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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nm,; 

Milli Korunma Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifinin, altı komisyondan alınacak be
şer üyeden kurulu Geçici bir komisyonda görü
şülmesi kabul olundu. 

Bitlis Milletvekili Muhtar Ertan'ın Başkan
lık Divanı Kâtipliğinden çekildiğine dair önerge
si okundu. 

Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, hububat 
fiyatlarının artırılmasının mümkün olup olmadı
ğı hakkındaki sözlü sorusu ve, 

Burdur Milletvekili Ahmet Çjnar'm yine hu
bubat fiyatlarının artırılmasına dair sözlü soru
su geri alındı. 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, 
kuraklık tehlikesine karşı Hükümetçe ne düşü
nüldüğünün bildirilmesi hakkında Tarım ve Ti
caret Bakanlıklarından olan sözlü sorusu, Tarım 
Bakanının isteği üzerine, gelecek Birleşime bı
rakıldı. 

Akşehir'in Saray Köyünden Halil Ünal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki Adalet 
Komisyonu raporu, onandı. 

3 ncü Ordu Müfettişliği 103. Oto. Taburu er
lerinden Tortumlu İsmail oğlu Kemal Bedir'in 
ölüm ezasına çarptırılması hakkındaki Adalet 
Komisyonu raporunun görüşülmesi, Komisyon 
Başkanının isteği üzerine gelecek Birleşime bı-

Teklif 
1. — Balıkesir Milletvekili Hacim Çarıklı 

ve 4 arkadaşının, Temsil Heyeti Âzalariyle Bi
rinci Büyük Millet Meclisi Azalarına vatani 
hizmet karşılığı ödenek verilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/42) (Maliye ve Bütçe Komisyon
larına). 

Tezkere 

2. — Kütahya Milletvekili Adnan Mende
res'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/115) 

rakıldı. 
Askerî okullar öğretmenleri hakkındaki ka

nunla, Adlî evrakın Posta, Telgraf ve Telefon 
idaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayı
lı Kanuna ek kanun kabul olundu. 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, 
İçişleri Komisyonunun isteği üzerine geri veril
di. 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 
ncı maddsinin ikinci fıkrasında derpiş olunan ve 
hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Di
vanın yargı hakkını önceden tanımayı gerektiren 
ihtiyari kayda katılma hakkındaki kanun tasarı
sının birinci görüşülmesi bitirildi. 

Muhtar ve ihtiyar Heyetleri seçimine dair 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ba
zı maddeler eklenmesi hakkındaki kanunun tümü 
üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra Otu
ruma ara verildi. 

İkinci Oturum 
Muhtar ve ihtiyar Heyetleri seçimi kanunu

nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun kabul olundu. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadı
ğından 9 . Y . 1947 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi: 

Başkan Kâtip Kâtip 
Bingöl Samsun Rize 

F. F. Düşünsel N. Fırat J)r. F. Kurtuluş 

(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona). 

Rapor 
3. — Bolu Milletvekili Lûtfi Görenin, lda-

rei Umumiyei Vilâyat Kanununun muaddel 116 
ve 140 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 1562 sayılı Kanunun değiştirilmesi hak
kında kanım teklifiyle Idarei Umumiyei Vilâ
yat Kanununun değişik 116 ve 140 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve içişleri Komisyonu raporu (2/26, 1/136) 
(Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BİRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTİPLER : Muhsin Adil Binal (Konya), Sedad Pek (Kocaeli). 

mm^ 

BAŞKAN —• Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğ-
lu'nun, kuraklık tehlikesine karşı Hükümetçe ne 
düşünüldüğünün bildirilmesi hakkında Tarım 
re Ticaret Bakanlıklarından sözlü sorusu 

BAŞKAN — Soru sahibi yoktur. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek oturuma bırakıyo
rum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

İ. — 3 ncü Ordu Müfettişliği 103. Oto. Ta
buru Birinci Bölük erlerinden Tortum'lu İsma-
iloğlu Kemal Bedir'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/8) 

BAŞKAN — Bu mazbata gecen Oturumda 
okunmuş ve bir de değiştirge verilmişti. Sözcü 
mazereti dolayısiyle hazır bulunamadığından 
raporun görüşülmesi bu Birleşime bırakıldı. 
Şimdi gerek sözcü ve gerek söz alanlar müta
lâalarını dermeyan edebilirler. 

Söz Şefik Tugay'indir. 

ŞEFÎK TUGAY (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlarım, geçen celsede Ramazanoğlu Osman i 
öldürmekten suçlu Kemal Bedir'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Adalet Komisyonu mazbata
sında muhalefet şerhi yazan kıymetli arkadaşım, 
Sahir Kurutluoğlu; tarafından Ceza Kanununda 
taammüdün bir tarifi yapılmamış olmasına ve 
cereyan eden hâdiselere göre katil fiilinden cana
varca bir hissin saiki ile ika edildiğine dair da 
deliller ve emareler bulunmamış olmasına naza
ran Türk Ceza Kanununun 448 nci maddesine 
tevfikan cezalandırılması lâzımgelen sanığın 
hâdisede taammüt vardır, diye ölüm cezasına 
çarptırılmasının kanuna uygun olmadığı hakkın
da lâzımgelen tafsilât verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdiseyi iki cepheden 
mütalâa etmek lâzımdır. Birisi, doğrudan doğruya 

delillerin takdirine ve cürmün vasfının tâyinine 
dairdir ve hâdisede, mahkemece verilen ve askerî 
y argıt ayca, tasdik edilen bir kararın, ceza tekniği 
bakımından münakaşasının yapılmasının içtimai 
ve hukuki bir faydası olup olmadığıdır. Diğeri de 
bizzat hâdisede hakikaten tatbik edilen kanun 
maddelerinin, hâdiseye uygun olup olmadığı hu
susudur. Hiç şüphe yok ki; Yüksek Meclisiniz ta-
mamiyle kullandığı hükümranlık hakkına istina
den, bu hâdisede kendi görüşünü belirtebilir. Bu 
Anayasa hükmüne tevfikan tasdik salâhiyeti 
kendisine ait olduğu için, tasdika salahiyetli olan 
bir makamın, hâdisenin esasını tetkik etmeme
sine imkân bulunamaz. Ve fakat hükümranlık 
hakkına istinaden bir katil meselesi üzerinde, 
Yargıtaym kararının demin de arzettiğim gibi 
teknik noktadan münakaşasında fayda melhuz 
olabilir mi olamaz mı? 

Arkadaşlarım; hemen söylemek lâzimdır ki; 
Ceza Kanununun teknik noktasından mahkemenin 
mücerret takdir hakkına ait olan hususlarda, bi
zim münakaşa zemini açmamamız ve hâdiseyi bir 
mahkeme sıfat ve salahiyetliyle tetkik etmemiz 
Anayasanın ruhuna uygun değildir. 

Anayasanın ruhuna uygun olmamasına rağ
men Yüksek Meclisiniz böyle bir tetkikatta bu
lunamaz mı? Hiç şüphe yoktur ki, büyük adlî ha
talarda ve maddi hatalarda Yüksek Meclis bu sa
lâhiyeti kullanabilir ve derefcattan geçmiş olan 
bir hükmün, nihayet hayatın nezi gibi en ağır 
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bir ceza üzerinde maddi bir hatanın mevcudiyeti 
halinde böyle bir tetkika gidebilir. Bunun aksine 
olarak; doğrudan doğruya teknik mesailden ve 
meselâ hâdisenin taammüt unsurlarını ihtiva 
edip etmediğini veya canavarca bir his saikiyle 
ika edilip edilmediği hususunda bir münakaşaya 
geçmek ondan ilerisi için daima tehlikeli örnek
ler teşkil eder. Şimdiye kadar hâdiseler de bu
nu teyidetnıiştir. Mahkemenin şahitleri din
lemek suretiyle edindiği kanaata istinaden ver
diği hükmü biz burada yalnız evrak üzerinde 
tetkik ederek tam ve kâmil bir takdir cihetine 
gitmemize imkân yoktur. 

Şimdi hâdiseyi bir taraftan böyle mütalâa 
ettikten sonra verilen kararda ceza hukuku nok
tasından bir ayrılık mevzuubahis olabilir mi? 

Arkadaşlar; buraya gitmek hakikaten tehlike
lidir. Yalnız Sayın arkadaşımız Sahir Kurutlu-
oğlu'nun hakikaten vâkıf ane olarak tasl'ir ettiği 
hâdiseyi aksi noktadan tetkik etmek lâzımdır. 

Aziz arkadaşım buyurdular ki; Şahit Halim'in 
ifadesine nazaran maktule ilk darbeyi indirdik
ten sonra kaatil gevşemiştir. 

Arkadaşlar; ilk darbeyi indirdikten sonra 
maktulden hisleri rencide edecek bir kan fışkır
masına şahit olduktan sonra kaatil mütaakıp dar
beleri indirmekte tereddüt etmiyor. Demekki 
maktulün vücudundan kan fışkırdığını görür 
görmez kaatilin yeniden vurması hâdisenin cana
varca bir his saikiyle katil fiilni işlediğini gös
teriyor. Darbeleri taaddüt ettirmekte tereddüt et
miyor. 

Taammüt varmı yokmu? Arkdaşım da bu
yurdular ki Ceza Kanununda taammüdün bir ta
rifi yoktur. Ceza Kanunununda taammüdün bir 
tarifi yoktur amma ceza nazariyatında taammü
dün ne olduğu vardır ve taammüdün ne olduğu 
şimdiye kadarki temyiz kararlariyle vücut bul
muş içtihatlarda gösterilmiştir. 

Arkadaşlar, asıl hâdise eskiden tehevvüren 
katil dediğimiz ve şimdi kasten katil diye andığı
mız katilde olduğunda ayrı olarak şuurun hâ
kim olarak işlemesi ve katlin evvelce düşünül
müş olarak işlenmesi lâzımdır. 

Eskiden ceryan etmiş bir hâdise vardır. Gi
diyor, katil aletini alıyor, geliyor öldürüyor. Ve 
birinci darbeyi vurduktan sonra maktulün o 
acıklı hali kaatile tesir etmiyor ve mütaakıp 
darbeleri indirmekte tereddüt etmiyor. Taam-
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müdün vücut bulması için hakikaten muayyen 
bir zamanın geçmiş olması lâzımdır. 

Arkadaşlar, bütün mesele katil fiili ika edil
diği zaman şuurun herhangi bir hâdiseden dola
yı münharif olmamasıdır. Şimdi tasavvur buyu
runuz; aleti katli alması için geçen zaman içinde 
tasavvur ve tasmim olmadan kaatilin maktulü 
görmesijde tehevvüre kapılması ve katil fiilini 
ika edilmesi kabul edilemez. Mahkemede ekseri
yetle karar verilmiş ve temyizde de ekseriyetle 
tasdik edilmiştir. 

Arkadaşlar, hukukun hiçbir hâdisesi bir ri
yazi katiyet arzetmez. Asıl meslei hukukiye; 
hâdisenin gözünün önünde cereyan ettiği için 
şahitleri dinliyerek bir karar ittihaz eden mah
kemenin takdir salâhiyetidir. Mahkeme bu tak
dir salâhiyetini cürmün sübutu için nasıl kulla
nabilirse, cürmün vasfına ait olan unsurların 
takdirine de salâhiyeti vardır. 

Arkadaşlar bir hayatın nez'i için burada söz 
söylemek çok müşküldür. Emin olunuz ki ben 
de bir hayatın nez'i için söz söylediğimden ıztı-
rap duyuyorum. Fakat cemiyet içerisinde kanu
nun olduğu gibi tatbikında daima hayat vardır. 
(Bravo sesleri). 

