümtaz 
terfi mekanizması sudur; bir defa mümtaz ter-
fie. liyakat kesbetmek için maddi eserler lâzım
dır. Bu maddi eserler nelerdir? Nakız ve tas
dik nispetidir ve ilmî çalışmalar hâkim sınıfın
da bulunanların tasdik ve nakız nispetleri mu
ayyen dereceye varmış olması müddeiumumilik 
sınıfında bulunanlar aldıkları sicille göre yük
sek kabiliyet göstermeleri lâzımdır. Avrupa'da 
tahsil edin gelenler için yalnız bu sebeple müm-
tazen terfi mevzuubahis değildir. Ancak yüksek 
liyakat prösterdİği sabit olur da tereih levhasına 
jre^erse işte o zaman mümtazen terfî ettirilir. 
l)emekki bu zatın âdi terfiin fevkinde tercîhan 
.muvaffakiyeti görülmüş kî terfi ettirilmiştir, 
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Mümtazen terfi meselesinde 16, 22 nci madde 
ile 43 ncü maddenin hig bir alâkası yoktur. Ya
ni. 16 ve 22 nci maddede istifade edenler de, 
etmiyenler de aynı muameleye tabidir. Binaen
aleyh mümtaz olanların veya olmıyanların bu
na istinat etmeleri doğru değildir. Kanunun 
tesbit ettiği ahkâm sarihtir. 16 ve 22 nci mad
delerden istifade edememiş olanlar 43 neü mad
denin son fıkrasından faydalanırlar. 

16 neı ve 22 nci maddelerin, 43 ncü madde
si İle olan alâkası bundan ibarettir. Binaenaleyh 
esas meseleye rüeu zarureti vardır. Bu esas me
sele ise "gayet basittir. Kanun demektedir ki, 16 
ve 22 nci maddelerden istifade edememiş olan
ların tahsilde geçirdikleri muayyen ve mûtat 
müddet kıdemlerine zammedilir. Alâkalı 16 ve
ya 22 nei maddeden istifade etmiş midir, etme
miş. ımidirf Etmişse,bendeniz derhal bu karara 
iltihak ederim. .Ktmemışse bu karara iltphaka 
imkân yoktur. Bu kararın hulâsası ve meselenin 
kanuni mesnedi bundan ibarettir. 

S. OBQEEVREH (Balıkesir) — Efendim, ben
deniz bir sual soracaktım. Şinasi Bey arkada
şımızın izahatiyle tenevvür etmiş bulundum, 
sualime cevap verilmiş, oldu. 

F. A. BAKUTÇU (Trabzon) — Efendim, İh
san Beyefendinin izahlarından sonra bendenizce 
Arzuhal Encümeni kararıma kapalı gibi görü
nen bazı noktaları aydınlanmıştır. Şu şekilde 
aydınlanmıştır ki Arzuhal Encümeni daha zi-. 
yade fiili hakikate ehemmiyet vermiştir. Adliye 
Encümenimiz kanuni hakikate bakmıştır, ihsan 
Beyefendi Arzuhal Encümeninde âza olduğun* 
dan dolayı istidlal ediyorum; orada izahat ver
miş olacaktır. Arzuhal Encümeni de daha zi
yade fiili hakikate ehemmiyet vermiştir. Bina
enaleyh bendenizce her iki encümen kendi ba
kımlarından haklıdır, Adliye Encümeni kanunun 
metni itibariyle işi mütalâa etmiştir. Kanunun 
hükmüne nazaran Avrupa'da geçirmiş olduğu 
tahsil müddeti bu (Şikayetçinin kıdemine zamme* 
dilebümek isin. 16. neı madde hükmünden isti
fade etmemiş bulunması şart olduğuna göre bu 
şartı noksan görmüştür ve binaenaleyh Adliye 
Encümeni istifade eder mütalâasında buiun-
mugtur. Yani kanunun hakikati budur demiş
tir. Arzuhal Encümeni de is, ihsan Beyefendi 
tarafından bu şekilde izah edilince bakmış ki 
bu adamcağız başka bir yoldan bu istifadeyi 
temin etmiştir. Tutulan yol izahlarına nazaran 
böyledir. Bendeniz hâdiseyi şöyle anlıyorum. 
Bu şikâyetçi Avrupa'da tahsil etmiş gelmiş, me
muriyete tâyin edilmiş, güzeL Avrupa'da tah
silde geçen müddetin kıdemine zammedîlmesini 
istemiş fakat bakmışlar ki kanunen buna im
kân yoktur. 

