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1 —SABIK ZABIT HULASASI 

Orman kanunu zeylini tetkik eden muvakkat encü
mene tktısad ve Ziraat encümenlerinden beşer aza 
ilâvesine ve 

tskân kanununa zeyl lâyihayı tetkik etmek üzere 
muvakkat bir encümen teşkiline karar verildikten 
sonra 

Eylül - ikinci teşrin 1936 aylarına aid rapor hak-

Mazbata 
1 — Büyük Millet Meclisi 1937 yıh birinci kânun 

ve 1938 yılı ikinci kânun ayları hesabı hakkmda Meclis 

1 — Hava saldırmalarına karşı passif koru
ma tedbirleri hakkındaki kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi arzediyorum: 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2 mart 1938 
9-IV-1937 tarih ve 6/1177 sayılı tezkere 

1 — Manisa mebusu Refik İncenin, Arzuhal 
encümeninin 24 - XI -1937 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 1099 sayılı kararın Umumî He
yette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal en
cümeni mazbatası (4/61) 

BAŞKAN — Mazbata geçen inikadda okun
du, Refik İnce arkadaşımız takrirlerini ayrıca 

ARZUHAL E. M. M. ZİYA KARAMURSAL 
(İstanbul) — Refik İnce arkadaşımın geçen 
celsede vaki olan beyanatına ancak şimdi ce-
vab verebilmek imkânını buldum. Hâdisenin 
gerek kararımızda, gerek mazbatamızda etraflı 
bir surette arzedildiği için tekrarına lüzum 
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kındaki mazbata tasvib edildi. 
Bir şahsın ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 

mazbata dahi kabul olunduktan sonra pazartesi günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez İsparta Çoruh 

Kemal Ünal Ali Zırh 

hesablarınm tetkiki encümeni mazbatası (5/61) (Ruz-
nameye). 

• * • 

ile sunulmuş olan hava saldırıcılarına karşı 
passif koruma tedbirleri hakkındaki kanun lâ
yihasının yeniden tetkik olunmak üzere geri 
gönderilmesine yüksek müsaadelerini rica ede
rim. 

Başvekil 
C. Bayar 

BAŞKAN — Lâyiha iade edilecektir. 

görmüyorum. 
Arkadaşım vaziyeti tasvir ederken kısmen 

prensip meselelerine, kısmen de encümenin ka
rarındaki noksanlığa temas buyurmuşlardır. 
Maruzatım da esas itibarile buna taallûk ede
cektir. Şukadar ki kendileri, bu babdaki ka
rarımızın yüksek huzurunuzda münakaşasını 
tazammun eden takrirlerinde noktai nazarları
nı izah buyurmadıklarmdan biz de mazbata
mızda bu cihete temas edememiştik. Şimdi 
kendileri maksadlarmı anlattıklarından bende
niz de buna dair maruzatta bulunacağım. 

Anladığıma göre, arkadaşım 1076 numaralı 
kanunun 16 ncı maddesinin haksız yere teka-

2 —HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTİBLER : Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Ali Zırh (Çoruh) 

*»» 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMIYEYE MARUZATI 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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üd edilenler hakkmda tatbik edilemiyeceği ve 
encümenin kararında bu cihetten isabet olma
dığı ve 2936 numaral kanunun makabline şa
mil olamıyacağı ve nihayet encümen kararmı 
verirken sicil talimatnamesini iyi tetkik etme
diği noktaları üzerinde tevakkuf etmişlerdir. 

Evvelâ şunı~ arzedeyim ki, kararımızda 
Recebin sırf 1076 numaralı kanunun 16 ncı mad
desi dolayısüe tekaüdünün refinin mümkün 
olmadığını arzetmek istemedik. Recebin ilmî 
ve meslekî 'kifayetsizliğinden ve binaenaleyh 
tekaüd vaziyetinin kanunî sebebler meyanma 
girmiş olmasından dolayı bu 16 ncı madde mu
cibince tavzifine imkân olmadığını kastettik. 
Eğer ifade tarzmda bir ipham olmuş ta muh
terem arkadaşımı yanlış bir anlayışa sevket-
mişsek aflerini rica ederim. Şimdi etrafile ar-
zedeceğim veçhile bu kanaatte arkadaşımızla be
raberiz. 

Arkadaşlar, son tetkik mercii encümeninin 
teşekkülünden evvel bu gibi meseleler Şûrayi 
devlette tetkik olunurdu. Deavi dairesinin yap
tığı tetkikler neticesinde müsbet kararlar ve
rilmiş olduğu gibi Millî Müdafaa vekâleti de 
tekaüde sevkedibde sonradan bilmuhakeme 
beraet etmiş olan bir subay kararname alarak 
tavzif etmek suretile hak ve madelete uygun 
muamele yaptığı vakidir. Son tetkik mercii en
cümenin teşekkülünden sonra bu gibi tetkiklerin 
nihaî surette icrası Yüksek Meclise inhisar et
miştir. Encümen bu babtaki arzuhaller üzerine 
vekâletten memur davet etmek şikâyetçilerin 
dosyalarını ve sicillerini inceden inceye tetkik 
eylemek suretile o vatandaşların şikâyetlerinde 
haklı olup olmadıklarını dikkatle, ihtimamla, 
ehemmiyetle araştırmaktadır. Zaten haksız yere 
tekaüd edildikleri sabit olan bazı jandarma zar 

bitlerinin tekaüdlüklerinin refi hakkında Yüksek 
Meclisçe verilen 765 numaralı kararla 7 - 8 ay 
evvel hesab memuru Fevzinin istifasının kanu
nî olmamasından dolayı hükümsüz addedilmesi 
hakkında yine Yüksek Meclisten çıkan 992 nu
maralı karar her nasılsa haksız ve kanunsuz 
muamelelere uğramış olan vatandaşların hakkı
nı Meclisi âlice bilâ tereddüd veriİmekte oldu
ğunu sarih surette göstermektedir. Esasen 1076 
numaralı kanunun 16 ncı maddesindeki «her 
ne suretle olursa olsun ordudan ayrılanların 
tekrar tavzif edilemeyeceklerine dair olan ka-
yid, kanunî sebeblere istinad etmeyib te haksız 
yere tekaüd edilenlere de şamil bulunmuş ol
saydı bu gibi şikâyetlerin bidayeten Son tetkik 
mercii encümenince ve sonradan da Meclisi âli
ce tetkikini âmir olan 2515 numaralı kanundaki 
hükmün tesisine lüzum görülmez ve hak ve 
madelet mefhumunun da kıymeti kalmazdı. 
Bu da gösteriyor ki Meclisi âli bu gibi haksız
lıkları daima göz önünde tutmaktadır. Bu ma
ruzatımdan maksadım gerek Şûrayi devletin 
gerek Millî Müdafaa vekâletinin ve gerek sala- | 

I hiyettar olan sair makamların ve bilhassa Mec
lisi âlinin bu gibi şikâyetler üzerinde gayet 
hassas davranmakta ve haksızlığa uğramış olan 
vatandaşların haklarını ihkak etmekte olduğu
nu tebarüz ettirmektir. Zaten başka türlü dü
şünmeğe de im/kân yoktur. Gelelim 2916 numa
ralı kanunun makabline şümulü olup olmadığı 
bahsine: Kanunun 6 nisan 1936 tarihinde neş
redilmiş olduğuna ve 5 nci maddesinde de neşir 
tarihinden muteber olacağı yazılı bulunduğuna 
göre kanunun makabline şümulü olamayacağı 
kanaatindeyiz. Zaten kanunun 4 ncü maddesin
de : bilfiil 30 sene ve daha ziyade hizmet edipte 
tekaüd olmadan vefat edenlerin müstahik ol
dukları ikramiyelerin kanunî mirasçılarına veri
leceğine dair olan hükmün, daha evvel vefat 
edenlerin ailelerine tatbik edilmemekte ve müra
caat eden zevcelere sizin kocalarınız kanunun 
neşrinden evvel vefat etmiştir, ve kanun ise 
neşri tarihinden muteberdir diye para yerine 
red cevabı verilmektedir. 