CBMlL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Usul 
hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yalnız usul hakkında. Buyurun. 
CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — 

Efendim, gecen celsede hâdise konuşulurken, bu 
işin-Mazbata muharriri arkadaşımız burada yok
tu. Binaenaleyh, bu ölüm cezasının esası hak
kında, Mazbata muharririnin bizi tenvir etmesi
ne karar verilmişti. Bilfarz İkinci Ceza dairesi 
heyeti umumiyesi bu kararı ittifakla mı; ekseri
yetle mi vermiştir? Bunun hakkında tenevvür 
etmek isteriz. Tabiî bu hâdise hakkında söz söy
lerken içtimai menfaat bakımından bu kararın 
ittifakla verilip verilmediğini, ekseiryetle veril
mişse aded nispetleri ittifakla verilmedi ise 
aded ve nispetleri ve heyeti umumiyeden veya 
dairei hususiyeden çıkıp çıkmamasının bizim için 
büyük hemmiyeti vardır. Onun için makamı Ri
yasetten istiVham ediyorum, eğer imkânı varsa 
söz hakkımız mahfuz kalmak üzere bizi tenvir 
buyursunlar. Sonra biz de mütalâalarımızı bildi
ririz. ,., 

BAŞKAN — Söz istiyenin her zaman söz hak
kı vardır. 
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Sözcü isterse takaddüm edebilir. Sözcü arzu 

ederse izahat versin. 
SÖZCÜ KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — 

Muhterem arkadaşlarım, hâdiseyi tarzı cereya
nı itibariyle Yüksek Meclise arzetmek, bidayetin
den itibaren bunu izah etmek herhalde verilecek 
karar üzerinde vicdanı tatmin etmek bakımından 
faydalı olacaktır. 

Hâdise 25 Mayıs 1945 günü sabahleyin gün 
doğmadan Erzurum müstahkem mevkiinde 9 
ucu kolordu fırmnda olmuştur. 1.03 ncü otomo
bil taburu birinci bölük efradından Kemal Bedir 
adındaki şahıs arkadaşı Osman Kuş'u şu şekilde 
öldürmüştür. 

Sabahleyin şafakla arkadaşları ile beraber fu-
runa su taşımak için kalkan Osman Kuş bir müd
det su taşıdıktan sonra arkadaşı Halim ile bera
ber yorulmuş ve bir un çuvalının yanında tekne 
kenarına ilişerek çömelme vaziyetinde uyumuş
tur. Bunlar burada uyurken Sanık Kemal Be
dir koğuştan kalkmış ve firma doğru gelmekte 
iken Osman Kuş ve arkadaşı Halimi orada . uyur 
vaziyette görmüştür. Bunu Halimin ifadesinden 
anlıyoruz. 

Halim diyor ki; bir ayak sesi işittim, acaba 
gelen onbaşı mıdır, beni tekdir eder diye gözümü 
açtım, baktım ki; gelen Kemal Bedir'dir. Yine 
gözümü kapadım. Ayak sesi geri gitti biraz son
ra kulağımın yanında bir şeyin küt, diye vurul
duğunu duyunca gözümü açtım, gördüm ki; Ke
mal Bedir Osman'ın kafasına birinci tokmağı 
vurmuştur ve kanlar akmaktadır. Birinci tokma
ğı vurur vurmaz sanık biraz durakladı ve ben 
üzerine atıldım. Kolarmdan tuttum ne yapıyor
sun diye mâni olmak işedim, fakat Kemal Bedir 
çok kuvvetli bir arkadaştı, beni itti, beş altı adım 
ileri fırladım. İkinci, üçüncü tokmağı vurdu ve 
Osman Kuş'un kafasını ezdi. Bu arada beyin ve 
kan parçaları ortaya yayıldı ve kanlar beyin par
çalarını götürüyordu demiştir. Bunun üzerine 
Kemal Bedir sükûnetle eli arkasında furunun 
içine giriyor .Arkadaşları bunu tutup hapsediyor
lar ve ondan sonra mahkemeye sevkediyorlar. 
Hâdisenin şekli cereyanı kısaca budur. 

Kemâl Bedir Osman kuşu niçin öldürmüştür? 
mühim olan budur. Kemal Bedir birinci ifade
sinde hâdisenin bir hafta evvel Osman kuş 'la kav
ga ettiklerini ve Osman Kuş'un kendisine sövdü
ğünü, "bu hirdise geçtikten sonra Osnran Kuş'la 
yanyana iki ranzada yatarlarken gece uyandı-
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ğını, Osman Kuş'u kendi yatağında gördüğü
nü ve pantalonunun düğmelerini çözmekte bu
lunduğunu, bu vaziyette uyanınca Osman'ın 
da ranzasına kaçtığını, bu halin izzeti nefsine ve 
namus duygusuna ağır geldiğini, sabahleyin git
tiği zaman Osman'ı orada görünce bu fiili yap
tığını söylüyor. Bu, sanığın ilk ifadesidir. 
Mahkemede vermiş olduğu diğer bir ifadeye 
de şunu ilâve ediyor. Diyor k i ; ben Osman'ı 
öldürmiyecektim, bir iki tokat atacaktım. Zi
ra akşam yaptığı hâdiseden çok müteessir ol
muştum. Arkadaşlar da Osman'ı benim yata
ğımda görünce güldüler, bu da namusuma do
kundu ve bir hafta evvel fırında geçen hâdise 
dolayısiyle beni döğmek için elinde sopa ile gel
mişti, diye ifâde ve savunmasını tebdil ediyor. 

Mahkeme bu savunmaların hepsini birer bi
rer inceliyor. Bidayeten fırındaki hâdiseyi şu 
şekilde izah ediyor, Kemal Bedir haddi zatında 
biraz haşin, iri yarı, pehlivan, serkeş bir as
kerdir. Kendisi evvelce başka vazifede iken o 
vazifeden alınarak onbaşısı ve diğerlerinin 
emirlerini dinlemediği için furundaki vazifeye 
verilmiştir. Furuna verilmesinin sebebi de bu
dur. Furunda arkadaşları ile nöbetleşe iş yap
ması icabederken orada da iş yapmamak arzu
su ile hareket ediyor. Furunda Osman Kuş'la 
sıra ile paşaları furuna veriyorlar ve bunu nö
betleşe yapıyorlar. Bir defasında Kemal, Os
man Kuş'a nöbet senindir ve Osman'da senin
dir diyor. Bu sıra senindir, benimdir derken 
Kemal kızarak Osman Kuş'u yatırıyor ve gök-
süne çöküyor, boğazını sıkıyor. Arkadaşları 
öldürecek misin diyorlar ve Osman'ı kurtarı
yorlar. Her ikisini bir koğuşa hapsediyorlar. 
Burada da Kemal, Osman Kuş'un üzerine çök
müş feryadına gelenler bunları ayırıyorlar ve 
Kemal'i başka yere hapsediyorlar. Kemal bu
rada da Osman'nm kendisine sövdüğünü iddia 
ediyor. Orada bulunan üç arkadaşı onların 
isimleri ve ifadeleri tamamen dosyada yazılı
dır. Bunların beyanına nazaran Kemal Bedir, 
Osman Kuş'un gırtlağını sıkmış, dövmüştür. 

Hâdise bu şekilde cereyan etmiştir. Osman 
Kuş zaten çok nahif, zayıf bir ermiş. Kimseye 
fenalık yapmaz, ağzından bir fenalık çıkmaz 
ve hattâ söz dahi söylemezmiş. Bu vaziyette 
bir adam ne Kemal Bedir'e sövmüştür, ne de 
sövebilir. Kendinin fırından dışarı çıkarak elin
de bir sopa ile geri gelmesi de vâki değildir. 
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Binaenaleyh sanığın bu şekilde ifadede bulun
ması da yerinde görülmemiştir. 

Yatakhane meselesine gelince; burada, ya
ni kovuşta bulunanların ifadesi alınmıştır. Bun
ların ifadesine göre zaten bir er orada daima 
nöbetçi olduğu için bir hâdise çıkması ve gö
rülmemesi imkânsız imiş. Ranzadan ranzaya 
geçilip kimse işitmeden gayrimeşru bir hareke
tin kabulü imkânsız olduğu gibi, iri, kuvvetli 
ve herkesin korktuğu bir adamın yatağına sa
kin, terbiyeli olan Osman'ın geçtiğinin kabu
lü de şahitlerce vâki ve mümküu görülmemiş
tir. Mahkeme hüküm fıkrasında bu savunma
ları yersiz bulurken diğer taraftan fiilin taam-
nıüt ve canavarca bir his şevkiyle işlediğini de 
delilleriyle izah etmektedir. 

Kararda deniyorki Kemal Bedir kendisine iti
raz edilmesine tahammül edemiyen bir adamdır. 
Pasa işinde Osman Kuş'un, sıra sende dediği za
man, bundan muğber olarak sen bana cevap vere
cek vaziyette misin diyerek dövüyor. Ve bundan 
dolayı hapis ediliyor. Bu hâdise yani Osman'ın 
itirazı ve Kemal'in hapsedilmesi gururunun kırıl
masına sebep oluyor. Ve Osman Kuş 'u öldürmeyi 
tasavvur ediyor. Bu kastına delâlet eder şekilde 
hâdiseden bir gün evvel yarım metre boyunda ve 
bir parmak kalınlığında eline bir demir çubuk 
alarak dolaşıyor. Bunu ne yapacaksın dedikleri 
zaman kaval yapacağım cevabını veriyor. Mahke
me bu hali de ayrıca bunu Osman Kuş'u öldür
mek için bir hazırlık olduğuna delil telâkki edi
yor. Fakat fırsatını bulup Osman Kuş'u öldür
mediğini kabul ediyor. Hâdise günü Kemal Be
dir, orada Osman Kuş'u uyku halinde görünce 
tekrar geri dönerek 10 santim kutrunda ve 21 
santim büyüklüğündeki tokmakla geliyor, üç 
darbe tesiriyle Osman Kuş 'un kafasını parampar
ça ediyor, fışkıran kanlar beyin parçalarını alıp 
götürüyor. 

Mahkemenin bu hâdiseyi tavsif eden, karar 
fıkrasını Yüksek Heyetinize okumak istiyorum, 
müsaadenizi rica ederim. Fıkra şöyledir: 

(Sabit olan hâdiselere göre Osman Kuş Ke
mal Bedir'i ne tahrik etmiş ne de izzetinefsini kı
racak bir harekette bulunmuştur pasa sırası sen
dedir diyen Osman Kuş'un bu sözünü havsala
sına sığdıramıyor ve kendisine bu yolda söz sarfe-
dilmesini küstahlık sayan ve Osman'ın bu ce
saretini hazmedemiyen Kemal Bedir bu halleri 
Osman'ı öldürmek için kâfi sebep saymış ve . 
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bu yüzden Osman'ın vücudunu ortadan kaldır
mak kararını vererek karakteri ve yaratılışı ikti
zası kendisini bu fiili işlemekte haklı saymıştır. 

