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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Nurettin Ali Beyin Riyasetlerile aktolunarak 
ruznamede usulen müzakere edilebilecek mevat 
bulunmadığından perşembe günü toplanılmak 

Lâyihalar 
1 — İnşa olunacak şose ve köprüler taahüdatı-

nın gelecek seneye sirayeti hakkında kanun lâyi
hası (Nafıa ve Bütçe Encümenlerine) 

2 — Millî Müdafaa Vekâleti 1929 senesi bütçe
sinde 448 110 liralık münakale yapılması hakkın
da kanun lâyihası ( Bütçe Encümenine ) 

3 — Mühendis ve fen memurlarına verilecek 
ihtisas ücreti hakkında kanun lâyihası (Bütçe En
cümenine ) 

Tezkereler 
4 — Abdurrahmanoğlu Muslunun ölüm ceza

sına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
( Adliye Encümenine ) 

5 — Birinci Mülâzim Murat Efendinin Yüzba-

Bu günkü ruznamedeki birinci madde encümen
dedir. İkinci maddenin müzakeresine başlıyacağız. 

1 —- Emirberler ve seyis neferleri hakkındaki 
203 numaralı kanunun birinci ve üçüncü maddeleri
nin bazı fıkralarının tayyı hakkında 1/605 numaralı 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa Encümeni maz
batası [1] * 

Reis — Bu lâyihai kanuniyeniıı ikinci müzake
residir. Maddelere geçiyoruz. 

Emirber ve seyis neferleri hakkındaki 203 
numaralı kanunun 1 ve 3 maddelerinin 

tadiline dair kanun 
BİRİNCİ MADDE — Emirber-- ve seyis ne

ferleri hakkındaki kanunun 1. maddesi şöylece 

[1] Birinci müzakeresi 51 inci in'ikat zaptında-
dır. 

üsere celse tatil edildi. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Nurettin Ali S. Tevfik Avni 

şılîğa terfi ettirilerek tekaüt maaşı tahsis edilmesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ( Millî Müdafaa 
Encümenine ) 

6 — Çakıcı Mustafanın ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye En
cümenine ) 

7 — Hüseyinoğlu Pir Alinin ölüm cezasına çar
pılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ( Adliye 
Encümenine ) 

Mazbatalar 
3 — Hava sınıfı mensubinine verilecek zamaim 

ve tazminat hakkındaki 889 numaralı kanunun 
8 inci maddesinin tefsirine dair 3/440 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye, Millî Müdafaa ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları ( Ruznameye ) 

tadil edilmiştir: 
Madde 1 — Zabit vekilinden müşüre kadar 

her zabite bir emirber neferi verilir. 
Reis — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. •• 
İKİNCİ MADDE — Mezkûr kanunun 3. mad

desi aşağıda yazıldığı gibi tadil olunmuştur: 
Madde 3 — Ata binmek hakkına malik olan 

ve bilfiil kıt'ada bulunan erkân, ümera ve zabit
lerin nizamnamesine tevfikan bulundurdukları 
kendi malları bir veya iki hayvan için bir, ve üç 
hayvan için iki seyis neferi verilir. 

Reis — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler... Kabul 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,5 

R e i s — Nurettin Ali B. 

Kât ip ler : Ruşen Eşref B. (AFYONKARAHİSAR), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 

R e i s — Celseyi açıyorum efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 



edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerinin icrasına Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. | 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler.. 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. j 

2 — Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki, 
telefonlara dair olan karıunun beşinci maddesine i 
bir fıkra ilâvesi hakkında 1/579 numaralı kanuni 
lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazba-\ 
talan [1] ' | 

Reis — Bu lâyihayi kanuniyenin de ikinci mü
zakeresidir. 

Şehir ve kasabalardaki telefonlara dair olan 
kanunun beşinci maddesinin tadili 

hakkında kanun 
MADDE İ — Ankaradan gayri şehir ve kasa

balardaki telefonlara dair olan 1379 numaralı 
kânunun beşinci maddesinin (1) ve (2) numaralı 
fıkralarına ( Askerî kumandan ) ibaresinden son
ra ( Askerlik daire ve şube reislikleri) ibaresi ilâ* 
ve edilmiştir. 

Reis — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Da
hiliye Vekili memurdur. 

Reis •— Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

3 — Riyaseti Cumhur Muzika Heyetinin Or
kestra kısmı mensubinine elbise verilmesi hakkında 
1/592 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası [2] 

Reis — Bu lâyihai kanuniyenin ikinci müza
keresidir. 

Riyaseti Cumhur Muzika Heyetinin orkestra 
kısmı mensuplarına verilecek elbise hakkında 

kanun 
MADDE 1 — Riyaseti Cumhur Muzika Heye

tinin orkestra kısmı mensuplarına iki sene miatla 
bir şapka, bir çift rugan iskarpin, bir simokin ta
kımı ve üç sene miatla bir sivil palto verilir. 

Reis — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1930 tari
hinden muteberdir. 

[1,2] Bilinci müzakereleri 51 inci in'ikat zaptın-
dadır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir, 

4 — Revirlerde tedavi edilen hastaların hasta
nelerde olduğu gibi derece ile iaşeleri hakkında 
1/614 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Bu lâyihai kanuniyenin de ikinci mü
zakeresidir. 

Revirlerde tedavi edilecek hastaların iaşe.rne 
dair kanun 

MADDE İ — Askeri hastaneleri bulunmîyâh 
mahallerdeki revirlerde tedavi edilen hastalar 
hastanelerde olduğu gibi derece ile iaşe olunur
lar. 

Reis —» Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . , Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir^ 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edildi. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler .... Kabul edilmiştir. 

5 — 1494 numaralı kanunun deniz zabitleri 
heyetine mahsus muvaklmt maddesinin (A) fıkra
sını tadil edici 1/617 numaralı kanUn lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları [2] 

Reis — Bıv lâyihai kanuniyenin ikinci müza
keresidir. 

Ordu zabıtan heyetine mahsus terfi kanunlarım 

muaddil kanunun muvakkat maddesinin 
tadiline dair kanun 

MADDE 1 — Ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanunlarının bazı maddelerinin tadiline dair 
olan 1494 numaralı kanunun deniz zabitleri heye
tine mahsus muvakkat maddesinin (A) fıkrası 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

A - 1927 senesinde deniz talebesi olanların 1 
kânunuevvel 1929 tarihinde zabit vekilliğine ter
fileri icra olunur. 

Reis — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1,2] Birinci müzakereleri 51 inci in'ikat zap-
tındadır. 



MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Btmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

6 — Memurin kanununa müzeyyel 1/548 numa
ralı kanun lâyihası ve Adliye, Dahiliye ve Memurin 
Kanunu Muvakkat Encümenleri mazbataları [1] 

Reis -T- Efendim, burada iki lâyihayi kanuniye 
vardır. Evvelâ birincisini müzakere edeceğiz. Hey
eti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 

Yusuf B. (Denizli) — Pek Muhterem Arkada
şlar, Heyeti Celilenize müzakere edilmek üzere 
Hükümetin sevkettiği, rüşvet, irtikâp, ihtilas, zim
metine para geçirmek, Devlet müzayede ve müna
kaşalarına fesat karıştırmak maddelerinin usulü 
muhakeme tarzlarına dair işbu kanunun madde-
lerile heyeti umumiyesi hakkında bir kaç söz 
söylemekliğime müsaadenizi rica ederim. 

Malûmu Âlileri olduğu üzere rüşvet ve irtikâp 
ve emvali miriye sirkati mesaili bir memleketin 
ahlâkı umumiyesini ifsat eder ve emniyeti ihlâl 
eder ve en mühim hakların ziyaa uğramasına sebe
biyet verir ve hakları muattal bırakır. Haklı bir 
vatandaşı haksız ve haksız diğer bir vatandaşı da 
haklı yapan ve aynı zamanda bir memleket halkının 
hukuku esasiye ve tabiiyesini haleldar eden büyük 
bir belâdır. 

Bu menfur belanın önüne geçmek lâzım ve 
zaruridir. 

Devlet ve millet işlerinde irtikâp ve irtişada 
bulunan ve Devletin parasını sirkat eden, zimme
tine geçiren ve Devlete ait müzayede ve münaka
şalara fesat karıştıran memur ve eşhasın şiddetle 
cezaya çarpılmaları Devlet ve Millet işlerinin sa
lim ve pürüzsüz olarak herkesin emniyet ve itimat 
edebileceği bir şekilde cereyanı esbabını temin 
etmek düşünce ve zaruretile böyle bir kanun tek
lif etmesinden dolayı Muhterem Hükümetimizi 
şayanı tebrik görürüm. Fakat bu kanunun 
heyeti umumiyesi ve maddelerinde mevcut ahkâm 
elyevm tatbik etmekte bulunduğumuz usulü mu
hakeme ve kanunu cezada münderiç bulunmasına, 
vazifei memuriyetleri sui istimal eden Cumhuriyet 
müddei umumileri ile valiler hakkında ne yapı
lacağına dair bir sarahat olmamasına ve usulü 
muhakeme tarzlarında bazı tebeddülat ve farklar 
var ise de bunun da mevcut kanunu ceza ve usulü 
muhakeme maddelerine ilâveten tezyili suretile 
arzu olunan makasıt temin olunur zannederim. 
Ve şunu da ilâveten arzederim ki irtikâp ve irti-

[1] 124 numaralı matbua 52 inci in'ikat zaptı
nın sonuna merbuttur. 

saya dair olan kanunu cezanın rüşvet faslı çok 
kapalıdır. Bu fasıl rüşvet alana da verene de va
sıtalık yapana da ceza tayin ediyor. Ve bu ceza
dan korktukları için rüşveti alanın, aldım vere
nin, verdim ve vasıtalık yapanın yaptım diyeme-
melerinden irtikâp ve irtişa cürümlerinin faille
rini lâyik oldukları cezaya çarptırmak imkânı 
kesbi müşkülât ediyor. Ve bu tehlikeli menfur 
belâ ortadan kalkamıyor. 

Binaenaleyh kanunu cezanın rüşvet faslında 
verenin ve vasıtanın cezalarını refetmek suretile 
tadilât yapmak ve memurların usulü muhakemele
rine dair olan işbu kanun tarzını da ona göre tadil 
ve tebdil etmek üzere kanunun Adliye Encümenine 
iadesi muvafık olur zannındayım. 

Bu münasebetle Hükümetten bir nokta daha 
rica ediyorum, o da şudur: 

Bu vatan bu memleket bizimdir. Ve Devlet 
memurları da bu vatanın evlâdı ve bizim öz kar
deşlerimizdir. Bu vatanın seadet ve felâketinde 
müşterek olmak itibarile eshabı mesalihin işlerini 
günü gününe saati saatine çıkarmak lütufkârlı
ğında bulunurlarsa halkımızı memnun ederler 
maksat ve gayeler de hasıl olur. 

Ahmet Remzi B. ( Gazi Antep ) — Efendim; 
bu ehemmiyetli mevzu hakkında müsaadenizle 
bir kaç kelime de bendeniz arzedeceğim. Bir Dev
letin bir milletin en büyük derdi, onun içerisin
de ve onu idare edenler tarafından vazifeyi sui 
istimal, her hangi bir hasis emelle ve yahut her 
hangi bir istikbal ınenfaatile vazifeyi tam ve ye
rinde yapmamak bu, milletin ve Devletin bünye
sinde hesap edilemiyecek kadar büyük rahneler 
açacak büyük bir derttir. Teklif edilen 
kanun lâyihası ancak usulü muhakeme 
noktasında bazı tedbirleri ihtiva etmektedir. 
Bu dahi adlî hayatımızda cidden büyük derde 
karşı alınmış ehemmiyetli bir tedbir sayılabilir. 
Fakat arkadaşlar, rüşvet; alan ile veren arasında 
kurulmuş gayet maharetle tertip edilmiş bir 
oyun olacağına göre bunun ispatı, bunun meyda
na çıkarılması çok mühim çok nazik bir mesele
dir. Eski zamandan beri adliye hayatımızın bi
ze verdiği malûmata bakarsak, rüşvetten, ihtilas
tan, dolayı mahkûm olanların adedini çok az bu
luyoruz. Bunun sebebi eski hükümlerimizin kifa
yetsizliğidir. Bunun diğer bir sebebi de rüşvet 
ve ihtilas dolayısile halkımızın gösterdiği nefret 
ve heyacanın vakit ve zamanile ve lâyik olduğu 
kadar takip edilememesidir. îşte şimdi bir adım 
atılıyor. Fakat bendeniz bu adımın daha esaslı 
surette atılmasını şu izahatımla huzuru âlinzde 
ispta çalışacağım. Rüşvet, böylece iki kişi ara
sında sabit olması güç ve mahirane idare edilmiş 
bir alış veriş olduğuna göre bunun ispatı an
cak ve ancak tevatür beyyinesine istinat etmeli
dir. Rüşveti maddî delâil ile, emmare ile is
pat etmek gayet güçtür. Tevatür beyyinesi bil
hassa memleketimizde rüşveti takip edecek kuv
vetli bir delil ve bir beyyinedir. 

4 -



I : 5 4 1 -5 -1930 C : 1 
Arkadaşlar; halkımız zannederim ki tevatür 

derecesinde ittifak eden halkımız hiç bir me
murun aleyhinde rüşvet almadan, rüşvet al
dı diye bir tezahür gösteremez. Olsa, olsa az 
rüşvet alan bir memurun daha mübalâğalı olarak 
her tarafta rüşvet aldığı gibi bir neticeye varılır. 
Onun için bendeniz öyle düşüniyorum ki te
vatür ile rüşveti sabit olan bir memur hakkında 
teftiş neticesi verilecek rapor ehemmiyetli telâkki 
edilmeli ve o adamın birinci defa mevkii me
muriyeti değiştirilmelidir. Şayet ikinci defa da 
rüşvet aldığı sabit olursa - zımni bir mukavele 
ile Devlet vazifesini üzerine almış bulunduğu 
halde mukaveleye sadık kalmadığından münfesih 
olmuş adclile - memuriyetine nihayet verilmek 
lâzım gelir. Bu kadar cezri tedbirler ittihazı 
ve sonra müfettişlerimizin bilhassa çok ehem
miyetli ve emniyetli şahıslardan, derecesi yük
selmiş, Devlet hizmetlerinde kendisini tamamen 
göstermiş adamlardan intihap edilmesi bu i-
şin hallinde büyük bir âmildir. Müfettişlerin 
bilhassa Adliye müfettişlerinin yapacağı iş, adlî 
işlerde millete göstereceği azim ve celâdet, bil
âhare memleket hayatında, memleketin tarihi 
inkilâpları arasında sayılacak birer inkilâp teşkil 
edecektir. 