Binaenaleyh bir kanunda sarahat olmadıkça 
bir kısım hükümlerinin mütekaddim, bir kısmı 
hükümlerinin de muahhar hâdiselere tatbikma 
imkân yoktur. 

Bu maruzatımdan anlaşıldığına göre arkada
şımın temas ettiği prensip meselelerinde encü
men de kendileri gibi düşünmektedir. Şimdi Re
cebin tekaüdlük meselesine gelince: arkadaşı
mı nasıl encümenin bu husustaki noktai nazarma 
iştirak etmemişlerse encümen de, af buyursun
lar, kendi noktai nazarlarına iştirak edememek
tedir. Çünkü Receb yalnız ahlâk noktasından 
değil, ayni zamanda ilmî ve meslekî kifayetsizli
ğinden tekaüde sevkedilmiştir. Atış mektebinde 
bulunmakta iken mekteb komutanı tarafından 
şimdiki vazifesini yapamryacağı gibi mafevk va
zifeleri de yapamıyacağma dair sicil verilmiş ve 
bu sicil muhtar âmirler tarafından tasdik edil
miştir. Recebin müselsel âmirler tarafından il
mî ve meslekî bilgisizliği iddia edilmiş olmasma 
ve bu iddianm Son tetkik mercii encümenince 
de tetkik ve tasdik edilmiş bulunmasına rağmen 
bu katî kanaat ve ifadeler muvacehesinde encü
menimizin, Recebin behemehal orduda istihda
mı lâzrmgelir diye ısrar edemeyeceğini takdir 
buyurursunuz? Çünkü encümen idarî ve ahlâkî 
noktalardan ve hükme ve takdire tâbi ol
ması lâzım gelen hususlardan mütevellid 
şikâyetleri tetkik eder, kararmı verir amma 
sırf askerî mesleke ve ihtisasa ve ilmî kifayete 
taallûk eden hususları tetkik imkânını kendi
sinde göremez ve bunu zarurî olarak salâhiyet-

tar olan mercilerin takdirine bırakır. Zaten baş
ka suretle işin içinden de çıkılamaz. Şimdi, bu 
tekaüdlük sicil talimatnamesine uygun mudur, 
değil midir? Şunu arzedeyim ki, encümen kara
rmı verirken bunu da tetkikte zühul etmemiş-

| tir. Yalnız arkadaşımın buyurdukları gibi bu 
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babdaki sicil Harbiye mektebinden verilmemiş
tir. Atış mektebinde bulunmakta iken atış 
mektebi komutanı sicil talimatnamesinin 5 nci 
maddesi hükmüne tevfikan Recebin tavru hare
kâtını ve çalışmasını tetkik ederek hâsıl ettiği 
kanaat üzerine elini vicdanına koyarak bu si
cilli vermiş ve bu da muhtar âmirler tarafından 
daha ağır ifadelerle teyid edilmiştir ve bunun 
üzerine Receb de ordudan ayrılmıştır. Rece
bin tekaüdü sicil talimatnamesinin 7 nci mad
desinin O fıkrasına ve 15 nci ve 33 ncü maddele
rine tevafuk etmediği noktasında arkadaşım ıs
rar ettiler. Bu C fıkrası şöyle diyor: 

« Müselsel iki âmirinden bir rütbede ilk defa 
rütbesinin ehli olmadığına dair sicil alanlar...» 

Recebe müselsel âmirler tarafından ne mâ  
fevk rütbenin ne de şimdiki vazifenin ehli olma
dığını tazammun eden kati ifadelerle Atış mek
tebinde sicil verilmiştir. Binaenaleyh, hâdisede 
bu maddeye göre bir uygunsuzluk yoktur. 

15 nci maddede ise böyle yazılıdır : « Doldu
rulan sicillerin hükmü katileri rütbe veya va-
zifei hazıraya ehli ve mafevk rütbe veya ma
kam vazifesine liyakati göstermek üzere ayrı 
ayrı ve açık yazılacaktır » Bu madde de aynen 
tatbik edilmiş ve sicilde Recebin vazifesinde 
ehli olmadığına delâlet eder vasıflar çok açık 
gösterilmiştir. 

33 ncü maddede ise, şöyle yazılıdır: «Bu
lunduğu rütbenin ehli olmadığı hakkmda mah
rem tebligat alanlar bir sene daha tecrübe edi
lir ... ». Halbuki yine bu talimatnameye göre an
cak kıta kumandanlığına taallûk eden husus
larda yüzbaşıya kadar olanlar bir sene tecrübe
ye tâbi tutulmaktadır. Receb hakkında verilen 
sicil ise, kendisinin takım veya bölük komu
tanlığını yapıp yapamayacağı noktasından değil, 
şimdiki vazifesini bile yapacak kudret ve ehli
yeti olmadığından ve saireden ve saireden müte-
velliddir. Bu itibarla kendisinin tecrübeye tâbi 
tutulmasına lüzum ve imkân görülmemiştir. 

Binaenaleyh, Receb hakkında yapılan mua
melenin sicil talimatnamesinin hututu umumi-
yesine mutabık olduğuna encümen kanidir. Esa
sen son tetkik mercii encümeni de, Arzuhal en
cümeni de bu vatandaş hakkmda hak ve made-
let noktasından yapılması lâzımgelen şeyi yap
mış yani kendisinin tekaüdlüğünün refine im
kân yoksa da D fıkrasının haricinde buhündu-
ğu cihetle başka yerlerde istihdamı caiz olduğu
na karar vermiştir. Şimdi Recebin vaziyeti, Ar
tık kendisinin daha fazla bir şey istemesine ve 
verilmesine katiyen müsaid değildir. 

Encümen bu husustaki noktai nazarını ve 
kanaatini arzetmiştir. Mazbatanın kabulü tak
dirinize muallaktır. 

MİLLİ m. E. REİSÎ Gl. KÂZIM SEVÜKTE-
KÎN (üiyarbekir) — Bendeniz Karamursal ar
kadaşımızı teyid için maruzatta bulunacaktım. 

Pek güzel izah ettiler. Mazbatanın kabulünü ri
ca ediyorum. 

M. M. V. Gl. KAZIM ÖZALP (Balıkesir) — 
Arkadaşlar; bundan evvelki celselerden birinde 
Bay Refik Şevket arkadaşım bir tekaüd mua
melesi münasebetile yapılan muamelenin haksız 
olduğunu, vekâletin muamelesinde haksızlık 
bulunduğunu söylemiş olduğunu zabıt ceridele
rinin mütaleasmdan anladım. Bunu katiyyen ka
bul etmem. Vekâletin yaptığı muamele kanu
nidir ve haksız değildir. Bunu böyle söyledikten 
sonra meselenin kanunî şekli hakkmda da fikir
lerimi arzedeyim. 

Arkadaşlar; disiplin askerliğin temelidir. Bu 
da mutlak itaatle olur. Disiplinin tesisi için idarî 
ve cezaî bir takmı tedbirler vardır. Bu söyledik
lerim dahilî hizmet kanununun maddelerinde 
aynen yazılıdır. Disiplinin tesisi için alman idarî 
ve cezaî tedbirlerin ne olduğunu düşünürsek, 
evvelâ orduda bir silsilei meratib usulünün ka
bul edilmiş olduğunu görürüz. Bu silsilei mera
tib, madun, mafevk veya üst, alt gibi bir takmı 
derecelere ayrılmıştır. Âmirlerin madunlar üze
rinde bazı hakları ve salâhiyetleri vardrr. işte 
disiplinin orduda tesisi için kanunlarrmızm âmir
lere verdiği salâhiyet, madunu disiplin yolile bir 
müddet hapse koymak, Divanı harbe vermek 
bir de sicillinde onun hakkındaki hükmünü ve 
kanaatini ifade etmekdir. Bir cürmü olan su
bayı, âmiri kanununun hükümlerine göre ceza
landırmak istediği ve lüzum gördüğü takdirde 
Divanı harbe verir, Divanı harb muayyen usuller 
dairesinde onu muhakeme eder ve hükmünü verir. 
Bu hüküm, hapis, ıtard ve bazan da tekaüde sevk 
olabilir disiplin cezası doğrudan doğruya bir 
binbaşı bir yüzbaşıyı, bir yüzbaşı bir eri, kaç 
gün salâhiyeti varsa, hapsedebüeceğini ifade 
eder. Bunu da âmir lüzumuna göre kullanır. 