Bütün bu haller kendisinin canavar ruhlu bir 
yaratılışın sahibi olduğunu ortaya koymuştur. 
Kemal Bedir, Osman Kuş'u öldürmeden bir gün 
evvel de elinde bir demir ile dolaşmış ve soran
lara bununla kaval yapacağını söylemiştir, içidolu 
ve dökme bir pencere demiri olan bu çubuğun 
kaval yapılacağı yolundaki sözün etrafındakilere 
gözdağı vermek maksadiyle savrulmuş bir tehdit 
olduğu kanaatma varılmıştır. On gün evvel çıkan 
bir münakaşada kendisiyle münakaşa cesaretini 
gösteren Osman Kuş'u dövdükten sonra aradan 
geçen bir hafta veya on gün zarfında bu ikisinin 
arasında en ufak bir hâdise geçmediği, ayrı ayrı 
yerlerde çalıştıkları halde 25 . V . 1945 tarihnide 
hanıurhanede çalışmaktan yorgun düşüp uyukla
makta olan Osman Kuş'u evveldenberi teknelerin 
altında durduğunu bildiği büyük tokmaklardan 
birini alıp yavaşça ve soğuk kanlılıkla etrafında 
bulunan 8 - 1 0 kişiye; sezdirmeden sessizce Osman 
Kuş'un karşısına gelip üstüste üç tokmak darbe
siyle kafasını dağıtıp beynini ezmesi canavar 
ruhlu oluşunun açıkça ortaya koymuş ve bu fiili 
de canavarca hislerinin tesiriyle, bu hislerinin 
tatmini için hareket ettiğğini açık bir şekilde or
taya koymuştur.) 

Hükmün asıl hâdiseyi tavzih eden fıkrası bu
dur. 

Mahallî mahkemesince savcılığın talebine 
uygun olarak sanığın Türk Ceza Kanununun 450 
nci maddesinin 3 ve 4 numaralı bentlerine göre 
ölüm cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası ölüm; (Canavarca bir his se/kiyıe 
veya işkence ve tazyik ile ika edilirse.) 

4 numaralı bendi de (Taammüden icra olunur
sa) demektedir. Mahallî mahkemesi hükmü oy
birliğiyle vermiştir. Bu karar re^en tabiî teniyiz 
olduğu gibi sanık tarafından da temyiz edilmiş
tir. Askerî Yargıtay Birinci Ceza Dairesi ki; 5 
kişilik bir heyettir kararı iki muhalif oya karşı 
üç oyla, yani çoğunlukla tasdik etmiştir. Ancak 
burada nazarı dikkati celbeden bir nokta var. 
Muhalif kalan iki yargıç yalnız taammütte mu
halif kalmışlardı. Canavarca bir hissin mevcu-
dliyetinde heyet beraberdir. Yani canavarca bir 
hisle suçun işlendiğinde ittifak edilmiştir. Za-
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ten bu maddenin bir unsuruna göre karar tas
dik edilmiş olsa bile yine sanığın idamı lâzım 
gelir. Yargıtay Başsavcılığı, hükmün bozulması
nı istemiş olduğu ve daire ise tasdik ettiği için 
Genel kurulda karara itiraz etmiştir. Baş sav
cılık taammüdün manevi unsurunun izah edilme
diği ve kullanılan vasıtaya nazaran, canavarca 
bir hissin bulunmadığı noktasından kararın bo
zulmasını istemiştir. Bu istek üzerine Askerî 
Yargıtay Genel Kurulu dosyayı incelemiş ve ço
ğunlukla mahallî mahkemenin kararını tasdik 
etmiştir, yani başsavcının itirazını reddetmiştir. 
Genel Kurulun bu kararı esbabı mucibeyi ihtiva 
ettiği ve hâdiseyi güzel tavsif ve tarif eylediği 
için müsaadenizle yüksek heyetinize okumak is
tiyorum. 

Kararın gerekçe kısmı şöyledir: 

Yargıtay Genel Kurul kararı : 
Sanık er Kemal Bedir'in olaydan bir hafta 

evvel bir pasa meselesinden dolayı kendisine 
itirazda bulunan maktul Osman Kuş'u altına 
alarak ağır surette dövmesi, ve erat tarafından 
kurtarılması bundan sonra her ikisinin beraber 
hapsedildiği mahalde yine boğazına sarılması 
ve matktulün (can kurtaran yok mu?) diye fer
yatta bulunması üzerine nöbetçi eri Şamil Te
kin ile nöbetçi onbaşısının işe müdahalesiyle 
maktulün zorla sanığın altından kurtarılması 
sanığın maktule karşı sönmek bilmiyen bir kin 
ve garaz beslediğini göstermektedir. Bundan 
başka olay anma kadar sanıkla maktul arasın
da herhangi bir görüşme, münakaşasının geçme
miş olması ve maktulün sanığı her gördüğü za
man (tanık Osman Köse'nin şehadetinden de 
anlaşılacağı veçhile) yolunu değiştirmesi sanık
la maktul arasında tehevvürü mucip olacak bir 
hâdisenin mevcut bulunmasına da imkân bı
rakmamıştır. Hal böyle iken hâdiseye takad
düm eden günün akşamı 50 - 60 santim uzunlu
ğunda ve başparmak kalınlığında içi dolu bir 
demirle sanığın arkadaşları arasında dolaşması 
ve soranlara karşı hakiki maksadını söylemiye-
rek mantıkla telifi kaabil olmıyacak şekilde 
Bu demirden kaval yapacağını beyan etmesi ve 
25 Nisan 1945 tarihinde yargıç tarafından alı
nan ifadesinde ise (. . . . Osman Kuş'u iycie 
dövmeyi kararlaştırdım) demek suretiyle ve 
hakiki maksadını gizliyerek bugün bir emriva
ki olan sanık öldürmek hususunu daha evvelce 

.1947 O : 1 
tasmim ve tasavvur ettiğini kapalı bir ifade ile 
itiraf etmiş bulunmaktadır. Zira maktulün sa
kin, zayıf ve cüız bir şahıs olmasına buna mu
kabil sanığın güçlü, kuvvetli, kabadayı ve hat
tâ verilen emir ve vazifeleri yapmıyan, serkeş 
ruhlu bir şahıs olduğuna göre maktulü dövmek 
için sanığın evvelce bir karar vermesine lüzum 
görülmemektedir. Esasen maktulü dövmek 
için sanığın ne bir demire ve ne de bir tokmağa 
ihtiyacı olmadığına ve her istediği zaman mak
tulü dövebileceğine göre olay günü pasa tah
taları üzerinde uyuyan er Osman Kuş'u görün
ce geriye dönerek un tokmağını alıp arkasına 
saklamak suretiyle yavaşça maktulün önüne gelip 
birinci, ikinci tokmağı ve hattâ tanık er Hâlim 
Asar'm mümanaatına rağmen üçüncü tokmağı 
da kemali sükûnetle hayati bir nokta olan mak
tulün kafasına kuvvetle vurarak beynini par
çalaması, akan kanları ve hâsıl olan bu feci 
manzarayı karşısına geçerek sükûnetle seyret
mesi gibi delillerle teyit eden vakalar ve sebep
lerle sanığın maktulü dövmeyi değil, mutlak 
öldürmeyi olaydan daha evvel zihninde tasmim 
ve tasavvur etliği ve aradan zaman geçtiği hal
de bu fikrinde temerrüt ederek ortada asabiyet 
ve tehevvürü mucip olabilecek hiç bir şey yok
ken bu kararını da soğuk kanlılıkla tatbik sa
hasına koyduğu anlaşılmış ve mahkemece su
çun taammüden işlendiği tam bir kanaatle sa
bit görülmüştür. Bu durum T. C. Kanununun' 
450 nci maddesinin dördüncü fıkrasına uygun 
bulunmuş ve Birinci Ceza Dairesinin 11 Şubat 
1946 tarih 4663/556 sayılı Kararında isabet 
görülmüş olduğundan olayda taammüdün bu
lunmadığı hakkında savcılığın vâki itirazı ye-
rindo görülmemiştir. Bu itirazın reddine; 
2. Katlin canavarca bir his şevkiyle yapılıp ya
pılmadığının incelenmesinden tanıklardan er 
Halil Kırdağ 'in andlı ifadesinden sanığın şapka
sının içinde dikili vaziyette boynuz saplı bir 
çakı bulunduğu tahakkuk ettiğine göre sanığın 
katli bu çakı ile yapmıyarak maktulün kafasına 
üç defa tokmakla vurması ve beynini parçala
mak suretiyle öldürmesi olayda canavarca bir 
hissin mevcudiyetini göstermektedir. Bu sebep
le öldürmenin yalnız taammüden değil, aynı 
zamanda canavarca bir his şevkiyle de icra 
edilmiş olduğuna dair mahkeme kararı bu ci
hetle de yerindedir. Bu sebeple savcılığın bu 
noktaya matuf itirazının da reddine 19 Mayıs 
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1946 tarihinde çoklukla karar verildi. 

Şeklindedir. 
Yargıtay Genel Kurulu 7 kişiden mürek

keptir. Bu karar dördünün ekseriyetiyle ve
rilmiş, üç yargıç bu karara muhalif kalmış
tır. Muhalefet şerhi gayet kısadır ve aynen 
(Hükümde taanımüdü belirten deliller gerek
çesiyle izah olunmadığı gibi katil fiili, kulla
nılan vasıtanın nevi ve mahiyetine ve kullanma 
tarzına göre canavarca bir his sevkile işlenmiş 
bulunmasından savcılığın itirazı tamamen ye
rindedir bu sebeple çokluk kararma ayrışığız.) 
şeklinde yazılmıştır. 

Karar yargı taya tasdik edildikten sonra Yük
sek Meclise gelmiş ve Komisyonumuzca ince
lenmiştir. Komisyonda yalnız Sahir Kurutlu-
oğlu arkadaşımız muhalif kalmış. Diğer arka
daşlar bu kararın tasdiki mütalâasında buluna
rak Yüksek Meclise sevkedilmesine karar ve
rilmiştir. Bu hâdisenin objektif şekilde izahı 
bundan ibarettir. Bizim Komisyonumuz ma
hallî mahkemenin derecattan geçmiş yani yar-
gıtayca tasdik edilmiş bir hükmünde taammü-
dün bulunup bulunmadığının takdirine mahke
menin takdirine taallûk ettiği, zira taammü-
dün muayyen bir tarifi ve çerçevesi, hattâ su
çun canavarca bir his şevkiyle işlenmiş olma
sına da bir tarif ve çerçevesi bulunmamasından 
ve bu hallerin ancak hâdiseyi mahallinde gören 
ve orada toplamış olduğu delillerden hâsıl et
tiği kanaata göre takdir edecek olan merci mah
keme bulunduğu mütalâasiyle Komisyonun ço
ğunluğunu hâdisede taammüt veya canavarca 
bir his bulunup bulunmadığını takdir ve müna
kaşa cihetine gitmemiştir. Delillerin takdiri 
tamamen mahkemenin kanaatma bağlı olduğuna 
göre mahkemenin bu delillerle taammüt "ve ca
navarca bir hissin mevcudiyetini kabul ederek 
hâdiseyi hükme bağlaması ve bu hükmün yük
sek dereceli mahkemelerde de tasdik edilmesi 
sebebiyle bu karar aksine bir karar vermeği 
biz mahkemenin takdir hakkına bir müdahale 
telâkki ettik. Yaptığımız incelemeler sonunda 
rapor bu şekilde Yüksek Heyetinize sevkedil-
miştir. Karar Yüksek Meclisindir. Yüksek 
Meclis (Anayasa hükümlerine göre mahkeme 
kararlarını değiştiremez. Ancak hükmünün de
ğiştirilmesi gerekçesini ye amacını gösterme
den) isterse hükümranlık hakkını kullanır, is
tediği gibi karar verir. Cezayı azaltır veya 
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kaldırır. O n u takyit edecek bir kayıt ve kuv
vet yoktur. Mâruzâtım bundan ibarettir. Tak
dir Yüksek Meclisindir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Bir sual İni tokmak demir midir, ağaç mıdır? 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Ağaç
tı ;• 

Kilo yahut gram KEMAL ÖZÇOBAN 
itibariyle ağırlığı nedir? 

