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İ. — GEÇE& TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçesi 

üe; 
3656 sayılı kanunla tadil ve eklerinin İçişleri 

Bakanlığına ait cetvelinde değişiklik yapılma
sına ve; 

Tunceli merkezinin Kalan Kasabasına nak
line ve Kalan İlçesinin kaldırılmasına ve bu 
kadro ile Kütahya İlinde Altıntaş adı ile yeni
den bir ilce kurulmasına dair olan kanunlar ka
bul olundu ve; 

Saat 14 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

Tasanlar 
1. — Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sa

yılı kanunun geçici birinci maddesi hükmünün 
1947 yılı sonuna kadar uzatılması hakkında ka
nun tasarısı (1/111) (Millî Eğitim ve Bütçe Ko
misyonlarına) . 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin 
ücretlerine dair olan 2847, 3173 ve 4620 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/112) (Ulaştırma ve Bütçe Ko
misyonlarına), 

3. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1941 yılı kesinhesabı hak
kında kanun tasarısı (1/113) (Sayıştay Komis
yonuna). 

4. —• Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1941 yılı kesinhesabı hakkında kanun tasarısı 
(1/114) (Sayıştay Komisyonuna). 

5. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan Kanuna ek 4644 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Jandarma Ge
nel Komutanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (1/115) (İçişleri ve 

İkinci Oturum 
Dördüncü Genel Müfettişliğe, Ordu ile bağlı

lığı baki kalmak üzere Orgeneral ve Korgene
ral rütbesinde bir zatın tâyin edileceğine dair 
kanun kabul edildikten sanra; 

Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu and-
içti. 

1947 yılı Bütçe Kanunu da kabul olunarak; 
8 Osak 1947 Çarşamba günü saat onbeşte 

toplanılmak üzere birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip Kâtip 
İstanbul Samsun Konya 

K. Karabekir N. Fırat M. A. Binal 

Bütçe Komisyonlarına). 
6. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro-

lariyle merkez kuruluşu ve görevleri hakkında
ki 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 
(1/116) (Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonla
rına) . 

7. — Orman Genel Müdürlüğü 1941 yılı ke
sinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/117) (Sa
yıştay Komisyonuna). 

8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1941 yılı 
kesinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/118) 
(Sayıştay Komisyonuna). 

Tezkereler 
9. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban'm, 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/69) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona). 

10. — Zonguldak Milletvekili Sabri Koçer'in, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/70) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B İ B İ M O l OTUİtUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 
KATİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Dr. Fahri Kurtuluş (Rize) 

<•> 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Eskişehir Milletvekilliğine seçilen Kemal 
Zeytinoğlu'nun seçim tutanğı 

BAŞKAN — Eskişehir Milletvekilliğine se-

4. — GÖRÜ; 

1. — Uşak'ın ünalan Mahallesinden Mehmet 
Demiröz'ün ölüm cezasına çarptırlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/16) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 

var ini? Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Kanunlarda geçen Başkumandan, Baş
komutan ve Başbuğ tâbirlerinin yerine kaim 
olacak unvan hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (1/87) [2] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Başkomutan, Başbuğ gibi kanunlarda geçen 
bazı sözlerin yerine kâim olmak üzere kullanı
lacak tâbirler hakkında bir kanun tasarısı, ba
his mevzuudur. 

Başkomutan sözünden iki mâna çıkar: Biri, 
harb sahnesinde, bir cephede harb kuvvetlerini 
sevkü idare eden, kariyer meslek adamıdır 
ki, «g&ıeralisme», «cömmandant en chef» de
nilen zata verilen ismin karşılığı olan «Başko-

[1] 52 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 40 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

çilen Kemal Zeytinoğlu'nun seçim tutanağı hak
kında şikâyet ve itiraz vardır. Tutanakları in
celeme Komisyonuna veriyoruz. 