Üçüncüsü de sicil iledir. Sicil salâhiyeti ka
naat Ve fikir ifade etmek suretile istimal olu
nur. Sicil mahremdir ve âmirin srrf kanaatini 
ifade eder. Âmir kanaatini sicille yazarken onun 
hâkimi vicdanıdır ve onun üstündeki âmirleri
nin de o sicil hakkında yazacağı mütaleaları dü
şünmek mecburiyetindedir. Bir âmir her hangi 
bir subay için keyfî olarak rütbesinin ehlidir, 
değildir, tavrı hareketi şöyledir demez; çünkü 
onun da âmirleri tarafından sicillerin tetkik 
edileceğini ve bu kanaatin bitarafane ifade edi-
lib edilmediğine dikkat olunacağını düşünür. 
Bu sicil bir derece mafevk âmir tarafından tet
kik edilir, o da mütaleasmı yazar, ondan sonra 
diğer bir âmire gider o da mütaleasmı yazar. 
Bu üç âmir her hangi bir subaym sicilli üze
rinde ittifak ederse o subay hakkındaki hüküm 
ve kanaat odur. Bunun muhakeme ve saire su
retile doğru olub olmadığının tetkiki yoktur. 

Şimdi bir sicil böyle üç âmir tarafmdan ma
fevk rütbeyi yapar, veya yapamaz, orduda dur
ması caizdir, veya değildir gibi katî ifadeleri 
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havi oldumu vekâlet bunu tetkik ettikten 
sonra hükmünü verir ve icabrnı yapar. Bunun 
mesuliyeti doğrudan doğruya vekâletin üzerin
dedir. Yani vekâlet mesuliyeti üzerine alarak 
bunu yapar. Böyıe yapması da disiplin nckîai 
nazarından lâzımdır. Şimdi düşünün, bu zevatm 
gerek idare ve gerek tavrı hareket ve gerekse 
ilmî noktadan rütbesinin ehli olmadığını ma
fevkleri sicilline kaydederler, vekâlet de bu hü
kümleri tatbik etmek istemezse o kıtada zikrolu-
nan yolsuzluktan dolayı bir münasebetszlik zu
hur ederse mesuliyetini vekâlet üzerine almış 
olacaktır. Bu mesuliyet de bittabi Meclisi Âlini
ze karşıdır. Bunun için biz de dikkatli davranıb 
ifadeleri sarih ve katî görünce derhal muamele 
yapar ve icabma göre ya terfi ettirir yahud teka
üde sevk ve sair muameleleri yaparız. Sicil vere
cek olan âmir maiyetinin hususî ve resmî ahva
lini ve gidişatını tamamen tetkik etmeğe mec
burdur. Bunun için âmire verilen salâhiyet onun 
kendsinin serbestisini tahdid etmiyecek şekilde
dir. 

Arkadaşımız altı ay geçmeden âmir sicil ver
mez diye talimatnamede yazılıdır demişler. Ta
limatnamenin 21 nci maddesi okunacak olursa 
âmirin bu zamanla mükeyyed olmadığı görülür. 
Bu, sicilli alacak olan içindir. Yani altı ay ev
vel kıtadan çıkıb gitmesin, kısa bir zamanda kı
tadan çıkıb kıtaya tekrar dönmesin, kıtaya da
ha çok alışsın diyerek madun içindir. Yoksa âmir 
istediği zaman sicil verir. Onun için sicil tali
matnamesinde bu cihet sarahaten yazılmıştır. 
Şimdi bu gün mevzubahs olan meseleye geçiyo
rum. Refik Şevket arkadaşımız burada ortaya 
öyle bir dava atmıştır ki, Meclis, sicilli âmiri 
tarafından verilmiş olan bir subay tekaüd edil
miş iken bunun ahlâksız olub olmadığı hakkın
da karar verecektir (Bu nasıl olur sesleri). Me
sele budur. Sicillinde ahlâksız demişler, halbuki 
ahlâksız değilmiş, Meclis bu hususta karar vere
cekmiş. Müzakerenin şekli ve istenilen kararm 
mahiyeti budur. Telâffuz edilen kelimelerin şek
li ne olursa olsun istenilen şey budur. 

Arkadaşlar, böyle bir şahıs hakkmda hatta 
bu kadar söylememiz bile uygun değildir. Bir 
adamm, kendini müdafaa edemiyeceği bir yerde 
şahsiyatı, ahlâkıyatı hakkmda derinden derine, 
inceden inceye konuşmak pek te muvafık olma
sa gerektir. Bunun için ben bu sicillerdeki te
ferruata, kayidlere girmiyeceğim. (Doğru ses
leri). Orada yazılı şeyleri burada söylemek iste
miyorum. Çünkü bu gibi şeyler mahkeme huzu
runda bile hafi olarak cereyan eder. Tetkik en
cümeninin kararına gelince: Tetkik encümeni 
idarî ve ilmî kifayetsizlik tabirini kullanarak 
bu adamı bundan dolayı tekaüd olmuş gibi gös-
termştir. İlmî kifayetsizlik malûmdur; rütbesine 
aid vazifeyi yapamıyor demektir. Tetkik encü
meni bunu yazarken neden dolayı yalnız ilmî 

dememiş.de idarî kifayetsizlikde demiştir? Çünkü 

idarî kifayetsizliğin manası; subayda bulunma
sı lâzmıgelen bir takım hususiyetlerin mevcud 
olmaması demektir. Böyle de olmasa Tetkik en
cümeninin kararile vekâlet mukayyed değil
dir. Çünkü vekâletin mesuliyetini Tetkik encü
meninin kararı refedemez. Vekâlet, Tetkik en
cümeninin vermiş olduğu her hangi bir karar 
böyle idi, onun için ben böyle yaptım diye hu
zurunuza gelirse siz bu işte vekâletin kusuru 
yoktur demezsiniz ve mesuliyeti bize tevcih 
edersiniz. Binaenaleyh encümenin kararı başka 
şekilde de olsa vekâlet kanaatinde ısrar edecek
tir. Bu böyledir. İsmi geçen subay için yapılan 
muamele de arzettiğim gibi üç âmirin müttefikan 
verdiği hükümler mevcud olmakla beraber Ge
nel kurmay başkanlığının da teyiden yazılmış 
tezkeresi vardır. Muamele hiç bir taraftan nok
san bırakılmamıştır. 

Arkadaşlar; divanı harbler de subaylar hak
kmda hükümler verirler, ve bu hükümlerin adi
lâne olduğuna hiç şüphe yoktur. Yalnız Divanı 
harbler muayyen cürmü tetkik eder, ona aid 
delili arar ve o delil üzerine hükmünü verir. Si
cilli verenler ise kanaatlerine ve görüşlerine gö
re hükümlerini verirler. Kanunlarımız, bunu, 
disiplin için böyle kabul etmiştir. Diğer meslek
lerde kusur addedilemiyecek her hangi bir vasıf 
bir subay için kusur olabilir. Meselâ cesur ol
mamak bir subay için en büyük kusurdur ve ce
sur olmayan bir subayı bir dakika orada dur
duramazlar. Belki diğer mesleklerin bazılarında 
bu husus derhal işten çıkarılacak kadar bir ku
sur sayılmaz. Bu bir tanesidir. 

Arkadaşım bundan bahsederken her memu
run şerefi birdir, ayrı gayrı yoktur demişler. 
Yalnız her memurun değil, her Türkün şerefi 
birdir (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; şeref cihetinden hiç bir Türkün 
diğer Türkten farkı yoktur. Fakat takdir bu
yurursunuz ki her meslekin bir hususiyeti var
dır (Bravo sesleri). 

Subaylardan beklenen hususiyetleri de, ar
tık içimizde zannederim ki askerlik etmiyen he
men pek azdır, ne olduğunu pekâlâ bilirler. İşte 
bu hususiyetleri haiz olmayan bir subaym 
amirlerince artık askerî meslekte faydalı ola-
mıyacağına kanaat hâsıl olursa derhal ordu
dan çıkarılır. Bu muamele kanunen verilen 
haklara istinaden yapılmaktadır. 

