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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Eskişehir Mebusu Salih Fuad Keçeci'nin, 
Askerî Müzede mevcut tarihî eşyanın kaç par
çadan ibaret olduğuna ve bunların mütehassıs 
kimseler tarafından bir tetkik ve tasnife tâbi 
tutulup tutulmadıklarına; 

Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, fidan
lıktı ceza evleri kurulması hususunun düşünü
lüp düşünülmediğine; 

Kars Mebusu Rıza Yalçın'm İğdır kazasına 
gönderilen artezyen makinesine ve İğdır kaza-
siyle Başköy nahiyesi köylerinin suya kavuş
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair şifahi 
sualleri; ilgili vekiller hazır bulunmadıkların
dan, gelecek inikada bırakıldı. 

Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm, Viyana '-
da toplanan 43 ncü Parlâmentolararası Konfe-

TeMifler 
1. — Elâzığ Mebusu Salâhattin Toker'in, 

Doğu Üniversitesi kuruluşu hakkında kanun tek
lifi (2/121) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

2. — istanbul Mebusu Hadi Hüsman ve dört 
arkadaşının Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf 
ve Telefon işletmesi Kuruluşu hakkındaki 6145 
sayılı Kanunun geçici VI ncı maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi (2/122) (Mü
nakalât ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
3. — Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 nci 

maddelerinin tadili hakkında kanun lâyihası vo 
Dâhiliye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/183). (Ruznameye) 

4. — Mustafa Sabrioğlu Ahmet Hayati Ka-

ransa iştirak eden mebusların tesbiti işine dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetinden şi
fahi sualine, Riyaset Divanı- adına Reisvekili 
Fikri Apaydın cevap verdi. 

Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hak
kındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil 
eden 5 sayılı Ek Protokolün tasdikine dair Ka
nun kabul edildi. 

4 . İV . 1955 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu Kayseri Mebusu 

Tevfik İleri İbrahim Kirazoğlu 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Ömer Mart 

raşahin'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maa-
batası ve tezkeresi (3/184) (Ruznameye) 

5. — Nakdî Tazminat Kanununun 1, 2 ve 
4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/32) (Ruzna
meye) 

6. — Damga Resmi Kanununun bâzı madde
lerinin tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/177) (Ruznameye) 

7. — istanbul Kapalıçarşı yangını hasarları
nın tamiri hakkında kanun lâyihası ve Nafıa 
ve Dahiliye encümenleri mazbataları ile Teşki
lâtı Esasiye Encümeni mütalâası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/158) (Ruznameye) 

Sual 

Tahrirî sual 
1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, köy 

eğitmenlerinin ücretlerinin artırılarak esas kad
roya alınmaları ve köy enstitüsü mezunlarının da 

maaşlarının artırılarak intibaklarının sağlanma
sı hususlarında ne düşünüldüğüne dair tahrirî 
sual takriri Maarif Vekâletine gönderilmiştir 
(7/84) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C İ G E L S E 
Açılma saati : 15,05 

BEİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), İhsan Gtilez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

1. — Eskişehir Mebusu Salih Fuad Keçeci* -
nin, Askerî Müzede mevcut tarihî eşyanın* kaç 
parçadan ibaret olduğuna ve bunların mütehas
sıs kimseler tarafından bir tetkik ve tasnife tabi 
tutulup tutulmadıklarına dair Millî Müdafaa Te
kilinden şifahi suali (6/63) 

RElS — Millî Müdafaa Vekili bulunmadığı 
için gelecek inikada bırakıyoruz. 

2. — Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, fi-
danlıklı ceza evleri kurulması hususunun düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adliye ve Ziraat 
vekillerinden olan sualine Adliye Vekili Osman 
Şevki Çiçekdağ'ın şifahi cevabı (6/65) 

REÎS — Suali okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Fidanlıklı ceza evleri hakkında ilişik suali

min Adliye ve Ziraat vekillerimiz tarafından 
Yüksek Meclis huzurunda şifahi olarak cevap
landırılmasına yüksek delâletinizi arz ve rica 
ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer 

Memleketin iki büyük derdi var .-
Birincisi; hiçbir vakit adedleri hemen hemen 

yirmi binden aşağı düşmeyip bazan otuz bine 
doğru yükselen mahpus adedi; 

İkincisi de; yurdumuzda sık sık tekerrür 
eden kuraklık ıstırabı ve bundan doğan mahru-

REÎS — Efendim; celseyi açıyorum. 

j miyetlerin müsebbibi olan ağaçsızlık ve orman-
sızlık. 

