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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Çorum mebusu ismail Kemal Alpsar'm vefat 
etmiş olduğuna dair Başvekâlet tezkeresi okundu 
ve merhumun hâtırasını taziz için-'iki dakika 
ayakta sijkût edildi; 

Seferberlikte veya fevkalâde hallerde askerî 
şahıslara ait hukuk dâvalariyle icra takiplerin
de yapılacak muameleler hakkındaki kanun lâ
yihasının birinci müzakersi icra olundu. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili Kâtip 
Bursa Bingöl 

Refet Canıtez Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 
Hatay 

Hamdi Selçuk 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü

nün vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı 
kanun ile bu kanunu değiştiren 4077 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanunlara bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
lâyihası (1/881) (Adliye ve Bütçe encümenle
rine) ; 

Teskereler 
2. — Bafra'nın Kapukaya köyünden Hasanoğ-

lü Hüseyin özkaragöz'ün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/521) (Ad
liye encümenine) ; 

3. — Lüleburgaz'ın Celâliye köyünden Yusuf-
oğlu Basit Demir'in. ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/522) (Adliye 
encümenine); 

4. — Menemen'in Helvacı köyünden Haliloğlu 
Mahmut Uyanık'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/523) (Adliye 
encümenine) ; 

5. -— Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 
1940 malî yılma ait bilançonun sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/524) 
(Divanı muhasebat encümenine) ; 

Mazbatalar 
6. — Birinci kânun 1941 - şubat 1942 ayla

rına ait raporun sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/484) (Ruznamieye) ; 

7. — Maaş kanununa müzeyyel 4161 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası, Bütçe ve Maliye encü
menleri mazbataları (1/822) (Ruznameye). 

BİRİNCİ GELSE 
Açılma saati: 15 

REÎS — Dr. Mazhar Germen 

KÂTİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay ), Kemal Turan ( îsparta ) 

• ^ • ^ 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RIYASET DÎVANININ HEYETÎ UIYCUMÎYEYE MARUZATI 

i . —, Devlet havayolları umum müdürlüğü 
teşkilât kanununda değişiklik yapılmasına dair 
olan 3822 sayılı kanuna ek kanun lâyihasının ge
ri verilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
3424 sayılı Devlet Havayolları umum müdür

lüğü teşkilât kanununda değişiklik yapılmasına 
dair olan 3822 sayılı kanuna ek olarak hazırlanıp 
30. V , 1942 tarihli ve 6/2101 sayılı tezkere ile 

— 74 

Yüksek Meclise sunulmuş olan kanun lâyihasının 
geri alınması Nafia vekilliğinin 12 . X I . 1942 ta
rihli ve 5041/12102 sayılı tezkeresiyle istenilmek
tedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine yük
sek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

REÎS Ittılaınıza arzedilmiştir. 
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4. —MÜZAKERE 

1. •— îzmit cezaevinde mahpus Hüseyin Avni 
Parmaksız ile Şakir Tandoğmuş'un cezalarının 
affı hakkında kanun layihası ve Adliye encüme
ni mazbatası (1/863) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı! (Hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . , . Kabul edilmiştir. 

İzmit cezaevinde mahpus Hüseyin Avni Par
maksız ile Şakir Tandoğmuş'un cezalarının affı 

hakkındaki kanun 

MADDE 1. — Hilâfet ve saltanat lehinde ve 
inkılâp ve Cumhuriyet aleyhinde fesat çıkarmak 
suçundan Harb okulu askerî mahkemesi kara-
riyle yirmi dörder sene müddetle ağır hapse 
mahkûm îzmit cezaevinde mahpus Hüseyin Avni 
Parmaksız ile Şakir Tandoğmuş'un mahkûmi
yetlerinden doğan hukuki neticelere de şâmil ol
mak üzere bakiye cezaları affedilmiştir. 

NURÎ GÖKTEPE (Aydm) — Mazbata mu
harriri bunun hakkında biraz izahat vererek bizi 
tenvir buyururlarsa memnun oluruz. 