mutan»dır. Bir de harbin hem fiilen, hem de 
siyaseteıı idaresini deruhte eden insana «Baş
komutan» denir. Siyasi mânasiyle bizim Ana
yasamızın 40 ncı maddesinde zikredilen (Baş
komutanlık, Büyük Millet Meclisinin Yüce 
varlığından ayrılmaz.) sözü, Başkomutanlığın 
yani: Harbin yüksek sevk ve idaresi yetkisi 
Büyük Millet Meclisinin yüce varlığından asla 
ayrılmaz demektir. Binaenaleyh Başkomutanlık 
sözü bu mânada hiçbir şahsa katiyen verilemez. 
Anayasanın (40) ncı maddesindeki Başkomutan
lık tâbiri Büyük Millet Meelisinin harbin siya
seteıı ve fiilen sevk ve idare yetkisi; Büyük 
Millet Meclisinin yüce varlığında mündemiçtir. 
istiklâl Harbi esnasında Atatürk'e Başkomutan 
denilmesi birinci Büyük Millet Meclisinin har
bin şevki idaresi yetkisini Atatürk'ün şahsına 
vermiş olması ve Atatürk'ün, bütün vermiş 
olduğu emirlerin bir kanun mahiyetini almış ol
ması gibi o zaman için Atatürk'e muvakkaten 
verilmiş çok geniş bir yetki mahiyetindedir. 

Binaenaleyh, bu gayet müstesna bir zaman 
için verilmiştir. Başkomutanlık sözü, ancak 
Başkomutanlık diye Anayasanın 40 ncı mad
desinde geçen yerde kullanılabilir. 

Boşkomutan sözüne gelince : Şimdi bir de 
harb kuvvetlerinin cephelerde kullanılmasına 
ait olan keyfiyet vardır. Yani harb sahnesinde 
harb kuvvetlerini düşmanın karşısında fiilen 
sevk ve idare edecek zat Buna bir isim verilmek 
lâzımgeliyor. Demek ki, Başkomutan sözünü 

ıJLEN İŞLER 
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birada kullanacak olursak yani; harb sahnesinde 
haıb kuvvetlerini sevk ve idare edecek olan zat 
için kullanacak olursak bunu tasrih etmek lâ-
znngelecektir; bir karışıklık olmamak için Ma-
r em ki, Anayasanın 40 ncı maddesinde Başko
mutanlık deniliyor; ve bu bir şahsa tevdi edile-
miyeceğine göre Anayasanın 40 ncı maddesindeki 
Başkomutanlık olduğu gibi kalır. Yalnız harb 
sahnesinde harb kuvvetlerini sevk ve idare ede
cek olan zata bir isim vermek lâzımgelir. Buna 
nasıl isim verelim? Sonra arkadaşlar muhtelif 
oepheler olabilir: Şark cephesi, Batı cephesi Ce-
nı-p cephesi olabilir. Bu cephelerde kuvvetleri 
sevk ve idareye memur edilecek zat bir general
dir. Yani orada bulunan bütün kuvvetlerin Baş
komutanıdır. Buna da bir isim vermek icabe-
diyo\ Buna ne demek lâzımgeldiğini Encüme
nimiz, Harb Kuvvetleri Genel Komutanı, diye 
adla mıştır. Fakat bizde şimdiye kadar, biliyor
sunuz; istiklâl Harbi esnasında Garp Cephesi Ko
mutanı, Şark Cephesi Komutanı, Cenup Cephesi 
Kc mutanı diye elimizde tarihe mal olmuş tâbir
ler vardır. Şimdi bunlara yeniden Harb Kuv
vetleri genel komutanı diye bir isim 
vermiyo lüzum yoktur. Bunlara cephe 
komutanı deriz. Nitekim İstiklâl Harbin
de Şark Cephesi Komutanı; Garp Cephesi Ko
mutanı; Cenup Cephesi Komutanı vardı. O hal
de Muhtelif cephelerde, harb kuvvetlerini sevk 
vo idare eden zata Cephe Komutanı demek kâ-
fidiı\ Başkomutanlık hiçbir zaman Büyük Mil
let Meclisinin yüce varlığından ayrılmaz. Bu 
itibarla Başkomutan tâbirini hiç biryerdc, bir 
şahı:: için kullanmak doğru değildir. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Komisyondan bir 
sual soracağım. 

Lâyihanın baştarafmda; Hükümetin teklifin
den okuyorum: « Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
40 ncı maddesi dışında muhtelif kanunlarda 
£eçcn .... » denilmekte olduğuna göre Başkomu
tanlık tâbiri kalacak mı, yoksa o da buraya gi
re'•ak midir? Buradan anladığıma nazaran kala
caktır. Eğer kalacaksa sözüm yok. (Kalacak, ka
lacak sesleri). Yok kalmıyacaksa söyliyeceğim. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş
lar : Anayasamızın 40 ncı maddesinin birinci fık
rası aynen şöyle demektedir. 