Dirayetli bir siyasetin bu iki memleket der-
i dini, birbirinin devası haline getirebileceğine 

kaani olduğum içindir ki çalışma esasına müs
tenit ceza evlerinin tesisinden çok zaman geç
meden, yani bundan 18 sene kadar evvel Ülkü 
mecmuasının Kasım 1937 tarihli nüshasının 
267 nci ve mütaakıp sayfalarında; (Yurdumu
zun ağaçlandırılması ve zirai hapisaneler) baş
lığı altında neşrettiğim bir etüdde, çalışmanın 
ahlâk üzerindeki iyi tesirlerine işaret ettikten 
sonra, kurulması düşünülen zirai hapisanelerin 
(Fidanlıklı hapisaneler) şeklinde olmasını ter
viç ve müdafaa etmiş ve bunun mucip sebeple
rini orada bertafsil tahlil ve münakaşa etmiş
tim. 

O zamandan beri geçen 18 yıl içinde tecrü
be için olsun fidanlıklı bir tek ceza evi bile ku
rulmadığı gibi bu yöne müteveccih hiçbir hare
ket ve gayret görmediğimden meselenin bir ta
raftan adlî siyasetimize, ceza infazı ve mah
kûmların ıslahı bakımından, diğer taraftan da 
ziraat ve orman siyasetimize taallûku sebebiyle 
Adliye ve Ziraat vekillerimizin aşağıdaki hu
suslarda ne düşündüklerini Yüksek Meclis hu
zurunda şifahi olarak açıklamalarını rica ede
rim. 

1. Ceza evlerinde çalışma esasının kabulü
nü gerektiren sebepleri izaha lüzum yoktur, 
sadece şu kadarını söylemek yeter ki iyi ve se-

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER 

— 203 



î : 59 4.4 
mereli işlerde çalışan adam fenalık düşünmeye 
ve düşünse bile onu tatbika vakit ve imkân bu-
lamıyacağı gibi her nasılsa bir suç işleyip hap
sedilmiş ojşjja. şahıslar da çalışmakla ve çalıştı
ğının semerelerini görmek ve çalışma itiyadını 
ve zevkini kazanmakla hal ve ahlâkının düzele
ceğine şüphe yoktur. 

iş, böyle olunca millî bünye ve ihtiyacımız 
bakımından mahpuslarımız daha ziyade hangi 
sahada çalıştırılmak? Meselenin halli ve ceza 
infazı siyasetimizin de buna göre bir veçheye 
yönetilmesi lâzımgelmektedir. 
> Halkımızın yüzde sekseni ve mahpuslarımı

zın takriben aynı nispette miktarı""" köy halkın
dan olmaları itibariyle mahpuslarımızın hiç ol
mazsa yüzde sekseninin ziraat sahasında çalıştı* 
rılması lâzım ve faydalı olduğu gibi dikkat edi
lirse şehirlerde suç işliyenlerin çoğunun da mal 
aleyhine suç işlemeyi itiyat edenlerden mürek
kep olması ve bunların, şehirlerin müşkül ha
yat şartlarına göre hayatlarını kazanmakta 
uğradıkları zorluklar yüzünden mal aleyhine 
suç işlemekte olduklarını nazara alırsak bunla
rın da mühim bir kısmının zirai sahada çalıştı
rılmaları ve müstakbel hayat ve işleri itibariyle 
şehirlerin mütekâsif mmtakalarmdan uzaklaş
tırılmaları faydalı olur. 

Bu ciheti de böylece tesbit ettikten sonra 
sıra mahpusların muhtelif ziraat sahalarından 
hangisinde çalıştırılmaları muvafık olacağı hu
susuna geliyor. 

Yukarda işaret ettiğim etüdümde mucip se
beplerini tafsil etmiş olduğum veçhile bu ziraat 
sahası (Fidancılık ve fidanlıklı ceza evleri) ol
ması, memleket ihtiyaçlarına çok uygundur. 
Çünkü her şeyden evvel ceza evleri bir disiplin 
ve terbiye müessesesidir. Ceza evlerinin bu ma
hiyetleri, mahpusları her zaman göz önünde 
bulundurabilecek veçhile birbirinden uzak ve 
dağınık olmıyan yerlerde bulundurulmalarını 
icabettirir. Çeşitli ziraat barnşlarmda toplu ve 
nispeten mahdut ve birbirine muttasıl yerlerde 
mesai tanzimi ancak fidanlıklarda mümkündür. 
Meselâ hububat ve tarla ziraatinde böyle bir 
topluluğa hemen hemen imkân yok gibidir. 
Tarla ziraati en az köy cesametinde geniş ve 
dağınık araziyi istilzam ettirir. Bu ise dağınık
lığı ve binaenaleyh disiplinsizliği doğurur ve 
hattâ firarları kolaylaştırır. Fidanlıklı ceza ev
lerinde ise bu mahzurlar yoktur. 

