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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Altı vilâyette ilân edilmiş olan Örfî idare müd
detinin hitamı tarihinden itibaren altı ay daha uzatıl
mağına dair Başvekâlet tezkeresi müttefikan kabul 
edildikten sonra, 

Üç kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair maz
batalar kabul olundu. 

Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanun lâ-

Lâyihalar 
1 — ingiliz lirası sahasına dahil memleketler liste

sine yeniden ilâve edilecek memleketlere tatbik edile
cek usul hakkında teati edilen notaların tasdikma 
dair kanun lâyihası (1/955) (Hariciye ve İktisat en
cümenlerine) 

2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich'ı arasın-

1 — Hapishane, ve tevkifanelerin idaresi 
hakkındaki 1721 saydı kanunun 2 nci maddesi
nin tadiline dair kanun lâyihası ve Adliye encü
meni mazbatası (J/635) [1] 

REİS — Ruzname hakkında bir takrir var. 
Müsaadenizle evvelâ onu okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında ikinci bendde bulunan Ha
pishane ve tevkifanelerin idaresi hakkındaki 
1721 sayılı kanunun ikinci maddesinin tadiline 
dair lâyihanın tercihan ve müstacelen müzake
resi Encümen namına arz ve teklif olunur. 

Adliye En. reis ve M. muharriri 

(Sebebi nedir? izah etsinler sesleri) 
ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Efendim, hapishanelerin idaresi hak
kında bir nizamname hazırlanmaktadır. Bu ni-

[1] 218 saydı basmayazı zaptın sonundadır. 

yihasmın müzakeresine devamla sekiz maddesi kabul 
ve bir maddesi encümene tevdi edildi. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Kütahya Gazianteb 

Şemsettin Günaltay Vedit Uzgören Bekir Kaleli 

da 18 haziran 1941 tarihinde imza edilen muahede
nin tasdikma dair kanun lâyihası (1/954) (Hariciye 
encümenine) 

Mazbatalar 
3 — Fenerler hasılatının yarısının Hazineye öden

mesi hakkında kanun lâyihası ve Nafia, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/602 (Ruznameye) 

zamname bu tadile taliken tehir ediliyor. Bir 
maddeden ibaret kısa bir hükümdür. Adliye 
vekili de müstacel olduğunu söylediler. Eğer 
muvafakat buyurulursa, encümen bunun müsta
celen ve tercihan müzakeresini istirham ediyor. 

(Muvafık sesleri) 

REİS — Hapishane ve tevkifanelerin ida
resi hakkında 1721 sayılı kanunun ikinci mad
desinin tadiline dair olan kanun lâyihası hak
kındaki encümen teklifi ikidir. Evvelâ tercihan 
müzakeresini reyinize arzediyorum : Tercihan 
müzakeresini kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ayrıca müstaceliyeti etklif edilmektedir. Bu
nu da reyinize arzediyorum : Müstacelen müza
keresini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REİS — Dr. Mazhar Germen 

KÂTİPLER — Bekir Kaleli (Gazianteb), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Hapishane ve tevkifanelerin idaresi hakkındaki 
1721 sayılı kanunun ikinci maddesini değiştiren 

kanun 
MADDE 1 — Hapishane ve tevkifanelerin 

idaresi hakkındaki 1721 numaralı kanunun ikin
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 2 — 
A) Mahpusların ceza evlerine dağıtılması, 
B) Mahpus ve mevkufların giydirilmesi ve 

yedirilmesi, yatırılması ve okutulması ve çalış
tırılması, 

C) tş kazançlarından sanatlar ihtiyacına 
ve çalışanlara pay ve ailelerine nafaka ayrıl
ması, 

D) Mahpus ve mevkuflar haklarında kimler 
tarafından ne gibi inzibat muameleri tatbik 
olunacağı, 

E) Ceza evinin emniyeti bakımından mah
kûmlara ait mektupların ve kendilerini ziya
rete gelenlerle konuşmalarının ve hariçle mu
haberelerinin ne suretle tanzim ve kontrol edi
leceği, 

F) Ceza ve tevkif evlerinin memur ve müs
tahdemlerinin vazife ve salâhiyetleri ve hakla
rında kimler tarafından ne gibi inzibatî muame
leler yapılacağı hakkında bir nizamname tanzim 
olunur. 

Bu nizamnamenin sıhhî hususara müteallik 
maddeleri Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle-
tile müştereken hazırlanır. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye, Dahiliye, Maliye ve Sıhhat ve içti

maî muavenet vekileri memurdur. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 —• Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci mad
desinin askerî adlî hâkimlerle Temyiz mahkeme
si müddei umumî ve muavinlerine de şümulü 
olup olmadığının tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenleri 
mazbataları (3/336) [1] 

REÎS — Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci 
madesi, hâkimlerin kanunen muayyen vazifeden 

[1] 230 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

maada umumî ve hususî hiç bir vazife deruhde 
edemeyecekleri hakkındadır. Bu hükmün tef
siri Hükümetçe istenmiş ve bu 57 nci madde en
cümenlerden de tefsir mahiyetinde çıkmış ve He
yeti umumiyeye gelmiştir. Binaenaleyh, şimdi 
müzakere edeceğimiz bu mesele, Teşkilâtı esa
siye kanununun bir maddesinin tefsirine taallûk 
ettiğinden nizamnamei dahilinin emrettiği ekse
riyetin mevcut olup olmadığını anlamak için 
yoklama yapacağız. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — 
Efendim, bendenizce yoklamaya da lüzum yok
tur. Çünkü bu, Teşkilâtı esasiye kanununun 
tefsirine ait bir mesele değildir. Teşkilâtı esa-
siyenin 57 nci maddesi gayet sarihtir: Hâkimlik 
memuriyetle imtizaç edemez. Bunun nesini tef
sir ediyoruz. Sorulacak mesele, müddeiumumi
ler hâkim midir? O halde hâkimler kanununa 
bakılır. Eğer müddeiumumiler orada hâ
kimdir diye gösteriliyorsa mesele halledilmiş 
olur. Binaenaleyh, bu teşkilâtı esasiyenin tef
siri mahiyetinde değildir. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ REİSİ 
RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, maz
batanın aslının müzakeresinden evvel birisi sa
yın reisimiz tarafından, birisi de Kansu arkada
şımız tarafından iki usul meselesi tahrik edildi. 
(İşitmiyoruz sesleri). Bunlara ayn ayrı cevap 
arzetmek isterim. 

Birisi, sayın reisimizin, Teşkilâtı esasiyenin 
tefsiri olduğu için üçte iki ekseriyet mevzubahs 
olacağına göre yoklama yapılması hakkındaki 
mütaleasıdır. Reisimizin lütfen müsaadelerile 
arzedeyim ki, bir meclis mutlak ekseriyetle, ya
ni kendi mürettep adedinin yarısından bir fazla-
sile toplanır. Bu halde toplanmış bulunan bir 
mecliste Teşkilâtı esasiye meselesi de diğer me
seleler gibi müzakere edilir. 

Üçte iki mevzubahs ise, mevcudun üçte iki
sidir, mürettep adedin üçte ikisi değildir. Hat
ta Teşkilâtı esasiyemizde ve Dahilî nizamname
mizde mürettep adedin üçte ikisinin mevzubahs 
olması yalnız bir halde varittir; O da, Meclisin 
kendi kendini feshetmesi ve umurunu başka 
bir meclise tevdi etmesi halidir. Böyle bir ka
rara varabilmek için Meclis yalnız o mesele 
hakkında rey verenlerin adedini mürettep ade
dinin üçte ikisini buldurmak sureti ile tahak
kuk ettirmek zaruretindedir. Ondan gayri ah
valde Meclis usul ve kanunu dahilinde müna-
kid ise, yani mevcut mürettep adedin yarısın
dan bir fazlası ile müzakereye başlamış ise, me
sele, Teşkilâtı esasiye meselesi de olsa, reye iş
tirak edenlerden müsbet tarafa rey verenlerin 
adedi onun üçte ikisi olursa mesele tamamdır. 
Binaenaleyh sırf Teşkilâtı esasiye meselesinden 
dolayı hususî bir yoklamaya lüzum yoktur. Yal
nız bu gün toplanan arkadaşların, ekseriyeti 
mutlakadan eksik olduğu ihtimali Reisimiz tara
fından varit görülürse, Teşkilâtı esasiye sebebi 
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ile değil, umumî ve mutlak olarak Meclisin 
müzakereye ehliyeti olup olmadığını anlamak 
için yoklama yapabilirler. 

İkinci mesele, Kansu arkadaşımızın tahrik 
buyurdukları meseledir. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Usu
le ait değildir. 

RECEB PEKER (Devamla) — Usule ait de
ğildir buyuruyorsunuz amma bence usule aittir. 
Çünkü buraya gelmiş olan mazbatanın, o maz
batanın derpiş ettiği hal tarzına mutabakat ar-
zetmediği noktasından mütalea beyan buyur
dunuz. Bence, bu da bir usul meselesidir. 

Bu mesele hakkındaki maruzatımı bir kaç 
cümle ile huzurunuzda arzedeyim. Bu, doğru
dan doğruya Teşkilâtı esasiye meselesidir. Bir 
defa Teşkilâtı esasiye meselesi olarak Meclis 
Reisi tarafından da takdir olunmuş ve Teşkilâtı 
esasiye encümenine gelmiştir. Teşkilâtı esasiye 
ecümeni bunu, adlî noktadan kıymetli Adliye 
encümeni arkadaşlarının fikir ve mütalealarını 
almak yolundan geçtikten sonra kendi vazifesi, 
sırasında addetmişse bîr Teşkilâtı esasiye mese
lesi olarak müzakere ve intaç etmiştir. Bu tak
dirde arkadaşımızın ileri sürdüğü fikre göre yan
lış olarak varit görülebilir. Fakat varit olmadığı
na dair daha derin sebep olarak size şunu arzede
yim ki, bu mesele alelıtlak askerî adlî hâkimler
le, yani askerî teşkilât içerisinde bulunan ve as
kerî adlî unvanını taşıyan arkadaşlarla, As
kerî Temyiz mahkemesi Müddeiumumi ve mua
vinlerinin Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci 
maddesinde tarif edilenler içerisinde bulunup 
bulunmadığının belirtilmesi meselesidir. Buna 
benzer bir iki mesele bundan evvel de muhte
rem Meclisin müzakereleri arasında geçmişti. 
Bundan evvelki müzakerelerden de istinbat ede
rek bunun bir teşkilâtı esasiye meselesi olduğu 
neticesine varabiliriz. O meseleler şunlardır: 

87 ve 111 numaralı tefsirler. Teşkilâtı Esa
siye kanununun 23 ncü maddesi, mebuslukla 
Hükümet memuriyeti bir zat uhdesinde içtima 
edemez, der. Bu meselenin aslı bahis mevzuu 
olup bittikten, kanun maddesi tedvin olun
duktan sonra buna müteferri sayılan bir ta
kım meseleler tefsir mevzuu olarak Muhterem 
Heyetinize aksnettirilmiştir. Onlardan birisi, 
Ankara Hukuk mektebinde profesörlük edenle
rin mebusluklarını muhafaza ederek, profesör
lükte devam edip edemiyecekleri, yani bu ka
nunda mebuslukla imtizacı gayri caiz görülen 
vazifeler meyanmda profesörlüğün dahil olup 
olmadığının belirtilmesi meselesidir. Sonra bu
rada Askerî Temyiz mahkemesi müddeiumumisi 
ile muavinlerinin, Teşkilâtı esasiye kanununun 
57 nci maddesinde, tıpkı şimdi okuduğum mad
deye benzer şekilde, hâkimlikle imtizacı kabil 
olan veya olmıyan meselelerin anlaşılması sade
dinde yine 111 numaralı tefsir ile, B. M. Mecli

since kabul edilmiştir. 
Yine Teşkilâtı Esasiye kanununun tefsiri 

mevzubahs olarak III numaralı tefsirin Büyük 
Meclisçe kabulile, bu tefsirin Büyük Millet 
meclisi azasından birine, Hükümet tarafından 
tevdi edilen muayyen ve muvakkat bir iş, Hü
kümet memuriyetinden addolunamaz, tefsiridir, 
ki bu, 111 numaralı tefsir olarak Teşkilâtı esa
siye kanununun altına zeyl olarak derç olun
muştur. Bu da memuriyetle mebusluğun kabili 
imtizaç olup olmadığının tefsiri yolunda bir iştir. 

Şimdi Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci 
maddesini bir defa huzurunuzda okuyayım ki 
bu meselenin aslını müzakere ederken işe yara
yacaktır : 

«57 nci madde, hâkimler kanunen muayyen 
vazifeden başka umumî ve hususî hiç bir vazife 
deruhte edemezler.» 

Demek ki, Teşkilâtı esasiye mebuslarda me
muriyeti kabul etmemeği başka bir maddede tes-
bit ederken, hususî hüviyeti kanunla tesbit edil
miş olan, Türkiyede hakkı kazayı ifa edecek olan 
hâkimlerin de, hâkimlik vazifesinden başka 
bir vazife deruhde etmemelerini bu maddeye 
mütenazır olarak kabul etmiştir. 

Binaenaleyh biz bu madde ile hâkimlerle, 
Temyiz müddei umumîsi ve muavinlerinin de 
57 nci madde mucibince başka bir vazife alamı-
yacaklarının derpiş edilenler meyanmda olup 
olmadığını araştırırken yaptığımız muamele, hiç 
şüphesiz demin arzettiğim iki misal ile doğrudan 
doğruya Teşkilâtı esasiyenin tefsiridir. Böy
lece usul meselesi hakkındaki maruzatım bittik
ten sonra mazbata okunduğu zaman icabederse 
mazbata muharriri ve diğer arkadaşlar da asıl 
üzerinde izahatta bulunurlar. 

REFET CANITEZ (Bursa) — Efendim, ri
yaset ve diğer arkadaşlarımız Teşkilâtı esasiye 
kanununun tefsiri meselesini mevzubahs ettiler. 
Bendenizce bu bir meselei müstahire teşkil eder, 
diğerlerinden evvel, esasa girmezden evvel bunu 
halletmek lâzım gelir. Bendenizin kanaatime 
göre tefsir; muğlâk veya iki manaya şümulü 
olan bir kanun ibaresinin açık ve sarih bir su
rette ifadesidir. Şimdi burada Teşkilâtı esasi
ye kanununun herhangi bir maddesinin tefsiri 
mevzubahs ise ki o madde şudur, 57 nci madde: 
< hâkimler kanunen muayyen vezaiften başka 
umumî ve hususî hiç bir vazife deruhde ede
mezler.» Zannediyorum ki bu madde gayet açık 
ve sarihtir. Bu maddenin ibaresi hakkında maz
batalara nazaran ne Hükümetin ve ne de encü
menlerin iştibahı yoktur. Sonra buna takad
düm eden Teşkilâtı esasiye kanununun 56 nci 
maddesi; «Hâkimlerin evsafı, hukuku, vezaifi, 
maaş ve muhassasatları ve sureti nasıp ve azil
leri kanunu mahsusla tayin olunur.» 

Şimdi hâkimlerin evsafı hakkında da ayrıca 
kanunlarımız olduğu malûmdur. Askerî muhake-
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me usulleri kanunları vardır. Şu halde l>\\ işte 
mevzubahs olan; Temyiz müddeiumumisi hâkim 
midir, değil midir? 

Bu tefsir tarikile halledilecekse Hâkimler ka
nununa ve bilhassa Askeri muhakeme usulü ka
nununa göre halledilmesi lâzımgelen bir mese
ledir. Yani tefsir tarikile halledilecekse tefsir 
edilecek kanun, Askerî muhakeme usulü kanu
nudur. Binaenaleyh Teşkilâtı esasiye kanununun 
tefsiri mevzubahs değildir. 

YUSUF KEMAL TENGlRŞENK (Sinob) — 
Ben de benden evvel söz söyliyen arkadaşınım 
sözlerine iştirak ediyorum. Mevzubahs olan Teş
kilâtı esasiye kanununun tefsiri değildir. Muh
terem Bay Receb Pekerin bahsettikleri misaller
de de, daima tefsir edilen Memurin kanunu ol
muştur. Filân iş memuriyet midir, değil midir. 
Büyük Millet Meclisi bunu tayin etmiştir, me
muriyet olur olmaz Teşkilâtı esasiyenin hükmü 
tatbik olunur. Manası verilecek olan nokta 
memuriyetle mebusluğun içtima?, caiz midir, de
ğil midir? Hâkimlikle Teşkilâtı esasiyenin 
tarif ettiği herhangi bir iş şu gibi hallerde acaba 
içtima etmez mi, edebilir mi? Bu mevzubahs 
değildir. Bu katı, içtima edemez. Fakat mevzu
bahs olan müddeiumumilik hâkimlik midir, de
ğil midir? Buna cevap verecek Teşkilâtı esasi
ye kanunu değildir. Refet arkadaşımın söylediği 
veçhile buna cevap verecek ait olduğu kanun
dur, Hâkimler kanunudur, başka bir kanun var
sa odur. Nitekim obirlerinde de hep öyledir. 
Meselâ bir diplomasi memuriyetle, harice gi
den bir arkadaşımızın yaptığı iş memuriyet mi
dir. değil midir? Verilecek cevap, değildir. Teş
kilâtı esasiyenin tefsiri, değildir. Çünkü me
muriyet olur olmaz, Teşkilâtı esasiyenin hükmü 
katidir. Binaenaleyh mevzubahs olan Teşkilâtı 
esasiyenin tefsiri değildir. Teşkilâtı esasiye ka
nunu hükmünü tatbik etmek için müddeiumumi
lerin hâkim olup olmadıkarmı tayin meselesidir 
ki Askerî usulü muhakeme kanununun tefsiri 
ile hallolunması lâzım gelir. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE En. M. M. NECİB 
ALİ KÜÇÜA (Denizli) — Millî Müdafaa vekâ
leti askerî adlî hâkimlerle, müddeiumumi ve mu
avinlerinin Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci 
maddesinin şümulüne dahil olup olmadığının 
tefsiren tayinini Meclis Riyasetinden talep edi
yor, Riyaset de bu talebi Encümenimize havale 
etti. Mesele bu şekilde vazedildiğine göre, ya
ni 57 nci maddenin şümulü dahilinde olup ol
madığı noktai nazarından tetkik edileceğine gö
re, bizce bu, bir teşkilâtı esasiye meselesidir. 
Hattâ Receb Peker arkadaşımızın okuduğu 3 
tefsir fıkrası da yine teşkilâtı esasiye meselesi
dir ki, teşkilâtı esasiye maddeleri altında onun 
tefsiri diye zikredilmişlerdir. Binaenaleyh me
sele teşkilâtı esasiye meselesidir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bendeniz zan
nediyorum ki, Refet Canıtezle, Yusuf Kemal 

Tengirşenk meseleyi tenvir ettiler. Yani bu iş 
gerçi Necib Ali Küçükanm izahına göre Millî 
Müdafaa vekâletinden teşkilâtı esasiyenin tef
siri şeklinde gelebilir. Fakat biz onunla bağlı 
değiliz. Meseleyi vazı aslisine sokup işin mahi
yetinin ne olduğunu tayin bize aittir. Bu bakım
dan arkadaşlarımızın izahları gibi mevzubahs o-
lan nokta; teşkilâtı esasiyenin hâkimler vezaifi 
umumiye ve hususiye deruhte edemezler, diye 
hüküm koyan madde 57 nci maddesi değildir. 
Bu hüküm 56 nci maddede mevzubahstir. Bu
yurdukları şekilde hâkimlerin evsafını tayin 
eder, kanunu mahsusunda gösterilen 56 ncı mad
desi mevzubahstir. Amma şu şekilde yani 
maddenin kendisi mevzubahs değil, bu baptaki 
kanunu mahsusun tefsiri mevzubahstir. 56 ncı 
madde hâkimlerin evsafı, hukuku, vezaifi, maaş 
ve muhassasatları, ve sureti nasıp ve azilleri 
kanunu mahsusla tayin olunur diyor. Bu itibarla 
asıl hallolunacak mesele, teşkilâtı esasiye mese
lesi değil, hallolunacak 57 nci madde de bahso-
lunan kanunu mahsusun tefsiridir. Bu da 1631 
numaralı kanundaki hükmün tefsiridir. Bu ba
kımdan meselenin müzakeresi için sülüsanı ek
seriyete değil, alelade ekseriyetle müzakere edi
lebileceği kanaatindeyim. Çünkü Teşkilâtı esa
siye kanunu mevzubahs olsaydı Nizamnamei da
hilinin 124 ncü maddesinin beşinci fıkrasına gö
re asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve ek
seriyet nisabı lazımsa, tefsiri için de aynı yo
lun takibi zarurîdir. Binaenaleyh bendenizce bu 
tefsir teşkilâtı esasiye meselesi değildir. Kanu
nu mahsusun tefsiridir. Bu itibarla onun hük
müne tâbi olmak gerektir. 

MAZHAR MÜFID KANSU (Çoruh) — E-
f endim, bendeniz ilk söz aldığım zaman bu me
selenin Teşkilâtı esasiyenin tefsiri meselesi olma
dığını arzetmiştim. Bazı arkadaşlar da bu fikri
mi teyit buyurdular. Yalnız Necib Ali Bey ar
kadaşımız diyorlar ki, Müdafaai Milliyeden ge
len kâğıtta, hâkimler gibi müddeiumumiler de 
dairei şümulüne giriyor mu girmiyor mu? Bu 
Teşkilâtı esasiye kanununun maddei mahsusun
da hâkimler tabirine müddeiumumiler de dahil 
midir, değilmidir diye soruyorlar. Riyaset bize 
havale etti. Biz de tefsir mevzuu bulduk. Bu
rada Millî Müdafaa yanlış hareket etmiştir. 
Millî Müdafaa Teşkilâtı esasiye kanununun 57 
nci maddesinden bahsedeceğine, Teşkilâtı esa
siye kanununun tayin edeceği veçhile yapıl
mış olan 1631 numaralı Hâkimler kanununa 
baksaydı müddeiumumilerin de hâkim evsafmı 
haiz olup olmadığını görecekti. O zaman bu 
kanunun tefsirini de bizden istemiyeceklerdi. 
Bu tefsir diye bize gelen kâğıtta hangi kanu
nun hangi maddesinin tefsirinin istendiği dahi 
yazılı değildir. Binaenaleyh bunun reddi lâ
zımdır. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ REİSİ 
RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar; Mec-
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İlsin kendi ruznamesine hâkim oluşu ve her han
gi bir müzakere mevzuunun şu şu tarzda mı bu 
tarzda mı idaresi lâzım geldiğine dair karar 
vermesi hususundaki istiklâli ve hakkı derkâr-
dır, bunu tekrara dahi lüzum yoktur. Yalnız 
Teşkilâtı esasiye encümenimizin telâkkisine gö
re bu madde Teşkilâtı esasiyenin tefsirinden 
başka bir yolla halledilemez ve başka bir mahi
yette arzetmez. 

Bir defa Kansu arkadaşımıza göre, buyur
dukları gibi; 1631 numaralı kanunun tefsiri su-
retile hallolunabilir. Meselede mevzubahs olan 
bir tek kanun değil, 1631 numaralı kanun, esası 
başka bir numara ile diğer bir kanuna ek olan 
kanundur. O kanunun aslında ve ek olan ka
nunda bu mevzuu mesele ile işin mahiyeti üze
rinde insana çeşitli fikirler verecek bir takım 

çeşnili ifadeler esaslar vardır. Ondan başka buyur
dukları gibi, askerî memurlar kanunu ile, aske
rî muhakeme usulü kanununa temas eden bir 
takım noktalar da vardır ki, bu noktalar, demin 
arzettiğim askerî usulü muhakeme kanununun 
muhtelif maddelerinden, muhtelif mâna ve şe
killer çıkarabilecek bir akis bulmuştur. Millî 
Müdafaa vekâleti, Başvekâletin tezkeresine bağ
lı olan tefsir talebi tezkeresinin esbabı mucLbe-
sinde şuna buna temas etmemiştir. Yalnız Teş
kilâtı esasiye kanununun tefsirini istemiş, böy
le bir şey yoktur. Millî Müdafaa vekâleti ve 
Hükümet tarafından arzedilen esbabı mucibe 
içinde bu işe temas eden muhtelif kanunların 
muhtelif maddelerinin muhtelif mana ve koku
larının hepsini bir araya topladıktan sonra 
kendi elini bağlayan noktaların, Teşkilâtı esa
siye kanununun 57 nci maddesi olduğu nokta
sına dayanmıştır. Bu muhtelif manaların he
yeti mecmuasının 57 nci maddede zikredilen 
hâkimlik meyanında olup olmadığını anlamak 
için Teşkilâtı esasiye encümeninin uzun uzadı-
ya derpiş ettiği esbabı mucibesinin ihtiva ettiği 
mazbata aslını müzakere etmek lâzımdır. 
Buyurdukları muhtelif kanunların muhtelif 
maddelerine temas etmeye imkân yoktur. Şim
di Teşkilâtı esasiye meselesi olduğu noktasının 
bariz delili diye iki noktayı tekrar hulâsa ede
ceğim. Bunlardan biri tefsirdir. Tefsir nizam
namemiz mucibine ya Hükümetin talebi ile ya
hut Türkiye Büyük Millet Meclisi azasının tak
rirleri ile meydana gelen muameledir. 