Avrupa'da tahsilde geçen müddetin kıdemi
ne zammedüebilmesi için lisans tahsilini yapmış 
olması lazımdır. Değil, o halde bundan istifa
de etmediğine göre bu zatı başka yoldan istifa-
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de ettirmişlerdir. Mümtaz terfia lâyık görmek 
suretiyle terfi ettirmişlerdir. Amma ihsan Be
yefendinin izahlarından öyle anlıyorum M, 
mümtaz terfia lâyık görülmesi sırf Avrupa'daki 
tahsili dolayatiyledir. Eğer Avrupa'da tahsil 
etmeseydi bu mümtazen terfia lâyık görülmiye-
eekti. Bu zatin kıdemine dört senelik zam ya
pılmadığına göre beriki taraftan mümtaz terfia 
lâyik görülmesi dolayısiyle iki derece terfi et
miştir. Efendim, vaktiyle lisans tahsili yapan
ların kıdemine zam yapılıyordu. Bu defa kanun 
tadil edilmiştir. Kanunun tadili dolayısiyle bu 
zat diyor ki bu imtiyaz ve haktan bize de teşmili 
lûtfunda bulunun ve bu hakkı verin. 

Şimdi Meclisi Ali eğer kanuni hakikate ba-
kacaksa Adliye Encümeninin noktai nazarı ye
rindedir. Onu kabul etmesi lâzımdır. Eğer fiili 
hakikata bakaeaksa o vakit Arzuhal Encümeni
nin noktai nazarı yerindedir, onu kabul ede
cektir. Mesele bundan ibarettir (Alkışlar). 

A. N, DEMD2AÛ (Sivas) — Efendim, bir 
düğüm noktasını açmak için bir sual tevcih et
miştim. Arzuhal Enenmeni Mazbata Muharriri 
bu düğümü açtığı kanaatini hâsıl etmiştim. 
Simdi Adliye Encümeni Miazbata Muharriri bu 
düğümü tekrar düğümledi. Bu itibarla biraz da
ha izahat verilmesini ve bu mesele hakkında bir
az daha tenevvür edilmesini istiyorum, 

Arzuhal Encümeni Mazbata Muharriri arka-
dasnnız, mümtaz tâyinlerde ya eser neşretme
si veyahut bizdeki hukuk mekteplerini bitirdik
ten sonra Avrupa hukuk mekteplerinde lisans 
tahsili yapması lâzımgeldiğini ileri sürmüştü. 
G-erçi o doktora yapmıştır, lisans yapmamıştır. 
Fakat doktora da bir tahsili âlidir. Binaena
leyh, ayırma komisyonu bu doktora tahsilini de 
bir lisans tahsili addederek mümtazen terfi et
mek hakkını vermiştir. Şimdi Şinasi Devrin 
arkadaşımız, hayır Öyle değildir diyor. Avru
pa'da tahsil etmek mümtazen terfi etmek hak
kım vermez. Bu ya bir eser neşredecektir ya> 
hutta verdiği hükümlerdeki bozma ve tasdik 
nispetleri esasma istinaden kazanılmış bir hak 
olacaktır. Bilmem doğru anladımsa. 