1955 O : 1 
Memleketin muhtelif zirai iklimlerinde ve 

Ziraat Vekâletinin de tasvibedeceği yerlerde, 
meselâ etrafında 100 ilâ 1 000 dönümlük bir fi
danlık sahası bulunan ceza evi kurulduğunu ta
savvur edelim. 

Ceza evi binasının etrafı zaten duvarla çev
rileceği gibi onun çevresindeki fidanlık saha
nın etrafı da tel ve sair vasıtalarla da kolayca 
çevrilebilir ve böyle bir inzibat ve mahfuziyet 
temin edilince, şimdi yapıldığı gibi yalnız mah
kûmiyet müddetinin son devresinde bulunan 
gayet mahdut miktarda mahpuslar değil, çalış
ma kaabiliyetinde olan daha çok mahpusların 

ceza evlerinde çalıştırılmaları im
kân dâ|üline girer ve böylelikle mahpusları ça
lıştırmakla elde edilmesi çok arzu edilen fay
dalar yalnız mahdut bir zümreye inhisar etmi-
yerek kat kat fazla millî menfaatler elde; edil
miş olur. 

Fidanlıklı ceza evlerinde her mahpusa çalış
ması için bir iki dönümlük bir fidan • sahası 
tefrik ve tahsis edilebilir. Fidancılık, münferit 
ve daimî mesai ve el emeği istiyen bir ziraat 
branşı olduğundan hububatta olduğu gibi sene
nin bir iki ayında çalışıp bunun haricinde avare 
kalmak mahzuru yoktur. Fidanlık, hububat ve 
tarla ziraatinde olduğu gibi büyük arazi saha
ları ve geniş çiftlikler istemez, her mahpusa 
tahsis edilen bir iki dönüm yerde dikilen fidan
ların mütemadi bakımı yerlerinin zaman zaman 
değiştirilmesi, aşılanması gibi sürekli el emeği 
istiyen işler, mahpusun bütün mesai zamanları
nı almaya kâfi olduğundan memleketimizde za
hiren çok ve tedariki kolay zannedilen fakat iş 
fiiliyat ve tatbikata intikal edince, ahalimizin 
yüzde sekseni çiftçi olması sebebiyle herkes ara
zi istemekte olduğundan hububat ve tarla zira-
tti yapacak vüsatte arazi bulmak müşkülâtı ve 
imkânsızlığı, fidanlıklar için mevzuubahis de
ğildir. 

Diğer taraftan hububat ziraati, ziraat hay
vanları ve aletlerini icabettirip bunların tedari
ki, beslenmesi ve bakımı ve tamiri kolay olma
dıktan başka hububat ziraatindeki kolektif me
sai zaten çoğu normal yaradılışta olmıyan veya 
buhran geçirmiş veya geçirmekte olaû mahpus
lar için geçimsizlik ve niza vesilesi olabilir, fi
danlıkta her mahpus kendine tahsis edilen sa
haya mesaisini teksif eder ve mesaisinin maddi 
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neticelerini ve semerelerini görünce kendi eliy
le yetiştirdiği fidanları kendi evlâdi gibi sevsr, 
bir fidan yetiştiren, bir cana kıyamıyacak bir 
seviyeye yükselir. Hububat ziraati her zaman 
müsait şartların tahakkuk etmesi sebebiyle her 
vakit matlup semereyi varmez, fidanlıkta ise 
bu şartları vücuda getirmek onun üzerinde ça
lışanların elindedir, onların mesaisiyle bu şart
lar tahakkuk ettirilebilir, çünkü fidanlık sahası 
mahduttur. Semereli bir işte çalışmak ve kendi 
emeğinin eserini ve mahsulünü görmek, çalışan
ların şevk ve gayretini artıracağından mahpus
ların ıslahı bakımından fidan yetiştirme, mah
puslar iğin biçilmiş kaftan denilebilecek bir ça
lışma sahasıdır. Fidanlıklı ceza evinde fidan ve 
ağaç yetiştirmesini öğrenen mahpusların ceza 
evinden çıkıp hayata atıldıkları zaman da çok 
güzel ve verimli bir mesleke sahibolarak cemi
yete faydalı bir uzuv olacaklardır. 