KÂMlL COŞKUNOĞLU — Ağırlığım yazmı
yor, kilosu yoktur. Fakat kutru on uzunluğu 
21 santimdir. 

KEMAL ÖZÇOBAN — Hangi ağaçtan ma
muldür? Şimşirden mi, başka ağaçtan mı? 

KÂMÎL OOŞKUNOĞLU — Vasfı yoktur. 
KEMAL ÖZÇOBAN — Bir defa vurmak su

retiyle öldürüp öldürmediğini mahkeme araş
tı rnuş mıdır? 

KÂMİL COŞKUNOĞLU — Arkadaşımın te
mas ettiği noktaya baktım. Hakikaten mahke
me bunu araştırırken bir defa vurmakla ölüp 
ölmediği meselesi üzerinde durmamıştır. Fakat 
bir defa vurmakla kafasının yarılmış olduğunu 
yanında bulunan arkadaşı şahit söylemiştir. Ar
tık yarılan kafa tekrar kapanır mı kapanmaz 
mı onu bilmem. Esasen kafa paraçlanmış ol
duğundan ilk darbenin tesir derecesi tâyin 
edilemez. 

Bir noktayı daha arzedeyim. Sanık deli ol
duğunu da iddia etmiş ve Tıbbı adliye gönderil
miş. Fakat deli olmadığı anlaşılmıştır. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Rapor yok mu 
imiş? Birinci darbe ile mi, ikinci darbe ile mi, 
üçüncü darbe ile mi, ölmüş tabiî bunun raporda 
tesbit edilmiş olması lâzımdır. 

ADALET KOMÎSYONU ADİNA KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Rapor, kaç tok
mak vurduktan sonra ölmüştür, bunu tesbit 
edemez. Malûmu âliniz kafa parçalandığı için 
birinci tokmak şuraya gelmiştir, ikinci şuraya 
gelmiştir, diye tesbit edilemez. Zira parçalanan, 
dağılan kafada bunu tâyin mümkün olamaz. 
Esasen ilk tokmakta kafa parçalanmıştır. Ra
porun fazla birşey tesbit etmesine imkân olmı-
yacağım takdir eder. (Gülüşmeler, kâfi sesleri). 

ÎSMAÎL RÜŞTÜ AKSAL (Kocaeli) — Ar-
daşlar Sahir Ku-rutluoğlu arkadaşımız, hükümde 
bir adlî hata olduğumdan, tashihi için cezanın 
18 seneye indirilmesini teklif ettiler. AcBI hatayı 

— İM — 
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tashih etmeyi herkes arzu eder. Fakat bu hatanın 
hangisi olduğunu aramak lâzımdır, yüksek ma
lumunuzdur ki ölüm cezaları tasdik için değil, 
infaz sel âhiy etinin kullanılmasına mahal olup ol
madığının takdiri için gelir. Şimdi elimizde ik
tisabı katiyet etmiş bir hüküm var. Bu hükmü 
beretaraf etmek için komisyon sözcüsünün ileri 
sürdüğü iddia, hâkimlerin hükmünü verirken, 
takdir hatalarına düştüğünden bahsederek diyor
lar k i ; şu ve şu delillere nazaran hâdisede taam-
müt yoktur, şu ve şu vaziyetlere nazaran suç cana
varca bir hissin sevkile yapılmamıştır. Komisyon 
namına hâdiseyi izah eden Çoşkunoğlu'nun izaha
tından anlıyoruz ki bu hüküm Yargıtay birinci 
ceza dairesince tetkik ve tasdik edildikten sonra 
Genel kurula gitmiş ve tasdik edilmiştir. Bence 
böyle bir hükümde takdire istinat eden bir ad
lî hatanın mevcut olup olmadığının tetkikine Mec
lisin hakkı yoktur. Bunu tetkik ettiğimiz anda, 
hepimizin müştereken muhafazasını istediğimiz 
adlî istiklâl zedelenir, o vakit hâkimlerimizin kıy
meti kalmaz. 

Arkadaşlar biliyorsunuz ki; kaza hakkı T. 
B. M. Meclisi namına kanunu mahsusla hâkim
lere verilmiştir. Onun için bu heyete verilen hak
ka müdahale doğru olmaz. Eğer bu hükümde 
takdirden gayri bir hata olsaydı bunu biz tetkik 
edebilirdik. Meselâ suçlu 65 yaşını doldurduğu 
halde bu nazara alınmamışsa o zaman Meclis o 
vakit bunu nazarı dikkate alır ve kanun hükmünü 
yerine getirir. Binaenaleyh; bence Askerî Yargı
tay'ın, hakikaten hâdisede takdire istinaden bir 
hata mevcut dahi olsa, Meclis, bugünkü mevzuat 
dahilinde ve mahkemelerin istiklâlini, göz önün
de tutarak bu hatayı düzeltmeye hakkı yoktur. 

HULKÎ KAEAGÜLLE (Konya) — Arkadaş
lar; her katlin mahiyetinde az çok fecaat var
dır. Fakat bununla her katlin canavarca ika edil
diğini kabul edemeyiz. Çünkü canavarca bir his
sin şevkiyle ika olunması katil suçlarında hu
kuki bir unsurdur. Taammüdü arkadaşlar izah 
ettiler. Ben üzerinde durmıyacağım. 

Sonra, hüküm artık derecattan geçtkten son
ra, eğri mi, doğru mu, mevzuubahis olmaması 
lâzımgelir. Doğrudur. Bunu da kabul ediyoruz. 
Acaba niçin böyle bir hüküm Meclisi Âlinin tas
diki ile infaza tâbi oluyor? tdam cezaları bü
tün cihanda ve bizde niçin böyle bir merasime 
tâbi oluyor? 

Arkadaşlar; Meclis âdeta bir naibi rabbani 
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mevkiindedir. Müteal mânada tâyini adalet eder. 
Bunun için biz işin detayına girerek hukuki 
kaidede taammüt şu idi, bu idi demeye gitme
mize mahal yoktur. Yalnız bizim müteamil bir 
hükümranlık zevkimiz vardır. Ben arkaddaşlar; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin naçiz bir uz
vu olarak söyliyebilir ve vicdanımın sadası ola
rak arzederim ki; bizi doyuracak mahiyette değil
dir. (Bravo sesleri). 

Şimdi arkadaşlarının buyurdukları gibi mah
keme derecelerinden geçmiş, katiyet kesbetmiş 
bir ilâm üzerinde Büyük Millet Meclisinin tet
kik salâhiyeti var mıdır, yok mudur? Arkadaşlar 
buna da temas etmiyorum var olsun, yok olsun. 

Dünyada her hükmün dışında yalnız insanın 
veya insanlığın varlığı âlemin en aziz varlığı 
olan insan hayatı mevzuubahis olduğu zaman bu
nun karşısında Büyük Millet Meclisinin vicdanı 
ne diyecektir?. 

Arkadaşlar; 7 hâkimden 3 nün hayır dediği 
bir işe biz hükümranlık namına evet cüyebilir 
miyiz? Soruyorum? (Deriz sesleri). 

Arkadaşlar; ukubat, ceza tarihini tetkik eder
sek daima ukubat şüphe ile reddedilir. Binaen
aleyh şüphenin olduğu yerde ne kısas olur, ne 
siyaset olur, ne de idam olur. Bunun için bizim 
Usul kanunlarımızdan kaldırılmıştır. Bugün ya
şayan kanunlarda, meselâ Fransa'da cinai bir 
mahkûmiyet cezasının tahakkuk edebilmesi için 
hâkimler mevcudunun sülüsanı ekseriyetinin te
şekkül etmesi lâzımdır. Büyük Millet Meclisinin 
böyle bize kanaat vermiyen bir mevzuda bir va
tandaşın hayatına kıymasına bizim vicdanimiz 
ve âmme şefkatimiz müsaade edemez znnederim. 

Arkadaşlar, bir daha arzedeyim; meselâ bazı 
memleketlerde bu hak Reisicumhura, bazı mem
leketlerde, hükümdarlara ve bazı memleketlerde 
de meclislere verilmiştir. Arkadaşlar, ingiltere'
de idam hükmünün senede yüzde altısının tasdik 
edildiği vâki olmamıştır. Başka memleketlerde 
de müdafi avukatlar, Reisicumhur'a mesaj verir
ler. Bunun için bu önergenin tasvip buyurul-
masmı vicdanı âmmeye uygun bir hareket adde
derim ve bunu dilerim. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Arkadaş
lar, söze başlamadan evvel say m arkadaşlarım 
Şefik Tugay ve İsmail Hakkı Çevik'in sözlerine 
cevap vereceğim. Bu arkadaşların ileri sürdü
ğü tez kabul edilirse Büyük Millet Meclisinin 
hükümranlık hakkı tam ve şâmil mânada ken-
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dini gösteremez. Şu demek oluyor ki mahkeme 
I erde takdire taallûk ederek verilen ölüm ceza
ları adeta bir formaliteden ibarettir. Yüksek 
Meclisçe tasdik edilmesi mecburiyeti varmış gi-
bi bir mânaya geliyor. Takdirde de hata ola
bilir. Mahkemeleri teşkil eden hâkimler hisle
rinin tesiri altında kalabilir. En sonunda Yük 
sek Meclis, idam gibi hayatın ifnasına sebep 
olan bir hükmü tasdik ederken etraflı, şümul
lü düşünmek, vicdani ve kanuni mecburiyetin
dedir. Şimdi hüküm, netice itibariyle idama 
şevki icabettirecek mahiyettedir; cürmün ca
navarca işlenmiş olduğu kabul edilmiş ve bir 
de taanmıüt vardır denmiştir. 

Canavarca işlenmiş suçların ve taammüdün 
kanunumuzda bir tarifi olmamakla beraber ka
fasına üç tane darbe vurularak, kafanın par
çalanması ve beyninin kanların cereyanına ka
pılması canavarca işlenmiş bir suç mudur, değil 
midir? Bunun takdiri çok mühim bir meseledir. 

Sayın arkadaşlarım ben şahsen canavarca 
işlenmiş bir suçu şu şekilde ifade ederim; me
selâ öldürmezden evvel kulağı kesilmiş, burnu 
kesilmiş, gözleri çıkarılmış velhasıl bu gibi ezi
yetlerle bir adam öldürülürse, canavarca bu 
demektir. Yoksa farzedelim ki kafasına yirmi 
tane birden kurşun sıkılmıştır. Bu canavarca 
olarak telâkki edilemez. Fakat bazı şahıslar, 
bazı hâkimler bunu canavarca telâkki edebilir
ler, nitekim bunun bir misali önümüzdedir. 

Sonra taammüden de öldürmemiştir. Çünkü 
cürümde kullanılan tokmak 10 santim kutrun
da, 20 santim uzunluğunda olduğuna ve bir 
tahta parçası olduğuna göre eğer bu adam vak
tiyle Osman'ı öldürmeyi tasarlamış olsaydı. 
tasmim etmiş olsaydı buna g'öve mükemmel bir 
ölüm aleti edinip onunla öldürecekti. Mahke
menin kararında da belirtildiği gibi hiç obnaz-
sa demir çubuğu beraber taşıması lâzımdı. Bu 
küçük tokmağı acele olarak getirmesi belki de 
dövmeden ve sövmeden müteessir olarak tehev
vürle eline ne geçerse alıp getirip başına vur-
masiyle de bunun tehevvürle işlendiği sabit 
oluyor. 