«Başkomutanlık B. M. Meclisinin yüce var
lığından ayrılmaz ve onu Cumhurbaşkanı temsil 

. 1Ö47 Ö : İ 
j eder1» Bu, katiyen değişmez ve katiyen bunun 

üzerinde en ufak bir değişiklik yoktur. 
Yine 40 ncı maddenin ikinci fıkrası şöyle di

yor: 
«Harb kuvvetlerinin komutası barışta, özel 

kanunu mucibince Genel Kurmay Başkanlığı
na, seferde Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine 
Cumhurbaşkanı tarafından tâyin edilecek kim
seye verilir, Bunda da hiç bir tadilât yoktur. 
Yalnız Anayasadaki başkumaldanlık tâbiri, ar-
zettiğim gibi, 40 ncı maddenin birinci fıkra
sında gösterilmekte olan başkomutanlıktır. 
Fakat Anayasadan başka çıkan kanunlarda harb 
kuvvetleri komutanlığını istihdaf etmek üzere 
kullanılan bazı yanlış tâbirler vardır. Başkomu
tanlık; başbuğluk, başkomutanlık gibi Bunlar, 
hakkikatta 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasında
ki Harb kuvvetleri komutanlığını istihdaf et
tiği halde, başkomutanlık, dendiği için Ana
yasanın 40 ncı maddesinin birinci fıkrasında zik
redilenle ilgili gibi bir his veriyor. İşte bunu 
ortadan kaldırmak, Anayasadan başka kanun
larda zikredilen Başkumandan başkumandanlık 

I Başbuğ, Başbuğluk, Başkomutan, Başkomutan
lık tâbirleri doğrudan doğruya ikinci fıkrada 

I zikredilen Harb kuvvetleri Komutanlığı olduğu
nu zikretmekten ibarettir. Yapılan kanundan 
maksat temamiyle bir yanlış anlamayı ortadan 
kaldırmaktır, hakikati ifade etmektir. Yani 
Anayasadan başka kanunlarda geçen Başbuğ 
Başbuğluk, Başkumandan, Başkumandanlık tâ
birleri doğrudan doğruya ikinci fıkradaki Harb 
Kuvvetleri Genel Komutanlığıdır. Harbte şöy
le olacaktır, bunlar harbin icablarına göre baş
ka şekiller alabilir. Fakat Anayasanın ruhuna 
katiyen zarre kadar bir taarruz yoktur. Maru
zatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Tasa
rının tümü hakkında görüşmeği yeter görerek 
maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler.... Maddelere geçilmiştir. 

Kanunlarda geçen Başkumandan, Başkomutan 
ve Başbuğ tâbirleri yerine kaim olacak unvan 

hakkında kanun 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisinin Yü
ce varlığından ayrılmıyan Başkomutanlık an
lamına aykırı ve hazar ve seferde Harb Kuv
vetleri Komutanlığının vazife ve yetkilerine mü-
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taallik olarak diğer kanunların madde ve ibare
leri arasında yazılı bulunan Başkumandan, 
Başkomutan ve Başbuğ tâbirleri Anayasanın 
40 nci maddesine uyularak Harb Kuvvetleri Ge
nel Komutanı; ve Başkomutanlık, Başkuman
danlık, ve Başbuğluk tâbirleri de Harb Kuvvet
leri Genel Komutanlığı olarak düzeltilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Autakya, Aydın, Burdur, Eskişehir, îzmit, 
Konya, Ordu, Yazgad, C. H. Partisi yıllık i l 
kongreleri ile, 

Kırşehir Kızılay kongeresi münasebetiyle 
kongre başkanlıkları tarafından gönderilen ve, 

. 1947 O : 1 
[ Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabu-

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuralı 
yürütür. 

, BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
Yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabuı 
edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. 
Gündemimizde başka madde yoktur, önü

müzdeki Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere birleşime son veriyorum. 

I Kapanma saati : 15,20 

Gazianteb C. H. Partisi Başkanı tarafından 
Gazianteb'in kurtuluşunun yıl dönümü dolayı-
siyle saygı ve bağlılıklarını bildiren telgraflara 
Başkanlıkça cevapları verilmiştir. 