Hükümet Meclise bu bapta gönderdiği tezke
rede muhtelif kanunlarına muhtelif hükümleri
ne bu işin temas noktalarını uzun uzadıya 
tafsil ettikten sonra, meseleyi 57 nci mad

denin tefsiri olarak kabul etmiş ve Meclisten bu 
suretle tefsirini istemiştir. Meclis riyaseti encü
menimize göndermiş, encümenimiz de meseleyi 
bu suretle telkkî etmiş ve o şekilde getirmiştir. 
işin şekli tarafı budur. 

işin iç yüzü olan tarafı da, bir meselenin, 
yani bir memuriyetin mebuslukla kabili telif 

olup olmadığının tefsir edilmesi muamelesi ile 
bu işin ona benzer 57 nci maddede zikredilen 
hâkimlikle kabili imtizaç olup olmadığı yahut 
hâkimlere memnu olan vazifeler meyanında bu
lunup bulunmadığının tayin ve aydınlatılması 
meselesi mahiye titibarile birbirinden ayırt edil-
miyecek meselelerdendir. Bunlardan bir tanesi 
teşkilâtı esasiye yolile, tefsiri, o biri de, Teşki
lâtı esasiyenin hangi noktasının tefsir edileceği
nin belli olup olmadığı meselesidir. Çünkü pro
fesörlükle mebusluğun iştirak edip etmiyeceği-
ni bir teşkilâtı esasiye işi olarak önceden hal
ledilmiş ve bir tefsir numarsile kanun madde
sinin altına dercedilmiştir. Binaenaleyh tıpkı 
tıpkısına benzeri olan bu meselenin yani hâ
kimlikle başka bir vazifenin kabili telif olup ol
madığını tebyin edecek olan karar da ayni ma
hiyette bir Teşkilâtı esasiye kararından başka 
bir şey değildir, kanaatindeyim. Neticede neye 
karar verilirse prosedür ona göre takip edilir. 
Eğer Teşkilâtı esasiye meselesi ise mevcudun 
üçte ikisi ile rey alınır, değilse yarıdan bir faz
laya ekseriyetle rey alınır. 

NÂZIM POROy ( Tokad ) — Arkadaşlar, 
zannederim ki mesele, bilhassa üstadımız Yusuf 
Kemal Tengirşenkin beyanatile tavazzuh etmiş
tir. Hakikaten ortada tefsir edilecek bir Teşki
lâtı esasiye meselesi yoktur. Müddeiumumiler 
hâkim midir, değil midir? Mesele buna bir cevap 
vermektir. Buna cevap vermek, bir Teşkilâtı 
esasiye maddesini tefsir etmek değildir. Bende
niz Heyeti Umumiyenin daha ziyade bu noktai 
nazara iştirak edeceğini zannettiğimden bu me-
selei müstahare haliolunurken tefsir fıkrası
nın dahi değişmesi icabedeceği kanaatindeyim. 
Çünkü tefsir fıkrasının ikinci kısmı; askerî 
temyiz müddeiumumisile, muavinleri bu madde 
hükmüne, yani 57 nci madde hükmüne dahil 
değildir diyor. 57 nci maddede bu suale cevap 
verecek bir hüküm yoktur ki, bu fıkra doğru 
olabilsin. Keza. hâkimlerin hiç bir vazifei ida
riye almaları caiz değildir tarzında bir şeydir. 
Binaenaleyh, müddeiumumiler esasen bu hükme 
dahil değildir demek doğru değildir. Bu itibarla 
bendeniz teklif ediyorum, müddeiumumilerin hâ
kim olmadığını ifade edecek olan fıkrai tefsiri-
ye sekli böyle değildir, yani bunların 57 nci 
maddeye dahil olmadığını ifade etmek maksadı 
zaten temin etmez. 

Onun için bu meseleyi müzakere etmezden 
evvel teklif ediyorum, encümene iade olunsun, 
tefsire ta,m şekilde cevap verecek bir fıkra tan
zim olunsun. Maksadım bundan ibarettir. 

SÜREYYA ÖRaEEVREN (Bitlis) — Benim 
bu mesele hakkındaki düşünüş ve inanışıma gö
re vaziyet, benden evvel söz söyliyen arkadaşla
rın ifadelerile tamamen tavazzuh etmiş bir hal
dedir. Fakat ben bir tek fikrimi, muhakeme 
tarzımı arkadaşlarımın bu husustaki kanaatla-
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mn sürati tahassülüne medar olur zannile arz 
için kürsüye geldim. Hâdisenin tam benzeri 
ikinci bir hâdisenin huzurunuza geldiğini farzet-
sek, meselâ; Adliye vekâleti, farzı muhal olarak; 
müddeiumumiler hâkim midir ,değil midir, hâ
kim iseler veyahut benim hâkimlerim Teşkilâtı 
esasiye kanununun filân maddesi hükmüne da
hil midir, değil midir tarzında bir sual ile gel
se ve sizden tefsir istese, düşünce tarzınız ne ola
caktır? Bunların hâkim olup olmadığı, müddei
umumilerin, muavinlerinin ve adliye mahkemesi 
hâkimlerinin hâkim olup olmadığı kendi kanun-
larile, kendi mevziî hükümlerile taayyün eder. 
Hâkim iseler Teşkilâtı esasiye ahkâmı sarihtir, 
ona göre muamele görürler. Binaenaleyh tef
sir mevzuu, Teşkilâtı esasiye kanununun harici
ne çıkar. Bu böyle olduğu gibi, Millî müdafaa 
vekâletine bağlı olan askerî mahkemelerin 
hâkimlerile Askerî temyiz mahkemesi müddeiu
mumi ve muavinleri de hâkim ise tefsire ihtiyaç 
yoktur, sorulmaz. Hükümetin tereddüt ettiği 
nokta, bunların hâkim telâkki edilip edilmediği 
meselesidir. Halbuki Teşkilâtı esasiye ka
nunun 57 nci maddesi, hâkim kime derler, 
şu hâkim midir, değil midir diye bir hük
mü tazammun etmez. Bu mütebellir olduğu za
man, vatandaşın nasıl muamele göreceğine dair 
hükmü ihtiva etmektedir. Binaenaleyh mesele 
gayet basittir. Başka hususî hiç bir taamül 
yoktur. Bendeniz, Teşkilâtı esasiye kanunun 
tefsiri mevzubahs olmıyacağı kanaatindeyim. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE En. REİSİ RECEB 
PEKER (Kütahya) — Önce Nâzım Poroy arka
daşımızın buyurduklarına kısaca bir cevap ar-
zetmek isterim. Askerî temyiz müddeiumumile
rinin hâkim olup olmadığı meselesi; bize vazedi
len sual. Bir encümen kendisine aksettirilen tef
sir talebi neyse o şekli eda edecek bir ifade ile 
gelir. Malûmu aliniz bir encümen kendisine bir 
şey sorulmadan, bir şey istenmeden huzurunuza 
bir şey getirmiyor. Biz de kendi kendimize bu 
meseleyi herhangi bir şekilde size arzetmiş deği
liz. Hükümet bize iki şey soruyor. Bunlardan bi

risi, Askerî muhakeme usulü kanunile aynızaman-
da Askerî memurları kanununda ve diğer başka, 
başka şekillerde ismi geçen askerî adlî hâkimler, 
Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci maddesinin 
hükmüne dahil midir, değil midir? Birincisi bu. 

İkincisi; Askerî temyiz müddeiumumileri ve 
muavinleri bir bakıma hâkimdir, bir bakıma da 
hâkim değildir diyenler vardrr. Bu bakımlar
dan hâkim olup olmadığı şekline göre bunlar da 
hâkimler gibi Teşkilâtı esasiye kanununun 57 
nci maddesi hükmüne dahil midir, değil midir? 
diye bir sual soruyorlar. Biz de Nâzım Poroy 
arkadaşımızın burada okuduğu şekilde bir tef
sir yaptık. Yoksa biz doğrudan doğruya müd
deiumumilerin ve muavinlerinin hâkim olup 
olmadığı meselesini bir müstakil mesele olarak 
halledip Huzuru alinize getirmiş değiliz ki, As

kerî temyiz müddeiumumileri ve muavinleri 
hâkimdir, değildir diye size bir tefsir mevzuu 
arzetmiş olalım. 

İkinci mesele; Süreyya Örge Evren arkadaşı
mız, Adliye vekâleti hâkimlerin Teşkilâtı esa
siye kanununun 57 nci maddesine dahil olup 
olmadığını bize sorarsa nasıl cevap vereceğiz 
dediler. Müsaadelerile söyleyeyim ki, böyle bir 
şeye imkân yoktur. Böyle bir bedaheti, bir ve
kâlet kalkıpta sırf kendi teşkilâtının unsuru 
aslisi olan kendi hâkiminin Teşkilâtı esasiye ka
nunu mevzuuna dahil olup olmadığını Meclisten 
sorsun. Böyle bir şey varit değildir. Yalnız şu 
noktayı arzetmek mecburiyetindeyim ki, askerî 
adlî hâkim tabiri yeni bir tabirdir. Askerî teş
kilâtımızda, askerî adlî hâkimlerimiz diye teş
kilâtımız tanzim edilirken Askerî muhakeme 
usulü kanunumuzla, Askerî memurlar kanunu 
içerisinde bu yeni ifadeyi, yeni bir çehre ile va
zetmiş bulunuyoruz. Bu vazediliş esnasında hâ
kim tabiri ifadesile bunlar Teşkilâtı esasiyenin 
57 nci maddesi hükmüne giriyorlar. Öte ta
rafta, Memurin kanununa dahil isimleri zikredi
liyor. Bu iki kanun arasında itibası da tefsir fık
ramızla size arzediyoruz ve bu arzettiğimiz şe
kilden başka türlü şekilde bunu arzetmeye 
imkân da yoktur. Maamafih meselenin aslı 
müzakere olunurken muhterem arkadaşla
rımızın bu apta ki fikirlerini alıp bir neticeye 
varmak için biz bunu, arzettigim sebeplerden 
dolayı bir teşkilâtı esasiye işi veya Teşkilâtı 
esasiye encümenine ait olduğunu kabul ederek 
tefsir fıkrasmı huzurunuza getirdik. Yalnız Ri
yasetten ricamız, bu iki meseleyi, burada konu
şulan İM şıkkı lütfen birbirinden ayırarak bize 
tevdi etsinler. Bu meseleler birbirinden ayırt 
edilmezse, bu, hem teşkilâtı esasiye meselesi de
ğildir telâkkisi devam edecek hem de, Teşki
lâtı esasiye encümenine havale edilmiş buluna
caktır. Biz bunu Hükümetin istediği, Riyasetin 
gönderdiği ve encümenin takdir ettiği şekilde 
Teşkilâtı esasiye meselesi olarak kabul ettik ve 
biraz evvel, geçtiğini arzettigim mebuslukla me
murluğun imtizacı meselesine de benzerliğini gö
rerek, şimdiye kadar olduğu gibi, emsali şekilde 
tefsir şeklinde hal yolunu tercih ettik. 

PUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar, Yu
suf Kemal Bey arkadaşımızla Refet Beyin ileri 
sürdükleri mütalea hakikaten yeknazarda çok 
kuvvetli ve cazibeyi haizdir. Yalnız bendeniz o 
kanaatteyim ki, hâdiseleri Yusuf Kemal Beyin 
pek veciz bir şekilde izah buyurdukları gibi, bi-
ribirinden ayırmak imkânı yoktur. Ne dersek 
diyelim, netice itibarile Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 57 nci maddesinde mezkûr bulunan 
hâkim kelimesi içine girdiğini tayin etmek me
selesidir. Bu itibarla meselemiz Teşkilâtı esa
siye kanununun bir maddesindeki bir kelimenin 
mânasını tayin etmekten ibarettir. Hususî ka

nunlar kendi mevzularma giren ve kaza salâhiye 
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tini haiz olan bası heyetleri terkip eden kimsele
re hâkimdir, demiş veya hâkim sınıfından ad
dedilir. demiş. Şimdi bizim adlî hâkimler ka
nunu müddeiumumiye hâkim sınıfmdandır, de
miş. Askerî muhakeme usulü kanunu temyiz 
mahkemeleri azası hâkimdir diye katî bir kelime 
kulanmış. Bütün bunlar Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 57 nci maddesinde tasrih olunduğu gibi 
bunların hâkim sınıfına girip girmediğini ilti
zam ediyor. Bunu tayin etmek doğrudan doğ
ruya Teşkilâtı esasiye kanunun o maddesinin 
ve kelimesinin neyi istihdaf ettiğini tayin et
mekle mümkündür. Biliyoruz bir çok heyetler 
vardır, Kaza salâhiyetini haizdir. Fakat bun
ların hâkim unvanı yoktur. İleride ikinci bir 
tefsir mevzuu olarak önümüze çıkarsa bunu na
sıl halledeceğiz. Kaza salâhiyetini haiz olarak 
teşkil edilen bir heyeti teşkil eden kimseler, 
Teşkilâtı esasiye kanununun munzam vazife al
maktan menettiği hâkim tabirine girer mi gir
mez mi? Bunu da tayin etmek Teşkilâtı esasiye-
nin istimal ettiği bir kelimenin hudut ve şümu
lünü tayin etmek demektir ki, Teşkilâtı esasiye-
nin bir madedsinin tefsiri neticesine varır. 
Binaenaleyh, askerî muhakeme usulü kanunun
da mahkemei Temyiz müddeiumumisine hâkim 
denmiş olması asıl hâkimler kanununun müddei
umumileri o sınıftan addediyor demesi doğru
dan doğruya bizim meselemizi halletmez. Hal
letmeyeceği için Teşkilâtı esasiye kanununun 
57 nci maddesindeki tabirden vazıı kanunun 
ne kasdettiğini yine Heyeti Celileniz tayin ede
cektir. O sıfatı haiz olarak bir vazife gören 
kimseler mi dir. değil midir? Bir mahkeme uz
vunu teşkil eden ve sınıftan addedildiği halde 
hüküm vermek salâhiyetini haiz olmamakla be
raber diğer hususî kanunlarda yazılı kimselerin 
Teşkilâtı esasiye maddesindeki hâkim kelimesi
ne girip girmeyeceğini tayin etmek lâzımdır. 
Binaenaleyh, doğrudan doğruya Teşkilâtı esa
siye kanununun bir hükmünü tayinden ibaret
tir. 

Noktai nazarımı bu suretle arzetmiş bulunu
yorum. Heyeti Oelile bu suretle kabul ederse 
mazbatanın usulü kabulü hakkında da bir fi
kir arzetmek isterim. 

Tefsirlerin yine bizim Dahilî nizamnamenin 
124 ncü maddesinde yazılı olduğu üzere, asıl 
kanunun kabulü için ne gibi usul ve ekseriyet 
nisabı varsa tefsir fıkrası için de ayni usul ve 
ekseriyet nisabı lâzımdır. Bu itibarla bendeniz 
muhterem Peker arkadaşımızın noktai nazarına 
iştirak etmiyorum. Teşkilâtı esasiye hakkındaki 
usulde de mürettep azanın sülüsanı ekseriyeti 
kabul edilmek lâzımdır. Yoksa mevcut azanın 
değildir. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Lütfen okur 
musunuz? 

PÜAD SÎRMEN (Rize) — 102 nci madde ay
nen şöyle yazmaktadır: «Tadil teklifi Meclis 

azayi nıürettebesinin lâakal bir sülüsü tarafın
dan imza olunmak şarttır. Tadilât ancak adedi 
mürretebin sülüsanı ekseriyeti ârasile kabul 
olunabilir. 

Binaenaleyh Dahilî nizamnamenin bu maddesi 
tefsirleri, kanunların kabulü hakkındaki usule 
bağlamış olmasına göre bu tefsir fıkrasının 
Meclis mürettep azasının sülüsanı ekseriyetile 
kabul edilmiş olması lâzımdır. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Reis Bey, usul 
hakkında söz istiyorum. 

ABÎDİN BlNKAYA (Kastamonu) — Muhte
rem arkadaşlar, kanaatlere çok hürmet etmek lâ
zımdır. Burada arkadaşlar iki suretle beyanı 
mütalea ettiler. Evvelâ şu ciheti göz önünde 
tutalım ki mesele gayet mühimdir. Üzerinde 
bulunduğumuz mesele yalnız bir askerî temyiz 
müddeiumumisinin vaziyetini tayin değil, umum 
müddeiumumilerin ve adliyenin vaziyetini tesbit 
edecektir. Onun için mesele çok mühimdir. 
Bendenizin fikrimi benden evvel söz almış bulu
nan Fuad Sirmen arkadaşımız beyan ettiler. 
Teşkilâtı esasiye ana kanundur. Ana kanuna te
mas eden ve ondan teferru eden bir meselenin 
tefsiri yine ana kanuna dayanır. Asıl dururken 
fera gitmek doğru olmaz. Teşkilâtı esasiye ka
nunu kuvvei kazaiye faslı altında hepsini, bu 
bahsi toplamıştır. Müddeiumumilerin ayrı bir 
faslı yoktur. Binaenaleyh kuvvei kazaiyede 
müddeiumumilik sıfatı, şahsiyeti clahilmidir, de
ğil inidir? 

HASAN SAKA (Trabzon) — Bence değildir. 
ABÎDÎN BÎNKAYA ( Devamla ) — Kuvvei 

kazaiyede müddeiumumilik vardır. Binaenaleyh 
gerek gelmiş olan mesele temyiz askerî ceza 
usulü muhakemelerinin tefsiri olsun, gerek adlî 
kanunlarda müddeiumumi hâkim midir, değil 
midir meselesinin tefsiri olsun, bunlar kuvvei 
kazaiye faslı altında toplanmış olan mahkeme
ler meselesine temas eder. Onun içindir ki tef
sirimiz Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci mad
desine aittir, bu gayet doğrudur. Binaenaleyh 
bendeniz de Fuad Sirmen arkadaşımızın fikrine 
iştirak ediyorum. Bu şekilde Teşkilatı esasiye 
kanununun tefsiri yolunda Hükümetten gelen 
tefsire arkadaşlarımızın da taraftar olmalarını 
bendeniz teklif ediyorum. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Efendim, 
benden evvel söz almış olan arkadaşlarımdan 
bir kısmı bu meseleyi, bu hâdiseyi Teşkilâtı 
esasiye kanunumuza istinat ettirdiler, bir kısmı 
da oraya istinat ettirmek suretile Adliye vekâle
tini ve Millî Müdafaa vekâletini alâkadar ede
cek sadette söz söylediler. Bendenîzce arkadaş
larımın bu şeylere girmeden evvel bir defa bu 
meselenin bu kadar şümulîendirmeğe müsait 
olup olmadığı noktasında bir tetkik yörütme-
leri lâzımdır. Ben iki cümle ile maksadımı ifa
de etmek istiyorum; tefsir Adliye vekâletinden 
gelmemiştir. Çünkü Adliye vekâletinin bu bapta 
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hiç bir şüphe ve tereddüdü yoktur. Tereddüt 
ve şüphe Millî Müdafaa vekâletinden gelmiştir. 
Onun şüphe ve tereddüdü de kendi elindeki as
kerî memurlar kanunu ile, askeri muhakeme 
usulü kanunundaki kayıtlardan tevellüt ediyor. 
Binaenaleyh biz mesneleyi yalnız bu safhada 
görmek ve bu işi Teşkilâtı Esasiye kanunu tef
sirine götürmemek kanaatindeyiz. Feridun Fikri 
arkadaşımın burada izah ettiği gibi, zaten 
tefsir meselesi 57 nci madde olmamak lâzımdır. 
Çünkü oraya temas etmiyor. 56 ncı maddede ise 
deniyorki bu hâkimler haklarında kanunu mah
suslarına tevfikan hareket edilir. Zaten bu me
sele de bu suretle karışıyor. Binaenaleyh mese
leyi şümullendirmektense herhalde Millî Müda
faa vekâletinin istediği noktadan tefsir etmek 
ve orada bırakmak muvafık olur. Muhterem Re-
ceb Pekerin izah ettiği gibi askerî memurlar 
kanunu ile, askerî usulü muhakeme kanunu 
noktasından bu işin Iefblren halledilmesi lâzım
dır, kanaatindeyim. (Güzel, bxavo sekleri;. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Abdulhak Fı
rat arkadaşımız, meseleyi o kadar güzel izah et
tiler ki, bendeniz kürsiye çıkıp çıkmamakta 
tereddüt ettim. Fakat kürsünün kudsiyetinin 
cazibesine kapılarak çıkmış bulunuyorum. 

Mesele şuradadır, arkadaşlar. Biz hâkimler 
hakkındaki 57 nci maddenin hükmünü mü hal
ledeceğiz, yoksa, 56 ncı maddenin hükmünü mü? 

57 nci madde, hâkimler kanunen muayyen 
vezaifden başka umumî ve hususî hiç bir vazife 
deruhte edemez, diyor. Hâkim kimdir ve nedir? 
Teşkilâtı esasiye bunu halletmiyor. Teşkilâtı 
esasiyenin 56 nci maddesi bunu kanuna bırak
mıştır. Binaenaleyh kim hâkimdir, Mm değil
dir, bunu tayin edecek kanun, Teşkilâtı esasiye 
değildir. O halde halledilecek mesele, mevzu 
varsa kanundur ki, o kanun da Teşkilâtı esasiye 
kanunu değildir. İşte nitekim Adliye encümeni 
de mütaleada bulunarak ekseriyet arkadaşları
mız mazbatalarında şöyle demiştir. 

«Teşkilâtı esasiye kanununun 56 ncı madde
sinde hâkimlerin evsaf ve sairesinin mahsus ka
nunla tesbit edileceği beyan edilmiş olmakla 
askerî kazanın kanunu mahsusu olan 1631 nu
maralı kanunun mezkûr maddelerinin sarih 
hükümlerine göre...» 

Arkadaşımız Abidin Binkaya bu mazbata
da vaziülimza olduğuna göre demek ki, bu me
selenin halli hususu 56 ncı maddedeki kanun 
halledecektir. Şimdi kanuna göre askerî adlî 
temyiz müddeiumumi, müddeiumumi teşkilât
ta hâkim midir, değil midir? Hâkim kimdir, de
ğildir, bunu halledecek kanundur. 

1631 numaralı kanun buradadır, elimizde
dir. 

«Madde 43 : Askerî temyiz mahkemesi müd
deiumumisi, Askerî temyiz azaları meyanmdan, 
doğrudan doğruya Millî Müdafaa vekili intihap 
eder.» 

«Madde 44 : Askerî temyiz müddeiumumisi 
ve adlî azası altıncı derece adliye hâkimlerin
den sayılır ve bunların haiz oldukları haklara 
maliktir. İtibar ve haysiyete münafi ve adliye 
kuvveti hakkında umumî hürmet ve itimadı gi
derir bir fiil ve harekette bulundukları anlaşılır, 
yahut bir sene hapis ve daha ağır cezayı müstel-
zim bir suçtan veya namus ve haysiyete doku
nur bir fiilden mahkûm olurlarsa hâkimlikten 
çıkarılır.» 

Kanunun mahiyeti budur. Hâkim ise hâ
kimdir, hâkim değilse hâkim değildir. Bu ka
nun varsa hâkimdir, yoksa hâkim değildir. 

NECİB ALÎ KÜÇÜKA (Denizli) — Arkadaş
lar, eğer meseleyi Teşkilâtı esasiye kanununun 
57 nci maddesi dairesinde, yani bir teşkilâtı 
esasiye meselesi olarak halledecek olursak, He
yeti celileniz buna karar verecek olursa, Feri
dun Fikri arkadaşımın dediği gibi, mesele Teş
kilâtı esasiye kanununun 56 ncı maddesine te
mas eder vaziyette değildir, 57 nci maddesine 
temas eder. Çünkü Millî Müdafaa vekâletin
den gelen tezkerede askerî adlî hâkimlerin As
kerî memurin kanunu mucibince memur adde
dildikleri için askerî mekteplerde muallimlik 
yapmakta oldukları, eğer onlar hâkim iseler 
muallimlik yapamıyacaklarmı mevzübahs etti
ğinden biz onlara hâkim vasfını verecek olur
sak o zaman kendilerinin muallimlikten tecrit 
edileceklerini söylediler. (Gürültüler). 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlar, benim mütaleatımı Feridun 
Fikri arkadaşımız tamamen izah etmiştir. Fa
kat Necib Ali Bey beni tekrar söz söylemeğe 
icbar etti. 

Askerî müddeiumumilerin hâkim olduğunu 
müeyyit olan Usulü cezaiye kanunu olduğu gi
bi, Askerî ceza kanununun bir maddesinde 
müddeiumumilerin asker oldukları yazılmakta
dır. Bu mesele teşşilâtı esasiye meselesi değil
dir. Askerî usulü cezaiye ve Askerî muallim 
kanunudur. Orada da askerî müddeiumumile
rin behemehal hâkim olduklarını kanun sara
haten zikrettiğinden bunun Teşkilâtı esasiye ile 
alâkadar olmadığını zannediyor ve o suretle 
karar verilmesini istirham ediyorum. 

ABDULHAK FIRAT (Erzincan) — Efen
dim, fikrimi biraz evvel izah etmiştim, tekrar 
huzurunuza çıkmama sebep, Necib Ali arkada
şımızın söylediği bir mütalea olmuştur. Bu
yurdular ki, bunda musırdırlar, Millî Müda
faa vekâleti bu işi böyle talep etti. Biraz evvel 
Receb Peker izah ediyorlarken kendileri de bu 
işin Millî Müdafaa vekâleti tarafından bir ha
lita halinde buraya gönderildiğini tasrih bu
yurdular. Şimdi bendeniz, gönderilmiş olan tez
kerenin serlevhasını okuyorum : Millî Müdafaa 
vekâleti Zatişleri dairesi. Halbuki bu meseleyi 
tetkik eden Adliye encümeni konpetan, müte-
hasıs bir encümendir. Orada Zatişlerinden ya-
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zrlmış bir meselenin içerisinden çıkılamıyarak 
böyle bir halita haline konulmuştur. Elbette 
Buraya gelince mütehassıs encümen bunu ka
bili hazım bir hale koyacaktır, halledecektir. 
Nitekim hal esnasında bu noktai nazar hâkim 
olmuştur. Nihayet bu, yine buyurdukları gibi, 
Askerî memurin kanunile askerî muhakeme 
usullerine ait bir meseledir ve o mevzuatın tef
sirinden ibaretkalmalıdır. 