Asıl mühim mesele olarak, memleketin fida
na olan ihtiyacına gelince : 

Memleketin orman ihtiyacı hakkında söz 
söylemek abes olacak kadar bedihidir. Söz ge-
limi Ankara merkezinden Konya'ya bir otomo
bil seyahati yaptığımızda 264 kilometrelik yol 
üzerinde ve bu yoldan görülen kilometrelerce 
sahalar dâhilinde, altında gölgelenecek bir tek 
yeşil ağacın bulunmaması insana yeis ve hüzün 
verir. Bu ağaçsızlık yüzündendir ki yazın ce
hennem gibi. sıcaklarda güneş altında bütün 
gün çalışan Türk köylüsünün gölgelenip nefes 
alabileceği bir ağaç mevcut olmaması ne kadar 
büyük mahrumiyet olduğu elbette takdir buyu-
rulur. Ağaçsızlığm sebep olduğu kuraklık yü
zünden çekilen ıstırap ve mahrumiyetleri de 
tafsile lüzum yoktur. Bir kuraklık, bu millete 
ve memlekete en aşağı bir milyarlık millî gelir 
ziyama sebep olmaktadır. Diğer taraftan mem
leketimizin çok müsait iklim şartları sebebiyle 
yetiştirmeye müsait olduğu nefîs meyvaları 
ucuz ve bol miktarda verecek olan meyva fidan
larını kâfi miktarda ve ucuz bedelle bulama
maktan dolayı bugün meeslâ elmanın kilosunu 
225 kuruştan alıp satacak derecede pahalıya 
mal ettiğimizden yurt içinde her vatandaşın bu 
meyvaları alıp yiyebilmesine imkân bulunma
dığı gibi harice satıp çok muhtaç olduğumuz 
döviz ithaline imkân bulamadığımız da esef edi
lecek acı bir hakikattir. 

Hasılı : meyvasiyle ağaç denilen mukaddes 

4.1955 0 : 1 
varlık fidan denilen yavrudan meydana gelece
ğine göre her çeşit fidana olan millî ihtiyacımı
zı fidanlıklı ceza evleri kurmak ve oralarda 
maalesef adedleri hiçbir zaman 20 000 den aşa
ğı düşmiyen ekserisi genç olan mahpusların me
saisi ile bu büyük millî ihtiyacı temin etmek 
mevki ve mecburiyetinde olduğumuza benim 
gibi ve benim kadar acaba muhterem Ziraat 
Vekilimiz ve muhterem Adliye Vekilimiz inanı
yorlar mı? İnanmıyorlar mı? Benim kadar 
inanmıyorlarsa hiç mi inanmıyorlar? Ne kadar 
inanıyorlar? Yani bu söylediklerim, tahakku
ku muhal bir hayal midir? Ne derecede tahak
kukunu mümkün görüyorlar? mümkün görmü
yorlarsa ne sebeple ve hangi mâniler yüzünden 
mümkün görmüyorlar? Birinci sualim budur. 

2. ikinci sualim : 
Şu koskoca ve ağaçsız, çırılçıplak Konya 

ovamızı kısmen olsun ağaçlandırabilmek için 
muktezi bol miktarda fidanları elde etmek üze
re Konya şehrimizin cenup kenarında, Dışkara 
Arslan civarında suyu daimî surette mevcut ve 
mebzul, toprağı son derece mümbit 160 dönüm
lük arazi üzerinde Konya Hususi Muhasebesi
nin vaktiyle kurup da işçi ve eleman bulama
ması ve ücret ve masraflarını karşılıyamaması 
sebebiyle Ziraat Vekâletinin idaresine terk ettiği 
Karaaslan fidanlığı içinde Adliye Vekâleti bir 
hapishane kurarak veyahut Konya'da şehir 
içinde kalması zaten caiz olmıyan ceza evini 
oraya naklederek burada fidanlıklı ceza evi sis
teminin tatbikine geçemez mi? Ve sonra işin in
kişafına göre bu fidanlığa kolaylıkla birkaç 
yüz dönüm daha ilâve edemez mi ? Memleketin 
diğer zirai iklimlerinde ve meselâ Antalya'da 
bir sıcak iklimler ve narenciye ve saire fidan
ları yetiştirecek bir fidanlıklı ceza evi kurula
maz mı? 