ALİ KILIÇ (Gazi Anteb) — Muamele ta
mamdır. 

Gl. KÂZIM ÖZALP (Devamla) — Refik 
Şevket arkadaşımız bunun böyle olmasını mu
vafık görmüyorlar. Kendilerine göre; sicil 
üzerine tekaüd edilen bir subay kendisine veya 
diğer her hangi bir saylav arkadaşımıza, ya
hud Parlâmentoda - var ise - partilerin birisine 
müracaat edecek, beni haksız yere tekaüd et
tiler diyecek. Ona, bir istida ver, diyecekler, 
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istida yazılacak ve Arzuhal encümenine gele
cek, siciller celbedilerek üzerinde tetkikler ya
pılacak ve dahilî nizamnameye istinaden her 
saylav isterse bunu Heyeti umumiyeye intikal 
ettirebilecektir. Sicillinde yazılı hususlar haklı 
mıdır, değil midir, diye müzakere ve münakaşa 
edilecek. Meselâ, benim kanaatim bu adamın 
orduya faydalı olmayacağıdır ve bu kanaati 
âmirler de tasdik ediyor. Şimdi bu haklı mıdır, 
değil midir diye buradan tetkik edilirse bu ne
reye varır? Arkadaşlar, böyle bir yol açılır
sa düşününüz, bunun âkibetini. Orduda biz 
senede kaç kişi tekaüd ediyoruz. Bunlar teka-
üd edildiklerinden dolayı tabiî memnun değil
dirler. Birer birer gelib Parlâmento dahilin
deki saylavlara şikâyet ederlerse ve bu şikâyet
ler tetkik edilirse ordunun disiblinine ne ka
dar fena tesir eder. Nasıl olsa bir yolunu bu
lurum diyen subayın âmirine itaat hisleri aza
lır. Halbuki bir madun her şeyini âmirinden 
bilmelidir. İstikbalini de, vaziyetini de. Ka
nunlarımız bunu koruyacak şekilde yapılmış
tır. Ordunun disiblinini bozacak olan bu gi
bi muamelelerin ne kadar fena tesirler hâsıl 
edeceğini biraz düşünecek olursak görürüz ki 
ordu disiblinin bozukluğundan dolayı bu Türk 
milleti çok büyük felâketlere uğramıştır. Bu
nu uzak ve yakin tarihlerde okumuş ve görmü
şüzdür (Doğru sesleri). Artık bu yollar, bu 
gün mevcudiyetile iftihar ettiğimiz Türk ordu
su için hatıru hayale bile gelmez (Alkışlar). 
Sizin koyduğunuz kanunlar ve nizamlar saye
sinde ordu muameleleri daima adlü hakka 
müsteniden yapılmaktadır. Ordunun disiblini
ni bozacak olan muameleleri katiyen kabul 
edemem (Alkışlar) (Bravo sesleri). 

ALİ KILIÇ (Gazi Anteb) — Haklısınız. 
MÎLLÎ MÜDAFAA V. 01. KÂZIM ÖZALP 

(Devamla) — Başka diyecek bir sözüm yoktur. 
Karar Meclisindir. 

01. KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Müzakere kâfidir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar bir 
defa huzurunuza her zaman nekadar büyük sü
kûneti kalbiye ve vicdaniye ile çrkıyorsam şim
di de ordu disiplinine muhalif hareket eden bir 
adam gibi değil, o disiplini kuvvetlendirmeyi 
en büyük namus ve millet borcu bilen bir va
tandaş sıfatile çıkıyorum. Binaenaleyh efali 
harekâtından dolayı ordunun, milletin temel ta
şını teşkil eden ordunun dahi dayandığı kanu
nun, Büyük Millet Meclisinden çıkan kanunun, 
iradei milliyenin yerinde tatbik edilip edilme
diğini aramak vazif esile çıkıyorum. Onun için 
bu müzakerenin dahi ordunun selâmeti ye ka
nunî hükümlerinin iyi yürümesine bir nimet te
lâkki ederek istirahat! kalble cevablarmu veri
yorum. 

Bir defa Arzuhal encümeni arkadaşlarımızla 

ihtilâfımız kalmadı. Onlar da 1076 numaralı 
kanunun 16 ncı maddesini benim gibi anlıyor
lar. Tefsir ve kararlarda da mutabıkız. 2900 
küsur numaralı kanunun makabline teşmil edi-
lemiyeceğini benim gibi anlıyorlar. Bunda da 
mutabıkız. Ben de o noktayı kabul etmiştim. 
Ancak Maarif vekâletinin bu şekildeki kararı
nın doğru olmadığını ve bir muallimin bu şekilde 
atılmış olmasının kanunun makabline teşmili 
bakımından kanunî olmadığını ifade etmiştim 
o da doğrudur. 

işin can noktası, bir zabitin kendine taal
luk eden bir işde haksızlığa maruz kalırsa bu
nun için velevki bu haksızlık sicillinden müte-
vellid dahi olsa, bundan dolayı o zabitin şikâ
yet hakkı kalkarmı, kalkmaz mı? davasıdır. 

Ben kemali salâhiyet ve katiyetle söylüyo
rum ki Teşkilâtı esasiye kanunu mucibince ve 
onu müeyyid olmak üzere 2515 numaralı kanu
nun verdiği salâhiyet mucibince bu şikâyete 
hakkı vardır, yapılmıştır, yapılmaktadır, veril
melidir. işte bundan dolayı verilmiştir, yani 
şikâyet hakkı kalksa idi bu müzakere olurmu 
idi? Demek ki zabitler şikâyet ediyor. Encümen 
tetkik ediyor, bir mesele olarak Heyeti umumi
yeye arzolunuyor. Encümene şikâyet kanunî 
olur. Şikâyet üzerine encümen tetkikatmı ya
par, karara bağlar bu da kanunî olur da ittihaz 
edilen bu kararların Heyeti umumiyede müza
keresi mi mesuliyeti mucib olur? Asla... Böyle 
bir şey ne kanuna, ne nizama, ne de hukuk esas
larına giremez. Aksi, 2515 numaralı ka
nuna göre tekaüd, tahvil, terfi, dikkat 
buyurulsun, vaktinde terfi ettirilmeyen bir 
zabitin dahi şikâyete hakkı vardır. Ter
fi sebeblerinden dolayı hakkmda ittihaz 
edilen muamelelerden müteessir olan zabitan 
ve memurini askeriye bu karardan dolayı, Mü-
dafaai Milliye vekâletindeki Zat işleri encüme
nine müracaat ederler. Bir defa demek ki terfi-
inden dolayı, haksız yere tekaüdlüğünden dolayı 
değil hatta mücerred tahvilinden dolayı dahi 
müracaat kapısını açtığımız bu zabitler hakkmda 
Zat işlerinin verdiği kararlan da ki bu heyet baş
tan aşağı askerlerden mürekkebdir. -kâfigör
mezse, haksız bulursa bu sefer Büyük Millet Mec
lisine müracaat eder. Arkadaşlar huzurunuzda 

kemali iftiharla arzedebiHrim ki bu işlerin Meclise 
gelmemesini söyliyen arkadaşınız bendim. Bu ka
nun müzakere edilirken bu işi Şûrayi Devletten 
alıyorsunuz, Şûrayi Devlete esrarı hususiyei aske
riyeyi vermeği doğru bulmuyoruz fakat bu es
rarı Büyük Millet Meclisinde açmakla, bir zabi
tin hayatı hususiyesini mevzubahs etmekle bu 
hususun zapta geçmesi tehlikesi vardır diye ben
deniz mingayrihaddin arzetnıiştim. Şûrayi 
Devlete esrarı askeriye girmesin zihniyeti hâ
kim olduğu için benim bu ricam kabul edilmedi. 

Bugün benim noktai nazarlarıma muarız gibi 
görünen Kâzım Özalp arkadaşımıza o zaman 
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kanunun yapıldığı İM, üç sene evvel, ben bu 
kanaati tamamen ifade etmiş vaziyette olduğu
mu söylerim. Lütfen bu mütaleayi görerek beni 
yeniden vaki olmuş bir müracaat üzerinde taki
bat yapan bir muraMb değil evvelüahir kanun
ların ruhunu ve bu kanunların tatbikatından 
doğacak saadeti elde etmek için çalışan bir ar
kadaş srfatile görmelerini temenni eden kanaati
mi okumalarını rica ederim. 