REİS -— Efendim, başka söz isteyen yoktur, 
müsaade burursanız takrirleri okutuyorum: 

Yüksek Riyasete 
Müzakere edilen mesele Teşkilâtı esasiye 

kanununun tefsirine ait bir keyfiyet değildir. 
Mesele müddeiumumilerin hâkim olup olmadı
ğı meselesidir. Bu cihetin tetkiki zımnında ait 
olduğu encümene iadesini teklif ederim. 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

REİS — Bir takrir daha var müsaade buyu
run. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Peki, lütfen. 
REİS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim esbaba binaen mesele 1631 

numaralı kanunun tefsirine müteallik olmakla 
işin ait olduğu Millî müdafaa encümenine hava
le edilmesini teklif ederim. 

Bingöl 
Feridun Fikri 

REİS — Buyurun Receb Peker. 
RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, 

bir muamele kolaylığı için birinci takrir üzerine 
söz aldım. Demin de arzetmiştim, evvelâ işin 
Teşkilâtı esasiye meselesi olup olmadığı nokta
sının Meclisin reyile müstakillen taayyün etme
si, ondan sonra takip edeceğimiz yolu kolaylaş
tırır kanaatindeyim. Takrir böyle alelıtlak re
ye konursa bilâhare ait olduğu encümenin hangi 
encümen olduğu gibi yine ihtilaflı bir mesele ile 
karşılaşırız. 

Takririn ikinci fıkrasında, mesele Teşkilâtı 
esasiye meselesi değildir, müddeiumumiler hâ
kim midir, değil midir, meselesidir denmektedir. 
Mesele bu değildir. Bunda bir zühul olmasın 
arkadaşlar. Bu, doğrudan doğruya askerî, adlî 
hâkim diye, askerî muhakeme usulü ve askerî 
memurlar kanununun, yeni bir sıfat ve hüviyet
le tesbit etmiş olduğu zümreden Türkiye Cum
huriyeti hizmetinde bulunan vatandaşlar 57 nci 
maddede zikredilen ahkâma tâbi midir, değil mi. 
dir? Bir, ikincisi alelıtlak müddeiumumilerin hâ
kim olup olmadığı meselei mücerredesi de değil, 
Askerî temyiz müddeiumumi ve muavinleri, 
demin arzettiğim kanunların tabiri içerisine gi
riyor veya girmiyor, yani hâkime çalıyor veya 
çalmıyor gibi bir koku vardır. Bu itibarla bun

ların da hâkim olduklarına göre bunlar da 57 
nci maddeye dahil midir değil midir, meselesi 
mevzubahstır. Yanlış anlaşılmaması için tekrar 
etmiş bulunuyorum. Şuurunuz bu baptaki kara
ra varacaktır. Evvelâ bunun Teşkilâtı esasiye 
meselesi olup olmadığının müstakillen reye kon
masını muhterem Riyasetten rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, ben
denizin fikrim malûm Eğer Yüksek Heyetiniz 
bu arzettiğim esbaba binaen tetkik buyurulan 
mazbataya göre hakikaten bunların hâkim oldu
ğuna kani iseniz mesele yoktur. Yok eğer mese
lenin bir şekilden geçmesi lâzım geliyorsa, Re
ceb Peker arkadaşımızın buyurduğu gibi haki
katen Adliye vekâletinden gelmiş bir şey yok
tur. Bu tefsir Milî müdafaa vekâletinden gelmiş 
ve Millî müdafaa vekâletinin alâkadar olduğu 
teşkilâtta bulunan bazı zevat hakkındaki vaziye
te mütedairdir. Binaenaleyh bu meseleyi ben
deniz öyle zannediyorum ki, pek katiyetle de 
hükmetmiyorum amma, vardığım netice eğer 
bunu Millî müdafaa encümenine havale edersek 
gerek Millî müdafaa encümeni, gerek Adliye, ge
rek Teşkilâtı esasiye encümeni diğer mevzular 
ve sair aksanı üzerinde tetkikat yaparak bu mev
zuu daha esaslı surette aydınlatır ve neticeyi 
daha salim bir yola isal eder kanaatindeyim. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Efen
dim; Receb Peker arkadaşımızın istediği gibi, 
benim takririm iki fıkradır. Kendileri de ikinci 
fıkrada diye buyurdular. Birinci fıkrada; bu 
Teşkilâtı esasiye meselesi değildir diyorum. Bu
nu Makamı Riyaset reye koyabilir. 

İkincisi de; hâkim midir, değil midir? Şimdi 
Feridun Fikri arkadaşımızın okuduğu kanunda 
bu mesele halledilmiştir. Fakat askerî muamelâtı 
zatiye bunu şundan bundan karıştırmıştır. Şim
di de bunu soruyor. Ne diye soruyor? Binaena
leyh okunan fıkrada, Feridun Fikri arkadaşıma 
iştirak ediyorum, Millî müdafaa encümeni bu 
kanunu tetkik eder, eğer mucibi tefsir görüyor
sa mazbatasını yapar gönderir, yok eğer tefsire 
muhtaç değilse usulen bize bildirir mesele de hal
lolur. 

NECİB ALİ KÜÇÜKA (Denizli) — İki ke
lime arzetmek isterim; Arkadaşlar, eğer mazba
ta iade edilecek olursa artık, Teşkilâtı esasiye 
encümenine gitmesi icabetmez. Çünkü Teşkilâtı 
esasiye encümeni ile alâkası yoktur. 

Son bir kelime daha arzedeyim ki, Fuad 
Sirmen arkadaşımız çok güzel ve geniş bir tarz
da izah ettiği gibi mesele basit değildir. Mesele 
yeni askerî adlî hâkimlerimizin, teşkilâtımıza 
yeni girmesi dolayısile, vaziyetlerinin tayini 
meselesidir. Binaenaleyh hâkimlik vazifesini, 
manasını genişletmek veya daraltmak vaziyeti 
içinde bulunuyoruz. (Kâfi sesleri) 

REİS — Mazbatayı reye koymazdan evvel 
müsaadenizle bir iki kelime arzedeyim. Millî 
müdafaa vekâleti yazmış olduğu tezkerede ya-
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zılarmı bir takım fıkralara ayırmış, tereddüt 
ettiği noktaları izah etmiştr. Bunlar arasında 
müddeiumumilerin hâkimler arasında yazıldığı
nı ifade ettiğine göre tereddüt ediyor, bunla
rın heyeti mecmuası birden, askerî memurlar 
addedildkten sonra memur olabilecek, ayrıca bir 
vazife alıp alamıyacağı hakkında tereddüde 
düşmüşler ayrıca yazmışlardır. Yani fıkrayı tef-
siriyeyi yazmış hakikî tereddüt noktasında ta-
mamile cevap alıp almıyacağı meselesi üzerinde 
reylerinizi izhar ederken ayrıca size faydalı olur 
diye arzettirn. Tefsir meselesi kısa ve mahdut bir 
şey olduğundan bunu hatırlatmak isterim. 

Şimdi Mazhar Müfit Beyin takririnde iki ci
het mevcuttur. Birisi; esas itibarile Teşkilâtı 
esasiye kanununun tefsir mevzuu olmadığıdır 
ve bundan dolayı ait olduğu encümene iadesini 
istiyor. Binaenaleyh arzu ederseniz, takriri iki 
hükmü ihtiva ediyor telâkki ederek her hük
mü ayrı ayrı reye koyacağım. Binaenaleyh, tak
rirleri tekrar okutuyorum. 

(Çoruh mebusu Mazhar Müfid Kansunun 
takrir tekrar okundu). 

(Bingöl mebusu Feridun Fikrinin takriri 
tekrar okundu). 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — İkin
ci fıkrada bende buna iştrak ediyorum. 
REİS — Mazhar Müfid Beyin birinci fıkra

sı, olan, bu mevzuun Teşkilâtı esasiye kanunu
nun tefsiri mevzuu olmadığı fıkrasını reyinize 
arzediyorum: Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Ne kabul edildi sesleri) 
Teşkilâtı esasiye kanununun tefsirinin mev-

zubas olmıyacağı fikri kabul edildi. 
Şimdi ikinci kısım var. Mazhar Müfid bu 

kısımda Feridun Fikriye iştirak ettiğini söyle
diler. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bunun için rey 
almağa ihtiyaç yoktur. Kanun hangi encümen
lerden geçmiş ise tefsir de usulen o encümen
lerden geçer. Binaenaleyh, yeni bir karar alıp 
nizamnameyi tadil vaziyetine girmektense, As
kerî usulü muhakeme kanunu, zannederim, Mil
lî müdafaa ve Adliye encümenlerinden geçmiş
tir, binaenaleyh mesele kendiliğinden mahlûl-
dur. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — İş
tirak ediyorum. 

REİS — Şunun için reye arzetmek istiyor
dum; Teşkilâtı esasiye mevzuu değildir amma 
hangi mevzudur diye heyeti celile bir kanaat 
izhar ederse diye. 

Doğrudan doğruya iştirak ediyorsunuz. Mev
cut kanunlara göre bir tefsir varit ise o ka
nunların eski seyrini takip eder. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Her kanunda olduğu gibi bu işi de riyaset tak
dir eder. 

,9 — Bolu mebusu J/ûtfi (iövenin., Af kanu
nuna ek kanun teklifi ve Adliye, encümeni maz
batası (2/41) [1] 

(Mazbata okundu) 
LÛTFİ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, Cumhuriyet idaresinin eski idarelerden 
mümeyyiz vasıflarını arzederek malûmu ilâma 
çalışacak değilim. Ancak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin encümenlerinde ve Umumî Heyette 
kanun müzakerelerinde hassasiyetle takip ettiği 
şey hak ve adalettir. Bunu böylece görüyor 
ve bütün halk ta böyle görmekte ve müteşek
kir bulunmaktadır. Bendeniz geçen sene yaz 
tatilinden istifade ederek Karadeniz sahil mem
leketlerini gezdiğim bir sırada iki vatandaşın 
2330 sayılı kanunun kendisine bazı haksızlıklar 
yaptığını şikâyet etti. Burada da bir çikâyet 
dinledim. Bundan başka Arzuhal encümeninde 
de yüzlerce müracaat doludur. Bunlar bu kanun 
mevzuu üzerindeki haklarını alamamaktadırlar. 
Bendeniz bunların dileklerini huzurunuzda ar-
zedebilmek için bir kanun teklif etmiştim, bu ka
nun Adliye encümenimiz tarafından lüzum
suzluğuna binaen reddedildiği bildirilmiş ol
makla çok hürmet ettiğim bu ihtisas encüme
ninin kararma itiraz etmek mevkiinde bulunu
yorum. Tabiî bu müşkül vaziyetimi takdir eder
siniz. Yalnız Adliye encümeni ai'fm umumî af 
olduğunu ve Türk ceza kanununun 97 ncı mad
desine istinat ettirilerek bütün feri cezalarile 
beraber affedildiğinden bahsetmektedir. Hal
buki tatbikatta böyle değildir. Çok zannediyo
rum ki Adliye encümeni 2330 numaralı kanu
nun 12 nci maddesini okumamıştır. 

Arkadaşlar, son 3527 sayılı kanunun neşri 
tarihi olan 7 temmuz 1933 tarihine kadar B. 
M. Meclisimiz 81 af kanunu çıkarmıştır. Bun
lardan dört tanesi affı umumî firmasile. İki ta
nesi af kanunu diye. 17 tanesi muayyen nımta-
ka ve bazı cürümlerin affi için çıkarılmıştır ay
rıca 58 kanun da isim tasrihi suretile eşhasın 
affine dairdir, bahsettiğim kanun yalnız af ka
nunudur. Adliye encümeni bu kanunu umumî 
af kanunu olarak mutalea etmektedir ve ceza 
kanununun 97 nci maddesinden istifade ettikle
rini beyan etmektedir. Şimdi 2330 sayılı kanu
nun birinci maddesini aynen okuyacağım: 

MADDE 1 — Kanunun ferî ceza ve para ce
zası ile birlikte yahut yalnız olarak yukarı had
di 5 seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ce
za ile ve yahut yalnız para cezası ile cezalandır
dığı suçlardan dolayı maznun olanlar kakkmda 
takibat yapılmaz. 

İkinci madde — Üç seneyi geçmeyen 
hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile para cezası 
ile mahkûm olanlar ferî cezalara da şamil ol
mak üzere affedilmiştir. Bu kanunun neşrin-

[1] 228 sayılı b asm ay azı zaptın sonun da eh r, 
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den evvel haklarında verilen mahkûmiyet ka
rarları infaz edilmiş olanlar da 12 nci madde ah
kâmı dairesinde bu maddenin hukukî neticele
rinden istifade ederler. 

12 nci madde: bu kanunun birinci, ikinci mad
deleri hükümlerinden istifade edenlerin memu
riyetten muvakkaten ve müebbeden mah
rumiyet veya sıfat ve meslekin icrasından 
menedilmek gibi kanunî tesir ve neticelere ve 
Memurin ve Hâkimler kanunlarile bunlara 
müzeyyel kanunlara vasnair hususî ka
nunlara tevfikan yapılmış ve yapıla
cak olan tasfiye ve memuriyetten af veya 
ıskat gibi umumî inzibatî, idarî muamelelere ve 
347, 854, 1289 numaralı kanunlar mucibince Dev
let hizmet ve müesseselerinde istihdam edilmeme
lerine dair verilen karara bu kanunun hükmü 
şamil değildir. Adlî karar heyetince intaç edil-
miyen evrak Devlet şûrasına tevdi ve altı ay içe
risinde mülkiye dairesinde 1289 numaralı kanun 
mucibince tetkik olunarak karara bağlanır de
nilmektedir. Binaenaleyh bütün mücrimiyeti 
ortadan kaldırdığına dair bir hüküm mevcut de
ğildir. Bu kanun bütün cürümleri kaldırmamış
tır, bilâkis henüz muhakemeleri görülmemiş, o-
lanlar hakkında takibat yapılmadığından dolayı 
zarar gördüm yüzde yüz beraat edecektim diyen 
bir adama affedildin hakkınızda takibat yapıla 
maz, demek doğru olur mu? 12 nci madde maz
nunlara şamil bir hüküm olmalıdır maznuniyeti 
yok iken zan altında bulunan vatandaşın da 
mahkûm gibi muameleye tâbi olması doğru de
ğildir. Mazbatada bahsolunan Türk ceza kanunu
nu okuyacağımı bu kanunun 97 nci mad
desi : umumî af, hukuku amme dava
sını ve hükmolunan cezaları bütün ne
ticeleri ile birlikte ortadan kaldırır. Hük
mün böyle olduğuna yüksek encümenin bahsolu
nan kanunun umumî affe şamildir dediğine göre 
bunun artık bütün f erî neticeleri ile beraber kal
dırılmış ve istifade etmeleri lâzım gelir
di. Bilhassa daha henüz maznun mevkiinde 
olan ve muhakemesi rüyet edilmemiş olanların 
evleviyetle istifadeleri teklifinin usule uygunlu
ğunu tetkik ettim ve böyle bir usul var mıdır 
diye baktım. Hakikaten 1441 numaralı kanunun 
7 nci maddesi tecilden istifade edenler hakkın
daki takibatın ve muhakemesinin icrasını talep 
ederlerse mevkuf olmıyarak muhakemeleri icra 
edilir mahkûm olurlarsa cezaları tecil edilir di
yor. Bu maddenin hükmü daha evvel verilmiş 
olan 1239 ve 1316 numaralı kanunlara da şamil
dir. yani o kanunlarda da bu şekilde takibat ya-
pılmamasmdan dolayı mağdur olanlar da takibat 
talep edebilirler diye bir hüküm vardır. Binaen
aleyh teklifim bu kanuna tanazur teşkil etmekte
dir. Mazbatada bahsolunan kanun Hükümet ta
rafından beyan olunan mucip sebeplerde bu gi
bi vatandaşları bir kiymet olarak tekrar cemiye

te alınmalarını temin etmekten bahsolunuyor bu 
itibarlal2 nci maddenin bilâhare girmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. Bunlarm bir kiymet olabilmesi 
ve şaibeden kurtulması ve neticei hukukiyeden 
istifade edebilmeleri ve böylece cemiyet arasına 
alınması için yüksek encümen de, bunları bütün 
neticelerile affedilmiş artık bunun için bir karar 
ittihazına lüzum yoktur dediğine göre bir takrir 
takdim ediyorum kabul edildiği takdirde bun
lar bir kiymet olabilir.. Takririmin kabulünü ri
ca ediyorum. 

ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, Bolu mebusu Lûtfi Bey 
arkadaşımız verdiği bir kanun teklifinde 2330 
sayılı af kanunundan istifade etmiş olanlara yeni 
bir hak tanınmasını derpiş ediyorlar, diyorlar ki; 
2330 sayılı kanunun birinci maddesi; muayyen 
suçlardan dolayı zan altında kalanlar hakkında 
takibat yapılmaz. Halbuki bunların bir kısmı 
belki de beraat edecektir, bu suretle takibat ya
pılmaması neticesinde bir şaibe altındadırlar. Bu 
gibi vatandaşları böyle bir şaibe altında bulun
durmak doğru değildir, İstinat ettikleri nokta 
bu. Madamki mahkemeye gitmiyorlar, şaibe
lerini de bertaraf edelim diyorlar. İkinci nokta 
da, esbabı mucibede temas etmişlerdi, bazı me
murlar açık maaşı almaktan mahrum olmuşlar
dır, Bu da doğru değildir. Şimdi evvelemirde 
af kanununun 12 nci maddesinden bahsettiler. 
Bittabi buna Encümenin vukufu olduğunu arza 
bile lüzum görmem. Kendileri orada bulunduk
ları zaman bu madde okundu, belki unutmuş
lardır. Bu münhasıran disiplin cezalarına 
aittir. Mahkemeye sevkedilsin edilmesin, disip
lin takibatına maruz kalanlar hakkında bu ka
nunun bir tesiri yoktur. Ve esasen beraet eden
ler hakkında da böyledir. Burada istinat ettik
leri, hâkimler hakkında disiplin takibatı yapıl
mışsa bir hâkim beraet etse dahi disiplin bakı
mından bir cezaya çarpılabilir. Çünkü disiplin 
meclisinin mülhem olduğu esaslar başkadır. 
Böyle bir vakaya maruz bulunmasını da hâkim 
için nakise addedebilir. Bu şaibeden kurtarı-
hm diyorlar. Böyle bir şaibe yoktur. Takibat 
ve zan altına alınan bir vatandaş af kanununun 
mevkii meriyete girmesi üzerine ne huhukan ne 
maddeten, bir suç işlemiş olmuyor, çünkü hu-
kukan tamamen münakaşa edilmiş bir mesele
dir, suç mevcut değildir. Af kanunu suçu kal
dırıyor. Adeta zan altında bulunan kimse suç 
işlememiş vaziyete giriyor. Binaenaleyh, suç 
var mı, yok mu, mevzubahs olmaz. 

Şimdi biran için kendi tekliflerini kabul 
edelim, af kanununun meriyetinden itiba
ren 8 sene geçmiş oluyor. Beş senesi mü
ruru zamana tâbidir. Affolunmamış olsay
dı bile bu vatandaşlar muhakemeye davet 
edilemiyeceklerdir. Çünkü deliller de or
tadan kaybolmuştur. 8 sene sonra takibatın 
devam etmemesi suretile de beraat etmiş vaziye-
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te düşebilir. Kaldı ki, diğer bir bakımdan da 
fayda mülâhaza etmiyoruz. Çünkü kanunun 
esas maksadı muayyen suçlar için her hangi bir 
davanın cereyan etmemesi ve mevzübahs edil
memesi merkezindedir. Buitibarla 8 sene sonra 
haysiyetli bir vatandaş beraet etmiş olsa dahi 
bu davanın yaptığı dedikodular dolayısile mu
tazarrır olabilir. Kaldı ki böyle bir hüküm çık
tıktan sonra adeta her vatandaş mahkemeye git
mek ıztırarmda kalacaktır. Çünkü gitmezse ona 
diyeceklerdir ki demek ki sen beraet edeceğin
den emin değilsin. Bunu arzetmekten maksadım 
doğrudan doğruya kanunun hedefile kabili te
lif bir endişe hâsıl oluyor. Kendilerinin bu şai
beye kani olmalarına göre böyle bir şaibenin 
mevcut olmaması bakımından bunu arzediyorum. 
Çünkü Af kanununun gerek hukukî neticesi ve 
gerek maddî bakımından, takibat yapılmıyor, o 
suç işlenmemiştir ve takibata başlanmamıştır 
şeklindedir. Belki mazbatada olan sarahat ken
dilerini tatmin etmemiş olabilir. 

12 nci madde hükmüne gelince, zaten teklif
lerini kabul etsek dahi 12 nci madde hükmü ba
ki kalacaktır. Çünkü inzibatî merciler bununla 
bağlı değildir. 12 nci madde meskût dahi geç
miş olsaydı yine Af kanununun umumî hükümle
rine göre bu yolda muamele yapıacaktı. Her
hangi bir tereddüde mahal bırakmamak bakı
mından böye yapılmıştır. Sonra, 1741 ve bir de 
zannederim 1444 numaralı kanunlardan bahsetti
ler. Orada filhakika dedikleri gibi bir madde 
mevcuttur, fakat o madde kanunun tedvini sıra
sında yazılmıştır. Bir de tecile matuftur. O ka
nunun iki hükmü var, biri affe müteallik biri de 
tecile müteallik. Maddeyi aynen okuyorum, teci
le aittir. 

«MADDE 6 — Tecilden istifade edenler, hak
larındaki takibat ve muhakematm icrasını talep 
ederlerse, mevkuf olmayarak takibat ve muhake
meleri icra olunur.» 

Bu itibarla mahiyetinin ayrı olduğunu her 
halde kendileri de takdir buyururlar. Bunda bir 
fayda mülâhaza etse idik, biz de endişelerini tat
min için çalışırdık. Fakat arzettiğim gibi umu
mî affın mahiyet ve neticeleri itibarile bu su
retle kalmasını ve artık üzerinden 8 sene geçmiş 
olan bir suçun yeniden mevzübahs edilmemesi
ni daha muvafık bulduk, takdir Yüksek Heye
tindir. 

LÜTFİ GÖREN (Bolu) — Dinlediğim şikâ
yetlerden birisi şöyle: Lüzumu muhakeme kararı 
verilerek işinden menedilmiş, evrakı mahkemeye 
tevdi edilmiş, 7 ay açıkta kalmış, tam lehine bir 
hüküm alacağı bir bir sırada Af kanunu çıkmış, 
hüküm alacağı bir sırada Af kanunu çıkmış, 
dır, müracaat ediyor, vazifeye alınmıyor, cürüm 
mademki ortada yoktur, daha san altındadır, 
mahkûm da değildir, yalnız idare heyetinin 
kararı ile işten menedilmiştir. 

Bir tanesine sorgu hâkimi lüzumu muhake

me kararı vermiş, evrakı mahkemeye tevdi edil
miştir. Memlekette haklarında lüzumu muhake
me kararı verilenlerin % 75 i beraet etmektedir. 
Bu vaziyette yani zan altmda olup beraat kararı 
almak imkânı kalmamış ve bu sebeple 1452 numa
ralı kanunun 6 ncı maddesine göre maaşlarını 
alabilmek imkânı refedilmiş oluyor. Beraat ka

rarı almadıkça açık maaşını alamamakta ve me
muriyete alınmamaktadır. Bu yüzden Şûraya mü
racaat etmiş vatandaşlar da vardır ve müsbet 
karar alamamışlardır. Bunlardan bir tanesini o-
kuyayım. Bunlardan daha bir çokları vardır. 

Şûra kararı; «Vazifesinden mütevellit veya 
vazife esnasmda suç işlediği iddiası ile açığa çı
karılıp tahtı muhakemeye alman memurlara 
1452 sayılı kanunun 6 ncı maddesi mucibince me
ni muhakeme veya ademi mesuliyet kararı alma
dıkça açık maaşı vermeğe imkân yoktur, ve 2330 
sayılı Af kanununun 12 nci maddesindeki sara
hat veçhile affın idarî işlere şümulü olmadığı 
cihetle yerinde olmıyan davanm reddine...» Adli
ye encümeni bunları cürüm işlenmemiş gibi say
makta isede bunlar haklarmı alamamaktadırlar. 
Binaenaleyh son çıkan 3527 sayılı Af kanunun 
hükümlerine göre 2330 sayılı kanunun 12 nci 
maddede bahsedilen 34.7, 854, 1289 numaralı ka
nılılarla teşekkül eden heyetlerin verdiği karar
lar refedilmiştir. Binaenaleyh 12 nci maddenin 
asıl kesafetini teşkil eden ve daha ağır cezaya 
çarpılmış olanların cezaları affedilmiştir, 12 nci 
maddenin en mühim kısmı gitmiştir. Burada 
kalan bu maznunlar ve bir de cezaları üç seneyi 
geçmiyen mahkûmlardır. Takririmi kabul ede
cek olursanız senelerden beri inleyen ve hakla
rını alamayan vatandaşları kurtarmış olacağız 
takririmin kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 
Lûtfi Görenin takdim ettiği kanun lâyihasın

da koyduğu parça, simdi başka bir takrirle tek
lifini değiştirmektedir. Fakat mazbatanın heye
ti umumiyesi reyinize arzedilebilir. Reye konu
lursa bu takrir ayrıca müzakere mevzuu teşkil 
etmez. Arzu ederseniz evvelâ tercihan takriri o-
kuyalmı. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen müzakere edil

mekte olan Af kanununun tadiline dair kanun 
teklifimin birinci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştiriyorum okunarak tetkik olunmak üzere 
encümene havalesi hususunun reye konulmasını 
teklif ederim. 