Mahkemeyi teşkil eden heyet okadar hisleri
nin tesiri altında kalmıştır ki, bir şahidin ifa
desine göre birkaç gün evvel elinde görülen de
mir çubuğu ne yapacaksın diye sormuşlar, ka
val yapacağım, diye cevap vermiş. Bunu da 
fiile hazırlık olarak kabul ediyorlar. Kerame

ti mi var bu hâkimlerin şu halde? 
Netice itibariyle Mülki Karagülle'nin de bu

yurdukları gibi bugün vicdanımızla karşı karşı
ya, vız. Bir hayatın sönmesi meselesi vardır. Hü
küm çok zayıftır, deliller çok zayıftır. Bu şe
kilde takdir hakkıdır, diyerek Yüksek Meclisin 
hükümranlık hakkını kullanmaması tabiî değil
dir, af buyurun. 

NECATI ERDEM (Muğla) — Sayın arkadaş
lar; Anayasa'mn 26 ncı. maddesinde Yüksek Mec
lise cezanın tebdili veya tenzili salâhiyeti veril
miştir. Bu Meclis elbette bu salâhiyetini kullana-
cakır. Bunu menedecek bir' kuvvet yoktur. Bu 
salâhiyet kullanılırken elbette bir sebe]> ve hik
met tasavvur edilecektir. Sapa sağlam bir karar 
20 şahitli, 50 raporlu, bütün kanaati vicdaniyeyi 
tatmin eden bir karara karşı da cezanın tebdil 
veya tahfifini istemek mâkul olamaz. Belki baş
ka bir hususiyet araya girer veya başka bir mâkul 
sebep tasavvur edilir. Şu halde Kamutay bu 
hakkım istimal etmek için, elbette hükümde, 
tatbikatta isabet olup olmadığını düşünecek. Mah
kemenin, Yargıtay'ın takdir hakkına da. tearuz 
edecektir. Fakat bu tearuz bir karara varmak 
için değil, kararı bozmak için değil; 2(5 ncı mad
de i. kanuniyedeki tebdil veya tahfif hakkını kul
lanabilmek içindir. Hiç bir şeyi nazara almadan, 
mahkemenin takdirine dokunmadan, tatbikatta 
isabet olup olmadığı mülâhaza edilmeden bir ka
rar verilemez. Ben hakkı hükümraninıi istimal 
etmek için elbette hâkimin yanlış düşündüğü ka
nâatimi varacağını, hükmün tatbikatında hala 
ettiği kanaatına varacağım, işte hatayı adlî bu
lunduğu kanaatına varacağını. Sonra takdirine 
tearuz edilmezmiş. Bunu kim sövüyor, hangi ki
tap yazıyor, hangi maddci kanurıiyedeıı bu il
ham alınıyor? Büyük makamlar takdir hakkına 
tearuz edebilecektir. Hakim muhakemenin cere
yanından, safhasından tevellüt eden kanaatlarm 
hilâfında takdire koyulmuş, hata etmiş ise niçin 
sükût edeceğiz?. Bunları kim söyleyor, hangi mad
dci kanuniye yazıyor? Bunu gösteren yoktur. 
(Bravo sesleri) 

Müsaadenizle ben şu mesele üzerinde daha de
rin, daha geniş düşünmek lâzım olduğu kaanatm-
dayım; Ceza Kanunumuz bana bu ilhamı veriyor. 
affediniz. 

Müsaadenizle mütalâamı arzedeyim kabul ve
ya ret Heyeti Celilenize aittir. 

Hepiniz bilirsiniz ki; kabahat efali haricinde 
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kalan ceraimde, suçlarda kastı eürminin tahak
kuku şarttır. Kasıt bulunmadıkça o i'iile mah
sus ceza verilemez. Kanunu hepimiz biliriz, Türk 
Ceza Kanununun 448 nci maddesinde yazılı gayri-
mevsuf katil, kasten katilde de kastın tahak
kuk etmesi lâzımdır. Her türlü şekkü şüpheden 
azade olarak fiili katilde kastın anlaşılması lâ
zımdır. Aksi takdirde 448 nci maddei, kanuni-
yede yazılı 18 - 21 sene arasında ağır hapis ce
zası verilemez. Türk Ceza Kanununun 448 nci 
mdadesi her kim; bir kimseyi kasten öldürürse 
1 8 - 2 1 sene kadar ağır hapis cezasiyle mahkûm 
olur diyor. İliç şüphe yoktur ki, şu maddei 
kanuniyedeki kasten kaydi; kaste makinin ol-
mıyan katil fiillerinden korunmak için ileri sü
rülen bir kaydi itirazidir. 

Çünkü eğer öldürme fiili katil kastına mak
inin değilse artık Ceza Kanununun 448 nci mad
desi değil Ceza Kanununun 452 ve 455 nci mad
delerinin tatbiki lâzımgelir. Eğer 452 ve 455 
nei maddei kanuniyelerde yazılı anasırı cürmiye 
tahakkuk etmemşise beraat kararı vızır vızır ve-
rilii'. (Gülüşmeler). 

Meselâ saffı harbde silâh atan bir kimse 
düşman safının arkasında bir vatandaşın bu
lunduğunu bilnıiyerek düşmanına silâh atarken 
mermi o vatandaşa isabet etmişse, hangi maddei 
kanuniyeyi tatbik edersin? Kasıt mı, dikkatsiz
lik mi, nizama riayetsizlik mi arıyacaksm, ne 
yapacaksın? öyle ise bu katil kastmm aranması 
lâzımdır. 

Hastayım arkadaşlar, kusura bakmayın, am
ma izaha çalışacağım, ister kabul edin, ist el
etmeyin, malûmdur' ki katil kasti umuru bâtı-
nadandır. Kalbde gizlenmiş bir azim ve niyet
tir, onu tecelli ettirmek için zahiri delillere müra
caat etmek mecburiyeti vardır. Delâili zahiriye 
mahdut ve mahsur değildir. Onlar saymakla 
tükenmez. Her hâdisede başka başka şekillerde 
tecelli eder. Ancak şurası muhakkaktır ki, kat
lin silâhla işlenmesi failin katil kastı taşıdığına 
müstakil ve bariz bir delildir. Başka bir delil 
aramağa lüzum yoktur. Bu nazariye ceza tatbi
katında öyle müstahkem bir mevki almıştır ki, 
âdeta kanun kuvvetini iktisap etmiş, bütün na
zariyeler, içtihatlar, kazai kararlar bu merkezde 
toplanmıştır. Hâdisede âleti katil tokmaktır. 
Affınıza mağruren, arzedeyim ki, tokmak silâh 
değildir. Türk Ceza Kanunu silâhı suçun esba
bı teşdidi olması bakımından bir de hariçten 
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memlekete ithali, memlekette nakli, satılmasi, 
satılığa arzedilmesi, ruhsatsız taşınması bakı
mından iki sınıfa ayırmıştır. Bunlardan birin
cisi Türk Ceza Kanununun 189 ncu maddesinde 
diğerleri 264 ve 549 ncu maddelerinde mütalâa 
edilmiştir. Bunları tafsile lüzum yoktur. Fakat 
şu tokmak Ceza Kanununda tadat edilen mad
delerin hiçbirisine dâhil değildir. Evet sayın 
arkadaşlar, Ceza Kanununda yeri olmadığı hal
de baltanın, tırpanın, küskünün öldürme işin
de silâh olduğu hakkında içtihatlara tesadüf 
ettik. Bu da 189. maddenin son fıkrasında, 
3 ncü fıkrasında; bıçak, kama vesair âletler 
yok mu? O sair âletlerden istidlal ediliyor. 
Temyiz Mahkemesinin bir içtihadı gerçi benim 
nazariyeme uymaz. Çünkü üst tarafında bir 
kayıt var, « taşınması mûtat olan » kaydı. Bu 
kayda göre nacak, balta, küskü, tehdit için ta
şınır bir âlet değildir. Her neyse bunu kabul 
edelim. Tokmağı bunlarla kıyas edemeyiz. Zaten 
cezada kıyas caiz değildir. Tırpan, balta, ustu
ra, küskü bir âleti cârihadır. Tokmak ise bir 
âleti raddiyedir. Aralarında münasebet yoktur. 
Şu halde ben affınıza mağruren bunu tüfek dip
çiği, kaim bir baston gibi sayarım. 

Şimdi gelelim bu tokmağın katli müeddi 
olup olmadığı ve darbenin baş, beyin gibi nazik 
bir uzva indirip indirmediği meselesine. 

Yargıtay ("eza Heyeti Umumiyesinin 7 . I I I . 
1932 tarihli ve 38 sayılı Kararında (Yalnız katle 
müeddi aletin ve tarafı diğerin husule getirdiği 
tehavvürün ve katlin maktulün nazik ve tehlikeli 
uzvuna vurulmak suretiyle ikamın katil kastını 
tesbit eden delillerden madut olmıyaeağma göre 
hâdisenle katil kasdmı teyideden delillerin ay
rıca izah edilmemesi kanuna muhaliftir) denil
mektedir. Biliyorsunuz, bir katle teşebbüs me
selesi var. Fail silâhı endaht etti. Mermi uzvu 
nazike tesadüf' ediyor, fakat her nedense mağdur 
ölmüyor. Yargıtay çok zaman yanıldı, mermnin 
uzvu nazike tesadüfü katil kastına delildir, den
di. Halbuki fail silâhım bir kere istimal et
miş araya esbabı mania heylület etmemiş. Kendi 
kendine endahttan feragat etmiş, teşebbüsün 
anasırı kanuniyesi görülmemiş. Nihayet Heyeti 
um ilmiyeler bunu düzeltmiştir. Yargıtay deyin
ce1 yanılmaz bir müessese olarak mı kabul edece
ğiz, yanılmıyacak ta, o tevhidi içtihat kararları 
nedir, nedir o kararlar? Yanılmak beşerin hassa
sıdır. Yargıtayı ayıplıyorsun demeyiniz. Ayıp-
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lamıyorum. Yalın/ yargıtaym yanılmaz, böyle 
bir zihniyetin aleyh indeyim. Yanılır, yanılmış
tır. Birçok defalar yanılmıştır bu yanlışlıklar 
tevhidi içtihat kararları ile düzeltilmiştir. Yanıl
ma beşerden ayrılmaz. Yanılmıyan Zâtı Ecelli 
Akdesi Âlâdır. 

Şu halde, mahkemenin bilmem kaç santim 
uzunluğunda, bilmem kaç santim kutrunda ol
ması, katil işine yaraması, katil kastına delil 
sayılmaz. Sözcünün tasvirine göre, ayrıca bir de
lile de tesadüf edemedim. Şurasını da izah ede
yim ki, şu anda katil kastiyle ifade edilen bir 
delil mevcut olmadığı gibi, aleti katlin silâh ol
mamasına göre, bu hâdise Türk Ceza Kanununun 
448 nci maddesi çerçevesine giremez. Nerede kal
dı ki 450 nci madde. Kolay mı? 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Üç de
fa vurmuş. 

NECATİ ERDEM (Devamla) — Efendim, 
gerçi Heyeti Celile bilir. Fakat bir hatırlatma ka
bilinden şunu arzedeccğim: 452 nci maddei ka-
nuniyede katil kasdiyle olmıyan darp ve. cerh 
veya bir fiili müessirden telefi nefis husule gel
miş olursa fail 448 nci maddede beyan olunan 
ahvalde beş seneden ve 449 ııcu maddede yazılı 
ahvalde yedi seneden ve 450 nci maddede tasav
vur olunan ahvalde on seneden aşağı olmamak 
üzere muvakkat ağır hapse mahkûm olur denil
mektedir. 