Şimdi arkadaşlar, bir defa alelıtlak bir Dev
letin bâkasznm şartı aslisi, o Devleti idare eden
lerin behemehal bir murakabeye tâbi olmalarının 
yüreklerinde yer etmesidir. Bunun eşkâli muh
telif esi vardır. Sivillerin, askerlerin ayn ayrıdır. 
Fakat heyeti mecmuasının mihrak noktası Bü
yük Millet Meclisidir. Büyük Millet Meclisi ta
rafından yapılacak murakabenin ruhunu şu teş
kil eder : Kanunları icra edin diye verdiğimiz 
eller icra ederken matlub veçhile ve teraziye 
göre kullandılar mı kullanmadılar mı? işte dava 
budur. Davanın bu noktasına gelince şurasmı 
dahi arzedeyim ki müstahsen bir tesadüfün lütfü 
olarak fırsat buldukça karıştırmak itiyadında 
bulunduğum Arzuhal encümeninin zabıtlarını 
okurken gözüme ilişen bu noktasını not ettim 
ve ilk defa olarak Arzuhal encümeninden böyle 
bir sual sordum. Bu sualden bir ay sonra alâka
dar olan çocuk geldi. 

Ben davayı ağıza bakarak yapan adam değilim. 
Hayatımda davayı daima mavakaa istinad ettir
meyi ve hiç bir gün delilsiz söz söylememekle 
huzurunuzda bahtiyarlık duyan bu arkadaşınız 
için elindeki arzuhali okuduktan sonra icabeden 
kanaat ve delail tebellür etmiştir. Askerî sicil 
talimatnamesine baktım. Bu talimatnameyi, ge
çen celsede arzettiğim veçhile hakikaten hayret 
ve takdirle karşıladım. Bir zabitin hukukunu 
muhafaza için insanların zekâ ve iktidarmm 
hâkim olduğu kadar etraflı ahkâm var. Bu tali
matname mucibince Receb Tor hakkında tatbi
kat yapılmadığını gördüm. Tekrar etme "e lü
zum görmeyeceğim. Bu adam arzuhalinde diyor-
ki : îki ay mektebde bulundum ve üç ay tebdili
hava aldım. Tebdili havanm bittiğinde tekaüd-
lü^ümün icra edildiğini gördüm. Binaenaleyh, 
sicil talimatnamesine muvafık hareket edilme
miştir. Sicil talimatnamesi mucibince benim 
için altı ay geçmek lâzımdır. Ondan sonra kı-
tava verilib tecrübe edilmeklioim icab eder. 
Ahlak babından ise, şöyle ve böyle yapılması 
lüzumludur... demiştir. Onun için Meclise mü
racaat etmiştir. Arzuhaİ encümeni mazbatasın
da bu cihete dikkat edilmediğini, orada sarahat 
olmadığını görünce ben sarahat olmayan kısım
lar üzerine parmağımı bastım. Şimdi prensib 
itibarile bir zabitin leh ve aleyhinde karar vere
bilmiş olmak için esaslı bir karara âmil olacak 
bir mütalea dermeyan etmek lâzımdır. Zabit
ler için 6 aylık staj müddetine dair talimatna
medeki kayid çok yerindedir. Yoksa 8 - 10 se

ne Harbiye mektebinde okuduktan ve mekteb-
den çıkarken zabit olarak orduya maledildikten 
altı ay sonra bir zabitin resen tekaüd olmasını 
ben muvafık görmem. 

Millî Müdafaa vekili arkadaşımız, zannede
rim, mesleklerine fevkalâde merbutiyetin verdi
ği asabiyetle diyorlar ki, üç âmirin kanaati ka
tidir. Bunun muhakemesinin doğru olub olma
dığı yolunda tetkikata geçilemez. Gene diyorlar 
ki, sicil âmiri tetkikatmı tam yapmağa mecbur
dur. Grene diyorlar M, âmirler kanaatim budur, 
dedikten sonra bu iş haklı mı, haksız mı diye bu 
iş tetkik olunursa neticesi nereye varır? Gene di
yorlar ki, her zabitin kafasında bu şekilde ken
disi hakkında yapılan bir muameleden dolayı 
nasıl olsa yerini bulur zehabı hâsıl olursa 
ordunun hali ne olur? Yine diyorlar ki bir ma
dun her şeyi âmirinden bilir. 

Şimdi şurasmı hatıra olarak arzetmek isti
yorum M, bir vatandaşın Türkiye Büyük Millet 
Meclisine mensub olan arkadaşlardan birisine 
müracaat ederek derdlerini dökmesi gayet tabi
idir. Ve Büyük Millet Meclisi azasının da din
lemiş olduğu derdler karşısında Büyük Millet 
Meclisine arzuhal ver demesi gayet tabiidir ve 
bu arzuhaller üzerine bizim tetkikat yapmamız 
da gayet tabiidir. Elverir ki, bu tetkikatı yap
maktan bizi meneden bir kanun olmasm. Kâzım 
Özalp arkadaşımızın zan ve tahmini gibi bu ço
cuk bana gelmişse ve ben bu geliş üzerine ha
rekete geçmişsem ve bu hareket üzerine burada 
söz soyuyorsam gayet tabiidir, itiraf ederim ki, 
orduya iradei milliye ile bağlı Devletin ekme
ğini senelerce 10 - 15 sene yedikten sonra yetiş
miş bir adamm atılmasında da yine iradei mil
liye iktiran eden kitaba göre hareket edilmiş 
midir, edilmemiş midir? noktasını tetkik etmek 
de gayet tabiidir. Onun için, bizim çok muhte
rem General arkadaşımıza bu şekildeki mesele
lerin tetkikinde bir mani bulunmadığını bil
akis bu tetkikte çok fayda olacağını, hatta bu 
müzakerelerimizin müsbet veya menfi ne şe
kilde neticelenirse neticelensin, bizim namımıza, 
Millet namma iş yapan kuvvetlerin en büyük
lerinden en küçüklerine kadar bütün efalü ha
rekâtının kanun ve adalet terazisinden geçmesi 
lâzım geleceği kanaatini vereceğini, vermesini 
temenni ederim. Onun için arkadaşlar, söylen-
mdş sözleri tekrar söyleyerek başmızı ağrıtmak
tan içtinab ile tekrar ederim M, bu günkü mev
zuatı kanuniye bu gibi meselelerin dahi hatta da
ha çetinlerinin dahi müzakeresine çok müsa
ittir. Bu vesileden istifade ederek ve her hadi
senin bir ders teşkil etmesini nazan dikkate 
alarak iş başmda bulunan arkadaşlardan rica 
ederim ki, bu davanın kazaî mahiyette halledil
mesi için de tedbirler alınmalıdır. Nasıl M, şu 
ve bu memurun azil ve nasbmdan mütevellid 
hususat burada mevzuubahs olmuyorsa bir nü-
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fus memuru Ahmedin işlerine nasıl bakıyor-

Ğİ. KÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Şûrayi devlete geliyor. 

REFİK İNCE (Devamla) — Bunların mercii 
halli nasü mevcud ise zabitlerinkinin de öylece 
halli lâzımdır. 

Sözlerime nihayet verirken ordu disiplini de
nilen nimetin fevkinde kanun disiplini bulun
duğunu ve kanun disiplininden ordu disiplininin 
doğduğunu ve heyeti mecmuamızın en küçükün-
den en büyüğüne kadar bütün harekâtımızın 
mihrak noktasını kanundan alman ilhamdan 
doğan* nizamnamelere ve talimatnamelere tevfi-
ki hareket ettiğimiz takdirde doğru hareket 
ettiğimize kani olmamız ve aksi takdirde kim 
olursa olsun behemehal mesul olacağını zihinlere 
ve vicdanlara yerleştirdiğimiz zaman en çok 
faydalı hareket ettiğimize kani olmamız ve esas 
temelin adalet olduğunu ve bu muamelenin de 
bu nizama göre yapılmadığını tekrar arzederim. 
Bir şey daha öğrenmek istiyorum. Bizim maz
bata muharriri diyorlar ki Recebin tekaüdlüğü 
İM cihetten tetkik edilmiştir. Benim bundan 
evvelki maruzatımda bu meselenin bir cihetten 
olmasma müsteniddi. Şimdi mazbata muharriri 
arkadaşımdan soruyorum. Bu adamın tekaüdlü-
ğe sevkını mübeyyin olan iradei milliyede iki 
sebeb mi vardır? 