ADLİYE E. M. M. g. DEVRİN (Zonguldak) 
—• Evet verdiği hükümlerdeki bozma ve tasdik 
nispetleri esasına göre tereihan terfia lâyık 
olanlar arasına girecek ve bundan sonra da eğer 
Avrupa'da böyle bir lisans tahsili yapmış ise 
mümtaziyet iktisap edecektir. ' 

A. N. DEMİBAG (Sivas) — O halde biraz 
daha izah edeceğim. Geçirmiş olduğu hâkimlik 
müddetindeki, işlerindeki isabete bakılarak ter
cih listesine geçirilecek ve ondan sonra da Av
rupa'da tahsil etmiş ise bu da mümtazen tâyin 
esasma istinadedecektir. Bu arkada*, istif» 
edip Avrupa'da tahsil ettikten sonra gelip daha 
ne kadar zaman hâkimlik etmiştir ki İşlerindeki 
İsabet ve kararları dolayısiyle evvelâ tereihan.. 
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tâyin listesin*1 geçsin ve Avrupa'da tahsil etti
ğinden dolayı da mümtazen tâyin vasfım haiz 
olsun. Verilen izahata nazaran hu Batın bu im
tihan devresini geçirmemiş olduğunu ve bina
enaleyh bu mümtazen tâyinin Avrupa Maki tah
sili dolayısiylc yapıldığı kanaatini tevlit ediyor. 
Bu itibarla bu zat bu haktan istifade etmiştir. 
kanaatındayım. Netekim kendi akran ve em
saline, bı-ihassa eski Temyiz Reisi niuhtereme-
nin verdiği izahata, nazaran bugün geride değil 
ileride olduğu anlaşılıyor. Binaenaleyh Avru
pa'dairi tahsili ve doktorasını yapmış olması 
dolayısiyle arkadaşlarından iki devece, yükseğe 
terfi etmiş olan bu zata tekrar bir terfi daha 
verilmesi arkadaşlarından dört senelik bir kı
dem farkı meydana getirir kî bu da hükkâm 
arasında adaletsizlik husule getirir kanaatında-
yrm. (Pek doğru sesleri). 

REÎS — Başka söz istîyen yoktur. Bir tak
rir var okuyoruz. 

Yüksek "Reisliğe 
20 . XII . 1943 

Arzettiğhtı sebeplere nıebni tetkik mevzuu 
olan muamelenin 3501 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 43 ncü maddesinin ikinci fıkrası hükümle
rine tevfikan tashihinin- karar altına alınmasını 
arz ve teklif eylerini. 

Bingöl mebusu 
Feridun Fikri BüşŞiıısel 

REİS — Rt'ye arzediyonuu. Nazarı dikkate 
alanlar... Alımyatılar ... Nazarı dikkate alınmadı. 

Mazbatayı ray^ arzediyoruııt. Kabul eden
ler... ttttntyenler... Kaimi edilmiştir. 

Başka işimiz yoklur. 

Çarşamba günü saat J5 te toplanmak üzere 
celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati : 17 

»6<t 

T. B, M. M. Matbaan 



S. Sayısı: |4 
Mersin'in Çandır köyünden Ahmedoğlu Ahmed Özen 
diğer adı Koca'nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz

batası (3/91) 

T. a " 
Başvekâltf ' SÖ . VII . 1943 . 

Yazı İsleri dairesi müdürlüğü 
Sayt : 4 -186/4837 t-" " " . " 

Türkiye Büyük Millet MecliM Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Ahmedoğlu 1335 doğumlu Ahmed özen diğer adı Koca hakkında Mer
sin Ağır ceza mahkemesi tarafından verilen ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tas
dik edildiğinden mutaakıp kanuni muamele Büyük Millet Meclisince yapılmak üzere Adliye vekil
liğinden 15. VII . 1943 tarih ve 149-/41 sayılı tezkere ile gönderilen bu işe ait hüküm evrakı aynen 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

, Ş. Saraçoğlu 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 3/91 
Karar ffo. 9 