Bolu 
Lûtfi Gören 

Birinci madde — 26 - X -1933 tarih ve 2330 
sayılı Af kanunun 12 nci maddesi hükümleri 
kaldırılmıştır. 

ADLİYE E. NAMINA SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Lûtfi Gören arkadaşımızın teklifi ka
nunisi 1933 tarihinde Cumhuriyetin 10 ncu yıl 
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dönümü hürmetine neşrolunan Af kanununun 
hükümlerine göre, memuriyet vazifelerinden do
layı tahtı zanna alman veyahut Memurin muha-
kemat kanununa göre lüzumu muhakeme kararı 
verilerek mahkemelere tevdi olunan ve maz
nun sıfatında bulunan bazı memurların Af ka
nununa göre haklarındaki takibat duracak ve 
yapılmıyacağı için, beraet suretile bir karar hak
kına malik olamadıkları içindir ki açıkta kaldık
ları müddete ait maaşlarını alamıyanlar var
mış, bunların mağduriyetlerini kendileri gör
müşler ve Meclisi Âliye müracaat edenlerden 
bazılarına vâkıf olmuşlar. Bu mağduriyetin 
izalesi için: 1933 te çıkan Af kanununa tadil 
veya ek mahiyetinde bir kanun çıkaralım, diyor
lar. 

Şimdi 1933 te Cumhuriyetin onuncu yıl dö
nümü hürmetine, kendilerinin de okuduğu gibi, 
mahkûm olanlar bakıyei mahkûmiyetleri refe-
dilmek suretile affa mazhar ediliyorlar. Hakla
rında takibat yapılmakta olanların ise takibat
ları duracaktır. Takibatı başlamamış olanlar, 
sayılan suçlardan dolayı haklarında bir daha 
takibat yapılmıyacaktır. Şimdi affin hukukî 
mahiyeti hakkında Yüksek Heyetinizi tasdi eder 
şekilde izahat vermeği zait görürüm. Afların 
mahiyetleri malûmdur. 80 şu kadar, saydılar. 
Cumhuriyet devrinde Af kanunu çıkmış. Af ka
nunları umumî da, hususî de çıkar. Elimizdeki 
Türk Ceza kanununun hükümleri ayrıca mahi
yetlerini de gösteriyor. Binaenaleyh netayici hu-
kukiyesine şamil olmak üzere şahsa mahsus Af 
kanunları da çıkabilir. Bunların tetkik ve tah
liline mahal yoktur. Yalnız 1933 de çıkan affa 
mütedair kanunun bir maddesinde, o zaman işin 
Adliye encümeninde müzakeresi sırasında Da
hiliye ve Adliye vekilleri de hazır olduğu halde, 
gerek Memurin kanununun, gerek Hâkimler ka
nununun hükümlerine göre inzibatî mahiyette 
olan bir takım vaziyetler bu af vesilesile berta
raf edildiği yolunda bir fikre sapılmasın diye, 
Şinasi Devrin arkadaşın buyurduğu gibi, 12 nci 
madde olmasaydı bile, onların hususiyetleri 
hükmünü muhafaza edeceklerdi. Fakat o vakit, 
bilhassa Adliye ve Dahiliye vekillerinin encü
mende verdiği izahlar üzerine o bahis buyur
dukları 12 nci madde konmuştur. Denmiştir ki, 
af mesailinin, böyle inzibatî mahiyette olan mu
amelelere şümulü yoktur. Şimdi bundan dolayı 
Devlet şûrasında ikame edilen bir davası redde
dilmiş herhangi bir zatın; müracaat ettiği bir 
vekâlete, bir daireye, bu Af kanununun hükmü
ne verilen mana itibarile, kendine açıkta kal
dığı zamanın aylığı ödenmemiş olan herhangi 
bir zatın, şunun, bunun, bu kanuna tevfikan 
bu parayı alamaması lâzım geliyorsa ve malî ka
nun hükümlerine fföre bundan, böyle bir mana 
anlaşılırsa gayet tabiidir. Bu halin yürümesi lâ
zım gelir. Şimdi sekiz sene sonra kalıp ta şöyle 
bir mağduriyeti refedeceğiz diye takibi yapıla-

mıyacak olan bunun herhangi bir mülâhazat 
içtimaiye ile ve en mesut bir günün şerefine 
olarak bahşedilen şu müsaade, dolayısile, tekrar 

bu efendileri ille beraet edeceklerdir, binaen
aleyh açıkta kalan maaşları verilsin diye bir hak
sızlığın, keenne, kendi tavsiflerine göre, kaldırıl
ması zımnında, eski hükmü kalmamış bir kanuna 
ne ek, ne de ayrı teklifi kanuninin kabulü doğru 
değildir. Bu, ilmî prensiplere de uymaz. Affin 
neyi bertaraf edeceği meydandadır. 

Affin neye şümulü olamayacağı da o kanun
da yazılıdır. Bir adam tahtı muhakemeye alı
nır ve muhakemesi devam ederken, bitmeden 
evvel ölürse, veresesi kalkıp ta, ille murisimi
zin mahkemesi devam etsin de beraati hükmen 
tesbit edilsin desinler denemez. Bir hüküm lâ-
zimülinfaz hale gelinceye kadar zan vaziyeti 
ortadan kalkmaz. Şimdi bir muamelei idariye 
ve inzibatiye dolayısile 12 nci maddede hükmü 
mahfuz bırakılan hususat gayet yerindedir ve 
8 senedenberi hali tatbiktedir. Şimdi 3 - 5 mi
sal ele alarak ve onlardan mülhem olarak, hük
mü bitmiş, tamamile icra edilmiş bir kanunun 
ne tadili, ne de ona ilâve suretile yeni bir ka
nun kabulü doğru değildir. Binaenaleyh, En
cümenin, tekliflerini kabul etmemek yolundaki 
mazbatası, kabule lâyiktir. 

REİS — Demin de izah ettiğim veçhile bi
rinci teklifleri yeniden muhakemelerin icrası 
şeklinde idi. Şimdi mazbatanın Encümene ia
desi yolundaki takrirleri de evvelce yapılmış 
olan kanunun 12 nci maddesinin ilgasına dair
dir. 

Reyinize arzediyorum. Takriri kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar ... Kabul etmeyen
ler ... Takrir Kabul edilmemiştir. 

Encümenin mazbatasını reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Mazbata 
kabul edildi. 

•i — Çerkesin Vere köyünden Kadiroğulla-
rından TFüseyinoğlu Bahaddin Aksunun ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında, Başvekâlet tezekvsi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/376) [1] 

(Mazbata okundu). 
REİS — Mazbata hakkında mütalea var mı? 

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

f) — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne, mütedair kanuna ek 3888 sayılı kanu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
kanım lâyihası ve Maarif, Millî Müdafaa ve 'Büt
çe encümenleri mazbataları (1/577) [2] 

REİS İkinci müzakeresidir. 

| 1 | 229 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] Birinci müzakeresi 66 nci inikat zaplın-

(ladır. 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna ek 3888 sayılı kanu
nun üçüncü maddesine iki fıkra eklenmesi hak

kında kanun 
MADDE 1 — 26 - VI -1940 tarih ve 3888 sa

yılı kanunun üçüncü maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir: 

A) Askerlik dersi okutacak subay öğret
menler haftada dört saatten fazla ders okutabi
lirler. Bu subay öğretmenlere 18 - VI -1934 ta
rih ve 2517 sayılı kanunun birinci maddesinin 
(B) fıkrasına göre ücret verilir. 

B) Askerî okullarda öğretmen bulunmama
sından dolayı ilâve vazife öğretmenlik verilen 
subay ve askerî memurlar haftada dört saat 
kaydine tâbi tutulmazlar. Bunlara 3888 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesine göre saat hesabile ve
rilecek tedris ücreti rütbeleri maaşı tutarının 
üçte ikisini tecavüz edemez. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim; Bu madednin A fıkrası küçük 
bir tashihe tâbi tutulması lâzımgeliyor. (A) 
fıkrasının başına « Her derecedeki okullarda » 
ibaresinin ilâvesi lâzımdır ki, yüksek okullarda 
ders okutan öğretmenler de bundan müstefit 
olsunlar. Yani bu öğretmenlere 2517 numaralı 
kanunun hükmü mucibince para verileceği gös
terilmektedir. O kanun ise orta tedrisat mual
limlerine mütedair bir kanundur. îleri de bir 
tereddüt olmaması için « Her derecedeki okul
larda » tabiri ilâve edilirse her mektepte ders 
veren bu muallimlere para vermek imkânı hâsıl 
olsun. 

REİS — Encümenin teklifi veçhile (A) fık
rasının başına «her derecedeki okullarda» iba
resinin ilâvesi suretile maddeyi reye arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — Askerlik dersi 
muallimlerinin 1 haziran 1940 tarihinden bu ka
nunun meriyeti tarihine kadar geçen zamana 
ait ücretleri, haftada dört saat kaydma tâbi tu
tulmaksızın haftada okuttukları beher ders sa
ati için orta mekteplerle meslek mekteplerinde 
ve bu derecedeki diğer mekteplerde ayda mak-
tuan dört lira ve yüksek mekteplerle lise, mu
allim ve bu derecedeki diğer mekteplerde ayda 
maktuan altı lira üzerinden tesviye edilir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Maarif mevzuatımızda muallim yerine 
öğretmen kullanılmaktadır. Mütenazır olmak 
üzere maddenin başındaki «muallimlerinin» ye
rine «öğretmenlerinin» kelimesinin konulmasını 
rica ediyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bütün kanunlar 
da öğretmen midir? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Eskilerde gerçi muallim idi. Fakat bu 
gün bütün marif mevzuatımızda, maarifin 
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sevkettiği bütün kanunlarda tamamen «öğret
men» olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple bu
radaki muallim kaydini onlarla mütenazır ol
sun diye tashih ediyoruz. 

BEİS — «Askerlik dersi muallimlerinin» ye
rine, «öğretmenlerinin» diye encümen tashih 
ediyor. Maddeyi bu şekilde reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükümleri 1 ha
ziran 1940 tarihinden muteberdir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KtTABCI (Muğ
la) — Muvakkat madde ile biz, Hükümetin is
tihdaf ettiği gayeyi temin etik. Onun için ka
nun neşri tarihinden muteber olacaktır. Sehvi 
tertiple böyle yazılmıştır. 

REİS — Bu hususta takrir vardır, okuyoruz: 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere edilmekte olan Devlet memurla
rının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna ek 
3888 sayılı kanunun 3 ncü maddesine iki fıkra 
eklenmesine dair kanunun ikinci maddesinin 
aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif eylerim: 

Muğla 
H. Kitabcı 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde bu şekilde kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü

rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 — Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait 
mukataa ve icareteynli gayrimenkullerin Vakıf
la ilişiğinin kesilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/610) 
[1]. 

REİS — İkinci müzakeresidir. 
Devlet ve mülhak bütçeli dairelere ait muka
taa ve icareteynli gayrimenkullerin Vakıfla ili

şiğinin kesilmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — Umumî ve mülhak bütçeli 

daire ve müesseselerin tasarrufu altmdaki ta
pulu veya henüz tapuya bağlanmamış gayri-
menkullerle, 1771 numaralı kanunla idaresi 
Maliye vekâletine mevdu gayrimenkullerin ve 
844 numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibince 
Emlâk ve Eytam bankasına devredilmiş olan 
gayrimenkullerin vakıfla ilişikleri kesilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 66 ncı inikat zaptın-
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Buna mukabil, 1 - 1 -1941 tarihine kadar 

tesviye edilen mebaliğden maada Vakıflar 
umum müdürlüğüne Hazinece 400 000 lira mü
terakim icarei müeccele ve mukataa, 1 600 000 
lira taviz bedeli ödenir. 

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

MADDE 2 — 1 - 1 -1941 tarihinden işbu ka
nunun meriyeti tarihine kadar Vakıflar umum 
müdürlüğüne vaki tediyeler, 1 nci maddedeki 
mebaliğe mahsup olunur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
dadır. 

MADDE 3 — 1 nci maddeye dahil gayri-
menkullerden, icare, mukataa ve tavizi müşte
riye ait olmak üzere satılmış olup ta müşteri 
tarafından tediye edilmemiş bulunan mukataa, 
icare ve taviz bedeli üzerindeki hak Hazineye 
geçmiştir. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun mucibince Vakıflar 
umum müdürlüğüne tediyesi icabeden mebaliğ 
her sene miktarı 300 bin liradan az olmamak 
üzere, Maliye bütçesinin sonunda açılacak bir 
fasla tahsisat kaydi suretile 4 senede tesviye 
olunur. Bu suretle tahsisat kaydedilip ödenecek 
miktar hesabı katide ayrıca gösterilir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunu açık reyinize arzediyorum: 

7 — Erzincanda ve Erzincan yer sar MU ham
dan mütessir olan mmtakalarda zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkındaki 3773 sayılı kanuna 
eh kanun lâyihası ve 'Dahiliye, Maliye ve Ti üten 
encümenleri mazbataları (1/486) [1], 

REİS — Kanunun ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

[1] Birinci müzakeresi 66 nci inikat zaptın-
dadır. 

Erzincan ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak 

yardım hakkındaki kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 17 - I - 1940 tarih ve 3773 sa
yılı kanunun birinci maddesi mucibince tes-
bit edilmiş olan mahallerde Hazineden taksit
le satılan veya borçlanma suretile teffiz ve 
tahsis olunan binalardan yıkılmış bulunanların 
bakiye bedellerinin tamamı terkin ve tamir 
ile istifade edilebilecek derecede kısmen yıkıl
mış olanların zarar miktarı bakiye borçtan ten
zil olunur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Muhacir, mülteci ve naklolu
nan şahıslar ile yerli halka borçlanma suretile 
verilen araziden mütevellit borç bakiyelerine ait 
taksitlerin işlemesi 1 - VI - 1943 tarihine kadar 
tecil edilmiştir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Yukarıki hükümler 19 - I I I -
1931 tarih ve 1771 sayılı kanunun şümulüne 
giren gayrim enkullere de şamildir. Bu gibi 
gayrimenkullerden mütevellit olup birinci mad
de mucibince terkin veya tenzil edilen matlu-
batın tutarı, mezkûr kanuna tevfikan Zira
at bankasında açılmış olan mübadil hesabı ca
risine bütçeye konacak tahsisattan tediye olu
nur, 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Birinci madde hükümlerinden 
istifade edebilmek için borçların ve bunların 
vefatı halinde kanunî varislerinin bu kanunun 
meriyetinden itiaren bir sene içinde mahallin 
en büyük mülkiye memuruna bir beyanname ile 
müracaat etmeleri şarttır. 

Mücbir sebeplere binaen bir sene içinde mü
racaat edemeyenler için, mücbir sebep mahke
me kararile tevsik edilmek şartile, bu müd
det üç senedir. 

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

MADDE 5 — Birinci madde mucibince ba
kiye borçlardan tenzil edilecek olan zarar mik
tarları, vilâyet ve kaza merkezlerinde en bü
yük malmemurunun riyasetinde Nafia veya 
belediye fen memurlarile Belediye Meclisince 
seçilecek üç azadan müteşekkil beş kişilik ko
misyon tarafından tesbit edilir. Bu komisyon
ların kararlarına karşı yapılacak itirazlar, vi
lâyet ve kaza idare heyetlerinde tetkik edilir. 
îdare heyetlerinin bu kararlan katidir. 
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Komisyon azasına Hazine tarafından Harcı

rah kanununa tevfikan yevmiye ve yol masrafı 
verilir ve bu para borçlulardan talep edilmez. 

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

MUVAKKAT MADDE — 1941 malî yümda 
üçüncü madde mucibince yapılacak tediyeler 
mezkûr yıl Düyunu umumiye bütçesinin 269 
ncu faslından yapılır. 

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

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 

8 — Çiftçi mallarının korunması hakkında 
kanun lâyihası ve Ziraat, Dahiliye ve Adliye en-
cümenlerüe Muvakkat encümen mazbataları 
(1/409) 

REİS — Onuncu maddede kalmıştık. Bu 
maddeden başlıyoruz. 

ONUNCU MADDE — Bu kanunda yazılı is
tisnalar dışında koruma ve ihtiyar meclisleri
nin bu kanun hükümlerine tevfikan verecekle
ri kararlar aleyhine alâkalılar tarafından ka
rarın kendilerine tebliği tarihinden itibaren 
on gün zarfında murakabe heyetine müracaat 
ve itiraz olunabilir. Müddeti zarfmda aleyhine 
itiraz edilmeyen kararlar katileşir. Bu suret
le katileşen veya murakabe heyetlerince itiraz 
üzerine verilen kararlar derhal icra olunur. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Efendim, maddenin sonunda : (Bu suretle 
katileşen veya murakabe heyetlerince itiraz 
üzerine verilen kararlar derhal icra olunur) de
niyor. Bu kanunun encümende müzakeresi es
nasında murakabe heyetlerinin, bu kanunun 
muhtelif maddelerinde çizilen hudut ve salâ
hiyetler dairesinde vereceği kararların katî ve 
nihaî olması düşünülmüştü. Fakat herhangi 
bir şüpheye ve tereddüde mahal kalmamak için, 
eğer Yüksek Heyetiniz kabul ederse, kararlar 
kelimesinden sonra, (aleyhine hiç bir mercie 
müracaat olunamaz ve bunlar derhal icra olu
nur) diyerek maddenin tavzihini rica edeceğim. 

EDİB ERGİN (Mardin) — Maruzatım, tek
lifim tamamen Vekil Bey tarafından arzedil-
miştir. 

MUVAKKAT En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Böyle bir cümle ile tavzihi fay
dalıdır efendim. 

REtS — Ziraat vekilile Muhtelit encümen 
birlikte bir ibarenin ilâvesini teklif ediyorlar. 
Bu teklif edilen kısımla beraber hâsıl olan şekli 
yeniden okuyacağız: 

ONUNCU MADDE — Bu kanunda yazılı is
tisnalar dışmda koruma ve ihtiyar meclislerinin 
bu kanun hükümlerine tevfikan verecekleri ka
rarlar aleyhine alâkalılar tarafından kararm 
kendilerine tebliği tarihinden itibaren on gün 
zarfında murakabe heyetine müracaat ve itiraz 
olunabilir. Müddeti zarfında aleyhine itiraz 
edilmeyen kararlar katileşir. Bu suretle kati
leşen veya murakabe heyetlerince itiraz üzeri
ne verilen kararlar aleyhine hiç bir mercie mü
racaat olunamaz ve bunlar derhal icra olunur. 

REtS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Murakabe heyetile 
koruma ihtiyar meclislerinin muamelât ve me
saisi, mahallin en büyük mülkiye âmiri veya 
onun tavzif edeceği kimseler tarafından de
vamlı surette teftiş edilir. 

Bu teftiş doğrudan doğruya Ziraat veya 
Dahiliye vekâletlerince tensip edilen memur
lar vasıtasile de yaptırılabilir. Bundan başka 
valiler bu kanunun iyi işlemesini murakabe ve 
kanunun tatbikatmdaki hataların ıslahmı mu
rakabe heyetinden talep ederler. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Murakabe heyetinin teşekkülüne ait 
olan 5 nci maddenin müzakeresinde denmişti 
ki, kaymakamlar heyetin reisi olduktan sonra 
artık «en büyük mülkiye âriminin teftişine tâ
bi olur» ibaresi tuhaf olacak. «Mahallin en bü
yük mülkiye âmiri» yerine «Vali veya onun tav
zif edeceği kimseler» şeklinde olmasını rica et
miştim, encümen o zaman kabul eder gibi ol
muştu. Şimdi ricamı tekrarlıyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Maksat validir, kelimenin tas
rihinde bir mahzur yoktur. «En büyük mülki
ye âmiri» yerine «Vali» denecek. 

REİS — Bu şekilde tashih ediyoruz. 
ABİDİN BİNKAYA (Kastamonu) — 5 nci 

maddede arzettiğim ve bu maddeye temas eden 
nokta düzelmiş olduğundan, onun hakkmda bir 
şey demiyeoeğim. Yalnız «murakabe heyetile 
koruma ihtiyar meclislerinin» deniyor, «veya» 
Ol3f*£! K"f TT* 

ŞÎNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Öyle okun
muştur, tashihlisini verdik. 

ABİDİN BİNKAYA (Kastamonu) — Peki. 
sonra son fıkrada «bu teftiş doğrudan doğruya 
Ziraat ve Dahiliye vekâletlerince tensip edilen 
memurlar...» deniyor. Buradan öyle anlaşılıyor 
ki; teftişe gidecek memuru her iki vekâlet itti
fak edip seçecekler. Bendeniz öyle anladım. 
Maksat bu değildir. Bana kalırsa «Ziraat veya 
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Dahiliye vekaletlerince» denirse her biri ayrı 
ayrr alâkadar oldukları işte teftiş için bir me
mur tayin edebilir. Burada «veya» denilirse 
zannederim daha muvafık olur. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN 
(Zonguldak) — Bir fark yoktur. Bununla be
raber eski şeklinden, beraberce yapılacak diye 
bir mana çıkmaz. «Veya» denilmesinde bir 
mahzur da görmüyorum. 

REİS — «Veya» kelimesi ilâve edilmiştir. 
Madde hakkmda başka mütalea var mı? 

ADNAN MENDERES (Aydın) — Encümen
den bir sual: Maddede «mahallin en büyük mül
kiye âmiri vepa onun tavzif edeceği kimseler» 
deniliyor. İkinci fıkrada ise «bu teftişin me
murlar vasrtasile yaptırılabileceği» kaydediliyor. 

Bu vaziyete göre bence; maddeden teftişin 
memur olmayanlar vasıtasile de yaptırılabilece
ği anlaşılıyor. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Efendim, 
bilhassa koruma meclisinde memur olmayan 
kimseler de yardır. Bunları valinin mahalline 
gönderebilmesi gayet tabiidir. 

REİS — Madde hakkında başka mütalea 
yoktur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ON İKİNCİ MADDE — Bekçilerin vazifele
ri şunlardır: 

I - Çiftçi mallarını korumak, 
II - Çiftçi mallarına zarar iras edildiği hal

lerde 24 ncü maddede gösterilen muameleleri 
ve bu kanunda yazılı diğer vazifeleri ifa etmek. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Efen
dim ; bu kanunun tatbikatını gösteren maddeler
den birisi de bu 12 nci maddedir. Çiftçi malla
rını korumak için bu kanunda böyle yapılır, 
şöyle yapılır deniyor. Deniyor amma bunu ya
pacak olan ilk esaslı unsur bekçilerdir. Bina
en aleyh bu bekçilerin bu vazifeleri nasıl ya
pacağı ve ne salâhiyetleri olduğu iyice tavzih 
edilmeli ki bekçiler ne yapacaklarını iyice ken
dileri de bilsin ve onu tayin edenler de bilsin 
bilhassa çiftçi mallarına zarar ika etmek iste
yenler daha iyi bilsinler ki acaba zarar yapmağa 
geldiğim zaman bekçi bana ne yapabilecektir, 
bekçinin menini dinlemezsem bana ne yapabilir, 
bunları iyice anlamalı ki cesaret edemesin, bu 
işte iyi yürünmek için ilk adım atılmış bulun
sun. Bu madde bunun için konulmuştur. Bu
rada deniliyor ki bekçilerin vazifeleri şunlar
dır: Bu görülünce aşağıda bir çok vazifelerin 
sayılacağı ümit ediliyor. Fakat şunların arka
sında yalnız çiftçi mallarını korumak geliyor. 
Sonra 24 ncü maddeye atfediyor, bir de 24 ncü 
maddedeki işleri yapacaktır diyor. 24 ncü mad
dede bir kimse çiftçi mallarına zarar iras ettiği
ni bekçi görürse, zararın devamına mâni ola
cak tedbirleri alacak ve bir de zabıt tutacaktır 
deniliyor. 

Bekçinin hakikaten yapacağı vazifelerin bu
rada zikredilmesi lâzımdır. Salâhiyeti nedir, on
lar da 32, 33 ncü maddeler de yazılmıştır, salâ
hiyetleri de burada gösterilmelidir. Bir bekçi
nin vazife ve salâhiyeti ne ise onu derli toplu 
olduğu gibi bu maddede göstermeliyiz. Encü
men maddede redaksiyon yaparken bunun der
lenip, toparlanacağını söylemişti. Bir takrir tak
dim ediyorum. Bunların serpiştirilmesinden zi
yade derli, toplu bir hale konulmasını rica edi
yorum. Bunlar da şunlar: 

Bekçilerin vazifesi şunlardır: 
1 — Geceli gündüzlü çiftçi mallarını koru

mak: 
2 — Başı boş gezen hayvanları kapan yerine 

teslim etmek. 
3 — Çiftçi mallarına zarar vukuunu görünce 

menetmekle beraber faillerini koruma veya ih
tiyar meclislerine ve hayvanları da kapan yeri
ne teslim etmek. 

4 — Husule gelen zararın ve failin kim oldu
ğunun tesbitine yarayacak delilleri toplıyarak 
vakit geçirmeden ihtiyar veya koruma meclis
lerine vermek. 

5 — Bu kanunla kendisine verilen diğer va
zifeleri yapmak. Ondan sonra 32 ve 33 ncü mad
deler 13, 14 ncü madde olarak yazılmalıdır. 

Bekçilerin salâhiyetleri de buraya konulu-
verirse vazife ve salâhiyetler bir araya toplan
mış olur. Bu suretle derli toplu bir şey yapmış 
oluruz, encümen arkadaşlarım kabul ederler 
zannederim. 