İşte hâdise burada. Görülüyor ki, şu maddei 
kanuniyede fail âmme selâmeti aleyhine bir suç 
işlemeği kastetmiş yani dövmeği yaralamağı. 
Fiili müessir ikamı kastetmiş ve işe öyle başla
mış. Maddei kanuniye bunu böyle ifade ediyor. 
Fakat talii menhus öyle getirmiştir ki, yapılan 
fiil maksat ve niyeti tecavüz etmiş ve katil fiili 
husule gelmiş. Şu hâdisede katil, yaralama, ba
şından kanlar akıtma maksadı ile vurmayıp ta 
öldürme maksadiyle vurması hakkındaki deliller 
nedir; 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) —Üç defa vurması. 
NECATİ ERDEM (Muğla) — Pek âlâ belki 

uzvu nazikine vurmuştur, belki bir daha vurmuş 
olabilir, fakat siz suç işlerken hiç mantığın tat
bik edildiğini gördünüz mü, suç mantıkla mı ya-
I>ılır? Bir mi vursam, acaba iki yeter mi, öl
dürmek için üç vursak daha mı iyi olur? Bir te
cavüz, bir müdafaa esnasında böyle bir mantık 
acaba her münevvere nasip olur mu? Mantıkla 
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[ suç işlenmez arkadaşlar. Bir, iki, üç vurma katil, 
| kasdına delil olamaz. Hulâsa maksadı darbtır, 

fakat niyeti tecavüz ederek ölüm fiilinin vukua 
| gelmiş olması mümkündür. 

Bakın beyefendiler, şöyle cevap vereyim: si
lâhı endaht etti, mermi isabet etti, bir daha en
daht etti, mermi isabet etti, bir daha endaht 
etti, mermi yine isabet etti, fakat ölmedi. Sonra 
adam silâhmı kılıfına koydu geçti gitti. Taban
cada mermi var, kullanmaya mâni yok. Cevap 
veriniz bana, katil kastı var mı yok mu? Buna 
katle teşebbüs diyebilir misiniz? (Deriz, deriz 
sesleri). Yirmi bin yargıtayın kararı karşısında. 

Taammüde gelince: Şurasını anlamak istiyo
rum; bu nefer silâh taşıyan bir nefermi idi, de-
ğilmi idi? Buna sözcü cevap versin. (Değil, de
ğil sesleri). (Furuncu sesleri). Furuncu amma, 
bu furuncu nefer silâhsız mı idi, değil mi idi? 
(Silâhsız sesleri). Şimdi mahkeme ve yargıtay 
kararında ileri sürülen sebep bir hafta evvel 
vukua gelen hâdiseden husule gelen kinü gazap. 
Bunu kabul ediyorum, ben de itiraf ediyorum; 
fakat kinü gazap öldürmek niyetini tasavvur 
ettirecek kadar ehemmiyetli bir vaka mıdır? Yok
sa kinü gazap dolayısiyle yalnız cerhi mi kastet
miştir. Bunu aksine elde delil var mıdır? Acaba 
binde bir ihtimal ile maksat cerh olamaz mı? 
Binde bir ihtimalle araya cerh ihtimali girince 
istidlal sakıt olur, artık katiyet sakıt olur. İhtima
lin arzı endam ettiği yerde katı hüküm verilemez. 
Hükmün hertürlü şekil ve tereddütten azade 
bir surette mucip, kati sebeplere dayanması 
şarttır. Bir adam böyle pisipisine aşılamaz. 
("anavarlık hissine gelince; canavarca his, bu
rada olduğu gibi tokmakla bir insan bir insanı 
öldüremez mi bu yalnız canavarlarda mı olur? 
Başka yapılan katiller daha başka türlü mü 
olur? Maktul yatırılır tekbir ile tehlil ile aman 
acıtmasın diye bıçağı ona göre mi kullanır, bı
çağın keskinini mi bulur ? Ne biçim canavarca 
iş bendenizce bu hâdisede canavarca bir hissin 
tasavvuruna imkân göremiyorum, imkân yok
tur. Zaten Yargıtay da canavarca hissi mev-
zuubahis etmiyor, kararı taammüde dayanı
yor? Taammüdün delillerinden biri, arzettiğim 
gibi kin ve gazaptır. Bu da katil hakkında 
mıdır, cerh hakkında mıdır o belli değil. Elinde 
bir demir varmış, birisi sormuş ne yapacaksın? 
Kaval yapacağım demiş. Bu demirden kaval 
olmaz, evet demirden kaval olmaz amma de-
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miri taşıyan failin herhalde kastını hakikaten 
aynızamanda muhataba bildirmesi şart mıdır, 
bununla mükellef midir? Bu teklifi kanuniye 
riayet etmedi diye sende bir suimaksat var di
yebilir misiniz? Diyemeyiz. Buna soruyorlar 
demiri ne yapacaksın? Kaval yapacağım diyor. 
Sana ait olmıyan bir şeyi ne soruyorsun kabi
linden. Bu sözün mânayı hakikisi malûm. Mâ
nayı mecazisini tâyine de karine yok. Ne de
mek istediği meçhul. Şüpheli bir sözle idam 
kararı verilebilir mi? 

Sayın arkadaşlar; buna benim aklım ererdi 
amma gezdirdiği demirden kaval yapacağım gi
bi meçhul bir cevap verdikten sonra âleti ka
til bu demir olsaydı. Buna aklım ererdi. Ka
tilde kullanılmıyan demiri neden gezdirdiğini 
düşünmekteki sebep nedir? Ben günlerce taban
ca taşımışım, hasma rast gelmişim, bir yum
ruk atmışım, gebertmiş. E şinidi tabanca ta
şıyorsun öldürecektin mi, diyecektin bana? Ta
banca ile katil husule gelmedi ki? Binaen
aleyh benim düşünceme göre tatbikatta hata 
vardır. Yüksek Meclisiniz de bu adamı tanı
maz, ben de tanımam. Şuraya beni getiren şu 
hasta halimde kanaati viedaniyemdir. 

Anayasanın 26 ncı maddesinin tatbiki ile 
adaletin tecellisine müsaadei Celitelerinizi rica 
ve arzederim. 

BAŞKAN — 4 - 5 arkadaş daha söz almıştır, 
siz söylemek istiyor musunuz? 

ADALET BAKANI ŞÎNASİ DEVRÎN (Zon
guldak) — Müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI ŞÎNASt DEVRÎN (Zon

guldak) —• Efendim, Necati arkadaşın bu kürsü
den yaptığı tahliller üzerinde bir noktayı belirt
mek zaruretini duydum. O da 26 ncı maddeye 
tevfikan ölüm cezası hükümlerini yerine getir
mek görevinin hukuki mahiyet ve bünyesi hak
kındaki beyanlarını Anayasa 'nm değişmez ve üs
tün bir prensipi olarak kabul ve ilân eylediği ka
zanın mutlak istiklâli muvacehesinde mesnetten 
âri olduğunu söylediler. 

NECATI ERDEM (Muğla) — Nizamnameyi 
biliyorum Beyefendi. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. , 
ADALET BAKANI ŞİNASÎ DEVRİN (De

vamla) — Efendim, Necati arkadaşın iddia et
tiği gibi delillerin, Yüksek Meclis huzurunda 
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tetkik ve tahliline Anayasa cevâ2 vermez. (El* 
bette sesleri). Bu, Yüksek Meclisin 23 seneden-
beri hassasiyetle üzerinde durduğu bir prensip
tir. (Bravo sesleri). Anayasa'da iki esas var
dır. O, yalnız bir esasa dayanıyor ve yanlız 26 
ncı maddeyi okuyor. 

Halbuki, 26 ncı maddenin yanıbaşmda bir de 
54 ncü madde var. Bu maddeyi de okumaları
nı rica ediyorum. Maddenin son fıkrası, mah
keme kararlarını Türkiye Büyük Millet Mecli
si ve Bakanlar Kurulu tarafından hiç bir türlü 
değiştirilemiyeceği, başkalariamıyaeağı ve hü
kümlerinin yerine getirilmesine engel olunamı-
yacağı esasını vazetmiştir. 

Bu bizim Anayasamızın temel hükümleridir. 
Bu hüküm 26 ncı madde ile telif etmek lâzım
dır. 26 ncı madde; baştan başa Meclis hüküm
ranlığı haklarına taallûk eden bir hükümdür. Ka
za istiklâli yanında bir de millet hükümranlığı 
ve ona tereddüp eden ahkâm vardır. Büyük 
Meclis bu hakkı içtimai veya siyasi mülâhaza
lara dayanarak kullanır ve hiçbir halde bu 
hak, kaza hakkına iştirak gibi bir vasıf ve ma
hiyet alamaz. 

Binaenaleyh meselenin esasını bir tahkik ve tet-
kika tâbi tularak ve ceza cihazının istiklâlini 
bertaraf ederek Necati arkadaşımız öne sürdüğü 
gibi bir tetkik ve tefsir yoluna, girmeye imkân yok
tur. Büyük Millet Meclisinin 23 senelik müstakar 
içtihadı' da böyle tecelli etmiştir. Artık bir tefsir 
mevzuudur, nizamname mevzuudur demeye de 
mahal yoktur, 

Arkadaşlar bir noktaya daha temas ettiler; 
tevhidi içtihat kararlarını hâkimlerin yanıldığına 
bir delil olarak gösterdiler. Kanaatimce mesele 
bu veçhile mütalâa edilmiş. Hâkimler yanılsalar 
bile bu yanlışlığı ancak ve yalnız daha üstün ka
za mercii tetkik eder ve düzeltir. Ve artık onun 
verdiği karar hiç bir suretle münakaşa edilemez. 
Anayasa bize bunu emrediyor. Mafevk makam da 
yanılamaz mı? Yanılabilir amma buna bir had 
tâyin etmek lâzımdır. Anayasa bu haddi tâyin 
etmiştir ve bunu içtimai ve adlî hakikat diye ka
bul etmiştir, öyle sanıyorum ki Anayasa hüküm
leri vazıhdır, Yüksek Meclisiniz hükümranlık hak
larını kullanarak bu kararın infaz edilmesi, 
edilmemesi veya cezanın indirilmesi yoluna gide
bilir. Buna şüphe yoktur. Anıma Necati Beyin 
ifade ettiği gibi bir tetkika girişilemez. Kaza ciha
zının istiklâlini masun tutmak şartiyle Meclis 

~ıw-



hakkını istediği gibi kullanır 

Cemil Said Barlas. (Kâfi kâfi 

hükümranlık 
(Alkışlar). 

BAŞKAN -
sesleri) . 

CEMÎL SAÎD BARLAS (Gaziantep) — Ar
kadaşlar, kâfi kâfi diye bağırıyorsunuz, Burada 
ölen bir vatandaş var, ölmesini bekliyen bir vatan
daş var, onların çocukları var, anası var, babası 
var. Kendinizi bunlardan birisi veya kaatil ye
rine korsanız ne düşünürsünüz Binaenaleyh bir 
hatayı adlî olup olmadığını anlamak için biraz 
tamammülüniizü rica ediyorum. 