Bendenizce bu itibarla iki müfettişin tet
kikinden geçmiş bir adamın tevatürle sabit 
olan ihtilas ve irtişası artık o adamın Devlet 
hizmetinde hatta diğer devairde iş yapamaması 
vazife görememesi neticesine varılmaktan baş
ka çare yoktur. Şayet bu iki rapor ve karar 
üzerine merkezin vereceği memuriyetten 
ihraç kararı memur tarafından mucibi itiraz 
görülürse bu adam mülkiye memurlarından ise 
Şurayı Devlete Adliyeden ve hâkimlerden ise 
Mahkemei Temyize hakkı müracaat bırakmakta 
mümkündür. 

Bendeniz işin mahkemelerle; usulü muhake
me ile hallinden ziyade böyle bir tedbir ile lıal- j 
linin daha muvafık olacağı kanaatindeyim Bu
nunla beraber şayet bu tedbirler çok cezri görülü
yorsa o takdirde mahkemeierimizce tevatür beyyi-
nesi üzerinde verilecek hükümlerin oldukça! 
esaslı tetkikat ile teyit ve tesbiti faideli olacaktır.. I 

Arkadaşlar, bu itibarla Hükümetin rüşvet ve 
ihtilas yapan memurlar hakkında eski usulü mu
hakemede olduğu gibi uzun kayitlerden kurtararak 
işi doğrudan doğruya adlî tahkikat ve muhake
meye havale etmesini mucibi tebrik bulurum ve 
şayet maruzatım nazarı itibare alınırsa bu hu
susta tetkikat için encümene havalesini rica ede
rim. # 

Rasih B. (Antalya) — Muhterem arkadaşlar, 
meşhur darbı meseldir. (Kapını sıkı kapa, kom
şunu hırsız çıkarma) ceza tehdidinden ziyade 
mevzuumuzda iptida kuvvetle tertibat almak icap 
eder. 

Muhterem arkadaşlar, ceza ile önü alınacak 
yolsuzlukların yüzde doksanını ancak, kontrolü' 

eyi yapmakla menetmiş oluruz. Kontrol deyince 
iptida meclisten, ikincisi de vekâletlerden başlar. 

Bir misal arzedeceğim arkadaşlar: zannederim 
ki bir ay oldu, gazetelerde okuduk, Ankara Paket 
Gümrüğü baş kâtibi iki sene müdür vekâleti yap
mış, bu adam bu iki sene zarfında kömürcülük 
yapmış, terzilik yapmış, şunu yapmış, bunu yap
mış ve ayni zamanda paket gümrüğü müdür ve
kâletinde bulunmuş ve yüz küsur bin liraya yakın 
da zimmetine para geçirmiş. Bu adam burada müdü
riyeti umumiye de ve gözümüzün Önünde altmış bin 
lirayı zimmetine geçirineiye kadar lâzım olan 
vakti nasıl buldu? 

Hastalık kontrolsuzlukta, hastalık memura 
rüşvet alırken dikkat etmemektedir. Bu adam 
evvelâ nereden gelmiş, Zonguldakta bir meseleden 
dolayı tahtı muhakemeye alınmış orada tutuna
mamış kaçmış ve burada bilmem nasılsa buranın 
paket gümrüğüne girmiş yani tam manasile kediye 
ciğer ısmarlanacak yere (Bravo sesleri) esası bu 
kanunla halledeceğimize benim kanaatim yoktur. 
Bilmem arkadaşların var mı? Binaenaleyh bir 
defa memurin muhakemat kanunu denilen şeyi bu 
günkü teşkilâtımızla, esaslarımızla kabili telif ol-
mıyan şeklinden çıkarmak lâzımdır. 

Saniyen kontrola dikkat etmeliyiz. Arzettiğim 
gibi hırsızlara manialar teşkil etmeli. Yoksa hır
sızlık vaki olduktan sonra bir vatandaşın mahkûm 
olması şayanı arzu değildir. Olmamak ta imkân
sızdır, beşeriyette olur. Fakat tahdit etmek için 
tedbirler almak lâzımdır. Onun için bütün Vekil 
arkadaşlardan bilvesile rica edeceğim ki, bizde 
Meclisi Âlide kontrol gevşek olduğu gibi vekâlet
lerde de kontrol namına, nazımlık namına bir 
şey kalmamıştır. Bu noktaya çok ehemmiyet ver
sinler ki, bu sui istimalin bir az önünü alalım. 

Sonra bir iş tahkikat safhasına döküldükten 
sonra 1 - 2 - 3 - sene silinenleri var ki bunların man
zarası çok acı ve feci oluyor. Binaenaleyh bun
ların da çok çabuk mahkemeye verilmesi husu
sunda da tedabir almalarını Vekil arkadaşlardan 
rica edeceğim. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim, bu 
kanunun mevzuu, cezadan ziyade usuldür. Usulü 
tahkikattır. Meselâ, irtikâp, ihtilas, rüşvet, vazi
feyi sui istimal cürümlerinden dolayı bir memu
run hakkında tahkikat icrasını doğrudan doğruya 
Cumhuriyet müddei umumisi yapıyor. Vazifeyi sui 
istimal dedikten sonra zimmet te, hepsi de bunun 
içine girer. Binaenaleyh böyle bir kanun yap
maktansa, memurin muhakemat kanunu mülga
dır demek daha doğru olurdu. Bendeniz bu ka
nunun maksadı temin edeceğine kani değilim. 
Cumhuriyet müddei umumisi cürme muttali ola
cak, tahkikat yapacak, evrakı tahkikiye Adliye 
Vekâleti vasıtasile ait olduğu Vekile gelecek, Ve-
"kil isterse tahtı muhakemeye alınsın diyecek. 

Birinci mecliste memurin muhakemat kanunu
nun ilgası hakkında iki arkadaş ayrı ayrı teklif 
yaptılar, o vakit Adliye Encümeni ile, Dahiliye 
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Encümeni müşterek tetkikat icra etti ve neticede 
teklifi yapan arkadaşların fikirlerine, reylerine 
müracaat olundu, meselâ; vazifei mülkiye hemen 
hemen lâytiattır, sayım işi var, o vakit aşar vardı, 
tabii bunlar sayılamıyacak kadar çoktur. Bunun 
hakikaten bir cürüm olup olmadığını tetkik için müs-
tantiklerimiz, müddei umumilerimiz çok müşkülât 
çekeceklerdir. Bir heyeti mahsusa yar ki bu ilk tah
kikatı yapıyor. Oradaki kaymakam, mal müdürü 
ve tahrirat kâtibi var vaktile hâkimler de bulu
nuyordu. Şimdi tabii inzibat komisyonu var. Eğer 
kavanini mülkiyeye müteallik ise mütehassıs demek 
olan kaymakam tabiî onun cürüm olup olmadığını 
tetkik ediyordu. Muamelâtı maliyeye taallûk ediyor
sa kavanini maliye de ihtisası olan mal müdürü, 
evet bu cürümdür diyordu. Umuru tahririyeye ait 
ise tahrirat kâtibi, binaenaleyh her biri ayrı ayrı 
ihtisasları dolayısile bunu müttehiden tetkik edip 
bir cürümdür diye karar veriyorlar ve tahtı muha
kemeye alınıyordu. Şimdi bu usulü kaldırarak 
yalnız müstantige bırakıyoruz. Müstantık Bey 
kavanini Devleti kamilen tetkik edecek, bu cürüm 
mü, yoksa değil mü. diye. Halbuki onun binlerce 
meşgalesi vardır. Sonra bendeniz, açık söyliyeyim 
bu kanunun mülkiye memurları ile müddei umumi
ler arasında mucibi infial olacağını tahmin 
ediyorum birinci meclisin son içtima senesinde 
muhakemat kanununa bir zeyil yaptık, hatır
larsınız. Bunun adına birinci meclisin sonunda 
muhalif geçinenler masuniyeti şahsiye kanunu 
dediler. Sonra, bu kanun ne oldu; tefsirlerle izaha 
mecbur olduk. Binaenaleyh benim kanaatimce 
bu kanun tahkikatı doğrudan doğruya cumhuriyet 
müddei umumiyesine bırakıyor, çok güzel fakat, 
neden şüphe ediliyor. Meselâ bu gün vazifesini 
nezahet ve namusla ifa eden bütün memurlar* 
bilhassa rüesayı idariyye böyledir. Eğer rüşvetin 
önüne geçmek istiyorsak efendiler salâhiyet verelim. 
irtikâp ve irtişa ettiğine muttali oldukları bir 
memuru dışarı atsınlar ve hükmen tahakkuk ederse 
Devlet memuriyetinde kullanmamak kaydını kabul 
edelim. Memurin adliye hakkında hükkâm kanunu 
kâfidir diyorlar. Demek bu cürümle ittiham edilen 
yani bütün irtikâpla müttehim olanlar yalnız mülki
ye memurlarımıdır. Bendeniz katiyen tenzih ederim. 
Binaenaleyh bu kanun Cumhuriyet müddei umumi
sine bir cürüme muttali olduğu anda tahkikat salâhi
yetini veriyor. Bu suretle müddei umumî tahkikata 
başlıyacak vali veya kaymakam bundan müteessir 
olacak ve bu yüzden de adliyecilik, mülkiyecilik 
başlıyacak. Eğer bu kanun böyle çıkarsa iki tarafı 
da memnun etmiyecektir. Encümene iade olunarak 
her iki tarafı tatmin edecek bir şekilde meclise 
getirilmesini teklif ederim. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? 
Kılıncoğlu Hakkı B. (Kocaeli) — Söz açılmış 

iken en canlı bir noktaya temas etmek isterim. Siz 
dalıi vakıfsınız ki memlekette bir hoşnutsuzluk var-4 
dır. Bunun âmilleri pek çoktur. Bunun en birinci 
âmili irtikâp ve irtişadır. 

Bu elim hastalığı kökünden kal etmek lâzım
dır. Binaenalyeh ne yapmak lâzım ise gerek Heye
ti Celileniz gerek Heyeti Vekile bunu bulmalıdır. 
Bu suretle belki hepimizi memnun edecek hadisat 
zuhur edebilir. Bir çok vakalar biliyorum ki, on
ları burada birer birer saymak lüzumunu hisset
miyorum. Fakat ayni zamanda mürtekipler, mür-
teşiler mahkemelerde siyanet görüyorlar ve kur
tuluyorlar. Bundan bir kaç tanesini sayabilirim. 
Binaenaleyh bu hususta Muhterem Adliye Vekili
mizin nazarı dikkatini celbederim meselenin can 
noktası budur. 

Reis — Efendim; başka mütalea var mı? 
Ethem B. ( Samsun) — Mevcut bir memurin 

muhakemat kanunumuz vardır. 
Burada bazı tahkikat safhalarında icra edil

mesi lâzım gelen muamelâtı müşir yeni bir şekil 
mevzuu bahistir. Bu yeni şekil içinde vazifeden 
münbais hususlardan tevellüt edecek ceraim üze
rinde bazı cürümler vardır ki onları da ayırmış 
ve yeni bir şekilde takibata tabi tutmuştur. Mev
cut memurin kanunu askerlerin ve hâkimlerin 
haricinde kalan idare memurlarının vazifelerinden 
dolayı tehaddüs edecek efali cürmiye itibarile 
takiplerine taallûk eden ahkâmı ihtiva ediyordu. 
Bunların içinde rüşvet, ihtilas, irtikâp ve emniyeti 
sui istimal gibi Devlete taallûk eden hususlar ve alım 
satıma fesat karıştırmak gibi cürümler eeraimikebire 
diyeceğimiz işler bu hesabın içinden çıkarılmış ve 
kanunun birinci maddesinde bu cürümlerle maz
nun olanlar ve bu cürümlere iştirakten dolayı 
maznun olanlar hakkında memurin kanunu hüküm
lerinin gayri cari olduğunu irae etmiştir ve iraeden 
sonra da bunların usulü tahkiki hakkında yeni 
bir şekil kabul etmiştir veyahut kabul etmekte 
bulunmuştur. Efendiler hiç şüphe yoktur. Bazı 
cürümle haysiyesti Devleti ihlâl eder mahiyette 
olmaktan dolayı Devlet otoritesine taallûk etme
sinden dolayı fazla tarruza fazla hücuma maruz 
kalır, O gibi ceraim mürtekipleri de şüphesiz taki
bata maruz olmalıdırlar. Bazı hadiseler vardır ki 
hiç şüphesiz vukuu anında ona karşı şiddetli dav
ranmak hissi gelir ve yene bu gibi hadiseler karşısın
da şiddetli davranılacağı sırada ittihazı lâzım gelen 
tedabiri de düşünmek lâzımdır. Burada onlar düşü
nülmüş müdür? Mesele ne şekildedir. Hadiseler mü-. 
himdir. İrtikâptır, irtişadır, zimmete Devlet malı 
geçirmektir. Emniyeti Devlete taallûk eden işler
de Devlet emniyetine taarruz etmektir. Hiç şüphe 
yoktur ki zararlı işlerde Devlet, emniyetini kendi
sine tevdi ettiği memurların bu emniyeti sui isti
mal etmeleri hiddeti ve şiddeti daha ziyade celbe-
decek bir mevzudur. 