MUVAKKAT E. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Şimdi Sezai beyin teklifi bu 
12 nci maddeye bazı hususların daha ilâvesin
den ibarettir. Kendileri de tahdidi olarak bir 
şey göstermediler. «Bu kanunda verilmiş olan 
diğer vazifeler» demek ki burada saydıkları hu
susî ve işarî mahiyette kalacaktır. Biz encü
mende bunu «çiftçi mallarını koruma» tabiri ile 
ifade ettik. Buyurdukları «geceli gündüzlü ko
ruma» bir talimatname mevzuudur. Gece kaç 
caat kalacak, nereye gidecek, bu hususlar tali
matname ile ikmal edilecektir. 

Başı boş hayvanlardan bahsettiler. Bunlar 
için hususî bir maddemiz vardır. Burada yalnız 
bekçiye taallûk eden bir mesele değil, satışa ve 
saireye ait hükümler vardır. Koruma ve ihtiyar 
meclislerinin bu hususta yapacağı işler ve saire 
kül halinde işaret edilmiştir. Çiftçi mallarına 
ait zararların tesbiti münhasıran bekçiye veri
len bir vazifedir. Kendileri de, bu kanunda 
verilen vazifeden maada diğer bir vazife ver
mekle şumullendirmiş oluyorlar. Kanunun muh
telif hükümleri vardır ve teadül halindedir. Bü
tün bu işler, kanunun heyeti umumiyesinin mü
zakeresi sırasında da arzettiğimiz gibi, bir tali
matname ile tamamlanacaktır. Müsaade buyu
rurlarsa bu madde de böyle kalsın Diğer madde-
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İerde diğer hususlar mevcuttur. 

REİS — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzeylediğim sebeplerden dolayı 12 nci mad
denin aşağıdaki şekilde yazılmasını teklif ede
rim : 

MADDE 12 — Bekçilerin vazifeleri şunlar
dır : 

1) Geceli gündüzlü çiftçi mallarını korumak, 
2) Başıboş gezen hayvanarı kapan yerine 

teslim etmek, 
3) Çiftçi mallarına zarar vukuunu görünce 

menemtekle beraber faillerini koruma veya ihti
yar meclislerine ve hayvanları kapan yerine 
teslim etmek, 

4) Husule gelen zararın ve failin kim ol
duğunun tesbitine yarayacak delilleri tophyarak 
vakit geçirmeden ihtiyar veya koruma meclisine 
vermek, 

5) Bu kanunla kendisine verilmiş olan 
diğer vazifeleri yapmak. 

Bekçilerin salâhiyetlerini gösteren 32, 33 
ncü maddelerin de 12 nci maddeden sonra 13 
ncü ve 14 ncü madde olarak yazılması muvafık 
olur. 

Balıkesir mebusu 
Yahya Sezai Uzay 

REÎS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bekçilerin bu ka
nunda yazılı vazifelerden gayri işlerde istih
damları veya kısa bir zaman için dahi olsa ken
di mınatkaları haricine gönderilmeleri yasak
tır. 

Bunlar ancak umumî emniyet ve asayişin ve 
su baskını, zelzele ve yangın gibi umumî afet
lerin zarurî kıldığı fevkalâde ahvalde bağlı bu
lundukları yerin en büyük mülkiye âmirinin ve
ya muhtarın izni ile kendi mınatkaları veya 
yukarıda gösterilen vazifeleri haricinde mu
vakkat olarak istihdam edilebilirler. 

Şu kadar ki, malî ve ziraî durumları bir bek
çiden ayrı olarak köy korucusu tutmağa kud
reti olmadığı murakabe heyetince yapılan tet-
kikat neticesinde tahakkuk eden köylerde köy 
korucularına ait vazifeler bu bekçiye gördürü
lür. 

ADNAN MENDERES (Aydın) — Burada 
ikinci fıkrada «Bunlar ancak umumî emniyet ve 
asayişin ve su baskını, zelzele ve yangın gibi 
umumî afetlerin...» denmektedir. Yangın mut
lak ve mücerret olarak kullanıldığına göre, me
sele falan yerde bir çiftçi damının yanması,umu-
mi afet gibi telâkki edilmiş oluyor. Bunda bir 
mahzur yok mudur?. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞlNASÎ DEVRÎN 

(Zonguldak) — Münferid bir yangın inevzUÜ 
bahis değildir. Umumî kelimesi ile mukayyettir. 
Gaye, büyük yangınlardır. 

ADNAN MENDERES (Aydın) — Yangının 
büyük veya küçük olduğunu söylemiyorum. 
Yangın umumî afet addedildiğine göre alelıt
lak yangının umumî afet telâkki edildiği mana
sı gibi... 

MUVAKKAT En. M. M. SİNASİ DEVRÎN 
(Zonguldak) — «...Gibi umumî afet denince..» 
kasdin ne olduğu vazihan anlaşılır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bekçilere Köy-
kanununun 80 ve 81 nci maddelerine tevfikan 
verilecek cezalardan başka üç günden az ve 
on beş günden çok olmamak üzere ücret kes
mek ve işten çıkarmak cezaları da tatbik olu
nabilir. 

Cezanın tayininde Köy kanununda yazılı 
tertibe riayet mecburiyeti yoktur. 

Verilen ceza derhal infaz olunur. Bunlardan 
yalnız işten çıkarma karrma murakabe heyetine 
itiraz ounabilir. İşten çıkarılan bekçi bir sene 
geçmeden yeniden vazifeye alınamaz. 

REİS — Burada bir düşüklük vardır. «Çıkar
ma kararına karşı» olacak zannederim?. 

Madde hakkında mütalea var mı? .. 
ADNAN MENDERES (Aydın) — Son fık-

rada«Verilen ceza derhal infaz olunur» dan son
ra «Bunlardan» diye devam ediyor. Bunların 
cezaya matuf olduğu anlaşılıyor. Cezaya ma
tuf olunca yalnız işten çıkarma kararına karşı 
murakabe heyetine itraz edilebileceğne göre 
buradaki ifadede bir düşüklük vardır. 

Bunun tashihini rica ederim. 
MUVAKKAT En. M. M. SİNASİ DEVRÎN 

(Zonguldak) — Malûmu âliniz, ceza bir karar
la verilir. İtiraz da karar aleyhine olur. «Bun
lardan» diye zikrettiğimize göre, bizim anlayı
şımıza nazaran burada bir sakatlık yoktur. 

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

ON BEŞİNCİ MADDE — Koruma tarifeleri 
her sene koruma ve ihtiyar meclisleri tarafından 
mahallin örf ve âdeti ile iktisadî vaziyetine 
ve taallûk ettiği arazinin verimine, mahsulün 
nevine veya hayvan cinsine göre tanzim olunur. 

Bu tarifeler murakabe heyetine gönderil
mekle beraber aynı zamanda köy veya kasa
banın münasip mahallerine de talik olunur. 
Alâkadarlar talikten itibaren o ngün zarfında 
koruma veya ihtiyar meclisleri vasıtasile veya 
doğrudan doğruya murakaze heyetine itiraz ede
bilirler. Tarifeler murakabe heyetinin tasdikile 
katileşir. 

Koruma bedelleri her mahallin istihsal vazi
yetlerine göre tesbit olunacak en müsait zaman
da ve Tahsil emval kanununa göre tahsil olu-
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nür. Ancak tahsilat komisyonunun vazifeleri 
koruma ve ihtiyar meclisleri, tahsildarın gör
düğü işler koruma heyeti reisinin veya muhta
rın tensip edeceği kimse tarafından ifa olunur. 

Koruma tarifesi bir senelik bekçi ücretlerin
den başka peşin olarak ödenecek zarar ve ziyan
larla masraf karşılığı olarak bekçi ücretlerine 
yüzde 30 u geçmemek üzere yapılacak bir ilâ
veyi karşılayabilecek şekilde tanzim olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
ABDÜRRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ ( Si

vas) — Koruma tarifesi, bir senelik bekçi ücret
lerinden başka peşin olarak ödenecek zarar ve 
ziyanlarla masraf karşılığı olarak bekçi ücret
lerine yüzde otuzu geçmemek üzere yapılacak 
bir ilâveyi karşılayabilecek şekilde tanzim olu
nur. 

Demek ki nihayet bekçi ücretinin tutarının 
yüzde otuzunu geçmemek üzere bir ücret tari
fesi yapılacaktır. Gerçi arzettiğim maddede bu 
vardır amma aşağıda bir madde gelecektir ki; 
yüzde yirmisi faili bulunmayan zararlara kar
şılık olmak üzere tutulacaktır. Yine bir mad
dede, bu biterse ayni nisbet dahilinde arttırıla
cağına dair kayit vardır. 

Masarifi zaruriye olarak tesbit edilen miktar 
bekçi ücretlerinin yüzde onunu geçemez deni
yor. Hâdiseler tevali etti, yüzde on bitti. On

dan sonra bu heyetler faaliyette bulunmıyacak 
mıdır? Yani % 20 karşılığı olarak, faili buluna
mayan, faili meçhul zararlara karşı verilecek 
para için bir had vardır, masarifi zaruriye için 
% 10 kaydında olduğu gibi, burada böyle bir 
kaydi olamayan bu heyetin tatili faaliyet ede
cek bir vaziyete sokulmaması lâzım gelir. Gerçi 
bu % 30 kaydi vardır, arkasından % 10 ben
dine, faili meçhul bulunanlara verilecek tazmi
nat gibi, bunun da nisbetini arttıran bir kayit 
koyalım. Eğer böyle bir kayit koymazsak bu 
para bittikten sonra heyet olduğu yerde kalır, 
vaki olacak hâdiseleri karşılayamayız, eksik iş 
yapmış oluruz. Bu suretle de heyet altı ay iş 
görmüş, altı ay da çalışmamış olur. Faili meç
hullere verdiğimiz para bittiği zaman nassıl ha
reket ediyorsa, ayni usul dairesinde bunu 
da temin etmek muvafık olur. 

NEVZAD AYAŞ ( Bursa ) — Efendim, bu 
maddenin ikinci fıkrasının sonlarında, «Ancak 
tahsilat komisyonlarının vazifeleri koruma ve 
ihtiyar meclisleri, tahsildarın gördüğü işler ko
ruma heyeti reisinin veya muhtarının tensip 
edeceği kimse tarafından ifa olunur» deniliyor. 
Koruma heyeti reisinin veya muhtarın tensip 
edeceği «kimse» bu heyetler azasından mıdır, 
yoksa bunların haricinden midir? Heyet azasın
dan ise heyet azasının ücretsiz çalıştığına göre 
ücret meselesi mevzubahs olamaz. Hariçten bi
ri için, ücret verilip verilmiyeceği mesele teşkil 
edebilir. Bunun tavzihini rica ediyorum. 

MUVAKKAT E. M. M. ŞlNASt DEVRİN 

(Zonguldak) — Efendim, Nevzad Ayaş Bey ar
kadaşım, bu maddedeki «koruma heyeti reisinin 
veya muhtarın tensip edeceği kimse» tabirinin 
tavzihini arzu buyurdular. Bundan esas maksat 
bekçidir. Fakat bazı ahvalde, meselâ tebligat 
hususu gibi, bazı zaruretlerde, Tahsili emval ka
nununa göre kendi azasından birini seçebilir. 
Fakat her halde o ya kendi azasıdır veya bek
çidir. Dışarıdan hiç bir kimseyi burada tavzif 
edemiyecektir; bilmem bu izahatım kendilerini 
tatmin eder mi? 

Abdurrahman Naci arkadaşımız nisbetin tez
yidini mi arzu ediyorlar? İyi anlıyamadım. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — % 30 un % 20 si faili meçhul kalacak
lara verilece, % 10 u da masrafa konacaktır. 18 
nci madde, karşılık olarak tutulan % 20 kâfi 
gelmezse ayni esas dairesinde yeniden tahsisat 
koyun diyor. 21 nci maddede, her mahallin husu
siyet ve ihtiyaçlarına göre koruma ve ihtiyar 
meclisleri tarafından bu kanunun tesbit ettiği 
hizmetlerin ifası için yapılacak zarurî masraflar 
bu masrafların senelik yekûnu hiç bir halde 
bekçi ücretleri yekûnunun % 10 nunu tecavüz 
edemez, deniyor. 

Ücretlerin % 10 u tecavüz etmesi ihtimali 
vardır. Bunu böyle katı olarak kor ve öteki
sinde yaptığımız gibi bir nisbet payı bırakmaz
sak, artık meselâ ehli vukuf göndermeğe imkân 
kalmaz ve heyetlerin faaliyetlerine mâni olur. 
Onun için rica ediyorum, bunlar burada böyle
ce tesbit ediliyor, amma, biterse yukarıda 13 
ncü maddede olduğu gibi, nisbet dairesinde artı
rılması imkânını temin edelim. 

MUVAKKAT E. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Eğer mesele diğer peşin mas
rafları ödemek için yapılan ameliyenin tekrarı 
ise yeri 20 nci maddedir, orada görüşürüz. 
Yok % 10 un tezyidi ise bunu burada görüş
mek lâzımdır. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Neyi tensip ediyorsunuz? 

MUVAKKAT E. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Evvelce arzetmiştim. Maksat, 
köylüye ağır bir külfet olmasın. Encümenin 
mülhem olduğu en esaslı mülâhaza bu olmuş
tur. % 10, bekçilerin heyeti umumiyesine na
zaran bir de % 20 vardır. Bu, küçük görülmi-
yecek bir meblâğdır, bunun tezyit edilmemesi 
lâzımdır. Diğer hususta, müsaade ederlerse 
maddesi geldiğinde görüşürüz. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Belki bu ciheti ihmal edersiniz diye peşin 
söyledim. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Orada 
Her hangi bir şeyi tazammun etmemek suretile 
konuşulur. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Maddenin son 
fıkrası bu halile çıkarsa bendeniz mühim bir 
mahzur mülâhaza etmekteyim. Çok küçük köy-
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ler olduğu gibi çok geniş köyler de vardır. Şe
hir ve kasabalar etrafındaki sahalar çok geniş 
olabilir. Madde bu şekilde çıkarsa tahsildar ve
ya kâtip istihdamına imkân olmayacak demek
tir. Şu halde hesaptan ve kitaptan kim mesul 
olacak? Verilecek makbuzları kim imzalayacak? 
Muhtarın veya fahrî olarak koruma heyetine 
riyaset edecek zatin bunu imzalayacağı ileri 
sürülemez. Endişe ederim ki, tahsildar istihda
mı salâhiyeti yoktur neticesine varacağız. Bek
çinin bu vazifeyi de ifa edeceği mevzuubahs 
oluyor. Halbuki yukarıda bekçinin vazifeleri 
tayin edilmiştir, ve başka vazife görmesi mem
nudur. denmiştir. Şu halde bekçiye bu vazi
feyi ifa ettiremeyiz kanaatindeyim. Bu itibar
la bendenizin bilhasa endişe ettiğim, köylerde, 
hattâ koruma heyetlerinde bu işin muntazam, 
müfredatlı, bakaya bırakmayan bir sisteme bağ-
lanamamasıdır. Vakıa aşağıda bir madde ile bu
nun usulü muhasebesinin Ziraat ve Maliye Ve
killerince tanzim edileceği kaydi vardır. 

Fakat bu kayit, orta yerde bir kadroyu ica-
bedecek yerlerde de bir kadro tesisine cevaz 
vermedikçe bize hiç bir amelî fayda vermez 
kanaatindeyim. Binaenaleyh eğer mukni izahat 
lütfetmezlerse, veyahut bu maddeye kendileri, 
(tahsildar ve kâtip olmayan yerlerde tahsildar
lık vazifesi) şu şekilde yapılır, diye bir kayit 
koymazlarsa, bendeniz bunu Heyeti celilenizden 
rica edeceğim. 

NEVZAT AYAŞ (Bursa) — Efendim, Maz
bata muharriri arkadaşımız, bendenize cevap ola
rak maddede geçen «kimse» kelimesinden mak
sat «bekçiler» veya «heyet azası» olabileceğini 
tasrih buyurdular. Bundan sonra artık maksat 
anlaşılıyor. Fakat kanunu tatbika memur olan
lar, vazıı kanunun bu kayıtla bekçi veya heyet 
azasmdan birini kastettiğini bilemezler. Kendi 
takdirleri ile de bunun içinden çıkamazlar. 

Bendeniz, ayni zamanda, bu «kimse» ye bir 
ücret verilip verilmeyeceğini de sormuştum. 
Buna temas etmediler. Azadan biri veya bek
çi tahsildar olabileceğine göre de ücret mesele
si burada mevzubahs olabilir. Vakıa azaya aza 
sıfatile bir ücret verilmiyecek. Fakat tahsildar
lık munzam bir vazifedir. Kanunda bu cihet 
meskût geçilirse azadan birine bu vazife tevdi 
olunduğu zaman bu zat ücret isteyebilir. Ka
nunun sükûtu karşısında buna ücret verilmiye-
ceğinden bahsolunamaz. Bu vazife, bekçiye 
verilirse, bekçi için de munzam bir vazifedir. 
Bekçinin vazifelerini gösteren maddede «bu 
kanunda yazılı diğer vazifeleri ifa etmek» de
niliyorsa da «kimse» kelimesi mutlak olarak 
kullanıldığı için bunun içinde bekçinin bulu
nup bulunmıyacağı anlaşılamaz. Bekçiye «kim
se» kelimesile bir vazife tevcih edilemiyeceği 
gibi onun, munzam bir vazife ile ücret alıp 
almryacağı da müphem kalmış olur. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞÎNASI DEVRİN 

(Zonguldak) — Efendim, Nevzat Bey arkada
şım ücretler meselesine temas etmediğimi söy
lediler. Hakikaten unutmuştum. Fakat 9 ncu 
madde bunu temin ediyor. Bu maddede deni
yor ki : «Murakabe heyetile koruma ve ihti
yar meclisleri azalarına bu kanuna tevfikan 
yapılacak hizmet ve muamelelerden dolayı ko
ruma sandığından hiç bir ücret ve masraf ve
rilemez...» 

Demek ki bu esastır. Bu esas muvacehesin
de bu kanuna tevfikan kendilerine tevdi edi
lecek bilcümle vezaifi ücretsiz olarak yapacak
lardır. 

Sırrı Bey arkadaşım, bu son fıkra bu şekil
de kalırsa tahsildar ve kâtip istihdam edilemi-
yecektir, buyurdular. Encümenin noktai nazarı 
da budur. Bu masrafları azamî surette tah
dit eder. O zaman bu kanun köylüye çok ağır 
bir şekilde tecelli eder. Bunun ilk sebebi ma
sarifin sarf şekilleridir. Gerçi bir talimatname 
ile tesbit ve tahlil edilecek amma, Devletin 
daimî sarf kontrolüne muvazi bir kontrol tesi
sine imkân yoktur. Ancak bu, bunlarm tahdi
di ile mümkündür. Eğer Yüksek Heyetiniz bun
ların nisbetini arttırrrsa bu mümkün olur fa
kat köylüye ağır gelir. 

Dediler ki, Abdurrahman Naci arkadaşı
mız da buna işaret ettiler. Bunlar biterse ne 
olacaktır? Bekçi ücretleri çıktıktan sonra 
biraz önce okunan maddeye tevfikan keşif 
için gidecek olan ehlivukufa nakil vasıtası te
min etmek ve bunlarm ücreti. Bu ehlivukuf ni
çin gidecektir? Mühim bir zarar gören, şi
kâyet edecek ve bu şikâyet üzerine ehlivuku
fun nakil vasıtası temin edilecek ve gidecektir. 
Bu masraf için tahsisat bittiği takdirde artık 
bu ehlivukuf masrafı alâkadar tarafından ve
rilmesi büyük bir külfet teşkil etmez. Çünkü 
o zarar görmüştür, onun tarafından tesviyesi 
lâzımdır. Esasen büyük köylerimiz mahdut
tur. Ekseriyetle otomobille gidilmeğe müsait 
olan yerler değildir. Şehir civarma gelince, şe
hir civarmda bekçi adedi yüksek, bu masraf ta 
o nisbette yüksek olacaktır. Değilse yine mah

dut olacaktır. Bu takdirde bunun tahdidinde 
fayda vardrr. Bu itibarla bu nisbetin yüksel-
tilmemesi arkadaşlar müsaade buyururlarsa bu-
esasın muhafazası faydalı olur. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Muhterem arkada
şımın encümen namına verdiği izahat bendeni
zin noktai nazarımda ısrar etmeğe ve Heyeti Ce-
lilenizin noktai nazarımı kabule rica etmeğe mec
bur etti. Köy ve sahalar, demin arzettiğim gibi, 
çok küçük, kâtip ve tahsildardan müstağni ola
cak kadar küçük olabildiği gibi çok geniş de 
olabilir. Bir çok yerlerin bin, bin beş yüz, yeri
ne göre, mükellefi vardır. Çeşitli mezruatı, çeşit
li hayvanatı vardır ve bu heyete verilen bir ta
kım vazifeler de vardır. Dava rüyet edilecek, za-

I bit tutulacak ve saire. Bilhassa, tabiî makbuz 
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mukabili para tahsil olunacak. Bekçiler için 
muvazaa şeklinde bu işi ifa etmelerine imkân 
yoktur. Çünkü yukarıdaki maddeler bekçilerin 
vazifelerini tesbit etmiştir, bunun haricinde iş 
göremezler. Bizim en çok hassas olmamız lâzım 
gelen nokta, zannediyorum vatandaşların kendi 
arzuları haricinde verdikleri mükellefiyetin, pa
ranın emniyette olması ve hesabının verilmesidir. 
Tahsildar, kâtip kullanamazlar. Noktai nazarı
mız budur dendiği zaman, vaziyet de tahsildar 
ve kâtip kullanmağı icabettirdiği zaman, kendi
sinden hesap sorulduğu zaman, ne yapalım, siz 
tahsildar ve kâtip vermediniz denecek. Bu iti
barla israf yapılmamasını zaten Ziraat vekili te
min edebilir. Nihayet murakabe heyeti bunu 
temin edebilir. 

Fakat lâzım olan yerlerde tahsildar veya kâ
tip istihdamı veya köylerde küçük bir para 
ile munzam vazife şeklinde köy kâtiplerine gör-
dürmede büyük mahzur mülâhaza edilmiştir. 
Köy korucusu ile köy müstahdeminin istihdamı
na cevaz verilmişse, burada bir şekil bulunabi
lir. İkinci fıkranın ikinci cümlesinde «ancak 
tahsilat komisyonu vazifeleri koruma ve ihti
yar meclisleri» dedikten sonra «kâtip ve tahsil
darı olmayan yerlerde tahsildarın göreceği iş
ler koruma meclisi veya muhtarın tensip edeceği 
kimseler tarafından yapılır» diye bir ibare koy
manın faydalı olacağını düşünerek bunu Heyeti 
Celileden rica ediyorum. 

ŞlNASÎ DEVRİN (Zonguldak) — Efendim, 
bir noktaya cevap arzetmeği unuttum. Yeniden 
onun için kürsüye geldim. 

13 ncü maddede, bekçilerin istisnaen hangi 
işlerde istihdam edileceği yazılıdır. Bu itibarla 
istihdam edilemez buyurdular. Halbuki bu mad
denin başında (Bekçilerin bu maddede yazılı va
zifelerden gayri bir vazife...) deniyor. Bu da bu 
kanunda yazılı bir vazife olduğuna göre bekçi
lerin bu hususta da istihdam edilmeleri tabiidir. 
Şimdi köylerde bir de tahsildarlık ihdası, zan
nederim köylüye bu kanunla yapılması arzu edi
len fayda haricinde bir külfet tevlit etmiş olur. 
Esasen bu koruma bedeli tahsilatı senede bir 
defa vaki olacaktır. Şimdi ayrıca tahsildar ve 
saire istihdamına yol açarsak masraf kabarmış 
olur. O zaman % 10 da kifayet etmez. Bekçiler 
zaten şehir dahilinde tahsilatı yapmaktadırlar, 
orada da ayni suretle yapacaklardır. Bu bakım
dan müsaade buyurursanız bu külfeti fazlalaştır-
mayalım. Maddenin aynen kabulünü rica ediyo
rum (Doğru doğru sesleri). 

SIRRI D AY (Trabzon) — Bir sual: Kâtiplik 
vazifesini kim yapacaktır? 

MUVAKKAT E. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Bu, malûmu âliniz, heyeti ihti-
yariyeye mevdudur. Köylerde köy kâtibi de var
dır. Heyeti ihtiyariye nasıl işliyorsa bu kanun da 
öyle işliyecektir. Köy haricinde koruma mecli
sine ücret verilip verilmemesi meselesi bir defa 

daha müzakere edilecektir. Feridun Bey takriri
ni gösteriyor. Bunun yeri burası değildir. 

REİS — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplerle 15 nci maddenin ikinci 
fıkrasının ikinci cümlesine, ihtiyar meclisi keli
mesinden sonra «kâtip veya tahsildar olmayan 
yerlerde» ibaresinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Trabzon 
Sırrı Day 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir. 

15 nci maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Köy sınırlan veya 
ikinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı saha 
içindeki ekilmiş arazi ile bağ, bahçe veya ağaç
lara filen tasarruf etmekte olanlardan ve gelip 
geçici olmayan ve kendi hayvanlarını idare 
edecek kadar şahsına ait veya icarla merası bu
lunmayan sürü sahiplerinden 15 nci maddede 
gösterilen tarifede yazılı senelik koruma parası 
veya bunun mukabili olan mahsul veya mal alı
nır. Koruma parasına tâbi olanların bunun 
miktarı hakkında kendilerine veya ikametgâh
larına yapılacak tebliğden itibaren on gün zar
fında murakabe heyetine itiraz hakları vardır. 