4 . XII. 1943 

Yüksek Reisliğe 

Mersin'in Besül köyünden Hasanoğlu Lâtif 
Akterlik ile HüseyinoğlU Mustafa Akterlik'î 
öldürmekten suçlu Mersin'in Çandır köyünden 
Ahmedoğlu 1335 doğumlu Ahmed özen (Diğer 
adı Koca'nın) ölüm «ezasına mahkûmiyeti hak
kında Mersin Ağır ceza mahkemesinden verilen 
hükmün tasdikına dair Temyiz mahkemesi Birin
ci ceza dairesinden sâdır olan 17 , IX . 1942 ta
rih ve 2262 esas, 2306 karar sayılı ilâm, Başve
kâletin 20 . V n . 1943 tarih ve 4 -186/4837 sa
yılı tezkeresiyle birlikte 6.IX, 1943 tarihinde 
Encümenimize havale ve tevdi buyurulmakla DU 
işe taallûk eden dâva dosyasmm tetkikinde: as
ker kaçağı olup dağlarda ve kırlarda dolaşarak 
çobanlardan aldığı ekmekle geçinmekte olan 

Mersin'in Çandır köyünden Ahmedoğlu Ahmed 
özen'iti bîr gece bu dolaşma sırasında rasladığı 
Reşül küyünden Lâtif Akterlik ile Mustafa Ak
terlik'ten ekmek tedarikini mutaakıp yanların
da kalarak her İkisini de uykuda iken bir anda 
müteaddit yerlerinden yaralamak suretiyle öl
dürdüğü mahkemece sabit görülerek hareketi
ne uyan Türk ceza kanununun 450 nei madde
sinin 5 nei bendi hükmüne istinaden ölüm ceza
sına çarptırıldığı .anlaşılmıştır. 

Bu hususta Encümenimizde cereyan eden 
müzakere neticesinde: suçlu Ahmed özen (Di
ğer adı Koca'ya) hükmedilen ölüm cezasının in
fazına Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı mad
desine tevfikan karar verilmesi hususunun 
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Umumî Heyetin yüce tasvibine arzedİknesi rey
lerin ittifakıyle karar altına alınmıştır. Yüksek 
reisliğe sunulur, 
Ad. En. Rs. N. M. M. Kâtip 

Zonguldak 
8, Devrin 

Zonguldak 
Ş. Devrin 

Manisa 
F. (Mu 

Antalya 
N. Aksvy 

izmir 
S. Oran 

Koeaclİ 

Balıkesir 
0. N. liıırvu, 
Kastamonu 
A. Binkaya 

Hatay 
B. S. Kunt 

Kayseri 
R. Özsoy 

Sinot 
S. Artel d. Atay 

{ S. Sayısı : 14 ) 



S, Sayısı: 15 
Bingöl mebusu Feridun Fikri Düşünselin, Arzuhal 
encümeninin 28.M. 1943 tarihli Haftalık karar cetve
lindeki 326 sayılı kararın Umumî Heyette müzakere

sine dair takriri ve Arzuhal encümeni 
mazbatası (4/10) 

Yüksek Reisliğe 

Araılıa] encümeninin 28. V I . 1943 tarik ve S sayılr Haftalık karar cetvelinin Orhan Babaoğ-
lu'na ait 16. VI , 1943 tarih ve 326 sayılı kararının Umumî Heyette müzakeresini rica ederini, 

"• ' • . Bingöl mebusu 
, " , , ; • , , - ,. F. F, Düşünsel 

Arzuhal encümeni mazbatası '*' 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni 13. XII, 1943-

Fsas No. 4/10 
' Karar No. 336 

Yüksek Reisliğe 

Hukuk tahsili iyin Avrupa'da geçirdiği za
manın, kıdemine eklenmemesinden şikâyette 'bu
lunan hâkim Orhan Babaoğlu'nun, şikâyet ar
zuhali, Encümenimizde tetkik edilmiş ve hakkın
da tatbik olunan muamelede bir -kanunsuzluk 
gÖrülmiyerek şikâyetinin reddine karar veril
mişti. 