» • - « 

5. — TÜRLÜ KÂĞITLAR 





S Sayısı:40 
KaflunfaıÜa geçen Başkumandan, Başkomutan ye 
Başbuğ tâbirleri yerine kaim «tacak unvan hakkında 

kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 
farrörü (1/67J 

Btybajjianltti 23 . X . İ944 

TMUiİc MuaurtuğÜ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

JSaıMöiaJîa* .M«B BtıştömâöHâ», Ba^konltit&n ve'Bktg&tg tâbirleri yerine' Rftiiri dîâeâk tfnvtfit 
hakkında Millî Sas?mma Bakanlığınca hazırfâltian ve îerâ Vekilleri Heye'tih'ee* 12 . X . td44 i&rtiûtı-
de TÖ»ek Meeöfee «ha *»frfrkfttrd^tet kantar lâyihasının eSh&fei nttieibesiyle birlikte süniümiaş' 613ii-

BâfbÖKaÖ 

Muoip sebepler 

Tapmâti Esasiye Kânununun 40 ncı maddesi dışında diğer bir kısım kanunların madde ve iba-
reıeH arâsıiıiia Başicomuianlık', Başkomutan Başbuğ, Başbuğûîuk gibi tâbirler geçmelrte4ir. Bu 
tâbirlerden maksat; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 40 ncı maddesine tevfikan seferde icra Vekilleri 
Heyetinin înîıası üzerine Reisicumhur tarafından kûvâyı Iıarbiyenin emir ve kumandasını deruhte 
etmek üzere nasp edilecek zat olduğu naîde feü tâbirlerin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 40 ncı mad
desine göre î^urkîye Büyük Mıffet Meclisinin Şahsiyeti Maneviy esinde mündemiç Başkumandanlık 
tabiriyle iltibasa yer verhiek1;e bulunmasından ötürü Teşkilâtı Esasiye Kanununun 40 ncı maddesi 
dışında bilûmum mevzuatta sözü geçen Başkumandan, Başkumandanlık, Başbuğ, Bagbugluk tâbir
leri yerine Ha*fp'Kuvvetleri Komutanı unvanı ikame olunduğu haklîirfda ilişik feânun layihası tânzim 
olunmuştur. 
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Yüksek Başkanlığa 

Anayasada başka kanunlarımızda geçen Baş
kumandan, Başkomutan ve Başbuğ tâbirleri ye
rine kaim olacak unvan hakkında Millî Savunma 
Bakanlığınca, hazırlanan ve Bakanlar Kurulu 
Heyetince 12 . X . 1944 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı; 
1 . XI . 1944 tarihinde Millî Savunma Komsiyo-
numuza havale buyurulmuş ve Komisyonumuzca 
müzakere edilirken; Hükümetçe geriye alınmıştı. 

Bu suretle kadük haline gelen ve bu kerre 
tekrar Yüksek Meclise sunulan ve 11 . XI I . 1946 
tarihinde Komisyonumuza havale buyurulan ka
nun tasarısı ve gerekçesi : 16 . XII . 1946 tari
hinde Millî Savunma Müsteşarı ve Genel Kur
may Başkanı da hazır olduğu halde Kamisyonu-
muzda okunup görüşüldü ve incelendi. 

Anayasanın 40 ncı maddesinin birinci fıkra
sındaki «Başkomutanlık Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yüce varlığından ayrılmaz ve Cum
hurbaşkanı tarafından temsil olunur.» 

Katı hükmüne ve Anayasanın ruhuna tama
men sadık kalınarak ikinci fıkrasında: Beyan 
olunan «Harp Kuvvetlerinin Komutası barışta 
özel kanununa göre Genel Kurmay Başkanlığına 
ve seferde Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine 
Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilecek kimse
ye verilir.» îfadesindeki hükme göre seferde Harp 
Kuvvetlerinin Komutası verilecek kimsenin sı
fat ve makamının tasrihi; diğer kanunlarda ay
nı mâna ve makamın ifade ettiği halde muhtelif 
şekiller alan tâbirlerin kaldırılması bakımından 
lâzımgeldiği kanaatine varılmıştır. 

Çünki; bu makamın «Harp Kuvvetleri Ko
mutanlığını» istihdaf etmek üzere: Anayasadan; 
başka kanunlamızmın bazı madde ve ibareleri ara
sında geçen Başkumandan, Başkomutan, Başbuğ 
ve Başkumandanlık, Başkomutanlık ve Başbuğ-
luk gibi tâbirlerin: Anayasanın birinci fıkra
sındaki Başkomutanlığı istihdaf etmemesine rağ
men; bir yanlış anlamaya sevkedici bir ihtimali 
taşıdığı da görülmektedir. 