NEVZAT AYAŞ (Bursa) — 16 nci madde, 
15 nci madde hükümlerini tamamlayıcı mahi
yette bir takım hükümleri ihtiva etmektedir. 
Her iki madde hükmü de tarife usulü ile tevzi 
olunacak paranın halka, mahallin örf ve âdeti 
ile iktisadî vaziyetine göre bir mükellefiyet ha
linde tahmil olunacağı merkezindedir. Esas tev-
zidir. Bizde vaktile tedrisatı iptidaiye kanunu 
muvakkati ile yine tevzi tarzında bir mükelle
fiyet usulü tecrübe edilmiştir. 

Tedrisatı iptidaiye kanunu muvakkatinde, 
tedrisatı iptidaiye masraflarının halka «servet 
ve irat» nisbetinde tevzi olunacağı yolunda bir 
madde vardır. Bu madde tatbik olunurken 
muhtelif vilâyetlerde muhtelif suretlerle bu ver
gi tevzi edilmişti. Vergiyi tevzi ile mükellef 
olan heyetler «servet ve irat» nisbetinden biri 
birini tutmıyan manalar çıkardılar. Bu yüzden 
bu tevzi yolu üzerinde bir çok şikâyetler oldu ve 
bunlar tevali etti. Nihayet bu maddenin 
kabiliyeti tatbikiyesi olmadığı anlaşılarak baş
ka bir kanunla bu şekilden sarfı nazar edildi. 
Bendeniz bu geçmiş tecrübeyi hatırlryarak 15 nci 
maddede görülen «mahallin Örf ve âdeti ile ikti
sadî vaziyetine» ve 16 nci maddedeki yine tevzi
ata müteallik hükümlerin anlaşılmasında bir ih
tilâfa düşüleceğinden, bu tevzi işinde ve tayin 
edilecek tarifede bir takım teşevvüşler husule 
geleceğinden endişe ediyorum. Onun için en 
doğrusu, bu mükellefiyetin tarh ve tevziinde 

— 150 — 



t : 68 23-6-
bir yol göstermek, muayyen bir kriteryom (mıs-
tak) göstermektir. Bu nokta tavzih edilmelidir. 
Bir de bu 16 ncı maddeye hükümlerinin tatbik 
tarzına dair bir nizamname yapılacağı da ilâve 
edilmelidir. Bu suretle Hükümete bunu bir 
vazife olarak göstermiş olacağız. Belki saydı
ğım mahzurlardan bu suretle bir dereceye kadar 
tevakki edilmiş olur. 

Sonra 16 ncı maddede koruma parasma tâbi 
olanlara bunun miktarı hakkında yapılacak teb
ligattan bahsedilmektedir. Bu tebligat kendi
lerine veya ikametgâhlarına yapılacaktır. Fa
kat 15 nci maddede, köy veya kasabalarda mü
nasip yerlere tarifelerin talik edileceği de yazı
lıdır. Bu iki muamele birden mi yapılacaktır, 
yoksa mükelleflerin adreslerine tebligat yap
makla maksat hasıl olacak mıdır? ikisinin bir
den yapılması mı meşruttur?. 

Sonra «taliktan itibaren on gün zarfında mu
rakabe heyetine itiraz hakkı» 15 nci maddede de 
geçiyor. Burada «Alâkadarlar taliktan itibaren 
on gün zarfında koruma veya ihtiyar meclisleri 
vasıtasile veya doğrudan doğruya murakabe 

heyetine itiraz edebilirler». Deniyor. Eu iki iti
raz da ayni mahyette ise, ayrr maddelerde yazıl
ması doğru değldir, ayni mahiyette değil ise, il
tibasa mani olmak için bunların ayrı ayrı şeyler 
olduğu kararını tasrih etmek lâzımdır. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Bu 15 nci madde
de esasen mahsul ve hayvanların cinsine göre 
tarife yapılacağı söylendikten sonra, bu madde
deki köy sınırları veya birinci maddenin birinci 
fıkrasında yazılı saha içerisine girmiş olan, bağ, 
bahçe diye tayin etmenin doğru olmadığı kana
atindeyim. Buyuruldu ki; yalnız ekilmiş yer
ler de olabilir. Kezalik kira ile tutulmuş mera 
ve diğer gayrimenkul ve saire de mevzubahs 
olabilir. Sonra arı kovanı yetiştirenler de mevzu
bahs olabilir. Binaenaleyh bu tadadın kanunun 
tatbiki sahadaki faydalarının aleyhinde olduğu
nu zannediyorum. 

Bir de filen tasarruf edenler kaydı vardır. 
Bu filen tasarruf eden... Aşağıda hayvanlar hak
kında bir hüküm vardır ona da temas edeceğim; 
eğer bundan gaye bu gayrimenkulleri işleten
lerden veyahut bunlarla alâkalı olanlardan iba
ret ise bunu başka şekilde ifade etmek daha 
doğru olur kanaatindeyim. Sonra elinde ken
disine ait veya icarla arazisi bulunmayanların 
hayvan sürülerinden bahsediliyor. Onlardan pa
ra alınacak. Bu maddede sayılı sahalar dahilin
de elinde arazî bulunmayan adamların sürüleri, 
devamlı olarak seyyar olursa, bunların ora
da burada dolaşmasına izin vermenin çok za
rarlı olacağı kanaatindeyim. Daha mühim bir 
noktayada temas edeceğim: Tahsili emval ka
nununa göre, tahsil olunabilecek mükellefiyetin 
ayniyat borçları olabileceğinden bahsettiler. 
Meselâ buğday tarlasının dönümünden bir çu
val veya bir şinik almacak. Bir sahada birbirine 
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uymryan bir çok cins mahsul olduğuna göre, 
çobandan peynir, buğday ekenden buğday, ar
pa ekenden arpa, susam ekenden susam ala
rak bir ayniyat ambarı ihdası karşısında buluna
cağız. Kanun bunu tecviz ediyor. Tahsili em
val kanununu tatbik edersek, tahsildar gidip 
kanunu tatbik edecek. 5 kilo buğdayı haczet
mek için çiftçinin elinde buğday veya pamuğu 
yoksa ne yapacaktır?. Mahallî rayici üzerinden 
alacak. Bu kadar buğdaym, şu kadar baklanın, 
pamuğun rayici nedir, bunu ticaret odasından 
soracak. Bilmem ki, ticaret odasından sormak 
suretile ve ondan alacağı cevaba istinaden Tah
sili emval kanununa göre tahsilat yapılabilir 
mi? Hasılı bu metin bin bir türlü itiraz çıkara
cak şekilde bulunduğuna göre bendeniz bu nok
taların daha iyi tebarüz ettirilmesi için madde
nin encümene gitmesinde fayda olacağı kanaa
tindeyim. Takdir Heyeti Celilenindir. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Bendeniz ar
kadaşlarımdan daha çok sual soracağım. Belki 
suallerim uzayacağı için buradan arzediyorum. 
Alacağım cevaplar herhalde maddenin daha 
aydınlanmasına ve belki tatbikatta kolaylığa 
yardım edecektir. 

Burada evvel emirde; koruma bedellerinin 
filen tasarruf etmekte olanlardan alınacağını 
söylüyor. Bilhassa ziraat sahasındaki çalışmala
rın bir çok şekilleri vardır. İcarla olur, yahut 
ortakla olur veyahut doğrudan doğruya sahibi 
yapar. Binaenaleyh burada filen tasarruf 
icarla veya ortaklıkla olunduğuna göre, na
sıl anlaşılmak lâzım geliyorsa ve encümen de 
bunu burada izah ederse, tatbikatta herhalde 
bir çok güçlüklerin ve nizalarm önü alınmış ola
bilir. İcarcı nihayet mahsulünü toplar, kalkıp 
gider, koruma bedeli sahibine aittir der. Belki 
vergi kanunlarımızda buna ait hükümler var
dır. Vergi kanunlarında vergiyi verecek ev
velâ sahibidir. Ondan sonra, sahibi gibi tasar
ruf edendir. Vergi kanunlarımız böyle bir sıra 
kabul etmiştir. Takip bu sıraya göre yapılır. 
Burada mutlak olarak «Filen tasarruf etmekte 
olan» denildiğine göre, bunun ya böyle arazi ve 
bina vergisinde olduğu gibi bir sıraya tâbi tu
tulması yahut sarih olarak şu halde şudur, şu 
vaziyette budur deyerek bunun ya zabıtta, daha 
iyisi metinde tasrihi lâzım gelir. 

Sonra yine aynı maddenin son fıkrası, öyle 
tahmin ediyorum ki, tatbikatta, güçlüklere ade
ta bu kanunun işlemesini zorlaştırıcı, gayri 
mümkün kılıcı bir mâna var. Diyor ki; koruma 
parasına tâbi olanlar bunun miktarı hakkında 
kendilerine veya ikametgâhlarına yapılacak 
tebliğden itibaren 10 gün zarfmda murakabe he
yetine itiraz hakları vardır. Şimdi esasen bir 
tarife tanzim edilecek, bu tarifeye karşı itiraz 
hakkı var. Her hangi bir kimse kendi ziraat 
muhitindeM tarifeye itiraz etmek istediği za
man, yapılacak muamele, kanunda zikrediliyor. 
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Şimdi burada bu tarifeye göre tahakkuk etti
rilecek. Burada adeta her kese ayrı, ayrı teb
liğ edilecek, ondan sonra tahsil edilecek gibi 
bir mâna çıkıyor. Binaenaleyh tebliğ edilmez
den evvel tahsil edilemezmiş gibi bir mahiyet 
var. Benim anladığım şudur: Nihayet bu gün, 
evimizde, bağımızda olduğu gibi, bekçi gelir, 
şu parayı vereceksin der, verilir. O bir defa asıl
mıştır artık. Binaenaleyh buranın kendisine ait 
olmadığı gibi bir nevi itiraz hakkı varsa bunu, 
burada tasrih etmek lâzımdır. Yoksa koruma 
bedelinin kendilerine ait olup olmadığı, yahut 
koruma sahasının miktarı üzerinde bir itiraz 
hakkı diye bu fıkra tasrih edilirse; bu olabilir. 
Fakat her defasında vergi istenildiği zaman 
evvelâ bana tebliğ edeceksin Sonra bu vergiyi 
isteyeceksin diye bir mâna çıkıyor. Zannede
rim ki, Encümenin de kasdettiği bu değildir 
amma encümenin yazısında bu mâna çıkıyor. 
Bundan bir takım müşkülât doğabilir. Meselâ tek 
tek tebliğ etmek, bir müddet koyduktan sonra 
tahsil etmek gibi, fıkradan bu mâna çıkıyor. 
Bunu tavzih ederlerse tatbikatta kolaylığı mu
cip olur. 
ADNAN MENDERS (Aydın) — Efendim, bir 
noktaya işaret etmek isteyeceğim. : Bu 16 ncı 
maddede kimlerden koruma tarifesi mucibince 
para veya mal alınabileceğini zikrederken, şu 
mâna çıkıyor : « Ekilmiş arazi ile bağ, bahçe 
veya ağaçlıklara filen tasarruf edenlerden » 
alınacak. Bir de « gelip geçici olmayan ve ken
di hayvanlarını idare edecek kadar şahsına ait 

veya icarla ve merası bulunmayan sürü sahiple
rinden alınacak » deniyor. Şimdi kanunun bi
rinci maddesinde hangi malları korumak iste
diğimizi yazdığımız zaman, orada ekilmemiş ara
ziyi de koruyor olduğumuzu ifade etmiş bulu
nuyoruz. Ekilmemiş arazi, çayır, mera şu, bu, 
bunları koruyor, olduğumuza göre, köy sınır
ları içinde bu gibi gayrimenkullerin mükellefi
yete tâbi tutulması ehemmiyetle iktiza eder zan
nederim, bu cihet unutulmuş olacaktır. 

« Şahsına ait çayırı veya merası bulunmayan 
sürü sahiplerinden » deniliyor. Bu « sürü » 
tabiri koyun ve keçiye münhasır kalmasın. Ya
ni ineği, beygiri ve sair hayvanatı olanlardan da 
tarife mucibince para almamıyacağı mânası çı-
çıyor. « Sürü sahiplerinden » kelimesinin 
« hayvan sahiplerinden » olarak kabul edilmesi 
daha muvafık olacaktır zannediyorum. 

Sonra « koruma parasına » tabirinde lisan 
itibarile bir düşüklük ifade edeceğini zannedi
yorum. Onun da tashihini rica ediyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞlNASÎ DEVRİN 
(Zonguldak) — Nevzat arkadaşımız iki husu
sa temas buyurdular. Birincisi, bu 16 ncı mad
dedeki, daha ziyade 15 nci maddedeki koru
ma parası için bir kıstas, bir kriteryom tesbi-
tine imkân yok mudur, dediler. Gerçi ifadeleri 
15 nci maddeye temas ediyorsa da bunun vu

zuhunda fayda vardır. Bu hususta kati bir kıs
tasa imkân yoktur. Malûmu âliniz 40 bin kö
yün muhtelif iklimi, muhtelif menabii ve son
ra ziraati ve sairesi için umumî olarak bir kıs
tas bulmak çok müşküldür. Bu bakımdan yine 
bu güçlük karşısında yine bir kıstas vererek 
esaslarını tesbit etmiş bulunuyoruz. Bunda 
deniliyor ki; koruma ve ihtiyar heyetlerinin 
örf ve âdata, iktisadî vaziyete, mahsulün ne
vine ve cinsine göre istinat edecekleri esaslar 
muayyendir. Esasen bu tarifeler usulen mu
rakabe heyetinin tetkikmdan geçecektir. Mu
rakabe heyeti bu tarifeyi haddinden aşırı görür 
ve ihtiyaçları karşılamadığına kanaat getirir
se, o takdirde vaziyetin icabettirdiği tadilleri 
yapacaktır. İkinci husus; tebliğ keyfiyetine 
temas buyurdular. Dediler ki; 16 ncı madde
de tebliğ muamelesi vardır, bir de 15 nci mad
dede vardır. Bir iş için iki tebliğ olmuyor mu? 
Bu tebliğ işine zannederim Sırrı arkadaşım da 
temas buyurdular. Her iki arkadaşa birden ce
vap vermiş oluyorum. On beşinci maddedeki 
tebliğ ile on altmcı maddedeki tebliğ ayrı ayrı 
hususlardır. On beşinci maddedeki tebliğ, da
ha doğrusu talik, umumî tarifeye müteallik
tir. Bu tarifeler tesbit edilir, evvelemirde ihti
yar meclisi diyecek ki faraza, bağın dönümün
den 10 kuruş alacağım, buğdayın dönümün
den 20 kuruş alacağım. Diğer muhtelif husus
lar da tadat edilebilir. Encümen, murakabe 
heyeti tarifeleri tetkik ederken bunlarm bir 
itiraza tâbi tutulmasını faydalı buldu. Çünkü 
ihtiyar meclisine dahil olanlar, kendilerinin 
meşgul olduğu ziraati, meselâ kendileri buğday 
ekiyorlarsa buğdaya ucuz fiat korlar. Diğer 
köylülerin ektiği sair mahsulâta yüksek külfet 
tahmil ederler. Murakabe heyetine gelen itiraz
ların da tarifelerle beraber gelmesini münasip 
gördük. Bu tarifelerle beraber belki itirazlar
da vusul bulacaktır. Bu, tarafgirane muame
lelere meydan bırakılmaması bakımından fay
dalı bir esastır. Sırrı Bey arkadaşım, muhte
lif hususlara temas buyurdular, Adnan Bey 
de ekilmemiş yerlere temas buyurdular. İki
sine birden cevap vereceğim. Ekilmemiş yerleri 
encümen hariç tutmamıştır. Encümenin bu hu
sustaki maksadını ve hayvanlara taallûk eden 
esasları, ziraatte ihtisası olduğu için, Yaşar 
Bey arkadaşım ayrıca izah edecektir. Encüme
nin maksadı, ekilmiş yerlerden doğrudan doğ
ruya faydalanacak kısımları matrah ittihaz et
mektir. Makul bir şekilde işin yapılmasına 
matuftur. Hayvan besleyenler de ayni mef
huma dahildir. Sonra, ayniyat kısmına temas 
ettiler. Bu, köylüye doğrudan doğruya kolay
lıktır. Köylü her zaman nakte malik değildir. 
Sahip olduğu mal ne ise bunu vermesi kendisi 
için kolaylık teşkil eder. Derpiş ettikleri mah
zuru biz görmedik. İhtiyar meclisi örf ve ta-
amüle göre ne kadar çeşitli mal ekilmişse tadat 
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edecek, hangisi kolay satılırsa ondan ya şunu, 
ya bunu ver, diyecektir. Satıldığı zamanki fi-
attan mı alacaktır, eski fiattan mı? Tabiî 
Devlet teşkilâtında bu gibi kayıtlara lüzum var
dır. Saha pek geniştir. 18 milyon mükellefe 
aittir. Buradaki ise bir kaç yüz kişiden ibaret
tir. Bu itibarla bu, çok daha kolaylıkla tatbik 
edilecek mahiyettedir. 

Kemal Turan Bey, buradaki «filen tasar
ruf ederler» tabirinin tavzihini arzu ettiler. 
«Filen tasarruf edenler» in hangi hukuk mef
humuna tekabül ettiğini bilirler. Bizzat sahip 
olanlar vardır, icar suretile, ortak veya yarı
cı şeklinde arazide filen meşgul olanlar var
dır. Sahibi orada değilse ihtiyar meclisi, sa
hibini arar gibi bir vaziyete düşmesin. Kimi 
orada bulursa... 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
«Mahsulü filen tasarruf eden» desinler kâfidir. 

MUVAKKAT En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Devamla) — Asıl arazidir. Mahsul onun bir 
feridir, mütemmimidir, arazi zımnında bir ta
sarruftur. Orada filen kim işlerse o muhatap 
olacaktır. 

Dediler ki; vergi kanunlarımızda dereceler 
vardır. Bu dereceler burada sayılamaz mı? Biz 
bunu mahzurlu görüyoruz. Çünkü derecelerin 
içinde gayrimenkulun sahibi de vardır. Onları 
nerede arasın da bulsun? BelM kiraya vermiş
tir veya yarıcıya vermişitir. Orada kimi görür
se ondan alacaktır. Bu mutlak mefhumu da, 
filî tasarruf ifadesi anlatmaktadır. Mahsul de 
arazinin mütemmimi olduğundan bu mefhu
mun içine girer. 

Tebliğ meselesine gelince; tebliğe ne lüzum 
var dediler. Bu, zaruridir. Bir tebliğ muamelesi 
olmadan, tahrirî veya şifahî, şu kadar para ve
receksin, 1 lira, 10 kuruş gibi, tahsile gidile
mez. Müddet bırakmak ta zururidir, para teda
riki için de bu lâzımdır. Esasen diğer bir mad
dede bu paranın her yerin vaziyetine göre 
mahsul zamanı alınacağı tesbit edilmiştir. Bina
enaleyh tebliğde fayda vardır. Esasen zamanı 
muayyen dir. Tabiî umumî tebliğden başka şah
sî tebliğde de haksızlık olabilir. Meselâ talik 
ettiği tarifeye göre, beher dönüme onar kuruş
tan elli kuruş olması icabederken, beş veya on 
liralık bir mükellefiyet tebliğ edilirse elbette 
buna itiraz edilebilmesi yerinde bir hüküm
dür. Bu itibarla madde endişe edilen neticeleri 
bertaraf edecek mahiyettedir. Yaşar arkdaşımız 
da hayvanlar hakkında izahat verecektir. Mad
denin aynen kabulünü rica ederim. 

HASAN FEHMt ATAÇ (Gümüşane) — Re
is Bey; bir sual soracağım. Bu kanunun birin
ci maddesinden nihayetine kadar korunan top
rak değil, mahsuldür. Bir kısım tarlalar kira
dadır. Şimdi mutasarrıftan alacak. Onu bula
mazsa, kimi bulursa ondan alacak. Sizin encü
men namına vaki izahatınızdan böyle anlaşılı

yor. Yani daha ziyade bunun topraktan alına-' 
cağı gibi bir mana çıkıyor. Halbuki mahsule mu
tasarrıf olan kimsenin bu vergiyi vermesi lâ
zım gelir. Halbuki verdiğiniz izahatla, bunun 
aksini ifade ettiniz. Bu, kanunun esası ile bir 
tearuz teşkil edecektir. 

MUVÂKKAT En. M. M. ŞÎNASt DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim, toprağa sahip olan
lardan vergi almıyacağımızı zannederim saraha
ten ifade ettim. 

HASAN FEHMt ATAÇ (Gümüşane) — Top
rağa sahip olan, filen tesahup edilen değil, 
mahsule filen tasarruf edenden derseniz bu ilti
bas ortadan kalkar. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN 
(Zonguldak) — Sizin dediğinizle bizim dediği
miz arasında hiç bir fark yoktur. Yalnız ifade 
farkı olur. Malûmu âliniz araziden tecerrüd 
eden nasıl tasarruf edilebilir? 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Kira ile 
olur. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞÎNASt DEVRİN 
(Devamla) — Mahsulü tasarruf etmez. 

Yine araziye tasarruf eder. Yani Hasan Bey
le aramızda hiç bir fark yoktur. Sahibinden ala
cak, o suretle tasarruf edecektir. Bunu bir az 
evvel de arzetmiştim. Yalnız şu şekilde mahsule 
tasarruf kalıyor ki, o da, satın alınmakla men
kul mallarda, malûmu âliniz, tesellüm şarttır ta
sarruf için. Ona tasarruf ediyor dersek pek 
müphem bir formül olur ve zaten maksatları 
hasıldır. 

SIRRI D AY (Trabzon) — Efendim; Tahsili 
emval kanununun ayniyatın tahsili için tatbi
katta müşkülâta uğranacağından bahsettiniz. 
Lütfen izah buyurur musunuz?. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞtNASÎ DEVRİN 
(Devamla) — Bu esaslarda gayet şümullü ve 
müsbet kaidelere dayanmak lâzımdır. Halbuki, 
burada köy hududu içinde carî olacaktır. Bu 
itibarla köy ihtiyar meclisinde bu bapta karar 
ittihazı mahsulü alanla para arasında ne gibi 
bir teadül gözetecektir? bunu köy ihtiyar mec
lisi yapacaktır. Bu kanunu her köyün vaziyeti
ne göre tesbite imkân yoktur. 

Sonra bu mahsul nasıl alınacak dediler. Me
selâ tahsildar gitti, arpası yok, o takdirde mah
sul vermek imtiyazından istifade edemiyecek-
tir, para mükellefiyeti hasıl olacaktır. Bu ba
kımdan bu mahsule ne gibi bir teadül bulaca-
ğiz. Bütün bunlara şamil bir kıstas bulmağa im
kân yoktur. Bütün bu esaslar Ziraat vekâletinin 
yapacağı talimatnameler ile ikmâl edilecektir .Şu
nu arzedeyim ki, bir kanun hiç bir zaman bütün 
hâdiseleri karşılayacak bir hüviyeti haiz olamaz. 
Daima umumî esaslara göre yapılır. Hâdiseler 
o kadar mütenevvidir M, o kadar değişikdir M, 
bunların hepsi için ayrı bir hüküm koymak, 
muhali tahakkuk ettirmek gibi bir vaziyet olur. 
Bu itibarla arkadaşların çok yerinde gördük-
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leri, tenviri icabeden hususları, umuma irca 
ederek asıl hakikat hâsıl ve tezahür eder. Bu 
bakımdan maddenin aynen kabulünü rica edi
yoruz. 

ÎSMAIL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Fi
len ziraatte bulunanlar dersek, mahzur kalmaz. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞÎNASt DEVRİN 
(Zonguldak) — Bu dediğiniz bizim fıkrada ha
sıldır fakat bizim istediğimiz sizinkinde yok
tur. Boş tarafı vardır. Filen sürdü gitti, baş
kası geldi. Filen ziraatten ne kastediyorsunuz? 

İSMAÎL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Ekip 
mahsulünü alan. 

MEHMET UĞUR (Sivas) — Toprağını ken
di ekip kendi çalışan diyelim. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞÎNASt DEVRİN 
(Devamla) — Kendisi çalışmayabilir, yarıcısı, 
ortakçısı olabilir. 

«Filen tasarruf» u pek yerinde bulmayorum. 
REÎS — Maddeyi aynen reye arzediyorum: 

Kabul edenler... 
SIRRI DAY (Trabzon) -— Takririm vardı, 

okutmadınız, reye koymadınız. 
REÎS — Takririnizden haberim yok. 
SIRRI DAY (Trabzon) — Müsaade ederse

niz bir noktayı da arzedeyim. 
Efendim, bendeniz görüyorum ki, encümen 

dahi bilhassa bu maddenin nasıl tatbik edilece
ğini düşünmemiştir. Mümkinmidir ki bir tarla 
ekilsin de bunun bedeli icarı olarak ya bir kilo 
buğday veya iki kuruş versin. Fiatlar belli de
ğildir ki, ya bir kile arpa veya iki kuruş diye
ceğiz. Arpa dersek Tahsili emval kanununa tev
fikan, bulursak arpayı alacağız. Bulmazsak, 
arpanm rayicini öğrenmek için ticaret odasından 
soracağız. Belki o da kâfi gelmiyecek. Bu hu
sus, kanunun en ehemmiyetli bir noktasıdır. 
Bilhassa encümenden çok rica ederim, kanunun 
bu, hassas bir noktasıdır, geri alsınlar ve daha 

eyi bir sekil vererek getirsinler. 
MUVAKKAT En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN 

(Zonguldak) — Bir noktaya temas buyurdular. 
Benim beyanatım o vadide değildir. Bir kilo 
arpa veya on kuruş böyle mi buyurdunuz? ihti
yar meclislerince aslolan paradır. Fakat oranın 
taamül ve örfüne göre arpa da verilebilir. Bil
miyorum böyle midir, ziraatçi arkadaşlar söyle
sinler. 