16 . V I . 1943 tarihli ve 326 sayılı olan bu ka
rara, kanaat edemiyen ve nizami müddet için
de müracaat eden Bingöl mebusu Feridun Fikri 
Düşünsel'in takriri üzerine Dahilî Nizamname
nin 57 nci maddesine tevfikan dilek ve hâdise 
üzerinde Encümende yeniden tetkikat yapılmış 
ve bu mazbata tanzim kılınmıştır: 

Eskişehir Sulh hâkimi iken Avrupa'ya tah
sile gideceğinden bahsile 1931 de istifa eden Or
han Babaoğlu, Fransa'da Strazburg Üniversite
si Hukuk fakültesinde tahsil ederek hukuk dok
toru unvanını kazandığına dair 1 . IV . 1935 ta
rihli şahadetname ile memlekete döndüğünde 
tekrar mesleke kabul olunmuş ve Basmüddei-

'umumî muavinliğinde bulunduğu sırada hak

kında yapılan tetkikat neticesinde mümtazen 
torfie lâyık görülerek 22 . V I . 1936 da iki üstün 
derece olan 8 nei dereceye yükseltilmişti. 

Bundan sonra Babaoğlu'nuii 14 . IV . 1937 
tarihli bir istida ile Adliye vekâletine vâki mü
racaatında : Strazburg Hukuk fakültesinde hu
kuk doktorası Devlet diplomasını ihraz ettiğin
den bahsile Hâkimler kanununun 43 neü madde
sine göre Avrupa'da geçirdiği tahsil müddetinin 
kıdemine sayılarak maaş derecesinin arttırılma
sını istediğinden evrakı, Ayinna meclisine tevdi 
olunmuş ve yapılan tetkikat sonunda : Müste-
dinin adı geçen Fakültede lisans kısmında oku
duğuna dair dosyasında vesaika tesadüf oluna-
madığmdan ve vaziyeti; kanunun 22 nei mad
desi sarahatine uygun bulunmadığından dileği
nin reddine mezkûr Encümence 20 . V . 1937 ta
rihinde karar verilmişti. 

Filhakika bu tetkikatm cereyan ettiği sıra
da 2556 sayılı Hâkimler kanununun mer'i bulu
nan 16, 22, 43 ncü maddelerine göre : Hâkimle
rin, emsallerine nazaran memuriyette istisnai 
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hakka sahip addedilebiiıııeleri için Avrupa'da 
yalnız doktora tahsili yapmış olmaları kâfi ol
mayıp Hukuk fakültelerinde mûtat ve muay
yen lisans tahsilini de ikmal etmiş bulunmaları 
kanuni zarureti vardı. 

işte bu zarurete binaen Orhan Babaoğlu'nun 
Avrupa'da lisansiye olmadığı anlaşıldığından 
doktora için g i r d i ğ i tahsil müddetinin kanu
nen kıdemine ilâvesine imkân hâsıl olamamıştı 
ve dileği reddedilmişti. 

Ayırma meclisinin bahsedilen yukarıdaki ka
rarından sonra 9 . V l t . 1938 tarihinde nesir ve 
ilân olunan 3501 sayılı kanunla Hâkimler kanu
nunun adı geçen 16, 22, 43 neü maddeleri tadil 
edilmiş v.e eski hükümler tahfif ohınmuştur. 

Bu muaddel maddelere güre : Ecnebi Hukuk 
fakültelerinde lisans tahsilini ikmal zarureti ol
mayı» lisans veya doktora tahsillerinden herhan
gi birisini ikmal edenlere de fazla ve imtiyazlr 
haklar kabul olunmuştur. 