Ben Ceza Kanununun, nazariyatından, tatbi
katından bahsedecek değilim. Anayasa'nm 26 ncı 
maddesinin idam cezasının vasfını değiştirmesi 
icabeden maddesini bu hadisede tatbiki lâzımgel-
diği mütalâasmdayım. Kısaca üç beş kelime ile 
sizleri tenvir edeceğimi zannediyorum. Askerî 
Ağır Ceza Mahkemesi ve Askerî Yargıtay'da 
verilen kararda hiç bir vakit çokluk bula
mamışlardır. Binaenaleyh ortada mevcut olan 
bir takdir vardır. Bu takdir hatası değil, tatbik 
hatasıdır. Dediler ki adam şahsan mütehevvir 
bir adamdır., Şahsan mütehevvir bir adam bir 
tokmakla geliyor, tokmağı kafasına vuruyor. 
Bunda taammüt yoktur. 

Bundan başka, biz geriye mi gideceğiz, ileri
ye mi? Eski ceza kanununda ağır cezayı mucip 
suçlarda 3/2 ekseriyetle idam kararı verilirdi. 
Binaenaleyh bu fiil işlenmiş olsaydı hattâ taam
müt olsaydı bile idam cezası tatbik olunamazdı. 
Çünkü ne cinayet mahkemesinde ne temyiz mah
kemesinde ekseriyet teessüs etmiş değildir. 

Arkadaşlar; yine ayrıca içinizde Temyiz Mah
kemesinden gelmiş arkadaşlar vardır, Askerî 
Temyizde bulunmuş arkadaşlar vardır. Bendeniz 
Büyük Meclisin hükümranlık haklarını kullan
ması için bii' hususa nazarı dikkatinizi eelbedi-
yorum. 

Cezai merciler, nihai içtihat ihtilâfları, As
kerî mahkeme ile sivil mahkeme arasındaki âdi 
suçlardan doğan içtihat ihtilâflarını tetkik ede
cek bir merci yoktur. Askerî mahkeme bu kararı
nı ekseriyetle vermiştir, bu kararla sivil Temyiz 
Mahkemesi içtihatları telif edilememektedir. Bu 
bakımdan bir vatandaşın idamı mevzuubahis 
olurken tatbikatta Ceza Kanununun takdirde ha
ta bakımından, Sahir Kurutluoğlu arkadaşımızın 
dediği gibi idam cezasının asil bence de tatbiki 
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lâzımgelen, 448 nci maddenin tatbikini heyeti 
Celileden rica ederim. 

BAŞKAN — Söz Fuad Hulusi Demirelli'nin-
dir. (Kâfi kâfi sesleri). 

Kifayeti müzakere hakkındaki önergeyi reye 
koyabilmek için 6 kişinin söz söylemesi lâzımdır. 
Yani iki kişinin yana, iki kişinin karşıya, iki 
kişinin de hakkında konuşması lâzımdır, bu mik
tar dolmamıştır. 

FUAD HULÛSÎ DEMİRELLİ (İstanbul) — 
Sayın arkadaşlar, kısa söyliyeceğim, merak bu
yurmayın. 

Muhterem Adalet Bakanı hakikaten veciz ifa
de ile izah buyurdular. Anayasamızda 8 nci 
madde var, kaza kuvvetinin, yargı kuvvetinin is
tiklâlini kabul eden, garanti eden bir madde
dir. 54 ncü madde var. Onda da kaza kuvvetin
den kesin olarak çıkan hükümlerin değiştirile-
miyeceği yazılmıştır. Bir de 26 ncı madde var. 
Orada cezaların affı, tahfifi ve diğer bir fıkra
sında da kesinleşmiş ölüm cezası kararlarının 
yerine getirilmesi münhasıran B. M. Meclisinin 
salâhiyeti olarak kabul edilmiştir. Şimdi İm 
hükümleri telif için hakikaten Adalet Bakanının 
dediği şeyi kabul etmek lâzımdır. Çünki Anaya
sanın 26 ncı maddesi milletin hükümranlık hak
kını temin eder. Diğer maddeler kaza nakkınııı 
istiklâlini temin etmiştir. (Bravo sesleri). Bu 
böyle olunca bu müzakerede ceza hukuku nazari
yelerinden evvel siyasi hukuk prensiplerini göz 
önünde tutmak, ve ona göre bir karar vermek 
icabeder. Şimdi hükümranlık hakkını kulla'nan 
heyet veya şahıslar, böyle işin teferruatına gir
mezler ve girmek ihtiyacında da değildirler. Ve 
ilmî, manevi mesuliyeti üzerlerine almazlar, al
mak ta istemezler, bu ağır bir mesuliyettir. 

Şu halde pratik olarak formüle edecek olur
sak; ceza hukukunun nazariyelerine girişerek Ce
za Kanununun 250 nci maddesi değil, 248 nci 
maddesinin tatbik edilmesi lâzımgelir yolunda 
bir mütalâa ile karara varmak kaza hakkına iş
tirak etmektir. (Soldan Bravo sesleri). Onun 
için madde tâyin etmiyeceğiz, yalnız vicdani ka
naati a hareket edereğiz. içtimai ve siyasi fayda 
ve hakikati gözönünde tutacaktır. 

Buraya gelince; benim de kanaatini şudur 
ki, taammüden bir adamı öldürmek istiyen 
bir kimse kaçmak, kurtulmak yolunu sağlama Is
sızın böyle alâmeleinnas öldürmez, gizlice tenha 
yerde öldürür. Bu başka. Benim de bir kanaa-
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ti vicdaniyem vardır. Fakat o kanaati vicda-
uiyem Ceza Kanununun falan maddesi tatbik 
edilsin yolunda değildir. Böyle bir kanaat tak
dir hakkına da taaruz teşkil etmez. Nitekim 
muhalefet şerhini veren muhterem arkadaş, ce
zanın değiştirilmesi teklifinde diyor ki, ben mah
kemenin ve Askerî Yargıtayın. takdirine karış
mam. Onların takdirleri bence muhteremedir. 
Ben de ayniyle kendilerine iştirak ediyorum. 
Yalnız hâdisede şüphesiz birçok şeyler vardır. 
tetkik etmişlerdir. Bana da şu kanaati vicda
niye gelmiştir amma, çok istirham edeceğim, bu 
ölüm cezasının infazına mahal yoktur denildiği 
zaman madde tâyini ile Türk Ceza Kanununun 
248 nci maddesi mucibince cezalansın diyemeyiz. 
tnfazına mahal yoktur dendiği zaman madde 
tâyini ile Ceza Kanununun 248 nci maddesi 
mucibince 18 sene cezaya mahkûm edilsin diye
meyiz, bir hüküm veremeyiz. Yalnız bizim di
yeceğimiz, bu ölüm cezası ağırdır, hâdisede şu 
veya bu siyasi, içtimai kanaatimiz şu merkez
dedir, Bunun infaz edilmemesi lâzımgelir. Böy
le deyince ne olur? Zaten bu adam mevkuftur. 
Başka yerlerde de böyledir. Eğer takdir hak
kı üzerinde madde göstermiyerek 20 sene yahut 
25 sene de denilebilir, çünkü bu adam mahkûm
dur. Ceza Kanununda yeri olsun olmasın, ten
sip ettiğiniz bir şekilde bu cezayı affeder veya 
indirebilirsiniz. Fakat madde tâyin ederek fa
lan madde mucibince diyemeyiz. 

Bendenizin mâruzâtım pratik olarak mese
lenin bu şekilde halledilmesini teklif etmekten 
ibarettir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Daha üç arkadaş söz almıştır. 
Müzakerenin yeterliği hakkında da bir önerge 
vardır, önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
tş anlaşıldı. Konuşma yeter. Oya konulma

sını teklif ederim. 
Balıkesir Milletvekili 

Hacim Çarıklı 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi kabul 
edenler işaret buyursun. Etmiyenler... Kifayeti 
müzakere önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi asıl önergeyi arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzettiğim sebeplere binaen suçlu (Ke

mal Bedir'in ölüm cezasının 18 yıl ağır hapse 
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tahvilini) ara ve teklif ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
S. Kurutluoğlu 

BAŞKAN -— Önergenin oya konulmasından 
evvel Başkanlığın telâkkisini arzedeyim: Ana
yasanın 26 nci maddesi gereğince Büyük Millet 
Meclisi nefsinde cemettiği hükümranlık hakkı
nı bilâ kayduşart kullanır amma 54 ncü mad
desinde katîleşen hükümlerin değiştirilemiyece-
ğine dair olan hüküm de devamlıdır. Anayasaya 
aykırı kanun olmıyacağı gibi karar da olamı-
yacağmdan, eğer Sahir Kurutluoğlu arkadaşı
mız ve onun fikrinde olan arkadaşlar hiçbir 
mucip sebebe ve hatayı adliye istinat etmeden 
cezanın hafifletilmesi hakkında önerge verdiyse 
onu oya koyacağım. Etmezse kifayeti başkanlık 
divanına arzedeceğim. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Mut
lak takdir hakkı... 

BAŞKAN — Mutlak olarak 18 seneye tahfifi 
hakkında ki ifadeniz zapta geçmek suretiyle bu 
önergeyi oya arzederim. 

ÎSMET EKER (Çorum) — Arkadaşlar, bu 
takrir tatbikat ve muhakeme safhasının tah
lili bakımından mucip sebepleri ihtiva etmekte
dir. Böyle bir takrirle bu husus kabul edile
mez. Şimdi gerek Sayın Bakanımız, gerek Fu-
ad Hulusi hocamız izah ettiler,ben de söz aldım 

Burada en mühim v ı e ^ e hükümranlık hak
kının kullanılması hakkındaki usuldür. 26 n?< 
maddedeki Meclisin kendi üzerin? bıraktığı bii 
tün hükümranlık hak ve vazifeleri, knaun tek
lifleri ve kanun lâyihalariyle tatbik edilir 0-
nun için bu takrirler cezanın tatbikat bakımın
dan şöyle, tahlil bakımından böyledir diye su 
nulan bir takrir kabul edilemez. Ancak bir 
teklifi kanuni vermek suretiyle ve başka hiç
bir sebep zikredilmeksizin, siyasi ve içtimai 
menfaat bakımından bunun cezasının tatbikatı 
mevzuunda şukadar olması, bu kadar olması 
lâzımgelir diye, bir kanun çıkması lâzımgelir. 
Yoksa biz takrirlerle iktisabı katiyet etmiş 
idam hükümlerini tedbil edecek olursak bunun 
büyük hukuki teşevvüşleri olur. Hükümranlık 
hakkının bu suretle tatbiki usule mugayirdir. 

BAŞKAN — Şimdi bu ölüm cezası hakkında 
gelen raporların, müzakeresi neticesinde hatayı 
adlîye müstenit olmıyanlarmm, Anayasanın 26 
nci maddesine müsteniden cezalarının değiştirii-
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d iği vâkidir. Bunun Meclis zaptında emsali var
dır. 

İSMET EKER (Çorum) — Batıl makisün-
aleyh olamaz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bâtıl yok. Bu 
ihtisasa taallûk eden bir iş değildir, İhtisas Ko
misyonunun affı değil, Meclis Heyeti Umumiye-
sinin doğrudan doğruya hükümranlığını izhar et
mesi mevzuubalıistir (Alkışlar). 

Binaenaleyh arkadaşım, gerekçesinde izah et
tiği sebepler fıkrasını kaldırırsa oya koyarım. 

SAHİR KÜKUTLUOÖLU (Kırşehir) — 
Muh'orem arkadaşlar, mutlak olarak Meclisin hü
kümranlık hakkına dayanarak ölüm cezasının 
İS seneye tahvilini önergemde tashih ederek veri
yorum. önergenin baş tarafında yazılı «Sözle ar-
•zettiğim sebeplere binaen suçlu» kelimelerini kal
dırıyorum. 