Fakat bu mevzu üzerinde işlerken, bu arızaları 
bertaraf etmeğe çalışırken istidlale müstenit mülâ
hazalar ve mütalealarla vaziyet üzerinde daha 
ağır davranmak işi, daha fena bir şekle sokmak 
imkânı da vardır. Kanunun 2,3 üncü maddelerin
de Cumhuriyet Müddei Umumileri tahkikata geç
meden evvel haricî bir tahkikat yapacaklardır, 

6 -
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Güzel, bu tahkikat ihzari bir tahkikattır ki her hal
de her hangi bir mücrimin isticvabı mahiyetinde 
değilde muhitten aldığı intibalarla kendi kafa
sında bir, fikir temerküz ettirecek ve bu fikir me
murun maznun olduğunu temin edecek kuvvet ve 
kudret gösterdiği zaman eğer o memur merkezden 
mansup Vir memur ise mensup olduğu vekâlete, 
talî memurlardan ise makamı vilâyete müracaat 
edecektir. Eğer bundan sonra mütaleası tasvip 
edilirse müddeii umumî tahkikata başlıyacak ve 
bu tahkikat tahkik heyeti marifetile veya şim
di diğer suçlarda olduğu gibi müstantıklar ma-
rifetile yapılacaktır. Ve bu tahkikat ekseriyetle 
mevkufen cereyan edecek Devlet otoritesine taar
ruz telâkki edilen işlerde şiddetle ve kemali cid
diyetle hareket edilmesi çok matluptur. Ve men
kuldür. Fakat burada hissiyat tesir edecektir. De
min bir arkadaşımız tevatür beyinesinin bu meselede 
esas ittihaz edilmesini mülâhazaten beyan buyur
dular. 

Efendiler; böyle Devlet otoritesine taarruz 
eden insanlara yapılacak muamelenin şiddetli 
olması makuldür. Lâkin bu şiddeti yaparken vu
rup kırmak, adamları tevkif etmek meselesi bir 
az da kanunun içinde his meselesi olarak varit 
olabilir. Diğer taraftan bu tevatürü anlarken 
her memlekette olduğu gibi bizde de bir takım 
kötü ruhlu adamlar bulunur ki rezaletlerden haz 
duyarlar. Onlar da ortalıkta propaganda yapar
lar. Binaenaleyh Cumhuriyet müddeii umumisinin 
fikrini tağlit edecek âmillerin birincisi kendi asa
biyeti, fiilin ve cürmün ehemmiyetine karşı hid
detle ve şiddetle hareket etmek lüzumunun, ikin
cisi etrafın buna verdiği intihaların bu kazaî sı
nıfa mensup şahsiyeti; hissiyatına tebaiyetle hak 
ve hakikatin dışında bir mecraya sevketmeğe 
acaba mani olabilir miyiz? 

Eski kanunla yeni kanun arasındaki fark şu
dur-: Eski kanunda idare müfettişleri ve eğer talî 
memur ise vali tahkikat yapar. Ve memurini ta
liye için vilâyet heyetlerine, memurini merke
ziye için şurayi Devlete tahkikat evrakı ı 
giderdi. Şimdi asıl mevzu bu heyetlerin ara
dan çıkmasıdır. Acaba bu hal, meselenin hal ve 
intacına yardım edecek midir ? Fakat burada da 
teşkilâtı hazıramıza göre büyük memurlar için 
Şurayi Devlet daha küçükleri için vilâyet merkez- j 

—- lerinde tetkik heyetleri,-var. » Zannediyorum ki 
muhitin verdiği geyri tabiî ve kendi şahsındaki 
asabi hislere tebaan memur hakkında fazla hücum 
gösterecek olan müddeii umuminin münferit ha
rekâtından tevellüt edecek aksaklık ve yanlış-1 

—.- lıkları ki memuldur. O heyetler daha muslihane 
ve meseleyi daha müdekkikane tetkik etmek su-
retile bertaraf ederler. Ve lüzum veya men'i 
muhakeme kararı verirler. Bu şekil ve vaziyet 
komplikasiyona, ihfiTaBâ mani olan bir tedbirdir. | 
Eğer eyi bir iş yaparken onu daha kötü bir istikame- j 
te sevketmek yoluna gidersek hiç: şüphe yoktur ki 
eyi idare etmek istediğimiz Hükümet makinesini' 

I fena vaziyetlere sokmuş olacağız, bu bir mütale-
adır. Belki hadiseler, vakıalar bunu böyle göster-
miyecektir. Fakat bendeniz diyorum ki kim olursa 
olsun Cumhuriyet müddeii umumisi olsun, başka bir *" 
şahıs olsun ona münferiden lıer hangi bir 
adamı mücrümdür diye hakkında karar ver
dirmek bir az fazla olur. Bu kadar bü
yük salâhiyetleri yükse"kT"~nüfuz ve takdir 
saltalarını bir şahısta temerküz ettir
mekteki hikmet, zannederim zaif oiur. Bunu bir 
heyetin tetkik ve muhakemesine TJırakmak bir 

haz da asabiyet ve hassasiyetle ve yahut kötü ruh
ların tevlit ettiği helecan ve heyecanların netayi? 
cini bir az daha düzeltmek ve eyileştirmek için 
faideli olur. Kanun istidlale müstenit bir takım 
noktai iEtîva etmekte ve bu noktalar kanunun 
ruhuna esas olarak gösterilmektedir. Bu bir pren
siptir. Bir mürtekip ve mürteşi Devlet hazinesine 
fena nazarla bakan ve Devletin emniyetini ihlâl 
eden bir adam hakkında belki ani bir hareket ve 
tedbir almak üzere bir çare bulmak lâzım bir 
keyfiyettir. Ancak bu fena hareketlerin izalesini 
isterken tamir ve telâfisi gayri kabil ikinci bir 
mesele ihdas etmek te doğru olamam. Tahkikatın 
istikametini tayin edecek kaideler, kanunlar şa
yanı kabul olmalıdır. Tevatürle kötü ruhlu__adanı
ların ortaya a j ^ ^ ı ^ t y i ^ £ v e o^yialard^tn*İezzet âF 
maFıstıyenmsanların güf tügûları~ hir adjamın teczi-
yjeJTiç3n^bîr^.üstür olamaz. Fenalıklara hücum edil-' 
meli, fakat, dîğcF fenâîıLlara mahal vermemek y 
şartile, kanunun bu noktadan noksanları varsa 
bunu etraflı tetkik etmek suretile Devlet otori
tesine taarruz ve tecavüz eden şahsiyetlerin tec
ziye edilmesi lâzımdır. Mevzuatı hazıra buna kâfi 
değilse tadil edilebilir. Maruzatım bundan ibaret
tir. 

Ahmet Enver B. (İzmir )— Ben bu kanunun 
müfit olduğuna kaniim, Çünkü bu kanun, bir usul 
kanunudur. îsbat kanunu değildir. Tevatürle veya 
şuhudu şahsiye ve karain ile bir cürüm sabit olur. Bu 
mesele mevzubahs değildir. Maksat, tahtı zanda 
bulunan bir memuru en kısa yoldan hâkim 
huzuruna çıkararak beraat veya mahkû
miyetini temin etmektir. Şimdiki mevzuat Malû
mu Âliniz bir takım uzun yollardan, kanallardan 
geçer. Heyetler tetkik eder. Bu heyetler, kanunen 
ve mantıkan hey'atı hukukiye ve kazaiye değil
dirler, hâkim değildirler. Cürüm var mıdır, yok 
mudur, bu hususta da ilmî ve amelî kudretle mü
cehhez değildirler. , 
Memur gelip itiraz ediyor. Mafevka gidiyor, 
Şurayı Devlete gidiyor, böylece bu evrak belki 
de yıllarca, sürüncemede kalıyor. Şimdi biz bu 
kanunla bu yolu kısaltıyoruz. Hatta zannediyoruz ki 
bu yolun kısalması, memurun lehindedir. Çünkü 
memur da bir an evvel huzuru hâkime çıkmasını 
ister. Masum ise masumiyetini elde etmek ister. 
Değilse, o da selâmeti umumiye namına cezasını 
görsün. Binaenaleyh tevatür ve şayia meseleleri-

' nin bu kanunda yeri yoktur. Tahkikat hâkimin-
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den sonra nihayet maznun ceza hâkiminin huzuru
na çıkacaktır. Ceza mahkemesi, şu veya bu delil 
ile mukayyet değildir. Salâhiyeti, kanaati vasidir. 
İkincisi; Muhterem Süleyman Sırrı Bey bir endi
şeden bahsettiler. Bir adliyecilik bir mülkiyecilik 
endişesi olabilir, dediler. Bu kanun bu endişeyi de 
bertaraf etli. İşin iki safhası vardır: Biri hakkı 
tahkiktir, diğeri hakkı takiptir. Cumhuriyet 
Müddei Umumisinin takibat hakkı yoktur, tahkik 
hakkı vardır. Bir vatandaş gelmiş, şikâyet etmiş
tir. Şikâyeti alır, tetkik eder, memura soramaz 
evrakını yapar vekâlete gönderir. Son söz vekâleti 
aidesinindir. Vekâlet takibat icrasına lüzum görür
se, lüzum gösterecek ve takibat başlıyacaktır. 
Bunda ne endişe vardır. Hiç bir müddei umumî 
mülkiye memuru üzerine bir tahakküm yapacak 
değildir ve hiç bir vekili mes'ul bu evrakı yanında 
alakoyamaz. Evrak meyanmda cüz 'î, külli bir delil 
görürse, bu memuru ben mahkemeye veremem di
yemez, mecburen mahkemeye sevkedecektir. Bina
enaleyh bunda hiç bir endişe varit olamaz. Rasih 
Beyefendi cezanın ağırlaştırılması lüzumundan 
bahsettiler. Efendim, cezayı ağırlaştıracak kanun, 
kanunu cezadır. Usul kanunu değildir. Rüşvet ve 
irtikâp cürmünün bu gün ceza kanunumuzda mev
cut olan hükümleri kâfi gelmiyorsa tadil edelim. 
Binaenaleyh bendeniz bu kanunun memurların da 
lehinde olduğu kanaatındayım. 

Rasih B. ( Antalya ) — Daha sigortalıdır de-
ğilmi? (Handeler) Encümen namına mı soyuyor
sunuz'? 

Enver B. ( îzmir) — Hayır şahsım namına. 
Rasih B. ( Antalya ) — Maşaallah. 

Enver B. (İzmir) — Hakkım yok mudur, hem de 
prim vermeden sigorta ediyoruz. Binaenaley ben
deniz bunun memurinin daha ziyade hukukunu, 
haysiyetini vikaye edeceği kanaatile Heyeti Celile-
nin mazharı kabulü olmasını rica edeceğim. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Efendim; 
kendilerinden sual sormak istediğim Beyefendi 
mazbata muharriri değilmiş. Onun için buraya çık
tım, müddei umumi tahkikatı yapacak eğer 
memur iradei milliye ile tayin edilmişse vekâlete 
gelecek vekâlet müddei umuminin tetkikat ve 
tahkikatı aleyhine olarak kat'iyen cürüm görme
diği takdirde tahtı muhakemeye almıyacak; almaz
sa müddei umuminin meşgalesi ne olacaktır ? Memu 
rin mulıakemat encümeninde bulunduğumuz zaman 
kazanın birinde eşkıya takip eden bir zabit tahtı 
muhakemeye alınmıştı. Bu zat eşkıyayı imha etmiş, 
metrukâtını zabıt varakasına derç etmemiş, vazi
fesini sui istimal etmiştir, diye bunun hakkında 
lüzumu muhakeme kararı verilmiş. Evrak encü
menimize geldi. O vakit beraber bulunan arkadaşlar 
bilir. Zabit lüzumu muhakeme kararma itiraz 
ediyor, ve efendiler; on saat müsademe ettim ve 
iki yerimden yaralandım, neticede eşkıyayı 
mahvettim, on saat müsademeden ve bu yaralar 
ve kanlardan sonra bende eşkiyanın metrukâtını 
birer birer sayıp zabıt varakasına derce-

debilecek şuur kalırmı? vicdanınıza müracaat 
ediyorum dedi. İşte bu vazifeyi sui is-
timalmiş, müddei umumi Bey tahtı muhakemeye 
alsın. Bunu takdir edecek adliye kanunu değil
dir. Tekrar ediyorum bu kanun mülkiyecilik, 
adliyecilik ihdas edecektir. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Efendim; 
bu kanunun tedvininden maksat zannederim ki 
irtikâp, irtişa ile bazı sui istimalâtın önüne 
geçmektir. Fakat acaba bu kanun o gayeyi tamamen 
temin edecek midir, ctmiyeeek midir? ve buna 
dair olan eski kanun acaba o irtikâp, irtişa ve sui 
istimalâtı imhaya kâfi mi idi, değilmi idi? yeni 
kanuna bakılırsa kâfi olmadığı anlaşılıyor. 

Halbuki efendiler; ben irtikâp ve irtişanın, mev
cut kavaninin ademi kifayesinden arttığına kani 
değilim. İrtikâp irtişa ve sui istimalâta, bir memu
run mebdei memuriyetinden itibaren noksan bir 
murakabe altında bulunması ve o memur alınırken 
mazisinin ademi tetkiki, hizmeti esnasında 
alameratibihim murakabenin, hakkı nezaretin 
tamamile ifa edilmemesi gibi hususlar sebep ve 
mebde oluyor. Yoksa malûmu ihsanınız irtikâp 
ve irtişa bilfiil ani icra edilen darp, adam öldür
mek gibi suçlara benzemez. Darp, adam öldürmek 
ani olur. Hırsızlık ise ani olmaz irtikâp ve irtişa 
tasavvur edilir düşünülür. Öyle düşünülür ki darbı 
mesel mucibince minareyi çalan kılıfını hazırlıyor. 