Yalnız bu muaddel 43 neü maddeye göre : 
ayırma tetkıkatııula tercihan terfie lâyık görü
lenlerden 22 ııiîi maddenin ikhM fıkrasındaki 
şartları yani Türk fakültelerinden mezun ol
makla beraber eetıebi fakültelerin lisans tahsi
lini ikmal veya ayrıea bunların birinden hukuk 
diploma ve unvanını almak suretiyle ehliyeti 
sabit olanların mümtazeıı terfie lâyık defterine 
geçirilmeleri esası kabul edilmiştir. Yine bu 43 
neü maddenin son fıkrasında : 16 ve 22 nci mad
delerin 2 nci fıkralarındaki şartları haiz olan 
yani ya lisans veya doktora tahsilini ikmal et
miş bulunanların, mesleği vaziyetleri itibariyle 
mezkûr maddeler hükümlerinden istifade ede
memiş bulunmaları halinde yabancı memleket 
fakültelerinde geçirmiş oldukları mûtat tahsil 
müddetinin vaaifede geçmiş sayılacağı hükmü 
de ilâve olunmuştur. 

Bu 358 sayılı kanunun neşrinden sonra Or
han Babaoğlu'nun; yeni kanunun 22 ncl madde
sine nazaran vaziyetinin tetkiki ile Avrupa'da 
tahsilde geçen müddetinin Kıdemine sayılması 
ieap edip etmiyeceği hususunda bir karar veril
mesi hakkındaki dileği, Ayırma meclisinde tet
kik edilmekte olduğu bîr sırada müstedinİn 
18 . X I . 1938 tarihli diğer bir dilekçesinde: 
vaziyetinin, Hâkimler kanununun 22 nci mad
desine temas etmeyip 16 ve 43 neü maddelerin 
hakkmda tatbiki iktiza edeceğinden hah sile ev
rakının 2 numaralı Ayırma meclisine tevdiini 

istemiş ve dilek dairesinde evrak, 2 numaralı 
Ayırma meclisine tevdi olunmuş ve orada da bu 
di ].«sğ iıı in reddine d:air verilen kararın îtirazen 
tetkikini Ayırma meclisi umumî heyetinden 
istemiş vo Umumî heyetten 10 . II . 1939 tari
hinde sâdır olan kararda : müstedİııin mesleği 
vaziyeti itibariyle Hâkimler kanununun 16 nci 
maddesi hükmünden istifade etmiş olmasına na
zaran 43 neü maddenin ikinci fıkrasının da 
ayrıca tatbik edilmesi kanunun maksat ve mef
humuna muhalif ve 2 numaralı Ayırma mecli
sinin tetkik olunan kararı binnetiec muvafık 
görülmüş olmakla talebi vakiin reddine karar 
verilmişti. Bu kararın tavzihi talebiyle Adliye-
vekâletinden mesbuk olan müracaat üzerine yi
ne Umumi heyetten 18 . III . 1941 tarihinde itti
haz olunan en son kararda: 

Orhan Babaoğlu'nun 2556 sayılı Hâkimler 
kanununun 43 neü maddesinin 3501 sayılı ka
nunla değiştirilmesinden Önce 22 nci maddenin 
ikinci fıkrasında beyan olunduğu veçhile lisans 
tahsili yapmamış olmasına ve maddenin 3501 
sayılı kanunla muaddel şeklinin de hakkında 
tatbiki caiz ol at ılıyacağına nazaran doktora 
unvanını alması için Fransa'da geçirdiği müd
detin kıdemine İlâvesine imkân görülemediği 
tesbit olunmuştur. 