RAHMİ KÖKEN (İzmir) — Her yerde böy
ledir. 

MUVAKKAT En. M. M. SİNASİ DEVRlN 
(Devamla) — Bu itibarla müşkülât görmüyoruz. 

REİS — Takriri okuyacağız. 
Yüksek Reisliğe 

16 ncı maddenin arzettiğim sebeplere binaen 
encümene iadesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Sırrı Day 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum: Na
zarı itibara alanlar... Almıyanlar... Takrir red
dedilmiştir. 

O halde maddeyi reyinize arzediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait mu-
kataa ve icareteynli gayrimenkullerin vakıfla 
ilişiğinin kesilmesi hakkındaki kanuna (245) zat 
rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (245) 
reyle kabul edilmiştir. 

Erzincan ve Erzincan yer sarsıntısından mü
teessir olan mmtakada zarar görenlere yapıla
cak yardım hakkındaki kanuna ek kanuna (241) 
zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Nisap 
vardır Kanun (241) reyle kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

»m-<t 

DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı 229 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltme yapılmıştır: 
Sayıfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

9 ... Türk ceza kanununun 3 ve 9 n- ... Türk ceza kanununun 450 n-
cu bentlerine uyan ... ci maddesinin 3 ve 9 neu bent

lerine tevfikan ... 
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ÜÖevlete ve mülhak bütçeli dairelere ait mukataa ve icareteynli gayrimenkuİlerin vakıfla ili

şiğinin kesilmesi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
245 
245 

O 
O 

181 
3 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
ilanıza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Ankara 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Falih Rıfkı Atay 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşıh 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

[Kabul 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

edenler] 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
İskender Artun 

Salih Başotaç 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
izzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya Özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

— 155 — 



Memed Teeirli 
İçel 

Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad Özoğuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
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Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Burhanettin Denker 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 

1941 C : İ 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmeıı 

Seyhan 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu • 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. A. Öztekin Erdemgil 
ismail Memet Uğur 
Mergube Gürleyük 
Ziya Basara 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Afyon Karahisar 
izzet Akosman 

Ağrı 
Halid Bayrak (I. Â.) 
ihsan Tav 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
(M.) 
Nafiz Aktın (M.) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 

Fevzi Daldal 
ismet inönü (Rs. C. 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 
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Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 
Türkân Örs (M.) 

Aydın 
A.gâh Sırrı Levend 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Pazarbaşı (M.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Refik Güran (M.) 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçm 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 

Çorum 
İsmet Eker (M.) 

Denizli 
Emin Aslan Tokad (Ma
zur) 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. 1. Tali öngören 
(Hasta) 

Zeki Mesud Alsan 
Edirne 

Faik Kaltakkıraıı 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 

Gl. Pertev Demirhan 
Eskişehir 

Emin Sazak 
Istamat özdamar 

Gazianteb 
Nazmi Topcoğlu (M.) 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(M.) 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ali Kâmi Akyüz 
(Hasta) 
Ali Rana Tarhan 
Dr. R. Saydam 
(Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Memed Aldemir (M.) 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem izzet Benice 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç (Hasta) 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli (Mazur) 
Şevket, ödül 
Zühtü Akın (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Or. Gl. Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 
(M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (1. Â.) 
(M.) 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik İnce (M.) 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit (M.) 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

Ziya Kayran (Mazur) 
Mardin 

Dr. Rıza Levent 
İrfan Ferid Alpaya 
(1. Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi (M.) 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş (M.) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete (M.) 
Salâhattin Çam 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim Inceda-
yi (V.) 

Sivas 
Hikmet Işık 
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Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak (V.) 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

t : eâ â3-Ğ-îd4i a : ı 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Şerif Bilgen 

Yahya Kemal Beyatlı 
Tokad 

Galih Pekel 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen (Ma
zur) 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

TJrfa 
Memed Emin Yurdakul 
Hüseyin Sami 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Sırrı îçöz (Mazur) 

Zonguldak 
Mustafa Bozma 

Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan mmtakada zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki kanuna ek kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ankara 
Aka Gündük 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
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Reye iştirak edenler : 241 

Kabul edenler : 241 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 185 
Münhaller : 3 

[Kabul edenler] ^ ^ 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Tevfik Temelli 
Bolu 

Celâl Said Siren 
Cemil üzçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 

Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
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Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 
Neeib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Büst a Bekit 
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Edirne 
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î : 68 23-6 
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Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
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Şükrü Âli ögel 
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İzmir 
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Mahmud Esad Bozkurd 
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Rahmi Köken 
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Kars 
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Kahraman Arıklı 
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Kastamonu 
Abidin Binkaya 
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Tahsin Coşkan 
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Kırklareli 
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Hazim Börekçi 
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Muş 
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Sivas 
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Trabzon 
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Faik Ahmed Barutçu 
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Salise Abanozoğlu 
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Haydar Rüştü Öktem 

î : 68 23-6-1941 C : 1 
Urfa 

Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
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Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç (Hasta) 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
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Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
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Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik tnce (M.) 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit (Ma
zur) 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 
Ziya Kayran (Mazur) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
İrfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Eütabcı 
Yunus Nadi 
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Hakkı Kıhcoğlu (M.) 
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Cavid O rai 
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Halid Mengi (Mazur) 
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Hamdi Şarlan (Mazur) 
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Sırrı Içöz (Mazur) 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
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S. Sayısı: 218 
Hapishane ve tevkifhanelerin idaresi hakkındaki 1721 sayılı 
kanunun 2 nci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve 

Adliye encümeni mazbatası (1/635) 

T. C. 
Başvekalet 15 - V - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
8ay% : 6/2034 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hapishane ve tevkifhanelerin sureti idaresi hakkındaki 1721 numaralı kanunun 2 nci maddesi
nin tadiline dair Adliye vekilliğince teklif ve icra Vekilleri Heyetince 12 - V - 1941 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Hapishanelere mahkûmlar namına hariçten gelen mektup ve her nevi mersulelerin ve mahkûmla
rın harice gönderecekleri bu gibi muhabere vasıtalarının tetkik edilmemesi ve münderica-
tınm idarece meçhul kalması ve hapishanede ziyaretçilerle konuşmanın kontrolsuz bırakılma
sı bir takım gizli ve nıuzur maksatların tatbik mevkiine girmesine imkân vereceği ve bu gizli 
muhaberatın, mahzurlu neticeler tevlit edebileceği nazara alınarak hapishanelerin emniyeti ba
kımından mahkûmların kendilerini ziyarete gelenlerle konuşmalarının kontrola imkân verecek 
bir usule raptedilmesi gerekli görüldüğü gibi gerek namlarına gelen ve gerek harice göndere
cekleri mektup ve sair her nevi muhabere vasıtalarının da sıkı bir kontrole tabı tutulması zaru
rî bulunduğundan 1721 numaralı kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi lüzumlu görülmüş
tür. 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 14 -VI -1941 
Esas No. 1/635 
Karar No. 54 

Yüksek Reisliğe 

Hapisane ve tevkifhanelerin idaresi hakkın
daki 1721 numaralı kanunun 2 nci maddesinin 
tadiline dair Adliye vekâleti tarafından hazır
lanarak îcra Vekilleri Heyetinin 12 - V -1941 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası Adliye vekili Ha
san Menemencioğlunun huzurile tetkik ve müza
kere olundu. 

1721 sayılı kanunun tadili teklif olunan ikin
ci maddesi hapisanelerin idare tarzını alâka
landıran muhtelif hususlar hakkında bir ni
zamname yapılmasını âmir bulunmaktadır. Ni
zamname mevzuunu teşkil eden hususlar meya-
nına madde metninde yazılı olanlardan maada 
mahkûmların hariçle olan muhaberelerini tan
zim ve kontrolünü temine yarayan bir fıkranın 
ilâvesi ceza evlerinin dahilî emniyet bakımın
dan zarurî ve isabetli bir tedbirdir. Bu suret
le mahkûmların namlarına gelen veya harice 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hapishane ve tevkifhanelerin sureti idaresi hak
kındaki 1721 numaralı kanunun 2 nci maddesi

nin tadiline mütedair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 14 - VI -1930 tarih ve 1721 nu
maralı kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

MADDE 2 — 
A - Mahpusların hapishanelere dağıtılması, 
B - Mahpus ve mevkufların giydirilmesi ve 

yedirilmesi, yatırılması ve okutulması ve çalış
tırılması, 

Ç - iş kazançlarından sanatlar ihtiyacına ve 
çalışanlara pay ve ailelerine nafaka ayrılması, 

D - Mahpus ve mevkuflar haklarında kim
ler tarafından ne gibi inzibat muameleleri tat
bik olunacağı, 

( S. Sayısı 

gönderecekleri mektuplar, kendilerine vukubu-
iaeak ziyaretler ceza ve tevkif evlerinin dahilî 
emniyetinin istilzam ettiği nisbette kontrole tâ
bi tutulabilecektir. Heyeti umumiyesi itibarile 
muvafık görülen lâyihada yapılan tadil bazı 
ibare değişikliklerine inhisar etmektedir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Adliye En. Rs. M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 

Antalya Bingöl Erzincan 
N. Aksoy Feridun Fikri A. Fırat 
Gazianteb Kastamonu Kayseri 
ö. A. Aksoy A. Binkaya R. Özsoy 

Manisa Rize 
A. Tümer S. Ali Dilemre 
Tokad Trabzon 

S. Atanç F. A. Barutçu 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTÎRÎŞİ 

Hapishane ve tevkifhanelerin idaresi hak
kındaki 1721 sayılı kanunun ikinci maddesini 

değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hapishane ve tevkifhanelerin 
idaresi hakkındaki 1721 numaralı kanunun i-
kinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 — 
A) Mahpusların ceza evlerine dağıtılması, 

' B) Mahpus ve mevkufların giydirilmesi ve 
yedirilmesi, yatırılması ve okutulması ve çalış
tırılması, 

O) iş kazançlarından sanatlar ihtiyacına 
ve çalışanlara pay ve ailelerine nafaka ayrıl
ması, 

D) Mahpus ve mevkuflar haklarında kimler 
tarafından ne gibi inzibat muameleleri tatbik 
olunacağı, 
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E - Hapishanenin - emniyeti bakımından 
mahkûmların kendilerini ziyarete gelenlerle ko
nuşmalarının ve hariçle muhaberelerinin ne su
retle tanzim ve kontrol edileceği, 

F - Hapishane ve tevkifhane memur ve müs
tahdemlerinin vazife ve salâhiyetleri ve hakla
rında kimler tarafından ne gibi inzibatî mua
meleler yapılacağı hakkında bir nizamname tan
zim olunur. 

Bu nizamnamenin sıhhî hususlara müteallik 
maddeleri Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletile 
müştereken hazırlanır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Dahiliye, Maliye ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekilleri memurdur. 

12 - V -1941 
B§. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. Y. Ik. V. 

A. F. Cebesoy H. Çakır 
S. I. M. V. G. t. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

C. K. încedayı M. ökmen 

Ad. E. 

E) Ceza evinin emniyeti bakımından mah
kûmlara ait mektupların ve kendilerini ziya
rete gelenlerle konuşmalarmm ve hariçle mu
haberelerinin ne suretle tanzim ve kontrol edi
leceği, 

P) Ceza ve tevkif evlerinin memur ve müs
tahdemlerinin vazife ve salâhiyetleri ve hakla
rında kimler tarafmdan ne gibi inzibatî mua
meleler yapılacağı hakkında bir nizamname 
tanzim olunur. 

Bu nizamnamenin sıhhî hususlara müteallik 
maddeleri Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâle
tile müştereken hazırlanır. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 228 
Bolu Mebusu Lûtfi Görenin Af kanununa ek kanun teklifi 

ve Adliye encümeni mazbatası (2/41) 

Türkiye Büyük millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

26 - X -1933 tarih ve 2330 sayılı Af kanununa ek olarak kabulünü arzettiğim sebeplerden dolayı 
Meclisi âlinin şiarına uygun gördüğüm kanun teklifimin icabeden encümenlere havale ve Umumî 
Heyette müzakeresine müsaade buyurulmasını arz ve teklif eylerim. 

2 - V - 1941 
Bolu 

Lûtfi Gören 

Mucip sebepler 

Yüksek Cumhuriyetimizin onuncu yıl dönümünü idrak vesilesile yapılan büyük bayramda 
mahiyetleri itibarile ekseriya iyi düşünmemek tesirile hataya kurban olan bir takım suçluların af 
ve müsamahaya mazhar kılınmaları ve böylece cemiyet içine alınmaları suçlular üzerinde ceza ka
dar intibah ve nedamet tesiri yapacağından içtimaî fayda mülâhaza edilmiş ve bu büyük günün şeref 
ve hürmetine olmak üzere diğer bazı mahkûmların da cezalarının azaltılması derpiş olunarak 
26 - X - 1933 tarih ve 2330 sayıh Af kanunu Büyük Millet Meclisince kabul edilmiştir. 

Mezkûr kanunun birinci maddesi muayyen bazı suçlardan dolayı zan altına almanlar hakkın
da takibat yapılmaz denilmektedir. Bu maddenin tatbiki münasebetile bir çok vatandaşlar kendileri
nin iftira veya gayri varit edille ile zan altına alındıklarından ve bu kanun hükmüne göre taki
bat durdurulmuş ve kendileri için beraat veya ademi mesuliyet gibi kanunî hüküm istihsaline 
de imkân kalmamış olmasından dolayı haksız olarak daimî şaibe altında kalarak manen zarar 
gördükleri ve bunlrdan memur olanların da açıkta kaldıkları müddete ait aylıklarının verileme
diğinden hem manen ve hemde maddeten mutazarrır olduklarından şikâyet ettikleri görülmüştür. 

Büyük Millet Meclisinin Af kanunu ile kimsenin tazyik edilmesine müsaade edemeyeceğinden 
arzu edenlerin kendileri için takibatın devamını istemelerine imkân verilmesini adalete uygun gör
düğümü saygılarımla arzederim. 

2 - V - 1941 
~ Bolu 

Lûtfi Gören 

2330 sayılı Af kanununa ek kanun 

Birinci madde : 26 - X - 1933 tarih ve 2330 sayılı Af kanununun birinci maddesi şümulüne 
giren suçlardan maznun olup haklarında takibat yapılmamış olmasından dolayı maddî veya ma
nevî zarar görenler ve haksızlığa uğradıklarını iddia edenler bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
üç ay zarfında alâkalı mercilere müracaatla haklarındaki takibatın devamını isteyebilirler. Bu 
takdirde takibatın durduğu tarih ile yeniden başladığı tarih arasındaki zaman müddet müruru he
sabında sayılmaz ve bu müddet için tazminat ve açık maaşı istenemez. 

İkinci madde : Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Üçüncü madde : Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 



Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2 - V - 1941 tarihinde 2330 tarihli af kanununa ek olarak teklif ettiğim kanun lâyihasının bi
rinci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini teklif ve rica ederim. 

15 - V - 1941 
Bolu 

Lûtfi Gören 

Ve bunların tahkikat ve muhakemeleri gayri mevkuf olarak cereyan eder, mahkûmiyetleri af ka
nunundaki istifadelerine mâni değildir, 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 18 -VI -1941 
Esas No. 2/41 
Karar No. 55 

Yüksek Reisliğe 

Bolu mebusu Lûtfi Gören tarafından 2330 
sayılı Af kanununa ek olarak tanzim kılınan ka
nun teklifinin Adliye encümenine havale ve tev
ili buyurulması üzerine ihtiva etmekte olduğu 
hükümler teklif sahibinin huzurile tetkik ve 
müzakere olundu. 

Kanun teklifinin hazırlanmasına saik olan 
mülâhazalar mucip sebeplerde şu suretle ifade 
olunmaktadır. «2330 sayılı Af kanununun mu
ayyen bazı suçlardan dolayı zan altına alman
lar hakkında takibat yapılmıyacağına dair olan 
maddesinin tatbiki münasebetile bir çok vatan
daşların iftira veya gayri varit delâil ile zan 
altına alındıklarından ve bu kanun hükmüne 
göre takibat durdurulmuş ve kendileri için be-
raet veya ademi mesuliyet gibi kanunî hüküm 
istihsaline de imkân kalmamış olmasından dola
yı haksız olarak daimî şaibe altında kalarak ma
nen zarar gördükleri ve bunlardan memur olan
ların da açıkta kaldıkları müddete ait maaşla
rının verilmemesinden hem manen ve hem de 
maddeten mutazarrır olduklarından şikâyet et
tikleri görülmüştür. Büyük Millet Meclisi Af ka-
nunile kimsenin tazyik edilmesine müsaade ede-
miyeceğinden arzu edenlerin kendileri için taki
bat devamını istemelerine imkân verilmesine 
adalete uygun görüyorum.» 

Yukarıya aynen naklettiğimiz mucip sebep
lere nazaran teklif sahibi 2330 sayılı Af kanu
nunun birinci maddesi şümulüne giren suçlar

dan maznun olup ta haklarında takibat yapıl
mamış olmasından dolayı maddî veya manevî 
zarar gören veya haksızlığa uğradıklarını id
di aedenlerin kanunun neşri tarihinden itibaren 
üç ay zarfında alâkalı mercilere müracaatla 
haklarındaki takibatın devamını isteyebilmele-
rini iki mülâhazaya istinat ettirmektedir. Bun
lardan birincisi: 2330 sayılı Af kanununun bi
rinci maddesinde yazılı suçlardan zan altına 
alınmış olanların af dolayısile muhakemelerine 
devam imkânı kalmamış olduğundan beraatle 
neticelenmesi muhtemel olan davalarda beraet 
hükmünün istihsaline imkân verilmemiş olma
sından kendilerinin şaibeli olarak kaldığı husu
sudur. 2330 sayılı kanunun derpiş ettiği affın 
mahiyeti tetkik edilecek olursa bu mülâhazanın 
hiç bir veçhile varit olmadığı ve aftan istifade 
etmiş olan vatandaşların herhangi bir şaibe al
tında bulunduğunu kabule ne hukukan ve ne de 
madedten imkân olmadığı kendiliğinden teza
hür eder. Filvaki 2330 sayılı kanun Heyeti 
umunuyesi itibarile umumî bir af kanunu ma
hiyetindedir. Umumî af ise ceza kanunumuzun 
97 nci maddesinde yazılı olduğu veçhile hukuku 
amme davasını ve hükmolunan cezaları bütün 
neticelerile birlikte ortadan kaldırır. Binaen
aleyh, hakkında takibat yapılan kimse ceza da
vası ortadan kalktığına göre artık kendisine is
nat olunan fili işlememiş sayılır. Bu itibarla
dır M, umumî af maznunun mücrimiyeti veya 
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suçun mevcudiyeti araştırılmaksızm tatbik olu
nur. Bu vaziyet karşısında aftan istifade etmiş 
olan vatandaş için herhangi bir şaibenin mevcu
diyetinden bahsedilemeyeceği tabiidir. Umumî 
affin kendisine bahşettiği menfaatlerden alâka
lının vazgeçip geçmiyeceği meselesine, bir baş
ka tabirle, zan altında bulunan kimsenin af ka
nununa rağmen takibatın devamını arzu ettiği 
takdirde bu imkânın kendisine verilip verilme
mesi hususuna gelince : Af kanunu bunu menfi 
şekilde halletmiştir. Kanaatimize göre bu şek
li halde de tam bir isabet vardır. Çünkü umumî 
af ammenin menfaati noktai nazarından ittihaz 
edilen siyasî veya içtimaî bir tedbirdir. Bunun
la bazı hâdiselerin unutulması iltizam edildiği 
cihetle, artık umuma taallûk eden bu mülâhaza 
karşısında hususî menfaatlerin mevzubahs edile
memesi zaruridir. Bahusus ki 2330 sayılı af ka
nununun siyasî veçhesi pek bariz ve aşikârdır. 
Filvaki kanunun esbabı mucibesinden aşağıya 
aynen naklettiğimiz fıkralar bunu açıkça göster
mektedir Hükümet esbabı mucibesinde «Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, 10 ncu yılını kutularken, 
Türk inkılâbının bu çok kısa bir devre içinde 
daima ileri atılışlarla elde ettiği ve bütün me
denî cihanın hayranlıkla gördüğü siyasî ve iç
timaî muvaffakiyetlere vekar ve iftiharla bak
maktadır. Memleketi, dağınık bir enkaz ha
linde bulan Cumhuriyet, inkılâbın tutuşturdu
ğu faaliyetle bu kadar kısa bir zaman içinde 
memlekette yeni bir içtimaî nizam yaratmış; 
hukukî ve iktisadî münasebetlerde tam bir 
muvazene tesis etmiş ve bu suretle Türk mille
tini lâyık olduğu şerefli mertebelere ulaştır
mıştır. Bu yükseliş hareketlerile daima terak
kiye koşan memleket, bu gün müttehit bir küt
le halinde sakin ve vakur, ümitle dolu olan 
istikbale doğru yürümektedir. 

Böyle mesut bir yıl dönümünü kutlularken 
muhtelif sebep ve tesirlerle; ihtiras veya hata

larına kurban olmuş, kanunî cezalarla mah
kûm olmuş, kimseleri de düşünmek, onları bir 
kıymet olarak tekrar cemiyetin sinesine almak 
muvafık olur. Bu biçarelere karşı gösterilecek 
müsamaha; kendilerini temiz bir unsuru istih
sal olarak alacak olan cemiyet lehine bir hare
ket olduğu kadar memleketin haiz olduğu kuv
vetin de bir delili olacaktır. Bu vaziyet karşı
sında ammenin menfaati bakımından daha ka
nunun tatbiki tarihinde (1933) üstüne bir nis-
yan perdesi çekilmek istenen suçlarm sekiz se
ne sonra yeniden ortaya atılarak canlandırıl
ması ve bunların mahkemeye intikal ettirilme
si ne Af kanununun mahiyeti ve ne de içtimaî 
menfaat mülâhazasile kabili telif değildir. 

Kanun teklifinin şevkine âmil olan ikinci 
sebep aftan istifade etmiş olanlara açık maaşı 
tahsisine imkân vermektedir. Bu gibilere ha
len meri olan malî ahkâm haricinde yeni bir 
hak tanmması matlup ise bu da zikri geçen 
kanunları tadil suretile istihsal edilebilir. Bu 
tadil Af kanunu hükümlerini alâkadar etmez. 

Encüemnimiz bu mülâhazalara binaen 2330 
sayılı kanunun tadiline dair Bolu mebusu Lûtfi 
Gören tarafından verilen teklifin reddine reyle
rin ittifakile karar vermiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 
Antalya 

N. Ahsoy 0 
Erzincan 
A. Fırat 
Kocaeli 

Salah Yargı 

M. M. 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 
Balıkesir 

. Niyazi Burcu 
Hatay 

B. 8. Kunt 
Manisa 

A. Tümer 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

Kâtip 
Konya 

G. Gültekin 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Tokad 

8. Atanç 

( S. Sayısı : 228 ) 





S. Sayısı: 229 
Çerkeşin' Dere köyünden Kadıoğullarından Hüseyinoğlu 
Bahaddin Aksunun ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/376) 

T. C 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4/4540 - 1085 

5 -VI - 1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Çerkeşin Dere köyünden Kadıoğullarından 1332 doğumlu Bahaddin 
Aksu hakkında Çankırı Ağır ceza mahkemesi tarafından verilen ölüme mahkûmiyet kararı Tem
yiz mahkemesince tasdik edilmiş olduğundan Büyük Millet Meclisince kanunî merasimi yapılmak 
üzere Adliye vekilliğinden 3 - VI - 1941 tarih ve 281/67 sayılı tezkere ile gönderilen bu işe ait 
evrak aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/376 
Karar No. 57 

18 -Vî-1941 

Yüksek Reisliğe 

Çerkeşin Dere köyünden Haliloğlu Cemali öl
dürmekten suçlu ayni köyden Kadıoğullarından 
Hüseyinoğlu 1332 doğumlu Bahaddin Aksu
nun ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında Çan
kırı Ağır ceza mahkemesince verilen hükmün 
tasdikına dair Temyiz mahkemesi Ceza heyeti 
umumiyesinden sadır olan 1/36 esas ve 35 karar 
sayılı ilâm, müteakip kanunî muamelenin ifası 
için Başvekâletin 5 - VI -1941 tarih ve 1085 -
4/4530 sayılı tezkeresile birlikte encümenimize 
havale ve tevdi buyurulması üzerine bu işe taal
lûk eden dava dosyası tetkik olundu. 

Adı geçen Bahaddin Aksunun münasebatı 
cinsiyede bulunduğu Cevheriye üe birlikte bu 
file ıttıla hâsıl eden Haliloğlu Cemali suçlarım 
ifşa ve işae etmemesi için canavarca bir hissin 
sevkile ve işkence icrası suretile öldürdükleri 
sabit görülerek bunlardan 24 temmuz 1332 do
ğumlu olan Bahaddin Aksunun tam ceza ehli
yetini haiz bulunması itibarile hareketine uyan 
Türk Ceza kanununun 3 ve 9 ncu bentlerine 
uyan ölüm cezasına çarptırılmasına ve 1335 do
ğumlu Cevheriyenin de mezkûr madde ile tayin 



kılman olum cezasına bedel suçu işlediği zaman 
21 yaşını ikmal etmediği cihetle ayni kanunun 
56 ncı maddesine tevfikan 30 sene ağır hapis 
cezasına mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Bu hususta cereyan eden müzakere netice
sinde : Suçlu Bahaddin Aksuya hükmedilen ölüm 
cezasının değiştirilmesini mucip bir sebep gö
rülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 
ncı maddesine tevfikan bu cezanın infazına ka
rar verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvi
bine arzedümesi ittifakla karar altına alınmış
tır. 