İşte memurin mulıakemat kanununun bu ce-
raim esbabını tecziye edememesi kanunun fena
lığından değildir. Arzettiğim gibi cürmün ani 
cürümlerden olmayıp evvelce düşünülmesinden, 
minareyi çalarken kılıfının hazırlanmasından ileri 
geliyor. Şimdi eğer biz memlekette hakikaten 
bir yara gibi olan irtikâp ve irtişayı ve sui istima
li; ti mendeceksek bunlara mani olalım .Eğer ka
nunla irtikâp ve irtişayı menetmeğe kalkacak 
olursak muvaffak olamayız. Çünkü bazı efal var
dır ki cezası idamdır., diyoruz. 

Muhittin Nami B. ( Bitlis ) — Cezayı kaldır
malı mı? 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) Devamla — Bu 
cezayi mucip olan efale sebebiyet vermemeli Beye
fendi; bir memur alırız mazisine bakmayız 
vazifesini yapıyor mu, yapmıyor mu, bunu mura
kabe etmeyiz ve yine bir arkadaşımızın dediği gi
bi bir murakabe ve teftiş heyeti vardır. Bunu 
kaldıralım demiyoruz. Bunların arttırılmasına da 
taraftar değilim. Yalnız mevcut olan heyeti tef-
tişiyenin kalitesini tezyit edelim. O heyet sıkı tet
kikat yapar ve tedabiri mania ittihaz ederse 
sui istimalâtın önüne geçebiliriz. Yoksa tedabiri 
zeeiriye ile bunun önüne geçmek imkânı yoktur. 

Sonra Enver Beyefendi kardeşimiz buyurdu
lar ki bu kanundan maksat tahtı zanda bulunan 
bir maznunu gayet kısa bir yoldan hâkim huzu
runa çıkarmaktır. Son söz olarak söyleyim ki 
eğer bu kanun bu kadar kısa yoldan maznunu 
hâkim huzuruna çıkarıyorsa sizi tebrik ederim. 

Mazbata Muharriri Salâhattin B. (Kocaeli) — 



Efendim; Hükümetçe teklif edilen bu lâyihayi 
ilk defa tetkik eden Adliye Encümeni noktai 
nazarını mazbatasında muhtasaran arzetmiştir. 
Noktai nazarımız, irtikâp, irtişa ve saire gi
bi lâyihanın birinci maddesinde sayılan cürümler 
hakkında yeni bir ceza hükmü vazedilmemiştir. 
Bazı Muhterem arkadaşların buyurdukları gibi 
bu kanun memurların; memurlar hakkında hususî 
bazı ahkâmı ihtiva eden memurin muhakemat ka
nununun Jıükümlerinden istisna edilerek umu
mî hükümlere yakın bir şekilde tahkikat ve ta
kibata tabi tutulması esasını istihdaf etmektedir. 
Buna saik olan şey, bu güne kadar çok hafif 
cezalar altında bulunan fiillerin bu gün ehemmi
yetle nazarı itibare alınarak yeni bir şekilde ce
zaların ağırlaştırılması değildir. Usul ve merasim 
noktasından ihtisarda bulunarak, hakikatin te
cellisi emrinde bir sür'at temini düşünülmüştür. 
Bu itibarla lâyihada gösterilen hükümler ta
dillerle bu şekli iktisap etmiştir. Malûmu Devle
tiniz evvelce yalnız memurin hakkındaki tahkikat 
ve takibat değil muhakemeler bile hususî idi , ve 
muhakemeleri mehakimi idariyede rüyet edilirdi. 
Bu memurin muhakemat kanunu neşredildiği | 
zamna mehakimi idariyye lâğvedilmiş gerek 
efradın ve gerek memurların umumî mahkemeler 
huzurunda muhakeme edilmesi esası çok seneler 
evvel kabul edilmişti . Tahkikat ve takibatta 
hususî bir takım hükümlere tabi olması keyfi -
yeti hiç bir imtiyaz ifade etmez. Olsa olsa 
memurların, bahsedilen bu ceraimi irtikâp etme
leri ihtimali olduğu kadar kendilerine masum 
oldukları halde böyle isnatlarda bulunmak ih
timali de mevcuttur. Böyle her şayia ve her is
nat üzerine bir kimsenin mücrim olduğunu ka
bul etmek lâzım gelse idi bu adalete vusul için 
usul ve merasim diye vazolunan' bütün kaideler 
bir çok mütemeddin Devletlerce kabul edilmez
di. Bu itibarla o maznun olan memurların me
muriyet nüfuzlarını ve halkın bir takım hizmet
lerini ifa ile mükellef bulunmaları dolayısile 
böyle zanlar altında kaldıkları müddetçe efrattan 
ayrı bir usul tahtında bunlar hakkında tahkikat 
ve takibat yapılmasının şu mülahazalara mebni 
lüzumu tasdik edilmiş ve böyle hususî hü
kümler konulmuştur. Burada sayılan cürümlerin 
arzettiğim gibi zararı ve tesiri daha şiddetlidir. 
ve bunların mümkün olduğu kadar sür'atle hal
ledilip hakikaten isnat vaki ise bir an ev
vel kanunun avakıbine getirilmek, mahkûm 
edilmek değilse beraet ve masumiyetleri izhar 
edilmek lâzım gelir. Burada Dahiliye Encümenin 
tetkik ederek, o kuyudu bir az daha fazlalaş-
tırmak suretile vücude getirdiği lâyihada hep 
bu noktai nazarlar güzetilmiştir. Hazırlık tahki
katı diye tahkikat yapacak olan Cumhuriyet 
müddei umumileri efrat hakkında da bu salâhi
yeti istimal edebilir. Çünkü: ceza mahkemeleri 
usulü kanunumuz bir kimseye maznun unvanını 
sıfatını vererek hakkında hukuku amme davası' 

i açılması için daha evvel bir takım tahkikat 
yapılmasına salâhiyet veriyor. Eski usulümüzde 
olduğu gibi bir takım cürümler için derhal müş
teki ve müddeii şahsı vaziyetine geçince müddei 
umuminin yapmağa mecbur olduğu ahval 
pek kısaltılmıştır. Sekiz madde üzerine derç-
edilen ehemmiyetsiz bir takım suçlara hasredil
mişti. Bu itibarla memurlar hakkında da hat
ta memuru sorguya çekmeksizin bu hazırlık tah
kikatını yaparak eğer hukuku amme davası a-
çılması neticesine variyorsa iradei milliye ile 
mansup memurlar hakkında vekâletlere, diğerleri 
hakkında da kaymakamlara meseleyi bildirmek 
ve onların muvafakatini almak lâzım gelecek
ti. Vilâyette valiler, iradeli memurlar hakkında 
da mensup oldukları İcra Vekillerine müracaat 
edeceklerdir. Şimdi söz alan muhterem arka
daşlarım encümene iade mütaleasında bulunanlar
dan Yusuf Beyefendi ceza kanunu hükmünün 
teşdidine matuf beyanatta bulundular. Arzet
tiğim gibi bu lâyihanın rüşvet hakkındaki ah
kâmı cezaiyeye taallûku yoktur. Eğer o husu
sa ait bir tadil teklifini mütalea buyuruyorlarsa 
şüphesiz teklif ederler ve o ceza kanununun 
o maddesine taallûk eder bir teklif mahiyetinde 
olmak üzere teklif olunursa elbette tetkik edi
lir. Yoksa bu mütalea, bu lâyihanın encümene 
iadesine bir lüzum, bir sebep olarak kabul edil
mez. Eemzi Beyefendi esbabı sübutiyeye taallûk 
edebilecek mütaleatta bulundular ve rüşvet 
cürmünün iki taraf arasında tasarlanmış ve 
ispatı güç ve nazik bir mesele olduğunu tasvir 
buyurduktan sonra bir iki çare, teklif ve müta
laa ediyorlar. Bu çarelerin idarî mahiyetinde 
olanının yine bu lâyiha ile münasebeti yoktur. 
Yani bir kere müfettişlerin raporu üzerine 
kendisinin irtikâbı şayi olmuş ikinci bir 
teftiş takibinde ayni neticeye varılmışsa artık 
bu memuriyetten ihraç edilmeli ve bu ihraç ka
rarına itiraz edenler hâkimler ise Mahkemei 
Temyize ve diğer idare memurlarından ise Şu
rayı Devlete gidilsin diyor. Bir memurun her 
hangi bir vatandaştan farklı olarak idarî tah
kikat ile böyle bir akıbete duçar edilmesi ve 
mahkemelerde kanun yollarına müracaat salâ
hiyetinin kendilerinden nezedilmesi doğru bir 
şey değildir. Hiç bir vakitte memurlar aleyhine 
bu derece alcyhdaranc sui zanda bulunmak salâhi
yeti de kimsede yoktur. 

Tevatür bahsine gelince: Biz bu günkü mev
zuatımıza göre hukuk işlerinde bile hâkime bir 
hakkı takdir kabul ediyoruz. Ceza meselesinde 
hâkimin yegâne medarı hükmü kanaati vicdaniye
dir. Tetkik etmiş oldukları delâilin bazı fennî 
kısımları hakkında ceza kanunu şu şekilde mua-
mele^yapacaksın der. Yoksa 100 kişi belki aleyhine 
söz söylediği halde o fiilin subutuna kanaat ctmi-
yen bir hâkim beraet kararı vereceği gibi bir kişi
nin sözile de bir adamın vücudunu izaleye müntehi 
olacak ölüm cezası da verir. Bu da kanaati vicda-
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iriyedir. Başkaca esbabı hüküfti <diye bilhassa me-1 
saili cezâiyede hiç bir ş/ey gösterilemez. Bu iti
barla Ethen Beyefendinin mütalealarına bu husus
ta iştirak ederek <5yle bir cem 'i gaf ir • halinde 
şu veya bü âdet de kimselerin bir memur aley
hinde söz söylemesi o memur aslen masum ise 
onun ismetini lekedar edecek tesir ve neticeler 
veremez. 

Rasih Beyefendinin beyanatı gene idarî mua
melâta taallûk etmektedir. Hakikaten murakabe
nin kuvvetli olması temennileri şayanı kayittir. 
Fakat bu lâyiha ile alâkası yoktur. Bilvesile bu
nun lüzumunu beyan buyurmuş oldular ki her 
halde nazarı dikkate alınmağa değer mahiyettedir. 

Süleyman Sırrı Beyefendi memuriyet vazife
sinin sui istimali bu lâyihada kabul edilmiş noktai 
nazarına istinaden beyanatta bulundular. "Dahiliye 
Encümeni bunu kaldırmıştı. Yalnız memuri
yet vazifesini sui istimal suretile kaçakçılığa işi 
hasretmiştir. 

Binaenaleyh bütün memurların vazifesini sui 
istimal suretinde bu lâyihadaki usuller dairesinde 
takip ve tahkikata maruz kalacak değildirler. 

Ethem Beyefendinin beyanatında nazarı dik
kati acizanemi celp eden bir nokta vardır. Kendi
leri memurlar hakkında bu lâyihada ya,zılı suçlar
dan biri ihbar edildiği veya her hangi bir suretle 
bunlara muttali olduğu zaman müddei umumilerin 
heyecana kapılacaklarını soyuyorlar ve buna mu
kabil tetkik heyetlerinin her hangi bir ihtilâfa ma
ruz bırakmıyacak surette işi soğuk kanlılıkla tah
kik edeceklerini ve o suretle lüzum veya men'i 
muhakeme neticesine varacaklarını soyuyorlar. 

Hulâsatan hatırımda kalan budur. Zanneder
sem müddei umumî hukuku âmmenin vazifesile 
mükellef olduğu için bir hadise karşısında hissiya
ta kapılması kendilerinden beklenmemelidir. 

Adaleti taharri ile mükellef olan ve âmmenin 
hukuku namına takibatta bulunacak olan, taki
batta bulunan bir müddei umuminin vazifesi 
yalnız aleyhdarane harekette bulunmak değildir. 
Belki masum olan bir memurun ve ferdin masu
miyetini izhar yolunda çalışması lâzımdır. Bir 
cürüm failini kanun pençesine teslim etmeğe çalışır. 
O müddei umumî bundan büyük bir neşe duyar. Bi
naenaleyh heyecana kapılacağı ihtimalini bendeniz 
şayanı nazar ve bu lâyihanın kabul edilmemesine 
saik olacak bir sebep addedemem. 

Mazhar Müfit Beyefendi sarih bir teklif derme-
yan buyurmadılar. Memurların alınacağı zaman ken
dilerinde aranacak evsaf gene bu lâyihayi alâkadar 
etmez. Beyanatları muvafıktır ve öyle olması lâ
zımdır. 

yalnız bu itibarla bu kanun ile gayeye vasıl 
olunmıyacağına kani oluyorlar ki; onun hak
kında bir şey söylemeyiz. Başka bir teklifte 
bulunmadılar. Encümenlerin mütaleası bu kanu
nun esas itibarile şayanı kabul olacağına dairdir. 
Binaenaleyh maddelere geçilmesini teklif ediyo
rum. ' 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Bir kazada 
malmüdürü zimmetine para geçirdi diye ihbar 
edilir, Cumhuriyet müddei umumisi kazaya gelir 
işi tahkik eder, acaba kuyudatı tetkik edecek mi
dir? ettiği takdirde malmüdürü hayır böyle bir 
ihbarın esası yoktur daima murakabe tahtın-
dayım derse vaziyet ne olacaktır? binaenaleyh 
kanun noksandır encümene iade edilmelidir. 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Efendim; eğer 
cevap vermek mecburiyetinde isem müsaade edi-
nizde cevap vereyim. Yoksa kendiniz cevap veriniz. 