İşte bu karar ve muamelelerden sonra, Yük
sek Meclise müracaatta bulunan Babaoğlu'nun 
Küçümenimize havale buyurulan dilekçesi, mü
talâası alınmak üzere yüksek Adliye encüme
nine tevdi kılınmış vo alman cevapta: 

Adliye vekâletince Orhan Babaoğlu'nun ka
nuni şart lan haiz olduğu kabul edilmiş ve hattâ 
bu (sebeplerle Ayırma meclisinden tavzih ka
rart istenmiş ve Ayırma meclisince alâkalının 
İm şartları haiz olmadığı neticesine varılmamış 
olmasına nazaran 16 nci maddenin ikinci fık
rasında yazılı memleketlerin birinde İkans veya 
doktoııı veya lisans ve doktora tahsilini ikmal 
edenlerden 16 ve 22 nci madde hükümlerinden 
İstifade edememiş olanların 43 neü madde hük
müne tevfikan kıdemlerine zam icra edilmesi 
zarureti olduğundan Ayırma Meclisi kararının 
kanun hükümlerine uygun olmadığı mütalâası 
dermeyan kılınmıştır. 

Alınan bu mütalâadan ve davet edilen Adliye 
vekili dinlendikten sonra işin icabı Encümence 
tetkik edilmiş ve 16 . V I . 1943 tarihinde ittihaz 
olunan ve 5 numaralı Haftalık cetvelde basılan 

(S. Sayısı: 15) 
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kararın mucip olduğu sebeplere ınebni müstedi-
nin dileğinin reddine karar verilmişti. 

Dileğin mahiyetine ve muamelenin cereyan 
suretine ve tetkik olunan kanun hükümlerine 
göıe Encümenimizin son kanaati ve bu kanaatin 
mucip sebepleri aşağıda tesbit olunmuştur: 

Doktora için dört seneye yakın bir zaman Av
rupa'da tahsilde bulunan Babaoğlu'ııun, lisans 
tahsili yapmadjğr anlaşıldığından 2556 sayılı ka
nunun 16 ve 22 ve 43 neü maddelerinin, meri
yette bulundukları zamanda geçen bu tahsil 
müddetinin kıdemine eklenmesi hakkındaki yer
siz ve kanunsuz dileğinin reddine dair Ayırma 
meclisinin 20.V. 1937 tarihli kararında isabet 
dergâr olduğu gibi mumaileyhin tahsil derecesi 
ve geçirdiği müddet nazara alınarak kanunun 
16 ve 22 nci maddelerinden istifade ettirilerek 
43 ncü maddeye tevfikan iki derece üstün dere
ceye terfi ettirilmiş olduğuna göre ayrıca tahsil 
müddetinin kıdemine eklenmesine mütedair id
diasının adı geçen Heyetçe kabul edilmemesi 
kanuna tamamen uygun görülmüştür. 

Bilâhare neşir ve ilân olunan ve 4 neü mad
desine nazaran neşrinden itibaren muteber ol
duğu kabul edilen 3501 sayılı kanunun hüküm
lerinin makable teşmili suretiyle sonradan bir 
muamele ifasına da kanuni bîr sebep bulunama
mıştır. 

Bununla beraber kanunun 43 neü maddesi
nin ikinci fıkrasından müstedinin, İstifade ede

bileceği biran için farz ve kabul edilmiş olsa 
bile daha evvel 16 ncı madde hükmünden isti 
fade ettirilerek mümtazen terfi ettirilmiş oldu
ğuna ve terfi kararından itibaren arada yedi 
seneden fazla üç terfi müddeti geçerek Hâkim
ler kanununun hükmü, hakkında tatbik edilmiş 
olacağına göre 43 ncü maddenin bahsedilen ve 
istisnai ve şarta muallak bulunan bu ikinci fık
rasından istifadeye artık imkân kalmamıştır. 

Binaenaleyh, hakkında Hükümetçe tatbik 
edilen ve mer'i kanun hükümlerine muvafık bu-, 
lunan muamelelerden şikâyet eden müstedinin 
dileğinin reddine dair Encümenin ilk kararının 
tadilini mucip bir sebep bulunamadığının Yüksek 
Heyte arzt lüzumuna karar verildi. 
Arzuhal En. Rs, M. M. Kâtip 
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