ARZUHAL En. M. M. ZİYA KARAMURSAL 
(İstanbul) — Bendeniz sicilline atfen arzı ma
lûmat ettim. 

REFİK İNCE (Devamla) — İşte size bir me-
selei hukukiye daha. İradei milliye münhasıran 
ahlakından dolayı çıkmış ise bu sıfat zat işleri 
heyetince kaldırıldığma göre bunun yeniden te-
kaüd edilmesi lâzımdır. İlmî icabat budur. Çün-
ki iradei milliyede bu yoktur. Eğer iradei mil
liyede iki sıfat yani ahlaksızlık ve kifayetsizlik 
varid ise karar üzerine ahlaksızlık ortadan 
kalkmıştır. Şimdi kifayetsizliğe aid eşkâlin tes-
biti hususunda usule riayet edildiği kanaati 
bende hâsıl olmadı. Yani kitabsız iş yapılmıştır. 
Her Mtabsız işin kitabî bir şekle ircaı lâzımdır. 
O noktadan dolayıdır ki ben, şu veya bu ada
mın hayatı hususiyesile, resmiyesile, vazifesile 
meşgul olmaksızın mücerred kanuna olan mer-
butiyetimden doğan bir alâkai vicdaniye ile bu 
işin yanlış yapıldığını görmekteyim ve bunu 
ifade etmekteyim. Elbet ki takdir Yüksek he
yetinizindir. 

MİLLÎ MÜDAFAA V. Gl. KÂZIM ÖZALP 
(Balıkesir) — Cevab vermek isterim. 

Arkadaşlar, Refik İnce arkadaşımız yine 
başka bir istikamette mütalealarmı serdettiler, 
bsnim noktai nazarlarıma pek temas etmediler. 
Diyorlar ki, subaylar olsun, her kim olursa 
olsun, şikâyet hakkını haizdir. Şikâyet hak
kı yoktur diye bir şey söylemedim. Bunu ben 
söylemişim gibi, şöyle böyle demelerini muva-
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fık bulmadım. Şikâyet edilir, bu şikâyet en
cümende tetkik olunur. Eğer, sicil talimatna
mesinde olduğu gibi üç âmir kanaatlerini bir
likte katı surette ifade etmişlerse mesele yok
tur. Çünkü bir adamın kanaatine müdahale 
edilemez. Kanunen bu heyete kanaatini kul
lanması salâhiyeti verilmiştir. Âmir kanaatini 
sarih olarak ifade etmemiş ise hakikaten hak-

I sız bir iş yapıldığı anlaşılır. Herkesin kanaa
tine hükmeder tarzda müdahale olamaz. Ka
nun, kanaatini kullanmak salâhiyetini verdiği
ne göre, artık verdiği sicilde haklı mı, haksız 
mı bunu aramağa mahal yoktur. Binaenaleyh 
bu ciheti bu suretle anlamalarını rica ederim. 

Murakabeye tahammül gibi sözlere gelince: 
Meclis hayatımız çoktur. Dahilî nizamname ve 
diğer kanunlarımız murakabeyi tarif ve tasrih 
etmiştir. Mebusların ve Meclisin murakabe 
hakkını istimal için konulmuş olan usuller var
dır. Bilhassa bir vekâletin muamelâtında hak
sızlık iddiasile yapılmak istenen murakabe baş
ka suretle olur, o murakabeyi mebus arkadaş
lar sual ve istizah talebile yaparlar. Yoksa 
kanunların verdiği salâhiyetle yapılmış olan bu 
sicilleri ve kanaatleri doğru mudur, yanlış mı
dır diye burada münakaşa etmek Meclisin mu
rakabe usulleıilc telif etmek mümkün değildir. 
Ben bunu böyle görüyorum (Doğru, doğru ses
leri). 

İsmi geçen subay kıtada beş ay bulunma
mıştır, sekiz ay bulunmuştur. Ağustosta mek-
tebden çıkmış., mayısta tekaüdlüğü yapılmış, 
yani mektebin malı olarak sekiz ay bulunmuş
tur. Dedikleri gibi yalnız ilmî kifayetsizliği 
değil, idarî kifayetsizliği de mevzubahstir ve 
bilhassa tavrı hareketi mevzubahstir. Âmirler 
bu noktalar üzerinde kararlarını vermişlerdir. 

Meselâ Divanı' harbde cürümlerden bir ta
nesi sabit amma davacısı olmadığından dava 
da kendiliğinden sukut etmiştir. Âmir bunda 
tabiî kanaatini kullanabilir. Divanı harb için 
ortada cürüm var, fakat davacı da lâzımdır, 
aradan seneler geçmiş, davacı çıkmamış. Am
ma âmir buna muttalidir, sicil için bir esas olur. 
Kanaatlerle verilen sicillerin muamelesini ayrı 
mütalea etmek lâzımdır. 

Sonra arkadaşımız; benim sözlerimden hu
lâsa olarak şunları çıkarıyor : Oradan bura
dan cümlecikler alarak ifade ederken ima edi
yor ki, biz yapacağımızı yapalım, bıma karı
şılmasın. Parça parça cümleleri bir araya ge
tirerek başka suretle tevil ediyor. Benim de
diğim disiblinin orduda tesisi için kanunlar 
mutlak itaati emrediyor. Bu mutlak itaatin te
sisi için de yine kanunlar yollar gösteriyor, 
âmire salâhiyet veriyor, şeklindedir. Yoksa her 
şey, olmuş, yapılan yapılmış kimse karışamaz, 
denir mi? Böyle şey olur mu? Kimin haddine. 
Adı geçen subay üç sene evvel tekaüd olmuş, 
sonra muallimliğe geçmiş, muallimliği esna-
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sında Maarif vekâletinin muttali olduğu sebeb-
lerden dolayı muallimlikten çıkarılmış. Filha
kika bazı cürümlerden dolayı Divanı harbe ve
rilmiş ve beraat etmiştir. Divanı harb kararı
nın adilâne olduğuna şüphe yoktur. Orası bir 
adalet yeridir. Fakat oranın aradığı deliller 
başkadır, kanaat meselesi başkadır. Benim ifa
de etmek istediğim budur. Bu işte yalnız ilmî ki
fayetsizlik mevzubahs değildir. Tetkik encüme
ni burada her nedense biraz koruyucu bir ifa
de kullanmış, ordu haricinde hizmet bulabilmesi 
için. Yalnız ilmî kifayetsizlik değil, idarî kifa
yetsizlik de vardır, idarî kifayetsizlik ne demek
tir? düşünülürse anlaşılır, yapılan muamelenin 
tamamen kanuna mutabık olduğunu zannede
rim ki ifade edebildim, takdir Meclisi Âlinizin-
dir. 

MAARİF VEKlLÎ SAFFET ARIKAN (Er
zincan) — Arkadaşlar, saym arkadaşım Özalp 
ordu disiplini bakımından maruzatta bulundu. 
Hepiniz dinlediniz. Yalnız çok sevdiğim ve say
dığım Refik ince arkadaşım her fırsatta Maari
fe iltifat etmekten. 

ALI KILIÇ (Gazi Anteb) — Dirsek dokun
du. 

SAFFET ARIKAN (Devamla) — Kendisini 
alamadığı için gene biraz tarizde bulundular. 
Evvelâ şunu arzedeyim ki mevzubahs olan zat 
Adapazarı orta okulunda ücretli olarak yar
dımcı muallimlerden idi. Kendileri bunları çok 
severler (Gülmeler). Bu zat bir defa Maarif ve
kâletinin salâhiyeti dahilinde olmak üzere işin
den çıkarılmıştır. Bendeniz bunu söylemekle va
zifemi ifa etmiş olurum. Mademki Yüksek Mec
lis bu zat hakkında ilgilendi, izin verirseniz 
onun hakkında bir şey okuyacağım. 