Yüksek Reisliğe takdim olunui* 
Adliye E. Reisi M. M. 

Çorum 
Münir Çağü 

Antalya 
N. Aksoy 
Erzincan 
A. Fırat 
Kayseri 

R. Özsoy 
Tokad 

S. Atanç 

Zonguldak 
Şinasi Devrin 

.Balıkesir 
O. Niyazi Burcu 

Hatay 
B. 8. Kunt 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

Kâtip 
Konya 

G. Gültekin 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Manisa 

A. Tüm er 
Trabzon 

F, A. Barutçu 

ı>m<i 
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S. Sayısı: 230 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 57 nci maddesinin askerî adlî 
hâkimlerle Temyiz mahkemesi müddeiumumî ve muavinle
rine de şümulü olup olmadığının tefsiri hakkında Başve

kâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenleri mazbataları (3/336) 

T. a 
Başvekâlet 3 - II -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/385 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci maddesinin askerî adlî hâkimlerle Temyiz mahkemesi müddei

umumî ve muavinlerine de şümulü olup olmadığının tefsiri hakkında Millî Müdafaa vekilliğinden 
yazılan 22 - I - 1941 tarih ve 67259 sayılı tezkere sureti sunulmuştur. 

îşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Millî müdafaa vekilliği Zatişleri dairesi Ş. 6 67259 sayılı ve 22 - I - 1941 tarihli tezkere suretidir 

Yüksek Başvekâlete 

Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci maddesi hâkimlerin kanunen muayyen vezaifden maada umu
mî ve hususî hiç bir vazife deruhde edemiyeceklerini âmirdir. 

Ana kanunumuzda mevzu olan bu hükmün şümulüne Askerî memurlar kanununa tâbi olan As. 
Ad. hâkimler ve Askerî Temyiz mahkemesi müddeiumumisinin dahil olup olmadığı, ve vazife 
mefhumile ne gibi vezaifin vazıı kanunca kasdedildiği kestirilemediğinden yanlış tatbikata mahal 
kalmamak üzere bu maddenin tefsiri zarurî görülmüştür. Şöyleki : 

A - 16.31 sayılı kanuna göre askerî adlî hâkimlerin adlî hâkimlerden hiç bir farkları bulunma
dığı gibi aynı kanunun 4 neü maddesinde de Askerî Temyiz mahkemesi müddei umumî ve azaları 
altıncı derece Adliye hâkimlerinden sayılır, ve bunların haiz oldukları haklara maliktir, diye ya
zılıdır. 

B - Hâkimler mefhumuna münhasıran hakkı kazayi haiz ve icrayı kaza eden hâkimler dahildir. 
(Teşkilâtı esasiye madde : 8 ve 54) Adliye hâkimleri ile As. Ad. Hâkimler arasında hiç bir fark 
yoktur. 

C - 1455 sayılı kanunun 3 ncü maddesini tadil eden 1637 sayılı kanun As. Ad. Hâkimleri de as
kerî memurlar meyamna ithal ve mensubini askeriyeden addetmiştir. 

1453 sayılı kanunun 6 nci maddesini tadil eden 2617 sayılıkanunda da askerî memurların bir 
muallimlik deruhte edebilecekleri tasrih edilmiş olduğundan bu maddeden askerî memurlar meya-
nmda bulunan As. Ad. Hâkimlerle müddei umumilerin de muallimlik yapabilecekleri düşünülmek
tedir. 

D - Harp ve yedek subay okullarında askerî ceza dersi vardır, kadrosu veçhile bu dersleri mün
hasıran mütehassıs bir askerî hâkimin okutması zaruridir; Askerî hâkimler miktarı pek mahdut 



olduğundan bu kadrolara ayrıca muallim verilememekte ve bu dersler mevcut askerî hâkimlere 
ilâvei vazife olarak verilmektedir. Askerî hâkimlerin bu gibi derslere devamının da Teşkilâtı esa
siye kanununun 57 nci maddesi hükmüne girip girmiyeceği tavziha muhtaç bir keyfiyettir. 

E - Müddeiumumiler: Teşkilâtı esasiye kanunumuzun 57 nci maddesinden hariç tutulmak icabe-
der. Çünkü müddeiumumiler Teşkilâtı esasiye kanununun 4 ncü faslında kuvvei kazaiyeyi tem
sil eden hâkimler meyanma ithal edilmedikleri gibi ayni faslın hâkimlere bahşettiği teminattan da 
mahrumdurlar. Buna göre: 

1 — Hâkimler azledilemezler (Teşkilâtı esasiye kanunu madde 55) Halbuki müddeiumumiler az-
ledilebilirler. 

2 — Hâkimler vazifelerinde müstakildir (Madde 54). Müddeiumumiler üstlerine münkat ve ta
bidirler. 

3 — Müddeiumumiler ceza davalarında davacıdır Yani bitaraftır, reddedilemezler. Halbuki hâ
kimler reddedilebilirler (Türk ceza U. K. 30:35). 

4 — 2556 sayılı hâkimler kanunu, hâkimlerin sınıf ve derecelerile müddeiumumilerin sınıf ve 
derecelerini ayırmış ve bir sınıftan diğer bir sınıfa geçişi bazı merasime tâbi tutmuştur. Bu itibar
la da hakkı kazayi haiz hâkimlerle müddeiumumiler arasında bariz bir ayrılık görülmektedir. 

Yukarıda arzedilen esbap ve 1637 sayılı kanun ile memureyni askeriye meyanmda bulunan 
As. Ad. hâkimlere ve As. Temyiz mahkemesi müddeiumumi ve muavinine 2617 sayılı kanuna tevfi
kan ek muallimlik vazifesi verilmiş olduğundan Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci maddesinin 
As. Ad. hâkimlerle Temyiz mahkemesi müddeiumumi ve muavinine de şümulü olup olmadığı ve
kâletçe kestirilemediğinden yüksek tensiplerine iktiran ettiği takdirde işbu maddenin tefsirine 
delâlet buyurulmasım arzederim. 

M. M. V. 
8. Arıkan 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 28 - V - 1941 
Esas No. 3/336 
aKrar No. 46 

Yüksek Eeisliğe 

Askerî hâkimlerle Askerî Temyiz müddei
umumisinin, Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci 
maddesinde zikrolunan (Hâkimler) den madut 
olup olmadığı hakkında Encümenimizin mütale-
asına müracaat buyurulması üzerine mesele En
cümenimizde müzakere olundu. 

Askerî hâkimlerin ve Askerî Temyiz adlî 
azasının mezkûr (57) nci maddede yazılı hâ
kimler tabirine dahil bulunduğunda Encümen, 
Askerî ceza muhakeme usulü kanununda bu zat
ların hâkim oldukları müteaddit fıkralarda 
açıkça beyan edilmiş olduğunda, ittifak etmiş
tir. 

Askerî Temyiz mahkemesi müddeiumumisi
ne gelince : Bu hususta Encümen ekseriyeti, ic
ra edilen incelemeler sonunda aşağıdaki netice

ye varmıştır : 
1631 numaralı Askerî muahkeme usulü kanu

nunun (43) ncü maddesinin ikinci bendinde 
(Askerî Temyiz mahkemesi müddeiumumisini, 
Askerî Temyiz azaları meyanından doğrudan 
doğruya Millî Müdafaa vekili intihap eder) de
nilmekte ve (44) ncü madde dahi aynen şu su
retle yazılı bulunmaktadır : (Madde 44 : Aske
rî Temyiz müddeiumumisi ve adlî azası 6 nci de
rece Adliye hâkimlerinden sayılır, ve bunların 
haiz oldukları haklara maliktir. İtibar ve hay
siyete münafi ve Adliye kuvveti hakkında umu
mî hürmet ve itimadı giderir bir fiil ve hare
kette bulundukları anlaşılır yahut bir sene ha
pis ve daha ağır cezayi müstelzim bir suçtan 
veya namus ve haysiyete dokunur bir fiilden 
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mahkûm olursa hâkimlikten çıkarılır). 

43 ncü maddenin ikinci bendinin Askerî 
Temyiz müddeiumumisinin, Askerî temyiz aza
ları meyanından seçileceği ifade olunuyor. Tem
yiz azası, müddeiumumiliğe geçmekle bu sıfatı 
izaa etmeyeceği gibi esasen Temyiz azası sıfa
tını haiz olmayan bir zat müddeiumumi olamı-
yacağma göre Askerî temyiz müddeiumumili
ğinin hâkimlik, lâzımı gayri müfarıkıdır. As
kerî temyiz müddeiumumisinin hâkimlik ol
duğu hakkında işbu (43) ncü maddede istin-
bat olunan bu hüküm, (44) ncü maddenin sa-
rahatlerile daha ziyade kuvvet bulmuştur. Mez
kûr (44) ncü maddede sarih ve katı şekilde, 
Askerî temyiz müddeiumumisinin 6 ncı dere
cede adlî hâkimlerden sayıldığı ve adlî hâ
kimlerin haiz oldukları haklara malik bulun
dukları ve bilhassa adlî kuvvete itimadı gide
rir bir takım cürümleri ika ettikleri halde 
(hâkimlikten) çıkarılacağını açıkça beyan ede
rek Askerî temyiz müddeiumumisinin hâkim ol
duğunu kabulde hiç bir tereddüt bırakmamıştır. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 56 ncı mad
desinde hâkimlerin evsaf ve sairesinin mahsus 
kanunla tesbit edileceği beyan edilmiş olmak
la Askerî kazanın kanunu mahsusu olan 1631 
numaralı kanunun mezkûr maddelerinin sarih 
hükümlerine göre Askerî temyiz müddeiumu
misinin Teşkilâtı esasiyenin zikri geçen (57) 
nci maddesinde yazılı (hâkimler) den madut 
bulunduğuna kanaat hâsıl edilmiştir. 

Teşkilâtı esasiye encümenine tevdii ricasile 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye En. Reisi Bu M. M. 
Çorum Bingöl 

Muhalefet şerhi bağlıdır Feridun Fikri 
Kâtip 

Konya Bursa Erzincan 
M. Atıf Akgüç A. Fırat 

Hatay Kastamonu Toka d 
B. S. Kunt A. Bnıkaya S. Atanç 

Muhalefet şerhi 
Askerî adlî hâkimler, vazifei asliyeleri iti-

barile Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci 
maddesi mefhumuna dahil bulunmaktadırlar. 
Bunlara, zaman zaman hâkimlik hizmetine 
dahil olmayan muvakkat vazifelerin tevdii bu 
mefhum haricinde tutulmalarım istilzam ede
mez. Bu bakımdan ekseriyet reyile aramızda 

mutabakat vardır. 
Askerî temyiz müddeiumumisi ile muavin

lerine gelince: Bunlar hakkında vaziyet ta-
mamile değişiktir. Çünkü Askerî muhakeme 
usulü kanununun beşinci faslı Askerî temyiz 
mahkemesi nezdinde münhasıran bu işle tav
zif edilen ayrı bir müddeiumumilik teşkilâtı 
vücude getirmiştir. Müddeiumumilik teşkilâtı
nın bünye ve mahiyeti hâkimliğe nazaran çok 
ayrı esaslara istinat eder. Filvaki iddia usu
lüne müstenit olan takip hukukumuzda (ge
rek umumî usul ve gerek askerî usulde vaziyet 
böyledir) ve bu esasın cari olduğu bütün 
memleketlerde müddeiumumiler icra kuvveti
ne mensup ve mahkemeler nezdinde icra kuv
vetini temsil eden birer memurdan başka bir 
şey değildir. Bu itibarla müddeiumumiler hiç 
bir veçhile Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci 
maddesindeki hâkim mefhumuna dahil olamaz. 
Ekseriyet, Askerî temyiz mahkemesi müddei
umumisinin de hâkim mefhumuna dahil bulun
duğunu Askerî muhakeme usulü kanununun 
43 ncü ve 44 ncü maddelerine istinaden be
yan ve kabul etmektedir. Akalliyet reyine gö
re bu iki madde, müddeiumumilik teşkilâtı
nın yukarıda kısaca kaydeylediğimiz esas ma
hiyetini tebdil edemez. Çünkü her iki madde
nin tahlilinde aşağıdaki neticelere varılır: 

1 — 43 ncü maddenin ekseriyet tarafından 
istinat olunan hükmü şudur: «Askerî temyiz 
mahkemesi müddeiumumisini Askerî temyiz 
azaları meyanından doğrudan doğruya Millî 
müdafaa vekili intihap eder». Bu hüküm müd
deiumumiliğe tayin edilecek zatın muayyen 
bir dereceye erişenler arasından seçileceğini 
natıktır. Müddeiumumiliğe intihaptan sonra 
eski sıfatının devam etmemesi zaruridir. Nasıl 
ki Devlet şûrasına intihap şeklini gösteren 
3546 sayılı kanunun ikinci maddesine tevfikan 
Şûra azalığma intihap olunan elçi, Tuğgene
ral, Tuğamiral, Müsteşar ve Valiler için inti
haptan sonra artık elçilik General veya Ami
rallik sıfatlarının devamını iddiaya imkân 
yoktur. Kezalik Adliye teşkilâtımızda da 
Temyiz Başmüddeiumumisi Temyiz hâkimleri 
arasından seçildiği halde (Hâkimler kanunu
nun madde : 65) tayininin icrasından sonra 
bittabi Temyiz hâkimliği sıfatını izaa eder. 
Esasen bunun hilâfına iddia hâkimlik ve müd
deiumumilik gibi yekdiğerile telifi mümkün 
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olmıyan iki sıfatın devamlı olarak ve ayni za
manda ayni zat uhdesinde cemedilmiş olduğu
nu kabul gibi bir neticeyi tevlit eder. 

44 neü maddeye gelince : Bu maddede 
aynen «Askerî Temyiz müddeiumumisi ve 
adlî azası altıncı derece adlî hâkimlerden sa
yılır ve bunların haiz oldukları haklara ma
liktir. î t ibar ve haysiyete münafi ve Adliye 
kuvveti hakkında umumî hürmet ve itimadı 
giderir bir fiil ve harekette bulundukları an
laşılır yahut bir sene hapis ve daha ağır ce
zayı müştekim bir suçtan veya namus ve hay
siyete dokunur bir fiilden mahkûm olurlarsa 
hâkimlikten çıkarılır» denilmektedir. Madde
nin birinci fıkrası Askerî Temyiz müddeiu
mumisi altıncı derece adlî hâkimlerden sayılır 
ibaresile hâkimlerle müddeiumumiler arasın
da derece bakımından bir teadül tesis etmek
te ikinci fıkrası müddeiumumilere hâkimle
rin haiz olduğu hakları tanımaktadır. Müddei
umumilere bu gibi hakların tanınması bu teş
kilâtın esas mahiyet ve bünyesini tağyir ede-

Encümenimize havale edilen ve muhteviyatı 
(Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci maddesi
nin, Askerî adlî hâkimlerle Temyiz mahkemesi 
müddeiumumisi ve muavinlerine şümulü olup ol
madığının tefsiri talebinden) ibaret bulunan Baş
vekâletin 22 - I - 1941 tarih ve (67259) numa
ralı tezkeresi okunarak müzakereye başlandı. 

Bu meselenin halli için gerek Teşkilâtı esa
siye kanununda ve gerek hâkimliği alâkadar 
eden diğer kanunlardaki hükümler üzerinde 
Encümence tetkikat yapıldıktan sonra işin bir 
defada Encümenin asker ve hukukçu üç uzvun
dan mürekkep hususî bir komisyonunda incelen
mesi kararlaştırılmış ve bu komisyonun hazır
layıp Encümenimize tevdi ettiği rapor üzerinde 
müzakereye devam olunmuştur. Bu raporda hu-
lâsatan, Askerî temyiz mahkemesi azalarile alel
ıtlak bütün askerî adlî hâkimlerin Teşkilâtı esa-

mez. Nitekim Hâkimler kanununun 17 ve 18 
nci maddeleri hâkimlik ve müddeiumumilik 
sınıflarının tamamile ayırt etmiş olduğu halde 
19 ncu maddede bu iki sınıf arasında bir 
teadül gözetmiştir. 44 neü maddenin son fık
rası müddei umumiler tarafından işlenen suç
lara, hâkimlere tatbik edilen hükümleri teş
mil etmektedir ki bu da her iki teşekkülü 
inzibatı takıp bakımından ayni şartlara tâbi 
tutmaktan başka bir şey değildir. Bu sebep
lere binaen Askerî Temyiz mahkemesi müd
deiumumi ve muavinlerinin Teşkilâtı esasiye 
kanununun 57 nci maddesinde yazılı hâkim 
mefhumuna dahil bulunmadıkları rey ve mü-
1 aleasındayız. 

Adliye En. R. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Ş. Devrin G. Gültekin 
Antalya Eize 
N. Ahsoy Dr. Saim Ali imzada 

bulunmamıştır. 

siyenin 57 nci maddesinde münderiç hâkimler
den madut olduğu ve Askerî Temyiz mahke
mesi müddeiumumisi ile muavinlerinin ise hâ
kim sayılamıyacağı ve binaenaleyh, bunların 
Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci maddesi 
hükmüne giremiyecekleri ekseriyet kararı ola
rak tesbit edilmiş bulunuyordu. Bu rapor En
cümenimizde okunduktan sonra, işin alelıtlak 
hâkimler ve müddeiumumiler ile olan münase-
batma binaen ve bu bapta meslekî bilgi ve tec
rübeleri malûm olan Adliye encümeni arkadaş
larımızın mütalealanndan istifade edilmek için 
mesele hakkında mezkûr encümenin mütaleasını 
almakta faide görülerek evrakın dosyası ile 
ve Meclisin Dahilî nizamnamesinin gösterdiği 
yoldan Adliye encümenine tevdiine karar ve
rildi. 

Adliye encümeninin mazbatası, Askerî adlî 

Teşkilatı esasiye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Teşkilâtı esasiye encümeni 18 - VI - 1941 
Esas No. 3/336 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 
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hâkimlerle Askerî Temyiz adlî azasının Teşki
lâtı esasiye kanununun 57 nci maddesinde yazı
lı hâkimlerden olduğunda ittifak edildiğini ih
tiva ediyor ve bu reyin Askerî ceza muhakeme 
usulü kanununda bu zatların hâkim olduklarının 
bir çok fıkralarda yazılı olmasına istinat etti
ği anlaşılıyordu. Mezkûr mazbatanın, Askerî 
temyiz müddeiumumsi ile muavinlerine ait kıs-, 
mmda mezkûr encümende ittifak edilemediği 
görülüyordu. Bu baptaki kanunî kayıtlarla bera
ber Adliye encümeni ekseriyet ve ekalliyetinin 
mazbatalarında yazılı olan fikirler dahi göz 
önünde tutularak istenen tefsir kararma varıl
mak üzere encümenimizde tekrar uzun uzadıya 
müzakereler yapıldı. Bu müzakereler esnasın
da mesele, Hükümetçe vazolunan ve Adliye en
cümeni tarafından da takip edilen şekilde 
iki parçaya ayrılmış ve her parça üzerin
de ayrı ayrı konuşularak, Teşkilâtı esasiye ka
nununun 57 nci maddesi ile birlikte kaza hakkı
na ve mahkemelerin istklâline taallûk eden 
maddeleri ve Askerî muhakeme usulü kanunu
nun alâkalı maddeleri ve Adliye encümeninin 
ekseriyet ve ekalliyet kısımlarının mütaleaları 
göz önünde tutularak aşağıdaki neticelere varıl
mıştın* : 

1 — 1631 numaralı Askerî muhakeme usulü 
kanununun muhtelif fıkralarında Askerî adlî 
hâkimlerin hâkimlik vasıfları tesbit edilmiş ol
masına göre bunların adlî hâkimlerden farklı 
bir hüviyet sahibi olmaları varit görülemez. 
Teşkilâtı esasiye kanununun kaza hakkında ve 
hâkimlerin vazife ve vaziyetlerine temas eden 
ifadelerinde de böyle bir ayrılığa mahal vere
cek bir kayit mevcut değildir. Askerî memurlar 
hakkındaki 1455 numaralı kanunun bazı madde
lerini değiştiren 1637 numaralı kanunun birinci 
maddesinde sayılanlar arasında Askerî adlî hâ
kimlerin de mevcut bulunması keyfiyetinin, Hü
kümeti bu bapta tereddüde düşürdüğü anlaşılı
yor. Mezkûr kanunun üçüncü maddesinde, hâ
kimlik vasfında kimsenin tereddüt etmediği As
kerî temyiz azalarının da dahil bulunması, bu 
kanunun bütün bünyesi ile askerî kadro içinde 
çalışanlara maaş derecesi ve sınıf bakımından 
bir sıra vermek maksadının hâkim olduğunu 
ve bu arada hâkimlerin de askerî memurlar 
arasında isimleri geçtiğini göstermektedir. Bu 
ifade yukarıda zikredilen Askerî muhakeme 
usulü kanununun da tarifleri ile hâkimlik va-

( S. Say: 

sıflan tesbit edilmiş olan ve vazifelerine millî 
irade ile tayin kılınan askerî adlî hâkimlerin 
hâkimlik sıfatı dışında kalmalarına sebep teş
kil edemez. Binaenaleyh encümenimizin ekse
riyeti bu bapta Adliye encümeninin müttefikan 
verdiği karar esasında birleşmiştir. 

2 — Askerî temyiz müddeiumumisinin hâ
kimlik sıfatını haiz olup olmadığı noktası Ad
liye encümeninin çalışmasında mühim bir esas 
teşkil etmiş ve mezkûr encümenin ekseriyeti 
bilhassa bu müddeiumuminin Askerî temyiz 
azası arasından seçildiğine göre işbu müddeiu
mumilik vazifesinin hâkimliğin lâzımı gayri-
müfariki olduğu neticesine varmış ve Askerî 
muhakeme usulü kanununun diğer bazı mad
delerinden de bu fikri okşayan noktalara da
yanılarak Askerî temyiz müddeiumumisinin 
Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci maddesi 
hükümlerine tâbi olmaları lüzumuna karar ve
rilmiştir. 

Encümenimizce yapılan tetkikat esnasında 
ekseriyetimiz, alelıtlak müddeiumumilerin 
mahkemede icra kuvvetini temsil eden bir me
murdan başka bir şey olmadıkları ve bu hü
viyetlerine göre hâkimlik sıfatını haiz olamı-
yacakları ve Askerî temyiz müddeiumumileri
nin Temyiz azası arasından seçilmeleri keyfi
yetinin de bu seçilme işi tamam olup hâkim
likten müddeumumiliğe intikal vaki olduktan 
sonra hâkimlik vasfının devam etmesine delil 
teşkil edemiyeceği noktasında birleşmiştir. 

Askerî muhakeme usulü kanununun (Aske
rî temyiz müddeiumumisinin altıncı dereceden 
adlî hâkimlerden sayılması ve bunların haiz ol
dukları haklara malik bulunması ve müddeiu
mumiler tarafından işlenen suçların hâkimler 
için mevcut şekiller üzerinden mütaleaya 
alınması) hakkındaki 44 ncü maddesi hüküm
leri hâkimlik ve müddeiumumilik sınıf ve sı
fatlarını birbirinden tamamen ayırmış olan Hâ
kimler kanununun hükümlerine aykırı olmayıp 
belki Askerî Temyiz müddeiumumisine Adlî hâ
kimlerin derecesini ve haklarını vermek maksa
dını gütmektedir. 

işbu sebeplere binaen Teşkilâtı esasiye en
cümeninin ekseriyeti aşağıdaki tefsir fıkrasını 
tesbit ve kabul ederek bu baptaki Adliye En
cümeninin de mazbatasile birlikte Meclisi umu
mî heyetine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
takdimine karar verilmiştir. 
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TEFSİR FIKRASI 

Askerî adlî hâkimler Teşkilâtı esasiye ka
nununun 57 nci maddesi hükmüne tabidirler. 

Askerî Temyiz müddeiumumisi ile muavinle
ri bu madde hükmüne dahil değildir. 

Isbu tefsirin askerî adlî hâkimler hakkındaki birinci fıkrasına 

Muvafık olanlar : 

Recep Feker (Kütahya), 
Necip Ali Küçüka (Denizli), 
Ziya Karamursal (istanbul), 
Dr. Fuad Umay (Kırklareli), 
Tevfik Fikret Sılay (Konya), 
Refik ince (Manisa), 
Ali Münif Yeğena (Seyhan). 

Muhalif olanlar : 

Yusuf Ziya özer (Eskişehir), 

Askerî Temyiz müddeiumumisi hakkındaki ikinci fıkraya : 

Muvafık olanlar : Muhalif olanlar : 

Recep Feker (Kütahya), 
Necip Ali Küçüka (Denizli), 
Yusuf Ziya Özer (Eskişehir). 

Dr. Fuad Umay (Kırklareli), 
Tevfik Fikret Sılay (Konya), 
Refik ince (Manisa), 
Ali Münif Yeğena (Seyhan). 

Ziya Karamursal (istanbul), 

Teşkilâtı esasiye En. Reisi 
Recep Teker 

Kırklareli 
Dr. F. Umay 

Seyhan 
A. M. Yeğena 

Konya 
T. F. Sılay 

M. M. 
Denizli 

İV. A. Küçüka 

Manisa 
R. İnce 

Kâtip 
Eskişehir 

Y. Z. özer 
istanbul 

1631 sayılı kanunun 43 ncü 
ve 44 ncü maddelerinin sara
hati karşısında Askerî Tem
yiz müddeiumumisinin hâ
kim sayılmamasına imkân 
görmediğimden ekseriyet re
yine iştirak etmemekteyim. 

Ziya Karamursal 
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