^f t . ADLÎYE En. M. M. ŞlNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Af hakkındaki mazbatalar hakikaten 
kısa yazılmış olmak itibariyle, encümenimizde 
devamlı olarak takip edilen bir teamül neticesin
de, vuzuhla anlaşılamamaktadır. Muhterem ar
kadaşımızın suallerini cevaplandırabilmek için 
hâdisenin nasıl cereyan ettiğini kısaca arzetmekli
ğime müsaadelerim rica ederim. 

Hilâfet ve saltanat lehinde ve Cumhuriyet 
aleyhinde fesat çıkarmak gibi ağır suç işliyen 
iki talebe, suçun ikaı sırasında biril9, diğeri 20 
yaşında olan Harb okulu talebesidir. Suçu hangi 
tesirler altında işlediklerini tebarüz ettirmek için 
şunu arzedeyim: 

Bunlardan biri fakir bir çamaşırcı kadının 
oğlu, diğeri de gayet müteassıp bir aileden ye
tişmiş, biri Nevşehirli diğeri Sivaslı iki gençtir. 
Bu fakir çamaşırcı kadının dört çocuğu vardır. 
Kendisi çamaşır yıkayarak bunları yetiştirmiş 
ve bittabi böyle bir muhitte, bin bir meşakkat al
tında yetişen genç, o muhitin tesirleri altında 
kalmıştır. Diğeri ise gayet müteassıp bir aileye 
mensuptur, o dahi kendi ailesinin tesiri altında 
liseye kadar gelmiş ve liseyi ikmal etmiş olma
sına rağmen bu tesirden kurtulamamıştır. İs
tanbul'a geldiklerinde gerek Maltepe lisesinde 
ve gerek Harb okulunda tahsillerine devam et
mişler, lâkin büyük şehir manzarasiyle birden bi-
bire istinas peyda edememşlerdir. Çünkü gayet 
dar bir muhitten gelmişlerdir ve orada kendi
lerinin alışamadıkları manzaraları aşağı yukarı 

[1] 9 sayılı hasmayazı zaptın sanundadır. 

ÎLEN MADDELER 

bir ahlaksızlık saymışlar, hattâ kıyafet itibariy
le gelip geçenleri dahi tenkit' sadedinde bunun 
bir ahlaksızlık olduğunu ileri sürmüşler ve t u n u 
da dinî telkinler altında yaptıkları anlaşıjlmış. 
Hulâsa bunu kendi muhayydelerinde büyŞtü -
yorlar ve henüz vaziyeti tamamiyle idrak; ede
cek bir zaman bulamamaları dolayısiyle bti te
sir altında tahsillerine devam ediyorlar. 

Vaktaki alay kumandanı olan zat, talebeye, 
mutat veçhile, bir konferans veriyor. Bu | kon
feransında; Türk milletinin şecaatinden, Türk 
milletinin ahlâk ve faziletlerinden bahsediyor. 
Hattâ konferansın sonunda dinin de nihayet ah
lâk esasına istinat ettiğini izah ediyor. Arzet-
tiğim, gibi, aile muhitinin telkini altında bulu
nan bu iki genç kendi kendilerine; işte Alay 
kumandanı da bizdendir, diyorlar, şuna bir 
mektup yazalım, ve artık bu hale bir nihayet 
vermek zamanının geldiğini bildirelim, bir de 
konferans hazırlıyalım diyorlar. Bundan sonra 
bu gençlerden biri gayet safiyane bir konferans 
hazırlıyor, o biri de bir mektup yazıyor. Alay 
kumandanlarına bu akidelerim bildiriyorlar. 
Alay kumandanı kendilerini çağırtır, tekdir et
tikten sonra bu mektupları yırtıp atabilir ve 
icabeden nasihatlarda bulunabilirdi. O da ihti
mal ürkmüş olacak ki, kendisinde de adetâ bun
larla teşriki mesaide bulunduğu zehabı hâsıl ol
masın diye bu mektupları askerî mahkemeye tev
di ediyor. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Vazifesidir. 
ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASİ DEVRÎN (De