REFlK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Aley
hinde olmasın. 

MAARtF VEKİLİ SAFFET ARIKAN (De
vamla) — Aleyhinde değil hakikati söyliyece-
ğim. (Gülmeler). 

Arkadaşlar belki noksan maruzatta bulunu
rum, onun için izin verirseniz bu zat hakkmda 
bizde mevcud olan sicilli size kısaca okuyaca
ğım. 

1 — Receb Toroğlu müracaati üzerine 25 -
II -1935 tarihinde 60 lira ücretle yardımcı mu
allim olarak Adapazarı orta okul tabiiye öğret
menliğine tayin edilmişti. Mekteb müdürü bu 
muallimin ordudan ayrılması şekli hakkmda 
bazı istihbaratta bulunması üzerine keyfiyeti 
mumaileyhin mensub olduğu piyade atış okulu 
kumandanlığından sormuş ve alman 28 - II -
1936 tarihli cevabda okulda öğrenici bulunduğu 
sıralarda bu subay aleyhinde şerefe yakışmrya-
cak bazı cereyanlar olduğu görülmesi üzerine 
tahkikat ve takibata başlanmıştır. Bu subaym 
geçmiş ve haldeki gidiş ve âdetleri askerî ter
biye ve şerefe uygun görülmiyerek kanunî taki
bat için askerî mahkemeye verilmiştir. Bu yön-

| den inceleme yapılmakla beraber bu subaym 
i okuldaki genç ve kendilerinden büyük umudlar 

beklenen diğer subaylar arasmda bulunmaması 
I ve bulundurulmaması yolunda yukarı makam

lara yaptığı müracaat tetkik edilmiş ve bu suba
ym takibat yapılmakla beraber sicillen tekaüde 

j şevki kararlaştırılmış ve tekaüde sevkedildiği 
| bildirilmiştir. 

2 — Okul direktörlüğünün 30 - IV - 1936 ta
rihli ders teftiş raporundan vazifesinde muvaf-

I fak olamadığı, hüsnüniyetle yapılan ikaz ve irşad-
I lara karşı daima alâkasızlık sistemini takib et

tiği anlaşılmıştır. 
I Kendisi hakkmda Gümüşsüyü askerî hastane 
j baş hekimliğinin verdiği 6 - XII - 1934 tarihli 

raporda da ruhî trauma ile malûl bulunduğu 
I kayidlidir. Receb Bakanlığımız sıhhat müfettiş-
I liğince de muayene ettirilmiş ve «paranoid bir 

mizaca malik olduğu, almgan, ufak şeyleri tefsir 
eden ve eksantrik tabiatta bir şahıs olduğu; 
daima kendi basma hareket etmek istediği ve 
kendisinden edilecek istifadenin daima mahdud 
bulunduğu» bildirilmiştir. 

Rapor budur ve hakikat te budur, takdir hey
eti âliyenizindir. (Müzakere kâfi sesleri). 

REFİK İNCE (Manisa) — öyle zannediyo
rum ki biz kanunun ruhunu şad edelim diye bu 
zahmetlere girmiş iken aşağı yukarı hakkı mü
dafaasını kullanmak vaziyetinde bulunamryan 
Receb hakkmda zapta ebedî kalmak üzere bir 
ithamname kaydedilmiş oldu. Arkadaşlar, 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Sen sebebi
yet verdin. 

REFlK İNCE (Devamla) — Şükrü Koçak, 
zatı âlinize hitab ediyorum! Eğer böyle bir işe 
maruz kalacağımı bilseydim mebusluk hakkımı 
ifadan vaz geçerdim. Ben bu hâdiseden o kadar 
vicdan azabı duydum, 

ŞÜKRÜ KOÇAK ( Erzurum ) — Mebusluk 
vazifenizi yapmadan evvel sicillini okuyub da 
geleydiniz. 

REFlK İNCE (Devamla) — Mebusluk vazi
fesini Şükrü Koçaktan öğrenecek değilim. Son
ra sicillini ne diye okuyayım. Bu niye benzer? 
Bir idam kararı verilirken hepiniz elinizi kal
dırırsınız. Fakat hiç kimse gidib dosyasmı ka
rıştırmaz. Benim namıma encümende dosyayı 
okuyub imza eden arkadaşlar vardır. Zat işleri
ne gidib dosyaları karıştırmağa imkân var mı
dır? Ben Maliye vekâletinden bir sual sorsam 
git Muhasebatı umumiye müdürlüğündeki dos
yasmı karıştır mı denecek? (O başka sesleri) 
Müsaade buyurun. Ben Maarif vekâletine hitab 
ettiğim zaman, bizim arkadaşlardan birisinin de
diği gibi, dirsek dokunduğum zaman, kendileri
nin bu genç hakkında yazmış olduğu tezkereyi 
ele aldım. Tezkere içerisinde bu esbabı mucibe 
olsaydı yani dımağan hasta olduğuna dair rapor 
verildiğini bilseydim niye muallimlikten çıkar
dınız demezdim. 
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Arkadaşlar, yazılan maabatada şu tabir var

dır; Millî Müdafaa vekâletinden alman falan 
tarih ve filân numaralı tezkerede ahvali ahlâki-
yesi gaşrrimüsaid olduğu bildirilmiş olmasına ve 
2960, kftsnr numaralı kanun mucibince bu gibi
lerin l^llanüınası caiz bulunmadığına binaen 
çıkarıyoruz ... ». 

Ben diyorum ki, bu kanunun makabline şü
mulü yoktur. Bu sözü söyledik. Zavallı çocu
ğun,.mahiyetini ilân ettik. « Makabline şümulü 
var mîj yokmu » diye cevab vermek lâzımgelir-
ken hiç oradan bahsedilmedi. . Onun için siya
set sahasında bu gibi ihtisasa tallûk eden keli
meler üzerinde durarak karar vermek çok zor
dur. itiraf ederim ki, azab duydum. Kâzım 
Özalp arkadaşınnzm cevablan bilmiyorum sizi 
ne dereceye, kadar tatmin etti? Fakat beni tat
min etmedi, Encümen, « üç sicil âmiri tarafın
dan tetkik edilmiş, görülmüş binaenaleyh, artık 
benim tetkikim muvafık değildir, demek » va
ziyetinde mi kalacaktır? 

MÜLÎ MÜDAFAA V. OL KÂZIM ÖZALP 
(Balıkesir) — Öyle değil, sonra anlatırım. 

REJŞÎK iNlÇE (Devamla) — Müsaade buyu
runuz. Kanaati vicdaniye nasıl ifade edilir? 
Bence maddesiz kanaati vicdaniye olamaz. Nite
kim kii sicil talimatnamesi bütün efalü harekâ
tın maddelere istinad ettirilmesini tasrih eder. 
Maksadımız hiç bir zaman n e sözümüzle, ne fi
limizle* bir ferde, bir camiaya ve bir müessese
ye zarar ika etmek değildir. Acaba nasü hare
ket edşrsek azamî faydalı oluruz düşüncesi var
dır? Şu ve bu kanunları ve nizamları yanlış 
anlamak ihtimali olabilir* Ben de yanlış anla
yabilirim, başkası da yanlış anlayabilir ve bu 
anlayıştan doğan vaziyetlerin; mebnasını hüsnü 
niyet ve samimiyet teşkil ettikçe ne maddî ne 
manevî bir mesuliyeti yoktur. Onun için ben 
kendi hesabıma ... 

OL KAZIM SEVÜKTEKlN (Diyarbakır) — 
Bu işten vazgeçiyorsunuz. 