Hem buna mani olmak ve hem de kanunlar
da geçen Başkumandan, Başkomutan ve Başbuğ 
tâbirlerinin, Harp Kuvvetlerine komuta edecek 

makamın istihdaf eylediğini tebarüz ettirerek 
bunların yerine; Harp Kuvvetleri Komutanlığı 
tâbirinin ikamesi suretiyle hakikatin daha doğru 
ifade edilmiş olması; çok muvafık olacağı düşünü
lerek Hükümetin teklifi muvafık bulunmuştur. 

Yalnız; Hükümetin toklif ettiği kanun tasarı
sının birinci madesi yukarıda arzedileri. fikir ve 
kanaati tamamen tebarüz ettiremediği cihetle bu 
maddenin, maksat ve hedefi daha iyi kavrayacak 
ve daha vazıh ve sarih ılmak için bu maddenin 
bir Tâli Komisyonca maksat ve gayeye ve kanun 
tekniğine daha uygun bir şekilde hazırlanması 
kararlaştırılarak bir Talî Komsiyona havale edil
miştir. • • . , ' • 

Tâli Komisyonun hazırladığı birinci madde 
18 . XII . 1946 toplantısında; incelenmiş ve 
maddedeki «Harp Kuvvetleri Komutanı» cümle
sinin «Harp Kuvvetleri Genel Komutanı» olarak 
tashihi halinde maddenin daha vazıh olacağı ve 
maksadı daha iyi ifade eyliyeeeği kanaatine varıl
mış ve o yolda ufak bir tashih yapılarak Tâli Ko
misyonca hazırlanan madde ve kanun tasarısının 
tümü toplantıda bulunan üyelerin oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. 

Kamutaya havale buyurulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunuldu. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Konya 

A. F. Cebesoy 
Sözcü Kâtip 
Hatay Erzincan , 

E. Durukan B. K. Çağlar 
Ankara Çankırı Çankırı 

N. Tınaz Dr. A. Arkayı Z. S oy demir 
Erzincan Erzurum Erzurum 
Z. Ağca E. S. Akgöl V. Kocagüney 

Gazianteb Kastamonu Kırklareli 
.4. Atlı A. Alptoaan K. Boğan 

Kocaeli Konya. Kütahya 
Ş, Okan Di-. H. Alataş M. îspartahgil 

Mardin Mardin 
K. Sevüktekin Dr. A. JJras 

Seyhan Van 
8. Tûhdmğhı. # . Oktar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanunlarda geçen Başkumandan, Başkomutan 
ve Başbuğ tâbirleri yerine kâim olacak unvan 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
40 ncı maddesi dışında muhtelif kanunlarda 
geçen (Başkumandan, Başkomutan, Başbuğ) 
tâbirleri yerine (Harb Kuvvetleri Komutanı) ve 
(Başkumandanlık, Başkomutanlık, Başbuğluk) 
tâbirleri yerine de (Harb Kuvvetleri Komutan
lığı) unvanları kaim olmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

12 . X . 1944 
Başvekil 

Ş. Saraçoğlu 
Millî Müdafaa Vekili 

A, R. Artunkal 
Hariciye Vekili 

H. Saka 
Maarif Vekili 

Yücel 

Adliye Vekili 
R. Türel 

Dahiliye Vekili 

Maliye Vekili 
F. Ağralı 

Nafıa Vekili 

Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili İktisat Vekili 

Fuad Sirmen 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ziraat Vekili 

S. H. Ürgüblü 
Münakalât Vekili Ticaret Vekili 

A. F. Cebesoy C. S. Siren 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Kanunlarda geçen Başkumandan, Başkomutan 
ve Başbuğ tâbirleri yerine kaim olacak unvan 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisinin Yü
ce varlığından ayrılmıyan Başkomutanlık an
lamına aykırı ve hazar ve seferde Harb Kuv
vetleri Komutanlığının vazife ve yetkilerine mü-
taallik olarak diğer kanunların madde ve iba
releri arasında yazılı bulunan Başkumandan, 
ve Başbuğ tâbirleri Anayasanın 40 ncı madde
sine uyularak Harb Kuvvetleri Genel Komutanı 
ve Başkomutanlık, Başkumandanlık ve Baş
buğluk tâbirleri yerine de Harb Kuvvetleri Ge
nci Komutanlığı olarak düzeltilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

»-«-« 
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S. Sayısı: 52 
Uşak'ın Ünalan mahallesinden Mehmet Demiröz'ün ö 
lüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez

keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/16) 

Başbakanlık 22 . VIII. 1946 
Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 