BAŞKAN — Ölüm cezasına çarptırılan Tor
tumlu Tsmailoğlu Kemal Bedir'in, ölüm cezasının 
İS sene ağır hapse indirilmesini oya arzedece-
ğim: Kabul edenler işaret buyursunlar... Etmi-
yenler... Anlıyamadım. (Gürültüler) Müsaade bu
yurun bu takrirden başka bir de 25 seneye indi
rilmesini istiyen bir takrir vardır. Fakat 18 sene
ye indirilmesi-hakkındaki önerge asıl hükme na
zaran daha büyük değişikliği mucip olduğu için 
evvelâ bunu reye koyacağım. 18 ve 25 seneye 
tahvili kabul edilmezse raporu oyunuza arzede-
ceğim. 
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MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Tak

rir sahibi acaba bu ölüm cezasının 18 seneye indi-
rilmesiyle, hafifletilmesiyle, ne gibi siyasi ve içti
mai bir fayda mülâhaza ediyor? (Gürültüler). 

BAŞKAN — Şimdi önerge mucibince Tor
tumlu Tsmailoğlu Kemal Bedir'in, ölüm cezasının 
18 seneye indirilmesini kabul edenler ayağa kalk
sınlar... Kabul etmiyenler ayağa kalksınlar... Ö-
lüm cezasının 18 sene ağır hapse tahvili ekseri
yetle kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

2. — Kars'iv Ortakapı mahallesinden Gri-
(jori Nienıso ve İstasyon mahallesinden Mus
tafa Sağtr'm, ölüm cezasına çarptırılmaları hal
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/5) [1] 

BAŞKAN — Devam ediyor Meclis efendim. 
(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında mütalâa var mı'* 
Raporu oya arzediyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 
Gündemde konuşulacak başka işimiz kalma

mıştır. 
Pazartesi günü 15 te toplanmak üzere Birle

şime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,43 

[1] 120 sayılı basmayazı bu tutanağın somun
dadır. 

m*m 

2. — Malatya Milletvekili Dr. Cafer Özelçi'-
nin, soğuk yüzünden zarar gören kayısı müstah-
sıllarına ne gibi yardım, yapılacağı hakkındaki 
yazılı sorusuna Tarım Bakanı Faik Kurdoğlu'nun 
cevabı. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu yıl kayısı ağaçlarının erken uyanması yü

zünden herhangi bir fırtınanın tesiriyle yanmış
tır. Mustahsıllarm perişan olduğunu gördüm. Bu 
yüzden halk milyonlarca zarar görmüştür. 

Zarar gören kayısı mustahsıllarnıa ve bağcıla
rımıza Hükümetin ne gibi yardımda bulunacağını 
ve kayısı ağaçları üzerinde Tarım Bakanığmm lü
zumlu, fennî tetkikler yaptırıp yaptırmadığını 
ve gereken tedbirlerin alınıp alınmadığının yazı 

ile cevaplandırılmasını saygılarımla istiyorum. 
Malatya Milletvekili 

Dr. Cafer özelçi 

Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Malatya Sayın Milletvekili Cafer Özelçi ta

rafından sunulmuş olan yazı ile cevap sorusunu 
havi önergeyi İçtüzük'ün 152 nci maddesi hük

müne tevfikan berveçhi âti arzı cevap eylerim : 
1. —• Sorunun konusu : 
a) Bu yıl kaysı ağaçlarının erken uyanma

sı yüünden herhangi bir fırtınam tesiriyle yan
dığı; 

b) Zarar gören kaysı ve bağcılara Hüküme
tin ne gibi yardımda bulunacağı; 

c) Kaysı ağaçları üzerindea Tarım Bakan-
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lığının lüzumlu fennî tetkikler yaptırıp yaptır
madığı ve gereken tedbirlerin alınıp alınma
dığı. 

Cevap : 
1. Yurdumuzda 14 Nisanı 15 Nisana bağlı-

yan gece karşılaşılmış olup fennen daha evvel 
tahmin ve ihbar kabil olmadığı Meteoroloji Ge
nel Müdürlüğünce teyit olunan ve tabiatı dola-
yısiyle müessir mücadeleye de imkân bulunmı-
yan soğuk hava dalgasının mahiyeti hakkında 
etraflı tafsilâtı 2 . V . 1947 tarihli Büyük Millet 
Meclisi toplantısında, diğer ilgili önergeler mü
nasebetiyle sözlü olarak arzetmiş ve bu arada 
Malatya hakkında da malûmta vermiştim. 

2. Maalesef son günlerde sık sık kış donla
rından zarar görmüş olan Malatya kaysı ağaç
ları da zarar görmüş ve dut ve cevizler uçla
rından kısmen, münhat yerlerdeki bağlar % 30 
diğer meyvalarda ve bu arada kaysılarda % 25 
ve yalnız bir bucak bağlarında % 100 don tah
ribatı olduğu ilk raporlarda bildirilmiştir. 

Bakanlık bütün teşkilâtını sureti mahsusa 
da seferber etmek suretiyle bir taraftan don te
sirlerinin inkişafını ve hakiki tahribat rakam
larını tesbite, diğer taraftan gerek bu yıl, ge
rek gelecek yıllar mahsullerine tesiri bakımın
dan mümkün olan her türlü tedbirleri almyıa 
fiilen germi vermiş ve bu arada : 

a) Malatya meyvacılığınm belli baş
lı ıstırabı olan meyve ağaçlarındaki İponomot ve 
Karpokapsa mücadelesi için 958 700 ağaca ye
tecek ilâç ve teçhizatı tamamlıyarak faaliyeti
ni tesri etmiştir. 

b) Türkiye Ziraat Bankası ile derhal te
masa geçerek, sözlü soruda arzettiğim veçhile : 

Krediye devam ve vâdesi gelmiş borçların iş
arı âhire kadar mütalebesinin tehiri; 

Dondan muztarip sahada peyderpey yaptır-
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makta olduğumuz ilmî teknik tetkikat sonuçları

na göre bu yıla kalan mahsulü âzami nispette koru
mak ve gerek gelecek yıllar mahsulü üzerinde
ki avakibini önlemek için gerçek kredileri işa
rımız dâhilinde açmakla müstahsıla amade tut
mak hususlarında müşterek karar ve mutaba
kata varılmıştır. 

Ziraat Bankası statüsünün 102 -105 nci mad
deleri hükümleri ve 3585 sayılı Kanunun Arazi 
Vergisi hakkındaki hükümleri ile 3242 sayılı 
kanun hükümleri her vatandaşın hususi veya 
mmtakavi durumuna göre istifadesine açıktır. 

Bir taraftan da bütün ilmî - teknik teşkilâ
tımız doç.a mukavim neviler ve şartlar üzerinde, 
bu don neticeleri üzerindeki müşahedeleri de 
kıymetlendirmek suretiyle daha mukavim nevi
ler ve şartlar üzerinde çalışmalara sureti mah-
susada memur edilmişlerdir. 

Netice : İşaret ettiğim sözlü maruzatım ara
sında da arzettiğim veçhile memleketimizin sık 
sık karşılaştığı şu veya bu tarzda iklim ve hava 
şartlarında maddi - mânevi mücadele imkânla
rını mümkün olan en yüksek hadlere ve çeşit
lere çıkarr.ıak C. II. Partisi Hükümetlerinin arasız 
çalışma konusudur. 

Fransa istikametinden gelerek bütün geçti
ği memleketlerde olduğu gibi bizde ve bizden 
sonra uğradığı memleketlerde yaptığı gibi yur
dumuzun mühim kısmmdada tahribat yapmış ve 
bizleri ıstırap içinde bırakmış olan bu hâdise 
yukarıda arzettiğim istikameti erdeki çalışmala
rımızı kat kat artırmıştır. 

Büyük Meclis peyderpey bunların delilleri
ni yakında görecektir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
Derii: saygılarımla arzederim. 

Tarım Bakam 
Faik Kurdoğlu 
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S.Sayısı: 120 
Kars'ın Ortakapı mahallesinden Grigori Niemso ve 
İstasyon mahallesinden Mustafa sagır'ın ölüm ceza
sına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 

ve Adalet Komisyonu raporu (3/5) 

T. a. r • 
Başbakanlık 29.1.1916 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 
Özel No: 6 - 75/297 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Casusluktan suçlu Goı-i Niemso ve Mustafa Sağır'm ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 9 ncu 
Kolordu Mahkemesinden verilen hükmün tasdiki na ve sonraki kanuni işlemin Büyük Millet Mec 
lisinee yapılmasına dair olup Millî Savunma Bakanlığının 24 .1 .1946 tarihli ve 46/666 sayılı tezke
resine ilişik olarak gönderilen Askerî Yargıtay'ın 13 . X I I . 1945 tarihli ve 4594/6003 sayılı ilâmiyle 
üç karton içindeki diğer dâva evrakının bağlı olarak sunulduğunu arzederim. 

Baıbakan 
g« Baracofiu 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 2 . V . 1917 

Esas No. 3/5 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

Sovyet Rusya'nın Astragan Şehrinde doğan 
ve sinıdi Kars'ın Ortakapı mahallesinde 67 nu
maralı evde oturan 1894 doğumlu Türk uyruğun
dan ve Rus ırkından İvanoğlu Grigori Niemos ve 
yine Kars'ın İstasyon mahallesinde 99 numaralı 
evde oturan Yusufeli'nin Hevekikeskin Köyün
den Abdullahoğlu 1335 doğumlu 3. Mu. A. 103. 
Tb. 1. Bl. Onbaşılarından Mustafa Sağır'm ca
susluk yaptıklarından dolayı ölüm cezasına çarp
tırıldıkları hakkında Erzurum II numaralı As
kerî mahkemesince verilen hükmün onanmasına 
dair Askerî Yargıtay ikinci Ceza Dairesinden 
çıkan 13 Aralık 1945 tarih ve 4594 esas 6003 ka

rar sayılı ilâm Anayasanın 26 ncı maddesinde
ki işlemin yapılması için Başbakanlığın 29 Ocak 
1946 tarih ve 6 - 75/297 sayılı Tezkeresiyle bir
likte Komisyonumuza havale buyurulması üze
rine bu işle ilgili dâva dosyasının tetkikında: 

Adı geçen Grigori Niemso ve Mustafa Sağır'-
m casusluk yaptıkları mahkemece sabit görülerek 
hareketlerine uygun Askerî Ceza Kanununun 
56 ncı maddesinin 1 numaralı bendinin (A) fık
rası gereğince ölüm cezasına çarptırıldıkları anla
şılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda 
suçlu. Grigori Niemso ve Mustafa Sağır'a lıük-
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medilen ölüm cezalarının yerini gel^ilmeeine 
Anayasanın 26 ncr maddesi lıitknlü uyarınca ka
rar verilmesinin Kamutayın Yüce tasvibine su
nulması oybirliğiyle karar altına alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Trabzon 

R. Karadeniz 
îzmir 

JS. Onm 

Kâtip 
Manisa 

K. Çoşkunoğlu 
Denizli 

iV. Küçiika 
Kastamonu 

Dr. F. Ecevit 
Konya 

Antalya 
N. Aksoy 

Erzincan 
A. Fırat 

Kayseri 

Balıkesir 
O. N. Burcu 
İsparta 

R. Güllü 
Kırşehir 

R. özsoy S. Kurulluoğlu 

H. KaraffüUe 
îzmir 

Dr. S. A. Dilemre 
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( S. Sayısı: 120 ) 