REfİK ÎNCÎE (Devamla) — Kendi hesabı
ma eski noktai nazarımda devam etmekteyim. 
Yalnız Kâzım Özalp arkadaşımıza bir noktada 
cevab vermek istiyorum. Bu da şahsan ismime 
taallûk ettiği içindir. Refik Şevket Meclisten 
bu ad%m ahlaklı mıdır, değilmidir gibi bir ka
rar çıkarmak istiyor vaziyetindedir diye söze. 
başladılar. Hayrr, öyle değil. Meclis sicil da
iresi değildir. Meclis bir adamm ahval ve ha
rekâtı ;hususiyesi hakkında asıl olan doğruluğu 
esâs tutar. Her kes temizdir. Aksine olan mu
amelât da delilini ister. Ben böyle bir ahlak 
kararı istemedim. Bir de şunu arzetmek isterim. 
îradeiimilliye iki esas üzerine mi çıkmıştır. Bil
miyorum. Millî Müdafaa vekili arkadaşım da 
buna dair izahat vermediler. Belki unuttular. 
Onun içindir ki, eğer millî irade yalnız ahlâka 
müteapk olarak çıkmış ise diğer kısım ayrı bir 
şey olmak lâzımdır. idare tabirinin içerisinde 
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idaresizlik vardır, Fakat idaresizlik tabiri da
hilinde ahlaksızlık bulunamaz, tşte ben bu me
seleden istifade ederek Hükümetten bir ricada 
bulunacağım. Böyle her zaman Büyük Millet 
Meclisinin zabıtları ve zamanları Recebin, AJh-
medin işlerile işgal edilmemelidir. Bu hâdise 
güzel bir vesiledir. Bunu radikal olarak halle
delim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkında bir 
teklif vardır. Söz isteyen de vardır (Müzakere 
kâfi sesleri). 

Gl. NAOt ELDENİZ (Seyhan) — Bendeniz 
muhterem Maarif vekili arkadaşımızdan küçük 
bir şey sormak ve kendilerinin nazarı dikkatlle-
rini bir noktaya celbetmek için huzuru âlinizde 
söz söylemeğe cesaret etmek emelindeyim. 

Buyurdular ki, filân mektebin müdürü fi
lân muamele hakkında filân müesseseden ma
lûmat istemiş ve o malûmat üzerine şu mua
mele yapılmıştır. Aflerine mağruren, bende-
nizs bu muamele çok iyi görünmedi. Acaba, 
kendileri diğer bir tarzı, meselâ o mekteb mü
dürü, kendi idaresine verilmiş olan muallimden 
her hangi bir suretle, eski zaman tabirile müş-
teş'ir olsaydı, o kendi vekâletine yazıp, vekâ
let, te aid olduğu diğer vekâlet, vasıtasile lüzum 
gördüğü takdirde, lâzım olan malûmatı, alsay
dı, mekteb müdürüne de iktiza eden muameleyi 
tebliğ etseydi bu tarz bendenize daha muva
fık gibi göründü. Bunda hata etmiyorum zan-
nındayım. Samimiyetle kendisine kalben mer
but olduğum Maarif vekilimizden bu noktai na
zarın doğru olub olmadığını, böyle vukubulub 
bulmadığını sormağa cesaret ediyorum. 

MAARİF V. SAFFET ARIKAN (Erzincan) 
— Sayın arkadaşımızın tamamen hakkı var
dır. Yalnız kendileri bilsinler ki, muamele ta
mamen buyurdukları gibi cereyan etmiştir. 
Yani mekteb müdürü atış mektebinden sor
muş, bizim nazarı dikkatimizi celbetmiş, biz 
Millî Müdafaaya sormuştuk. Millî Müdafaada
ki dosyasını tetkik ettirmiş, ona göre, mua* 
mele yapmışızdır. Yoksa her.hangi bir vatan
daşın aleyhinde haksız muamele yapmış değilijz, 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerenin kifayetini teklif ederim. 

Konya 
Dr. O. Ş. Uludağ 

BAŞKAN — Müzakereyi kâfi görenler işa^ 
ret buyursun... Görmeyenler... Müzakere kâfi 
görülmüştür. 

iki takrir vardır. Birisi Refik incenin». Art 
zuhal encümeninin evvelki celsede okunan 
mazbatanın reddine ve tekaüdlüğün refine da
irdir. 

Biri de Arzuhal encümeninin mazbatasının 
kabulüne dairdir. Birinci takrir daha şümullü 
olduğu için onu evvelâ reye koyacağım. 
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Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblere binaen Receb Toroğ-
lunun tekaüdlüğüne mütedair kararın kaldırıl
masını teklif ederim. 

Manisa 
Refik ince 

(Red, red sesleri). 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Usule dair söyle

yeceğim. Arzuhal encümeni mazbatasında su
bay hakkında hiç bir şey bahsetmemiş. Mual
limlik meselesine gelince : Muallim olabilir de
miş. Bu mazbatayı kabul edersek Maarif ve
kili bunu kullanamıyacağız, kabul etmiyeceğiz, 
der. 

ZIYA KARAMURSAL (İstanbul) — Encü
men mazbatasında, Maarif vekâleti başka bir 
mahzur yoksa istihdam etmeye salâhiyettar-
dır, diyor. 

BAŞKAN — Refik incenin takririni kabul 
edenler ... (Red red sesleri) Kabul etmiyenler ... 
Takrir kabul edilmemiştir. 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Mazbata kabul edilmiştir. 

MUHIDDIN BAHA PARS (Ordu) — Benim 
de bir takririm vardı. Okunmadı. Bir vataaıdaşm 

haysiyetine taallûk ettiği için bu müzakerenin 
gazetelerle neşredilmemesi hakkında idi. 

BAŞKAN — Mazbata kabul olundu. Gelse 
hafi değildir. 

Böyle bir takrir nazara &lmamaz. Böyle bir 
takrir ancak zabıt ceridesinin neşrinden sonra 
mevzubahs olur. Ben ne yapabilirim. 

2 — Maraşın Urçan köyünden Mehmedoğlıı 
Muatafa Kargının ölüm cezasına çarptır dmasına 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni maz
batası (3/403) [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı okuyoruz. 
(Adliye encümeni mazbatası okundu) 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea 
var mı? 

Mazbatayı reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Mazbata kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edecek başka madde 
kalmamıştır. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,28 

[1] 97 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

m<m» •<— 
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S. Sayısı: 97 
Maraşın Urçan köyünden/ Memedoğlu Mustafa Kargının 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/403) 

T.C. 
Başvekâlet 

Y<m işleri müdürlüğü 
Sayı : 4/64İİ 

33 - IX - 1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

. Jtki kişiyi taammüden öldürmekten suçlu 1325 doğumlu MehmedoğluvMustafa Kargının ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Maraş ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci 
ceza, dairesince tasdik, edilerek teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince kanunî mera
simi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinden 22 - IX - 1937 tarih ve Ceza işleri umum müdürlüğü 
358/242 sayılı tezkeresile gönderilen ilâm ve bu işe aid evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini rica -ederim. 
. Başvekil vekili 

C. Boyar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
e eneümem 

Esas No. 3/403 
Karar No. 9 

6 - I -1938 

Yüksek Reisliğe 

Maraşm Urgan köyünden Abdullah ile kızı 
Büfeyi taammüden öldürmekten suçlu ayni köy
den 1325 doğumlu Mustafa Kargmın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Maraş ağır ceza 
mahkemesinden verilen kararın tasdikmı havi 
Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinin 10 -
VI -1937 tarih 4468 esas ve 2466 karar sayılı 
ilâmı müteakib muamelenin ifası zımnında Baş
vekaletin 23 - IX - 1937 ıtarih ve 4/6411 sayılı 
tezkeresile birlikte Yüksek Reislikten encümeni
mize havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere 
olundu. 

Hadise : suçlu Mustafa Kargmm, karısı Bü
fenin geçimsizlik yüzünden kendi evini terkede-

rek babası Abdullahm evine kaçmasından muğber 
olarak bir gün bağda üzüm toplamakta olan 
karısı Elifeyi ve Elifenin babası AbduUahı sak
landığı bir taş arkasından ateş etmek suretile 

her ikisini de öldürmesinden ibarettir. 
Suçlu Mustafa Kargı hakkındaki cezana. 

hafifleşitirihnesini ve değiştirilmesini müştekim 
bir sebeb görülemediğinden Teşkilatı esasiye 
kanununun 26 ncı maddesi mucibince cezanm 
inf azma karâr verilmesi hususunun Umumî Hey* 
et̂ a tasvibine arzına karar verildi. 
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Çorum 
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Konya 

R. Türel 
Kayseri 
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