Reis — Buyurun! 
Salâhattin B. ( Kocaeli) — Hadiseler tesbit 

edilipte hiç bir kanuna yazılmaz, muhtelif şekil
lerde tecelli eder, bu lâyihada yazılı suçlardan 
dolayı herhangi bir memur hakkında bir ihbar 
olur veya müddei umumî böyle bir vak'aya 
herhangi bir şekilde muttali olursa müddei 
umumî o memuru sorguya çekmeksizin hazırlık 
tahkikatı yapar diyor. Hazırlık tahkikatına 
dair olan ceza mahkemeleri usulü kanununda 
müddei umumilerin vasi salâhiyeti vardır. 
O salâhiyetlerini hadisenin icabatına göre tat
bik eder ve o salâhiyetlerini istimal eder. Bu da 
tabiidir ki, kanunlar ne olursa olsun tatbik eden
lerin ihatasına, idrakine, zekâsına, ve onun zama
nına göre tatbik edilmesi gibi bir takım muvaf
fakiyet hasletleri vardır ki bunların burada izah 
ve bir kat'iyeti riyaziye ile ifadesine imkân yoktur. 
Bu salâhiyetler mevcuttur, bu şekilde icabına göre 
istimal eder. 

Ziya Gevher B. ( Çanakkale ) — Eefendim; 
sual soracağım, sualimin birisi beyefendi encümen 
namına izahat verirlerken dediler ki, idarî mahke
meler kalkarak herhangi bir sui istimalde bulunan 
memur bu suretle doğrudan doğruya adliyeye 
gider, buyurdular. Herhangi bir vali, kaymakam 
veya vekilin müddei umuminin talebi üzerine bir 
hüküm vermesi ayni bir idarî karar olmaz mı? 

İkincisi, irtikâp, irtişa ceza kanunumuzda dahil 
herhangi bir cürümdür. Bu cürmün doğrudan 
doğruya adliyeye ait olması lâzımdır. Bu suretle 
adliyeden gayri bir memurun veya bir âmirin reyi 
alınmakla hakkı kazaya bir mani olmıyor mu ? 

Üçüncüsü, madamki müddei umumî bir kana
atle hareket ediyor, vali, kaymakam, veya vekil 
hayır, derse müddei umuminin bir itirazı olmaz mı ? 

Bu üç sualimin cevabını rica ederim. 
Adliye Encümeni Mazbata Muharriri Salâhattin 

B. ( Kocaeli ) — Efendim; mehakimi idariyenin 
kalkması, memurin muhakemat kanununun 
yani eldeki kanunun neşri tarihine yani meş
rutiyet devrine taallûk eder. Ayrıca ne Şurayı 
Devlet te eski İstanbulda olduğu gibi idare mahke
mesi vardır. Ve ne de idare meclisleri, memurlar 
hakkında muhakeme göremez. Burada mehakim 
tevhit edilmiştir. Yalnız fark şudur: lüzumu 
muhakemesi takarrür edinciye kadar cereyan 
edecek safhasında adliye karışmaz. Memurini 
idare hakkında ne vakit lüzumu muhakeme 
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kararı verilirse, müddei umumî mahkemeye şevke-1 
der. Ve muhakeme umumî kaidelere tevfikan me-
hakimi umumiyede görülür. 

Siya Gevher B. (Çanakkale) — Herhangi bir 
âmirin müddei umuminin talebini ret veya kabul 
etmesi hakkı kazayı ihlâl etmiyor mu? • 

Adliye Encümeni M. M. Selâhattin B. (Koca
eli) — Şimdi iradei milliye ile mansup memurlar 
hakkında mensup oldukları İcra Vekilinden ve 
diğerleri hakkında validen muvafakat almak me
selesi hakkı kazayı tağyir eder mahiyette adde-
dilmemelidir. 

Çünkü müddei umumî bu izin ve muvafakati 
istihsal ederken maznunu yalnız sorguya çekmek-
sizin hazırlık tahkikatına ait evrakı gönderecek
tir. Ve müddei umumî o göndereceği tahkikat 
evrakında o memur hakkında bu sayılan cürüm
lerden birisi için hukuku âmme davası açılması 
neticesine varmıştır. Eğer o kaymakam veya 
vali buna muvafakat etmezse her halde o tahki
kat evrakını tâlil etmiş olmak vaziyetine düşer. I 
Yoksa bunun haricinde ben bunu hasır altı ettim, 
ben bunun hıfzına karar verdim, gibi bir şey 
söylerse, ö da kendi vazifesini sui istimal etmiş 
olur. Binaenaleyh bu, başka suretle telâkki edil
mez. Nihayet hâkimin verdiği kararlarda, kendi 
kanaati hâkimdir. Ret kararı bulunursa, hakkı 
itirazı haiz olduğundan itiraz edebilir. Bu mesele 
üzerinde sarih bir haksızlıkla bir memuru, bir 
mürtekibi siyanet ediyorsa, o da yeni bir cürüm I 
ika etmiş demektir. Başkaca bunun bir kuvvei 
teyidiyesi zannederim aranılmamalıdır. Bütün 
işler bu suretle halledilir. 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) — Üçüncü bir 
nokta daha vardır efendim, demiştim ki' müddei 
umu inin kanaati tamdır. O suretle evrakını ver
miştir. Fakat tetkik eden âmir bunun böyle olma
dığı kanaatindedir. Tetkik eden makam reddeder 
de müddei umuminin kanaati devam ederse, hiç 
olmazsa müddei umumiye bir hakkı itiraz veril
mesi mümkün değil midir? 

Adliye Encümeni M. M. Selâhattin B. (Koca
eli) — Memurların haklarında böyle hususî mu
hakeme tarzı kabulüne saik olan idarî hükümleri 
burada tasrihe lüzum görmem.. Bunun haricinde 
müddei umuminin lâyuhti addedilerek kanaati 
doğrudur diyerek başka bir tarik kabul edilmesi 
de lâzım değildir. Bu mesele de encümene pek 
taallûk etmez, şahsî mütaleam olarak arzedi-
yorum. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — 
Efendim, kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen arkadaşlarımızdan Rasih Beyefendi arka
daşımız Maliye Vekâletine temas eden bir dairede 
geçmiş olan bir vak'adan bahsettiler. Eğer vakit 
müsait oisaydı bu mesele hakkında sizlere daha 
fazla izahat vermeyi faideli addederdim. Hem 
kanuna bir esbabı mucibe teşkil etmek hem de ar
kadaşınızın bahsettiği meseleyi bir az daha tavzih 
etmiş olmak için bir iki kelime daha ilâve edece-1 

I ğim. 
Paket müdiriyetincle bir ihtilas vaki olmuştur. 

Bu kanunu müdafaa eden ve hatta onun bir az 
daha teşdit edilmesi lüzumundan bahseden arka
daşlarımın arasından bir tanesi demiştir k i : bu 
işler çok ince çok ustalıklı, çok muntazam bir 
şekilde yapılan ve hissedilmesi çok zor olan bir 
iştir demişti. Arkadaşıma hak vermek için bu 
meselenin bir safhasını Meclisin nazarı ıttılaına 
arzetmek istiyorum. Mevzubahs olan adam, mev-
zubahs olan senenin hesabını inceden inceye tet
kik ettirdikten sonra, tetkik dairesinden beriüz
zimme olduğuna dair mazbata dahi almıştır. Bu 
gün tetkik edilen bu mesele ve ihtilasın yekûnu 
(60) bin küsur liraya çıkmaktadır. Bu hesap 
arzettiğim gibi tetkik daireleri tarafından mua
yene ve tetkik edilmiş ve beriüzzimme olduğuna 
dair bir mazbata dahi bu adama verilmiştir. Bu 
kadar karışık mesail arasında bir tanesini He
yeti Celüeye arzedecek olursam görülecektir ki ; 
yalnız deftere bakmakla, yalnız teftiş etmekle 
her vakit bir cürüm mutlaka meydana çıkarıla
maz. Bu cürümlerden bir tanesi bu arzettiğim 
şekilde cereyan etmiştir. 

Bu gün Ankarada bulunan müesseselerden 
birisi; depozito olarak iki bin lira para yatırmıştır. 
Ve bu iki bin liralık makbuz oraya verilmiştir. 
Bu meblâğda deftere iki kuruş olarak kaydedil
miştir. îki kuruş olarak kaydedildiği zaman ha-

I kikaten herkesin nazarı dikkatini celbetmesi lâzım 
olan bir hadise olarak, defterin içerisine yerleşmiş 
olmak gibi vaziyet hatıra gelebilir, iki kuruştan 
şüphe edilebilir ve iki kuruşun arkasından gidilerek 
bu ihtilas- meydana çıkarılabilir. Hayır efendiler 
bunu yapan adam çok ustalıklı hareket etmiştir. 
Gümrük alındıktan sonra bilirsiniz ki bir de tet
kik müdüriyeti vardır. Yapılan muamelenin doğru 
olup olmadığını tetkik eder ve ekseriya iki kuruş, 
üç kuruş on beş kuruş gibi lehte ve alyehte güm
rük memurları tarafından yapılan hataların tashi
hi için tebligatta bulunur. îşte ayni müessese için 
iki kuruşluk bir tashihi hesap daha evvel tetkik 
müdüriyetinden gönderilmiş bulunuyor. Binaena
leyh iki bin lira deftere iki kuruş olarak kaydedi
lirken, filân tetkik müdüriyetinden gelmiş olan 
iki kuruşluk hesabın tahsili neticesi olarak kayde
dilmiş olduğu görülüyor ki bunun hiç bir tetkik 
memuru hiç bir müfettiş iki bin liraya mukabil 
olduğunu bulmasına imkân ve ihtimal yoktur. 
Bazı hırsızlıklar; bazı ihtilaslar, bazı irtikâp ve 
irtişalar pek kaba yapılabilir ve suhuletle buluna
bilir. Yalnız bunların içerisinde bir arkadaşımın 
burada söylediği gibi, o kadar ustalıkları o kadar 
inceleri o kadar muntazam eşkâl dahilinde tatbik 
edilmişleri vardır ki, arzettiğim gibi muhtelif 
teftiş dairelerinden geçtikten muhtelif tahkikat 
safhaları geçirdikten sonra dahi bunların izlerin
den, bunların fiillerinden bir nebze ile meydana 
çıkarmak ihtimali kalmaz. Onun için dir ki o ar-

I kadaşıma iltihak ederek ve ayni zamanda bu ka-
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nunun bir esbabı mucibesi olduğunu zan ve tah
min ederek arkadaşımın vermiş olduğu fırsattan 
bilistifade bunu mevzubahs etmek istedim. Bittabi 
asıl mesele hakkında takibat devam ekmektedir. 
Bizzat mücrim, eürmünün duyulduğunu hissettiği 
gün firar etmişti. Bir kireç kuyusunda yakaladı
lar getirdiler mahkeme devam ediyor, paranın bir 
kısmı da tahsil edilmiştir. 

Rasih Bey arkadaşımız diğer bir noktaya 
temas buyurdular bu umumî bir meseledir, umumî 
bir meselede her hangi bir hak bir kayit ve kanun 
her hangi bir hüküm Yüksek Meclis tarafından 
vazedilmek isteniyorsa, itiraf ederim ki ben de 
onun taraftarıyım. Yani bazı tevatür . beyyinesi 
üzerine bazı büyük şüpheler üzerine, müfettiş 
raporlarında delâil ve esbabı kâfiye dahi bulun
madığı takdirde, her hangi bir salâhiyet dahilinde 
bulunan âmirlere her hangi bir salâhiyet verilmek 
istenirse, bu tabiî doğrudan doğruya Meclisin ma
lıdır. Tetkik edilir ve tetkikat neticesinde vasıl 
olunacak netice yeniden bize tevdi edilir. Bilirsi
niz ki icra kuvveti; sadece, verilmiş olan kanunları 
harfi harfine tatbik vazifesile kendisini mükellef 
görüyor ve tabiatile de böyledir. 

Remzi B. (Sivas) — Efendim, Maliye Vekili 
Beyefendinin bahsettikleri paket gümrüğü mese
lesi hakkında tenevvür etmek istiyorum. 

Gazetelerin bahsettiğine göre bu zata ayni za
manda muhasip vekilliği de ifa ettiriliyormuş. Hal
buki veznedarlıkla muhasiplik hiç bir vakit bir 
arada içtima ettirilemez. Bu doğru mudur? doğru 
ise ait; olduğu daire bunu neden cevaz vermiştir? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — 
Efendim; Remzi Bey arkadaşımıza-bu hususta lâ
zım gelen bütün izahatı vermek isterdim. Fakat 
size söylerken de demiştim ki, burada sadece bir 
telefon darbesile almış olduğum malûmatı arze-
diyorum. Ve bunun için arkadaşımın bütün sual
lerini tatmin edecek bir mevkide bulunmıyorum. 
Şayet arzu buyurıyorlarsa bunu bir sual şeklinde 
tevdi buyururlar. Veyahut herhangi bir vesile ile 
mevzubahs ettirirler. O vakit icap eden malûmatı 
sizlere takdim ederim. 

Reis — Efendim; rüfekai muhteremedeıı bazı 
zevat söz istemişse de daha evvel kifayeti müzakere 
hakkında bir teklif vardır, 

Hamdi B. (Yozgat) — Efendim; müzakere kâfi 
değildir. Bendeniz kifayeti müzakere aleyhinde 
söz istiyorum. 

Reis — Kifayeti müzakere aleyhinde yalnız 
bir zat söz söyliyebilir efendim, buyurun... 

Hamdi B. (Yozgat) — Efendim; şimdiye kadar 
söz alıp beyanı mütalea eyliyen arkadaşların ifa
desinden şöyle anlaşılıyor: memlekette irtikâp 
ve irtişa o kadar tekessür etmiş ki önünü almak 
için Hükümet bir çare aramış ve bu kanunu o me-
yanda Meclisi Âliye sevketmiştir. Halbuki mesele 
böyle değildir. Zannediyorum ki memlekette 600 
seneden beri yapılmakta olan irtikâp ve ir^şanın 
Cumhuriyetten sonra onda biri kalmamıştır. Fa

kat Hükümet buna daha sıkı bir tedbir olmak 
üzere bu kanunu sevketmiştir. Zannederim Hü
kümet te bendenizin kanaatini teyit edecektir. 