özel No. 4 - 3943 
O. No. 6/2062 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adam öldürmekten suçlu 1326 doğumlu Mehmet Demiröz'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Konya Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün onanmasına ve sonraki kanuni işlemin Büyük Mil
let Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının 16 . VIII . 1946 tarihli ve 217/64 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen Yargıtayın 12 . IV . 1946 tarihli ve 1574/715/967 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin 
dosyanın ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. PeUr 

Adalet Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 27 . XII. 1946 
Esas No, 3/16 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Hırsızlık yapmak için Sıdıka ile Zekiye'yi öl- 12 . IV . 1946 tarih ve 1574 esas 715 karar sayılı 
dürmekten ve bu suçlarını gizlemek ve delilleri- ilâm ve teferruatı Başbakanlığın 22 Ağustos 
ni yok etmek maksadiyle 4 - 5 yaşlarındaki Ha- 1946 gün ve 6/2062 - 4/3942 sayılı tezkeresiyle 
san Hüseyin'i keza öldürmekten sanık aslen Kü- birlikte Komisyonumuza havale Duyurulması 
tahya İlinin Gediz İlcesine bağlı Çeltikçi Köyün- üzerine bu işe ait dâva dosyası tetkik olundu. 
den olup Uşak İlçesinin Ünalan mahallesinin 419 Adı geçen sanık Mehmet Demiröz 'ün hızar 
numaralı hanesine nakledilen ve hâlen Kon- fabrikasında beraber çalıştıkları Tevfik Kıloğ-
ya 'nın Dolaplar mahallesinde oturur ve 1331 do- lu 'nda para olduğunu hissederek bu paraları el-
ğumlu iken Gediz Mahkemesinin 18 . IV . 1928 de etmek hevesine kapılarak hâdise günü sabah 
gün ve 88/81 sayılı ilâmiyle yaşı 1326 doğumlu saat dokuz raddelerinde Tevfik Kıloğlu 'nun evine 
olarak tashih edilen Osmanoğlu Ayşe 'den doğ- gidip Tevfik 'in evde olmadığı cevabını alınca bes-
ma Mehmet Demiröz 'ün ölüm cezasına çarptırıl- lediği emeli tahakkuk ettirmek üzere Tevfik Kıl
masına dair Konya Ağır Ceza Mahkemesinden oğlu'nun anası 65 yaşındaki Sıdıka'yi evin alt 
verilen 5 . I I I . 1946 tarihli hükmün onanmasına katındaki bir odaya sokarak oradan eline geçir-
dair Yargıtay Birinci Ceza Dairesinden çıkan diği keserin demir tarafıyla kafasına mütead-
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dit defalar vurarak ani bir surette öldürdürü. 
ve Sıdıka'nm feryadına gelen Tevfik'in karısı 
30 yaşlarındaki Zekiye'yi de aynı suretle öl
dürdüğü ve bundan sonra evin yukarı katma çı
karak kilitli bulunan sandığı keserle parçalıya-
rak 600 lira para ile bilezik ve saireyi alıp kaç
makta iken henüz dört, beş yaşlarında bulunan 
Hasan. Hüseyin çocuğun hırsız var diye feryadı 
üzerine suçunu »izlemek ve delillerini yok et
mek maksadiyle onu da duvara çarpmak sure
tiyle öldürdüğü mahkemece sabit görülerek ha
reketine uyan Türk Ceza Kanununun 450 nci 
maddesinin 7 nci bendi gereğince ölüm cezasına 
çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
sanık Mehmet Demiröz'e hükmedilen ölüm ceza
sının hafifletilmesini veya değiştirilmesini mucip 
bir hal görülmediğinde bu cezanın yerine geti
rilmesine Anayasanın 2(> nci maddesi hükmü 
uyarınca karar verilmesi hususunun Kamutay'in 

Yüce tasvibine sunulması oy birliğiyle karar al
tına alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Trabzon Kırşehir 

/?. Karadeniz *S\ Kurutluuğlu 
Afyon 

II. Bozca 
İmzada bulunamadı 

Antalya Balıkesir 
Ar. Aksoy O. N. Burcu 

Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
Dr. F . Ecevit 

İmzada bulunamadı 
Kayseri Konya 

R. özt soy 

Kâtip 
Manisa 

K. Coşkuna ğlu 
Afyon 

H. Dinçcr 

Denizli 
N. Küçüka 

İsparta 
R. Güllü 
Kayseri 

S. A. Feyizoğlu 
İmzada bul unamadı 

Rize 
II.Karagülle Dr. S. A. Dilence 

*>&<t 
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