vamla) — Vazifesi de olabilir. Bendeniz bunu 
tevdi etmesi lâzımdır yahut lâzım değildir diye 
bir mütalâa dermeyan etmiyorum. Nitekim buna 
benzer bir suçu işlemdış birisini muallimi ça
ğırmış iki tokat atmış ve haydi sen git, aklından 
üstün işlere karışma, demiş. Fakat alay kuman
danı bunları mahkemeye tevdi etmiş, ve mektup 
muhtevasına nazaran bunların da ağır bir ceza
ya çarptırılmaları icabediyor. Mahkeme fesat 
çıkarmaktan dolayı her ikisine de idam cezası 
veriyor, fakat yaşlarından dolayı, 21 yaşını bi
tirmemiş olmalarından dolayı cezadan tenzil 
yapıyor zannederim yirmi seneye indiriyor. 
Zaten bu suçu işledikleri zaman bunlar nadim 
bir vaziyette oldukları, üzerlerinde yakalanan 
mektuplardan vuzuhla anlaşılıyor, yazılan mek
tuplar bunu gösteriyor. Birinin annesine yaz
dığı bu mektupta: Anneciğim diyor., ellerini 
yıpratarak, çamaşır yıkayarak vücudunu bize 
vakfettin, tam sana yardım edecek bir çağa 
geliyoruz, biz budalaca ve akılsızca hareketi
mizle hem seni mahvdiyor ve ümitlerini kırıyoruz, 
hem de istikbalimiz birdenbire hiçe iniyor di
yor. Bu, nedametini gösteriyor, bu mektup üzer
lerinde yakalanmıştır. Yedi sene bunlar hapis-

7 5 -
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hanede kalıyorlar. Millî Müdafaa vekâletinin bit
tabi tahkika müstenit olan kanaati da, bunla
rın artık böyle bir şeni irade beslemedikleri ve 
ıslahına! ettikleri merkezindedir. Zannederim bi
risi de kan tükürür derecede hastadır. Encüme
nimiz de bunları Yüksek Heyetin af ve atıfetine 
lâyık görerek bu mazbata ile arzetmeği bir vazi
fe bilmiştir. (Güzel, güzel muvafık sesleri). 

RIFAT VARDAR (Zonguldak) — Zaten ve
rem olup gitmişler. 

REİS — Başka mütalâa var mı ? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu af dolayısiyle bu şahıslar 
tekrar orduya muvazzaf ve yedek subay ve as
kerî memjur olarak giremezler. 

REİS — Mütalâa var mı ? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
bul edilmiştir. 

Ka-

MADDE 3, — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Millî Müdafaa, Adliye^ Dahiliye vekilleri 
memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere celse

yi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,10 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 9 
İzmit Cezaevinde mahpus Hüseyin Avni Parmaksız ile 
Şakir Tandoğmuş'un cezalarının affı hakkında kanun 

lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/863) 

T. G. 
Başvekâlet * 7. VIII. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3045 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îzmit Cezaevinde mahpus Hüseyin Avni Parmaksız ile Şakir Tandoğmuş'un affı hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5 . VIII . 1942 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Hilâfet ve saltanat lehinde inkılâp ve Cumhuriyet aleyhinde fesat çıkaracak fiillerinden Harp 
okulu askerî mahkemesi karariyle katî surette 24 er sene müddetle ağır hapse, 10 sene müddetle 
eminyeti umumiye nezareti altına alınmak cezalarına mahkûm olan Hüseyin Avni Parmaksız 
ile Şakir Tandoğmuş'un mahkûmiyetlerini icabettiren fiilleri henüz çocuk denecek bir yaşta mektep 
sıralarında iken işlemiş olmaları ve o tarihten bu tarihe kadar yedi seneden fazla bir zaman mah
pus kalmaları neticesi lüzumu derecesinde intibah duydukları ve mahkûmiyetleri müddetince mazi
yi tamamen terkederek samimî ve temiz birer Türk çocuğu vasfını yeniden kazandıkları îzmit ce
za ve tevkifhane evi müdürlüğünün de örneği ilişik yazısiyle tesbit edilmekte olduğundan suçun 
ehemmiyetini ve İmsule getirdiği tesirlerin derinliği gözönünde tutularak bu mahkûmiyetten doğan 
hukuki neticelere de şâmil olmak üzere hapislik cezalarının ve yalnız bunların tekrar orduya 
muvazzaf ve yedeksubay olarak girmek hakları bulunmamak şartiyle Teşkilâtı esasiye kanununun 
26 ncı maddesi buyruğunca hususi af yoluyla kaldırılması kendilerini daha fazla iyiliğe sevk ve 
teşvik edeceği düşüncesiyle bu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/863 
Karar No. 5 