Reis — Efendim; müsaade buyurun meselenin 
kifayet müzakeresi hakkında bir takrir vardır. 
Okuyalım. . Eğer kabul edilmezse müzakereye de
vam ederiz. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim; usule 
dair söz söyliyeceğim. Nizamnamei dahilî muci
bince son söz vekilin değil, meb'usundur. Burada 
vekil söylemiştir. Şimdi söz sırası bize gelmiştir. 
(söylendi sesleri) arkadaşım ademi kifayet hakkın
da söz söyledi. Bendeniz ise usul hakkında müsaade 
buyurulursa söz söylemek istiyorum. 

Efendim; Adilye Encümeninin Mazbata Mu
harriri Selâhattin Beyefendi « Mazhar Müfit Be
yin ifadatı. bir hüküm ifade etmediği için ben 
ne söyliyeyim » dediler Çok doğrudur beyefen
diler. Esasen ben bu kanunda bir hüküm göre-: 
medim ki benim ona dair söylediklerimde bir hü
küm olsun. (Alkışlar) Rica ederim kendileri ba
na bu kanunda bir hüküm göstersinler. Soruyo
rum bu kanun acaba irtikâp ve irtişa denilen şeyin 
vücudunu kaldırmak mahiyetini haiz- midir? Ce 
zayi teşdit ediyor mu? Hayır pek âlâ bu kanun 
irtikâp ve irtişa, stii istimale mani olacak 
ahkâmı haiz olmadığına, tedabiri maniayi muh
tevi bulunmadığına göre o halde bu deve kuşu 
mudur nedir? (Alkışlar) Binaenaleyh encümeni
mize başka bir şey söylemiyorum. Bu kanun ne 
bir usulden ibarettir ve ne de cezayı tezyit edecek 
mahiyettedir, bir hüküm de ifade etmemektedir. 
Şu halde benim sözümde de bir hüküm olmıya-
cağı tabiidir. Fakat bu kanunda mevcut olan bir 
cezayı teşdit edecek bir mahiyet olsa idi, yahut 
rüşveti, irtikâbı, sui istimali ispat edecek yeni 
deliller bulunsa idi ben de mingayrihaddin bir 
hükmü ifade edecek bir şey söyler idim, ama za
ten kanunda bir hüküm yoktur. Bittabi hüküm 
olmıyan bir kanun hakkında söz söyliyen meb'usun 
sözünde de bir hüküm olmaz. ( Gürültüler ) 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 

eylerim. 
Rize 
Ali 

Reis — Bu takririn yalnız müzakerenin kifa
yetine ait olan kısmını reye arzediyoruz. Diğer 
bir iki takrir daha vardır ki tadil edici mevaddı 
muhtevidir. Evvelâ müzakerenin kifayetini reye 
koyacağım. (Evvelâ takrirler okunsun ses
leri) Onları da okuruz efendim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı işbu 

kanunun Adliye Encümenine havalesini teklif 
ederim. 

Denizli 
Yusuf 
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YÜKSEK RİYASETE 

Memurin muhakematı kanunu bu hususta esas
lı tetkik ve tadil edilmek üzere lâyihanın encüme
ne iadesini teklif eylerim. 

Yozgat 
Sırrı 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Devlet memurlarından sadır olacak rüşvet, 

. irtikâp, ihtilas vazifeyi sui istimal, zimmete para 
geçirmek fiillerinin ayrı bir kanunla hüküm altına 
alınmasından ise: 

Esas olan memurin muhakemat kanununun bu 
günkü ihtiyaca göre tadil edilerek karşılamak 
daha doğru olur kanaatındayım. 

Meselenin bu şart dahilinde tetkiki için elimiz
deki lâyihanın müşterek olarak Adliye ve Dahili
ye Encümenlerine iadesini teklif ederim. 

Kocaeli 
İbrahim 

Reis — Efendim; evvelâ müzakerenin kifayeti
ni reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Müzakere kâfi görülmemiştir. Söz 
istiyen azaya söz vereceğim. Buyurun Enver Bey. 

Ahmet Enver B. (îzmir )— Burada irtikâp 
ve irtişanın kaldırılması meselesi mevzuubahs değil 
dir. Çünkü böyle bir dava esasen sökmez, irtikâp 
ve irtişanın kaldırılması başka bir keyfiyettir. 
Maalesef dünyanın hiç bir tarafı böyle levsiyat-
tan yakasını kurtarmamıştır ve kurtarmıyacak-
tır da. Maksat mürtekiple mürteşiyi kulağından 
tutup mahkemeye getirmektir. Ta ki her keşçe 
mucibi ibret olsun bu nokta mevzudan ayrılıyor. 
Gönlüm çok arzu ederdi ki muhterem Rasih ve 
Mazhar Müfit Beyefendiler bizi tenvir edebilecek 
bir kanun lâyihasile huzuru âlilerine çıksınlar, 
ve tedabiri mania kanunu, şudur desinler. 

Süleyman Sırn B. ( Yozgat) — İbrahim Beyin 
teklifi çok doğrudur. Tetkik müşterek encümence 
yapılsın. 

Ahmet Envenr B. ( Devamla) — Bir tedabiri 
mania, cürmün kablelvuku önüne geçmek meselesi 
vardır. Bu kanun tedabiri mania ve teşdidi ceza 
kanunu değildir. 

tlyas Sami B. (Bitlis) — Tesrii mehakim ka
nunudur. Usul kanunudur. 

Ahmet Enver B. (Devamla) — Teştidi ceza ka
nunu cezanın metnine dahildir. Malûmu Âliniz 
usul kanunile ceza tertip edilmez. 

Bilakis hâkim huzuruna hangi şekil ve me
rasimle gidileceğini gösterir. Şu halde cezanın 
teşdidi ayrı bir meseledir. Aceba Cumhuriyet 
müddei umumilerine fazla salâhiyet mi veriliyor. 
Yoksa otoritesi mi takviye ediliyor? Bu şa
yanı nazar görülmüştür. Onun zaten mevcut 
bir otoritesi vardır. Ne takviyesi ve ne de zafi 
mevzubahstir. Çok rica ederim vekâleti aidesi 
müddei umuminin tahkikata başlaması ile bera
ber kendi müfettişini yollayarak tahkikat yap
tırsın. Kanunda Cumhuriyet müddei umumisi 

alacağı ihbarnameyi nasıl tahkik ederse maznun 
mevkiine oturtulmak istenen memur aleyhinde 
vekâleti aidesi müfettiş veya daha büyük bir me
mur yollar tahkikat ve takibat yapar ve icabında 
muhakemeye sevk eder. Vekâletten bu salâhiyeti 
alan her hangi bir kanun mevcut değildir. 
Binaenaleyh bazı vilâyatta idare heyetlerinin 
haftalarca aylarca içtima edemediklerini dü
şünürsek bu hallerden mütevellit olan ve bizatihi 
memurun aleyhinde bulunan işin sürüncemede 
kalması kaziyesinin ancak bu suretle önüne ge
çebileceğimiz anlaşılır, binaen aleyh bence bu 
kanun pek muvafıktır. Tekrar ediyorum ki te
dabiri mania hakkında irtikâp ve irtişanın vuku
undan evvel manii bir tedbir varsa bittabi bu da 
kabili tetkik ve münakaşadır .ve elbette daha mü
fit olur. 

Rasih B. ( Antalya ) — Maliye Veyili Beyefen
diye verdikleri izahattan dolayı çok teşekkür ede
rim. Esasen kendileri bu gibi işler üzerinde 
çok titizdirler. Yalnız bendeniz bazı noktalar 
daha arzetmiştim. Esasen bu memur alınırken 
hatalar çoğalmıştır. Çünkü bu adam - belki ayni 
cürümle - memuriyetinden çıkarılmış bir adamdır. 
Buraya nasıl olmuşta girmiş bu nokta üzerinde 
çok titiz olan kendilerinin bir daha nazarı dik
katlerini celp • etmek istemiştim. Birde teftiş 
yapılırken minareyi çalmış, fakat kılıfını da ha
zırlamış, buyurdular. Saklamış, tetkik memurla
rından geçirtmiş, burada bir paket gümrüğü» 
müdüriyeti vardır. Eğer teftiş heyeti buraya 
gelen paketlerden böyle aylık varidatla; se
nelik varidat ne tutuyor? hiç olmazsa gözlerinin 
önünde bir az düşünselerdi bittabi bunun farkına 
daha evvel varılır ve işte daha evvel meydana 
çıkarılırdı. Yalnız bu da değildir. Bu adam 
depo tutmuştur. Ayrıca kömürcülük yapmış 
ve terzihane açmıştır. Dairesinde belki üç 
saat oturursa günün on saatini terzihanede 
geçirirdi. Her halde dairei aidesi iki sene için
de bunu haber alması lâzımdı. Bu adam bu işleri 
ne ile yapıyor? bir misâl daha arzedeyim: birinci 
defa söylediğimde arzettiğim gibi iş, iptida teda
biri maniadadır. Meselâ, geçen gün yine İstanbul 
Polis Müdüriyetinde bir şube müdürile bir kaç ar
kadaşı mahkemeye verildi. Gazetelerin yazdığına 
nazaran maddede şu idi, zannederim: pasaportlar
dan alınan bir paranın aylarca maliyeye tes
lim edilmemek suretile zimmetlerine dokuz bin 
lira geçirmeleri sonrada ayni yerde yine ayni 
havadisi verirken şu kadar ay zarfında her hal
de maliyeye yazılıp makbuzlar alınmak icap 
edermiş. Nasılsa yolunu bulmuş, bu makbuzları da 
maliyeden almış, şu hale bizim vekil bey arkadaş
larımıza bildirmek mecburiyetinde olduğumuz 
bir vaziyet vardır ki o da işlerde bir az kayitsiz-
lik vardır, itinasızlık vardır. Ehemmiyet 
vermemek vardır. Bu kayitsizliğı, ehem
miyet vermemekliği gören ve sui isti
mal kabiliyetinde olan adamlar istifade 
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ediyor. Bir misal daha arzedeyim: Bendenizce bir 
adamı memuriyete alırken göstereceğimiz titizlikle 
bu işin daha çok evvel önüne geçeceğimize kaniim. 

Efendiler; harbi umumiyi müteakip - ismini 
mevzubahş etmiyeeeğim, fakat söyliyeceğim adamı 
Maliye Vekili Bey bilecektir. - Edirnede defterdar 
olan bir adam oradaki defterdarlığından beraeti 
zimmet almaksızın buraya geçmiş, memur olmuştur. 
Sonra bu adamın Istanbuldaki vaziyeti; doğrudan 
doğruya Fransız ve ingilizlerle olan alâkası 
dolayısilc heyeti mahsusaca memuriyette ademi 
istihdamına karar verilmiş. Nasılsa Âli karar hey
etinden bir ref kararı alarak Maliye Vekâletine 
geçmiştir. Ve o vekâletin, bu vekâletin muhasebe 
müdürlüklerinde dolaşıyor. Bu sui istimalin 
esasını teşkil eden madde buradadır. Laalettayin 
memur almaktayız, hata buradadır. Laalettayin 
memur almaktayız, demekle birbirimizi ittiham 
etmek istemiyorum. Fakat bu gibi işlerde bir az 
titiz olmamızı rica edeceğim. 

Ahmet Remzi B. ( Gaai Ântep ) — Efendim; 
kanunun aleyhinde bulunmadığımı, zannederim. 
Sözlerim arasında söylemiştim ve bu kanun 
hakikaten büyük derde çare bulacak bir adım 
dır, demiştim. Yalnız rüşveti esasından kaldıra
cak çok cezri tedbirlere ihtiyaç olduğunu izah 
etmiştim. Mevzu da tamamen bu idi, Meclis; rüşvet 
diye ortada söylenen sözlerin ve hakikaten memle
kette cereyan eden hadiselerin kökünden kaldırıl
ması lüzumuna kani olduğu içindir- ki meseleyi 
esaslı surette münakaşaya koymuştur. Efen
dim gelen kanun, usul kanunudur. Biliyoruz.'; 
Söylenen sözler buna teallûk etmez. Onu da 
biliyoruz. Fakat rüşvet hakkında tedbirlere 
ihtiyacımız vardır. < Cezrî tedbirler istiyoruz, ' 
işte biz de bunu soyuyoruz. Bu itibarla I 
meseleyi ehemmiyetli bir surette tetkik etmek I 
lâzımdır. Farzedelim ki bu kanunu çıkardık, 
rüşvet bitiyor mu? Efendiler; arkadaşımız 
rüşvet bahsinden ürktü ve ona mukabil cevaplarda! 
bulundu. Efendiler, şüphesiz Cumhuriyet dev
rinde eskisi kadar rüşvet yoktur. Fakat 
rüşvetin şu veya bu kadar olması bizi tereddüde 
sevketm emelidir. Rüşvet sıfıra doğru gitmelidir. 
Eüşvet kökünden kaldırılmalıdır. Şimdi müsa
adenizle teklifimin ne maksat ve ne çerçeve dahilin
de olduğunu arzedeceğim: ı 

Beyefendiler; işi olanlar ve işi düşenler bilir
ler ki bu gün dahi en kuvvetli şahısların kulak
larına ve karşısına çıkan rüşvet hadiseleri; hatta 
çok cesurana rüşvet teklifleri meşhut olmaktadır. 
Rüşvetin ortaya çıkarılması, mahkemeye sevkedil-j 
mesi ve mahkemede subut bulması o kadar azim 
o kadar müşkül âtlı bir iştir ki onu ortaya koy
makta bir belâ teşkil eder. Bununla bir arkada
şımıza cevap vermiş oluyorum. Mesele şudur: 
Rüşvet eürmünden dolayı her hangi bir hapis cezası 
görecek olan memurların kısa bir yoldan, mera-
sinişiz olarak bir an evvel mahkemeye ulaştırıl-] 
ması hakikaten doğru bir tekliftir. Fakat mahke-i 

| meye düşen her hangi bir beceriksiz rüşvet alanın 
I pek az olacağını ve onun da mahkemede kolay 
I kolay ispat edilemiyeceğini bir daha tekrar ederim. 
J Onun için biz rüşvet alan memurlarımıza merha
met etmiyeceğiz ve etmemeliyiz. Rüşvet alan 
memurlarımızı her halde kesif ve mütemadi taki
bata tabi tutarak bir taraftan müfettişlerimizle, 
diğer taraftan onun sicil ündeki vazu etvar ve 
safahatile onu takip ederek, vekâleti tarafından, 
artık onun rüşvet aldığına kanaat gelmiş ise, 
hiç olmazsa onu Devlet idaresinde istihdam etme
meliyiz. Mesele buradadır, memurin kanunu bu 
noktai nazardan tadile muhtaçtır. Ceza kanununa 
gelince: Bendeniz ceza mütehassısı değilim. Fakat 
hatırıma öyle geliyor ki rüşvet veren adam, alan
dan daha çok hafif bir mevkidedir. işini bin türlü 
endişe içerisinde takip etmiş ve nihayet bir me
murun yanında, o memurun dudakları arasından 
çıkacak kelimelere vakfı vücut ve vakfı mukad
derat etmiş olduğu bir adamın vereceği rüşvette 
hakikaten bir cürüm arayınız. Buna mukabil hazi
neyi ve milletin verdiği emniyeti sui istimal eden 
adamın, o memurun her halde en sıkı cezaya müs
tahak olacağını da bir an için olsun düşününüz. 
Efendiler; masumun tecziyesini düşünüyoruz. 
Fakat masum olan bir milletin başındaki tufeyli
lerin bertaraf edilmesi çaresinin ne gibi cezri 
yollardan olacağını düşünm\yoruz.(Alkışlar) Ben
deniz masumların hapse gitmemesi için icap eden 
tedbirlerin alınmasını ve usulün bu noktadan 
mükemmel olmasını isterim. Fakat zımnî bir muka
vele ile bu memleketin işini üzerine almış, Devletten 
vazife kabul etmiş olan adamların her halde em
niyet telkin etmesi, dairesine yukardan aşağıya 
kadar gerek kuyudu ile, gerek harekâtı!e tam bir 
itimat vermesi icap eder. Bu itibarla muhtelif tef
tişlerden geçmiş tahkikat esaslı emmarelere kuv
vetli tevatürlere istinat etmiş bundan sonra da o 
adamın şimesi tekerrür dolayısile tebarüz etmişse 
bunun arzettiğim gibi bir hüküm ile ortadan kal
dırılması yani, Devlet memuriyetinden çıkarılması 
hakikaten düşünülecek bir mevzudur. Bu itibarla 
bendenizin tahminim meseleyi böyle mevzular 
üzerinde esaslı surette düşünerek Hükümetin bize 
kuvvetli ve çok cezri tedbirlerle gelmesidir. Ceza 
kanununda şiddetli hükümlere ihtiyaç varsa bunu 
ceza mütehassısları düşünsün ve koysun. Subut 
meselesi kâfi ise, kanaate istinat ediyorsa, kanaa
te bırakalım, onun da hâkimlerimizin terbiye ve 
vicdanlarına terkedelim. Onlar halletsin. Fakat 
bendeniz diyorum ki; ceza kanunda dahi düşünü
lecek noktalar vardır. Meselâ, rüşvet veren bir 
adam muayyen bir zaman zarfında gelipte muay
yen makamlara haber verirse, hiç olmazsa cezadan 
kurtulsun, Bunun gibi hatıra gelen bir çok tedbirler 
vardır. Bunun düşünülmesini esaslı surette Hükü
metten bu mevzular üzerinde bize çareler toplan
masını rica için arzetmiştim. Bu itibarla şu kanunu 
kabul etsek dahi temennimiz bakidir. Mesele esaslı 
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surette halledilmeğe muhtaçtır. (Müzakere kâfi 
sesleri ) 

Adliye Vekili Mahmut Esat B. (îzmir) — 
Muhterem Beyefediler biz bu kanunu şimdiye ka
dar ki usul ve merasim müşkülâtını kaldırmak, 
Devlet ve millet malına göz dikmişleri sür'atle 
takip ve muhakeme huzuruna çıkarmak içindir ki, 
Büyük Meclisin tasvibine arzediyoruz. • Kanunun 
eğer tabir caiz ise zübclesi, ruhu budur. Bu güne 
kadar cereyan eden tatbikat gösterdi ki, eldeki 
usul ve merasimle Devlet ve millet malına el uza
tanların cezasını vermek çok uzun zamanlara te
vakkuf ediyor. Hatta başka bir tabirle" bazı kim
seler elde mevcut usul ve merasimi sui kastlarına 
siper ittihaz ediyorlar. îşte Muhterem Beyefendi
ler; bu kanunun istihdaf ettiği gaye elde mevcut 
usul ve merasimi; sui kastçılarm elinde siper itti
haz ettirmemektir. Bilvesile şurasını da arzede-
yim. Muhterem arkadaşlarımdan bir zat, bu ka
nun maksada acaba kâfi midir, buyurdular. Her
hangi bir maksadı tamamen tekeffül edecek bir 
kanun dünyada henüz vazedilmemiştir, dersem 
itimat buyurunuz ki sözümde mübalâğa etmiş 
olmam. Teklif edilen bir kanunun eskisine nis-
betle bir az daha ey i olması lâzımdır ve kâfidir. 
Bu gün vasıl olduğumuz netice, tatbik edilmekte 
olan kanun, bu milletin ve bu memleketin dileği 
olan hırsızlan tenkili başaramamaktadır. 

Arzettiğimiz kanun ile itimat ediyoruz ki, hır
sızları daha seri tenkil edebileceğiz. Yarın bu ka
nundan daha eyisi de teklif olunabilir. Memnui-
yetle kabul ederiz. Muhterem arkadaşlarımdan 
Denizli Meb 'usu Yusuf Beyefendi, hatırımda kaldı 
ise, fikirlerini kavrıyabildimse ceza kısmına te
mas buyurdular. Bu kanun usul meselesidir. Ha
zırladığımız kanunla alâkadar değildir. 

Yalnız şuhu da bilvesile kaydetmeme müsaade 
buyurunuz ki, ceza tatbikatında dünyada müşa
hede edilmiş bir hakikat vardır. Ağır ceza, 
hatta idam cezası fenalıkların önüne geçemiyor. 
Eğer fenalıkların önüne geçmek ağır cezayı koyu
vermekle mümkün olsaydı zannederim ki, dün
ya hukukçuları en ufak bir cürmün husulüne 
meydan vermek istemezler, ona da bir idam ce
zası vazederlerdi. Çünkü tecrübe ile sabittir. 
Büyük cezalarda yalnız bizde değil dünya hâkimle
rinde daima kaçamak yolu aramak ruhiyatı vardır. 
Yani mümkün mertebe cezanın hafifine gitmek. 
Binaenaleyh ağır cezalar ekseriya mücrimin ce
zasız kalmasını mucip oluyor. Halbuki istihdaf 
edilen gaye bilhassa rüşvet ve irtikâp mesele
sinde mücrimi yakalayıp Devlet makinesi dı
şına atmak ve istihdam etmemektir. Beyefendiler; 
bu vesile ile bir şey arzetmeme müsaade buyurul-
masını rica ederim. Bu gün rüşvet ve irtikâba 
idam cezası tatbik eden memleketler vardır ki, 
irtişa ve irtikâp içinde puyandır diyebilirim. Esa
sen bu güne kadar müşahedemizle sabit olan bir 
hakikat daha vardır ki meselenin düğümü, mür-
teşiyi cezalandırmıyoruzda değildir, mürtekibe 

I ceza vermiyoruzda değildir. Mürteşiyi yaka
sından tutup mahkeme huzuruna sokacak vasıta 
darlığında, usul darlığındayız. Bir kere vaziyeti
miz usullerle tahdit edilmiş bulunuyor. Binaena
leyh, mürteşiyi alıp mahkemeye götürmek imkâ
nını bulamıyoruz. Mahkemeye çıkması uzun za
manlara tevakkuf ediyor. Bu uzun zamanlar için
de tahkikatlar kaybolup gidiyor. Matlup olan 
şey cürmün vukuunu müteakip sıcağı, sıcağına 
mücrimi yakalayıp hâkimin huzuruna atmak ve 
hükme almaktır. Hem bu suretle hakikate vusul 
kolaylaşır ve hem de sür'atle ibret hasıl olmuş 
olur. 

Tatbikattaki şikâyetimiz cezanın azlığında 
değil, eldeki usullerin noksan ve zaif bulunma-
smdandır. Hazırladığımız kanun bu zafı izale 
edecek mahiyettedir. Muhterem arkadaşım 
Remzi Bey tevatür beyyinesinden bahis bu
yurdular. Fikirlerini sonradan anladım ki, bu 
tevatür beyyinesi hâkim için bir beyyine 
olacak değildir. Yani cezanın tatbiki için 
bu beyyine istimal edilmiyecektir. Eğer 
böyle ise bu çok tehlikelidir. Bu memleket 
onun tecrübesini geçirmiştir. Tevatür beyyinesi 
hüküm kürsüsü önünde çok kişileri mağdur ve 
mazlum yapan bir usulden başka bir şey ifade 
edememiştir. Eğer bu usul tatbik edilecek olur
sa, hâkimin maruz kalacağı müşkülâtı hatta bir 
çok masumların duçar olacağı felâketi takdir 
Duyurabilirsiniz. Bendenizin anladığıma göre 
tevatür beyyinesi, Remzi Beyefendiye göre idarî 
rüesaya kanaat vermesi lâzım gelen bir delil 
mahiyetinde telâkki edilecektir. Meselâ inzibat 
heyetlerine, tasfiye heyetlerine memurları ihraç 
hakkını haiz olan heyetlere ki, buna muhale
fet etmem fakat mahkeme meselesi olarak te
lâkki edemem. Yani mahkemede bir kimsenin 
masumiyet veya mücrimiyetini ispata kâfi bir 
delil olarak kabul edemem, yalnız idarî heyetlerde 
müfettiş raporlarından tevatür halinde irtişa 
ve irtikâbından bahsolunan kimseler hakkında 
bir takım cezalar tertip olunabilir. Yani Büyük 
Meclis tasvip buyurursa tevatür halinde irtikâp 
ve irtişasından bahsedilen bir memurun tasfiye
sine, tekaüdüne veya azline kadar gidilebilir. 
Bu sertliği ele almanın - bu kanun itibarile ar-
zediyorum - şahsî kanaatim itibarile arzediyorum 
bu memleket ve bu millet için hayırlı olacağı 
fikrindeyim. Rasih Bey arkadaşıma gelince: 
cezadan ziyade emniyet tertibatı alınmalıdır 
buyurdular. Kendilerile tamamen hem fikrim. 
Esasen cezanın irtikâp ve irtişayı imha edecek 
yegâne tedbir olmadığını bir az evvel arzederken 
bu gün rüşvet için idam cezası veren mem
leketler vardır ve bu memleketler rüşvet ve 
irtikâp içinde puyandır demiştim. Tedbirler al
mak lâzımdır, kontrolü teksif etmek lâzımdır. 
Teftişi kuvvetlendirmek lâzımdır ve buna mü
masil tedbirler almak lâzımdır ve alınmalıdır. 
Fakat Muhterem Beyefendiler arzettiğimiz kanun 
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bu meselenin kanunu değildir. Bu gün şu dakika
da memleketin mürtekip ve mürteşilere karşı ta
kip kuvvetlerinin ittihaz edecekleri harekete mani 
olacak olan usul ve merasim kanunu vardır. 
î îk ' hamlede bunu ref etmek istiyoruz. Rasih 
Beyefendi arkadaşımızın dediklerini de icap e-
derse kanunu mahsus ile teklif etmek çok ha
yırlı olur ve ikmali neye mütevakkıf ise bu nok
sanları kanunun müzakeresi sırasında Rasih 
Bey arkadaşımız Heyeti Muhteremenize teklif 
edebilir ve kanuna girebilir. 

Süleyman Sırrı Bey arkadaşımıza gelince: 
memurlarımızdan ne için bu kadar şüphe ediyor
sunuz, buyurdular. Hayır hiç kimseden şüphe 
etmiyoruz. Çalışmakta olanların hiç birisinden 
şüphemiz yoktur. Kanunlar şundan, bundan şüphe 
edilerek yapılmaz Beyefendiler? 

Kanunlar herhangi muhtemel bir hadiseye 
karşı hazırlanırlar, muhtemel bir hadise karşısında 
bulunabiliriz. O hadiselere karşı bu güne kadar 
istimal ettiğimiz tedbirlerin hafif olduğunu gördük 
daha seri, daha sade, daha çabuğunu hazır
ladık. Hiç kimseden şüphemiz yoktur, uma-
nmki bu cürmü hiç kimse de yapmaz. 

Fakat yapıldığı zaman tatbik edilecek usul 
mcvzubahstır. Memurlarımızı namlslu biliriz. Ve 
öyledirler. Bütün vatandaşları namuslu biliriz. Ve 
öyledirler. Hiç kimseden şüphemiz yoktur. 

Bu böyle olunca katlin cezasını ceza kanununa 
koymamak mı lâzımdır. Oda kayit olunacak, bir 
gün herhangi bir hadise olursa tatbik olunacak. 
Binaenaleyh bu kanun şüphe kanunu değildir. Bu 
kanun muhtemel hadisat kanunudur. Hâkimler 
ne için takip olunmıyor, buyurdular, Heyeti Celile-
nizi temin ederim ki hâkimin hatta bu gün maruz 
kaldığı takibat, memur hakkında bu kanunla 
yapılacak takibattan hafifi değildir. Hatta daha 
ağırdır. Ve daha sert noktaları vardır. 