20 . XI . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Harp okulu Askerî mahkemesi karariyle 24 
sene müddetle ağır hapis ve on sene emniyeti 
umumiye nezareti altına alınmak cezalarına mah
kûm Hüseyin Avni Parmaksız ve Şakir Tandoğ
muş'un cezalarının affı hakkında Millî Müdafaa 
vekâletince hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetinin 
V . VIII . 1942 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasınlın Encü
menimize havale ve tevdi buyurulması üzerine 
ihtiva eylediği hükümler Millî Müdafaa vekili Gl. 
Ali Rıza Artunkal ve Adliye vekâletinin salahi
yetli mümessili hazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Hükümet mucip sebeplerinde beyan ve Millî 
Müdafaa vekili Gl. Ali Rıza Artunkal taraflından 
Encümenimizde bertafsil izah olunan sebeplere 
ve bu işe taallûk eden dosya muhteviyatına na
zaran adı. geçen mahkûmların cezalarının affı 
suretiyle Büyük Meclisin Yüksek atıfetine maz-

har edilmeleri cezadan beklenilen tesirin elde 
edilmiş olması ve gerek içtimai neticeleri bakk-
mından yerinde görülerek Hükümet teklifinin 
aynen kabulüne reylerin ittifakiyle karar veril
miştir. 

Ad. En. Reisi N. 
Zonbuldak 
Şinasi Devrin 

Balıkesir 

M. M. Kâtip 
Zonguldak Konya 

Şinasi Devrin G. Gültekin 
Bingöl 

O. Niyazi Burcu Feridun F. Düşünsel 
Antalya Denizli Erzincan 
N. Aksoy Haydar Günver A. Fırat 

Hatay Kastamonu Manisa 
Bekir S. Kunt Abidin Binkaya A. Tümer 

Tokad Rize 
Sıtkı Atanç Haini Ali Dilenire 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

îzmit cezaevinde mahpus Hüseyin Avni Par
maksız ile Şakir Tandoğmuş'un cezalarının af fi 

hakkındaki kanun lâyihası 

MADDE i. — Hilâfet ve saltanat lehinde ve 
inkilâp ve Cumhuriyet aleyhinde fesat çıkarmak 
suçundan Harp okulu askerî mahkemesi kara
riyle yirmi dörder sene müddetle ağır hapse 
mahkûm îzmit cezaevinde mahpus Hüseyin Avni 
Parmaksız ile Şakir Tandoğmuş'un mahkûmi
yetlerinden doğan hukuki neticelere de şâmil ol
mak üzere bakiye cezaları affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu af dolayısiyle bu şahıslar 
tekrar orduya muvazzaf ve yedek subay ve as
kerî memur olarak giremezler. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Millî Müdafaa, Adliye, Dahiliye vekilleri 
memurdur. • 

5 . VII I . 1942 
Bş. V. ve Ha. V. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu A. B. Artunkal 
Da. V. 

Dr. A. F. Tuzer 
Mî. V. 
Yücel 

S. I .M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
R. Karadeniz Ş 

Ti. 
Dr. 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
Sırrı Day 

Zr. 
. R. Hatipoğlu 
V. 

B. üz 
>>»^< 

( S. Sayısı : 9 ) 