Adliyecilik ve mülkiyecilik meselesini mevzubahs 
etmek doğru değildir. Ve hiç kimsenin böyle bir 
şey ihdas etmeyede bu memlekette hakkı yoktur. 

Muhterem Beyefendiler, mürteşiyi ve mürtekibi 
takip etmek istiyoruz bu kanun onun için hazır
lanmıştır. 

Büyük Heyetinizce meçhul değildir. Bunu 
takip ettiğimiz bir sırada adliyecilik mülkiyecilik 
mevzubahs olur mu? büyük Devletin adliyecisi de 
mülkiyecisi de her ikisi de beraber çalışacak ve 
gayeye vasıl olacaktır. 

izmit Mebusu Muhterem arkadaşımız Hakki Be
yefendinin fikirlerini kavraya bildimse, teşdit taraf -
tarlarile tamamen hem f ikirim, muhalif değilim. Yal
nız bir noktaya temas ettiler ve dedilerki mahkeme
lerde beraet etmiş adamlar vardır. Bunu doğru bul
madım. Bu beraet edenler kimlerdir. Nasıl beraet 
etmişlerdir: Lütfen izah buyursunlar. Mahkeme 
ilâmı ile beraet etmiş bir vatandaşa verilen ilâma] 
hayır doğru değildir diye yeniden takibat yapmağa 
imkân yoktur ve hâkime de niçin böyle yaptın 
demeğe hakkımız yoktur. Benim, salâhiyetim yoktur. 

Hâkimin ilâmile beraet etmiş bir adamı beri, 
masum sayarız. 

Kılınçoğlu Hakkı B. ( Kocaeli ) — Eğer öyle 
ise.. 

Adliye Vekili Mahmut Esat B. ( îzmir ) — 
Evet öyledir? Hâkim ilâmıdır. Hakkı Beye göre 
olmıyabilir. 

Hakkı B. ( Kocaeli ) — Mesele Hakkı Bey 
meselesi değildir. 

Adliye Vekili Mahmut Esat B. (İzmir) — 
Mahmut Esada göre olmaz. Heyeti içtimaiye o hu
susta kararını verdi demektir. Çünkü hâkim milletin 
iradesinin ağzı demektir. Kararını vermiş 
mesele bitmiştir. Yok eğer hâkimin vazifesini sui 
istimal ettiğine dair muhterem arkadaşımın elinde 
bir vesika varsa ve alâkadar makama tevdi ederse, 
memnuniytle kabul ve takip ederiz. 

Muhterem Samsun Meb'usu Ethem Beyefendi 
bize aşağı yukarı eski kanunun esbabı mucibesini 
ve hakkındaki sebepleri izah ettiler ve bu kanunla 
o esbabı mucibenin kalmamakta olduğunu ve 
binaenaleh bazı ufak tefek sakatlıkların husulü 
müsteb'at bulunmadığını izah ettiler. Sonra 
müddei umumilerin hislerine kapılacaklarından 
bahsettiler. Fikirlerinden bendenizin anlıyabildi-
ğim bundan' ibarettir. Eski kanun eğer müşahede
lerimize göre bu memleketin bu milletin ihtiyacını 
tatmin eder bir vaziyette olsaydı bittabi bu 
lâyihayı hazırlamazdık. O kanun tecrübelerle gör
dük ki tatmin etmiyor. Onun için bunu hazırladık, 
müddei umumilerin hislerine kapılacağı mesele
sine gelince: bu; her iki taraf için söylene
bilir. Yani müddei umumiler hislerine kapıla
rak bir memur hakkında fazla şiddetli davranırsa, 
eski kanuna göre de o memurun âmiri ki fazla 
hisse kapılıyordu, tahkikatı yapıyordu, hissine 
kapılarak fazla mülayim görünebilir. Yani bu 
mantığın menfi ve müspet cihetlerinin her ikisi de 
zarar tevlit eder. Buna karşı vereceğim naçiz 
cevap şundan ibarettir. Hissine kapılan müddei 
umuminin de cezası vardır. Oda cezasını çeker. 

Muhterem arkadaşım Denizli Meb'usu Mazhar 
Beyefendi, yukarıda ilişmiştim, aşağı yukarı şu 
fikirdedirler. Bu kanun tamamen maksadı temin 
edebilir mi? bir az evvel arzettim bunu şimdiden 
bendenizin temin etmeme imkân yoktur. Tama
men maksadı dünyada hiç bir kanun temin ede
mez. Hadisat tatbikat yürüdükçe, onun noksan
ları ikmal edilir. Fakat bu gün sabit olmuş 
hakikat, eldeki mevcut kanunun maksadı te
minden çok uzak kalmış olmasıdır. İleride bu
nun noksanlarını telâfi ederiz. Hülâsa şunu ar-
zedeyim, bendeniz söz söyliyen muhterem arka
daşlarımın temayüllerini bu kanunun hazırlanma
sında bulmadım. Yani niçin getirildi demiyorlar, 
bu kanun lâzım değildir demiyorlar, eski kanun 
daha eyidir demiyorlar. Bir hülâsa yapmak la
zımsa eski kanun fenadır. Bunda aşağı yukarı 
arkadaşlar müttefiktirler. Bu kanun bazı noksan
ları ihtiva etmektedir. Hülâsa demek istedikleri 
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daha şümullü ve sert olsun. Bendenizin anladığı
ma göre; çünkü bir kısım arkadaşlarım esasa 
geçerek bu günkü cezanın dahi az olduğuna iliş
tiler, bir kısımları ilişmediler, fakat daha tedbirli 
olsun dediler, yani temayül kanunun daha sert 
ve şümullü bulunması hususundadır. Bende
niz kanunun encümene gönderilerek bu cihetlerin
de tetkikına muhalif değilim, Büyük Meclis 
nasıl tasvip ederse öyle olur. Fakat arzetmek 
istediğim cihet şudur. Memleketin Devlet, millet 
malına ve parasına el uzatan bir takım hırsızları 
şiddetle takibe ihtiyacı vardır. Bir gün geçmesi 
dehi memleket hesabına f aide diye kaydolunamaz. 

Büyük Meclis tensip buyururşa bu kanunun 
müzakeresine geçilir. Noksanları muhterem ar
kadaşlarımın verecekleri takrirlerle doldurulur 
ve Büyük Meclisin arzu ettiği şekli alır. Bu su
retle bu kanunu memlekete daha çabuk ihda et
miş olursunuz. Maruzatım bundan ibarettir. 
(Alkışlar.) 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Bu kanunu 
yapmaktaki maksat irtikâp ve irtişa eden bir 
takım mürteşileri ve mürtekipleri sür'atle kanu
nun pençesine teslim etmek, halbuki evvelki ka
nunda merasimi kısaltmak suretile buna imkân 
hasıl olabilirdi. Görüyorum ki Adliye Vekili Be
yefendi arkadaşlarımın tekliflerine taraftardırlar. 

Arkadaşların teklifi veçhile müşterek bir 
encümende tetkikine muhalif değildirler. O halde 
mesele kalmamıştır. 

Adliye Vekili Mahmut Esat B. ( îzmir ) — 
Maksadım bu değildir muhterem arkadaşlar. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Şimdi ifade 
ettiniz. 

Adliye Vekili Mahmut Esat B. ( îzmir ) —-
O halde yanlış ifade ettim. Büyük Meclisin takdi
rine muhalefet edecek kuvvette bir adam değilim 
Eğer öyle tensip buyrulursa öyle olur dedim. 
Fakat son söz olarak şöyle dedim; Memleketin 
bu kanuna ihtiyacı vardır. Bir an evvel tetkik 
buyrulsun, noksanları burada arkadaşlarımın 
takrirlerile ikmal edilebilir.' Encümene gitmek
ten daha hayırlıdır demek istedim. Maamafih 
takdir Büyük Meclisindir. Musir kalamam, fikrim 
budur. Kanun çıkarsa çok hayırlı olur. Memle
ketin bu kanuna çok ihtiyacı var. Bir gün geç
mesi bir kaç kişinin eski usulden istifade etmesi
ne sebep olur. 

Naim Hazim B. ( Konya ) — Hâkimlerin takip 
kanununun daha ağır olduğunu ifade buyurdular. 

Adliye Vekili Mahmut Esat B. ( îzmir ) — 
Anladım efendim. Heyeti Celile müsaade buyu
rurda esasa geçersek onu da tetkik ve münakaşa 
ederiz. 

Reis — Efendim; takrir okunuyor. 

YÜKSEK RİYASETE 
Müzakere kâfidir. Teklifim ve İbrahim Be

yin teklifi veçhile esaslı bir kanun yapmak üzere 
lâyihanın Adliye ve Dahiliye Encümenlerine ha

valesini teklif ederim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Reis — Efendim; takriri iki kısma ayırarak 

reye arzedeceğim. 
Birincisi müzakerenin kifayetidir. Bunu kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
İkincisi; Dahiliye ve Adliye Encümenlerine 

iadesidir. 
Saffet B. ( Erzincan ) — Müsaade buyurun 

bir takririm var. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maddelere geçilmesini teklif ederim. 

Erzincan 
Saffet 

Reis — Efendim; Süleyman Sırrı Beyin teklifi 
encümene iade hakkındadır. Binaen aleyh evvelâ 
onu reye koyacağım, Süleyman Sırrı Beyin lâyiha
nın encümene iadesi hakkındaki teklifini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmemiştir. 

O halde Saffet Beyin takririni kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bazı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri 
hakkında takip ve muhakeme usulüne dair kanun 

MADDE 1 — İrtikâptan, rüşvet alıp vermek
ten, ihtilas ve zimmete para geçirmekten, gerek 
doğrudan doğruya ve gerek vazifei memuriyetini 
sui istimal suretile kaçakçılıktan ve resmen vuku-
bulan müzayede ve münakaşalara ve alım ve sa
tıma fesat karıştırmak ve Devletin hariciyesine 
ait mahrem evrakı veya şifreleri ifşa veya ifşaya 
sebebiyet vermekten ve bu cürümlere iştirakten 
maznun olanlar hakkında memurin muhakematı 
kanunu cari değildir. 

Ancak bu cürümlerden haberdar olan Cumhu
riyet Müddei Umumileri maznun iradeli memur
lardan ise, sorguya çekmeden evvel tahkikat 
evrakını Adliye Vekâleti vasıtasile memurun tabi 
olduğu icra vekiline gönderir ve .kanunî takibat 
icrası için müsaade talep eder. İcra Vekili lüzum 
görürse* ayrıca tahkikat yaparak bu talebe en 
kısa bir zamanda cevap vereceği gibi bu cürüm
lere muttali olduğu halde dahi kezalik Adliye 
Vekâleti vasıtasile Cumhuriyet Müddei Umumi
liğine işi tevdi eder, 

Vilâyetlerin irade ile tayin olunmıyan ve talî 
memurları hakkında * Cumhuriyet Müddei Umu
misi takibata lüzum görürse keyfiyeti valiye ya
zar. Vali lüzum görürse, ayrıca tahkikat yaptık
tan sonra muvafakat etmezse müddei umumî 
bunu dahi o memurun mensup olduğu vekâletten 
Adliye Vekâleti vasıtasile talep eder. 

Bu cürümler kaymakamlara ait ise tahkikatı 
mensup oldukları vilâyetlerdeki ağır ceza müddei 
umumileri bizzat yaparlar. Bu cürümler hakkında 
sorgudan önce müddei umumiler tarafından yapı
lan tahkikat, vekâlet, ve vilâyetlerce tahkikat 
icrasına mani değildir. 
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Vekâletler merkezindeki memurlar, vilâyet
ler dek i iradeli memurlar gibidir. 

Müsteşarlar, valiler hakkında memurin muha-
kematı kanunu hükümleri caridir. 

Reis — Madde hakkında mütalea varmı efen
dim? 

Adliye Encümeni Mazbata Muharriri Salâhat-
tin B. ( Kocaeli ) — Efendim; Birinci madde hak
kında Dahiliye Encümeninin tadili üzerine bazı nok
taların tashihine lüzum hasıl olmuştur ve buna Da
hiliye Encümeni de muvafakat etmiştir. Binaen
aleyh birinci maddenin aldığı şekil takdim etti
ğim kâğıtlarda yazılıdır. Burada tebdil olunan 
cihetler ikinci fıkrada ( sorguya çekmeden 
evvel tahkikat evrakını ) diyor, bunun yerine 
( sorguya çekmeksizin yaptığı hazırlık tahkikat 
evrakını ) yazılmak lâzımdır. Yine ayni fıkranın 
sonlarına doğru ( Adliye Vekâleti vasıtasile cum
huriyet müddei umumiliğine ) deniyor. Halbuki 
o suçun ika edildiği yerin Cumhuriyet müddei 
umumisi her zaman tahkikata salâhiyettar de
ğildir. Bu itibarla "salahiyetli,, kelimesi ilâve e-
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dilmiştir. 
Kaza kaymakamları hakkındaki tahkikat tarz

ları hakkında yine diğer tahkikata uygun olmak 
üzere bir tadil yapılmıştır ve en son müsteşarlar 
ve valilere ait olan kısımda da Dahiliye Encü
meninin tadilinde "memurin muhakematı kanu
nuna tabidir,, kaydi vardır. Halbuki Adliye 
Müsteşarı hâkimler kanununa tabidir. Bilfarz 
Millî Müdafaa Müsteşarının erkânı askeriyeden 
olması itibarile hususî vaziyetleri vardır. Bina
enaleyh bunun yerine müsteşar ve valiler hakkın
da bu kanun hükmü cari değildir diye gösteril
miştir ve buna Dahiliye Encümeni de iştirak et
miştir. 

Dahiliye E. namına Fahrettin B. (Balıkesir — 
Dahiliye Encümeni Adliye Encümenile mutabıktır. 
Okunacak şeklin kabulünü Heyeti Celileden rica 
eder. 

Reis — Efendim; vakit gecikti ekseriyet te 
kalmadı. Cumartesi günü saat 15 te içtima etmek 
üzere in'ikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 17,20 
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