3. Üçüncü sualim : 
Mensubiyetiyle mübahi olduğumuz millet, 

Türk milleti ve memleket de bölünmez Türk va
tanı olup bu vatanın muhtelif branştaki ihtiyaç
larını ve hizmetlerini görmek için ayrı ayrı ve
kâletler kurulmuş olmasına rağmen yukarda 
arz ettiğim fidanlıklı ceza evleri mevzuunda 
Adliye ve Ziraat vekâletlerinin mesai teşriki 
ve koordine edilmesi icabettiğine göre Adliye 
Vekâletimizle Ziraat Vekâletimiz şimdiye kadar 
fidanlıklı ceza evleri meselesinde hiç düşünee 
ve iş birliği yapmışlar mıdır? Yapmışlarsa neler 
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yapmışlardır? Yapmamışlarsa şimdiden sonra iş ı 
birliiğ yapmak istiyorlar mı? İstemiyorlar mı? I 

4. Dördüncü sualim : 
Fidanlıklı ceza evleri kurulabilmesi için 

Adliye Vekâletinin ve Ziraat Vekâletinin mev
zuatında yeni hükümlere ihtiyaç var mıî Var
sa bu yeni hükümler Yüksek Meclise ne vakit 
getirilecektir? 

Her iki Muhterem Vekilimizin yukardaki 
soruları Yüksek Meclis huzurunda şifahi ola
rak cevaplandırmalarını rica ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer , 

REİS — Suali Ziraat Vekili adına dahi Ad
liye Vekili cevaplandıracaktır. 

ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK-
DAÖ- (Ankara) — Hidayet Aydmer arkadaşı
mızın ileri sürdüğü mevzuu Ziraat Vekili arka
daşımla ele almış bulunuyoruz. 

REİS — Hidayet Aydmer. 
.HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; memleketimizin iki büyük der
di var. Maalesef kâtibimiz sorumu iyi okuya
madığı için lütuf ve müsaadenizi rica ederek 
izahatta bulunacağım. (Kâtip gayet iyi okudu, 
anladık sesleri). Efendim, iyi okudu ama iyice 
işittiremedi. Hepimiz duyduk, işitilmese de dâ
va malûm, anladık sesleri, gülüşmeler). 

Efendim, memleketimizin iki büyük derdi 
vardır. Birisi; mahpusin kiitlesidir, ki bunların 
bir ordu kadar mevcudu vardır. Bunların mu
hafaza, ıslah, idare, iaşe ve ilbası pek büyük 
bir derttir ve hepinizin malûmudur. "Bunu izah 
için Cumhuriyet gazetesinin son zamanlardaki 
neşriyatından ufak bir kısmı okumakla iktifa 
edeceğim. Burada : «Bundan bir müddet evvel 
Muğla Ceza Evinden Antalya Hapishanesine 
sürgün edilen ağır hapis mahkûmunu bâzı suç
lular, ceza evi içerisinde sabundan zar yapıp 
kumar oynatıp para kazanmak ve bu suretle 
geçimlerini temin etmek yolunu tutmuşlar, gar
diyanlar buna mâni oldu, şu hâdise, bu kavga 
çıktı» diyor. Demek ki, bu mahpuslar kuru ek
mekten fazla bir gıda alabilmek için bu rezil 
sanati yapmak mecburiyetinde kalmışlardır. 
Memleketin şartları bundan ibarettir. 

Arkadaşlar; memleket diğer taraftan ağaç-
sızlık ve kuraklık içindedir. Malûmu âliniz 
göklere el açıp Allah'a dua ederek yağmur bek- | 
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liyoruz. Halbuki yağmur yağması birta
kım tabiat kanunlarına tâbidir. Ezcümle yağ
mur celp ve cezbeden ağaçların mevcudiyetine 
bağlıdır. Yurtta kâfi ağaç yoktur. Memleketi 
ağaçlandırmak için çok büyük emek sarf etmek, 
büyük gayretler harcamak lâzımdır. Hiçbir şey 
kendi kendine hâsıl olmaz. Büyük Şairimiz 
Mehmet Akif; 

Konulsa rahlei tetkika hangi bir mevcut 
Olur tekasüfü bir sâyi daimînin meşhut 

Diyor. 
Ağaçlandırmanın en büyük misalini rah

metli Atatürk'ün şu Ankara'yı 30 sene evveî 
çorak olarak aldıktan sonra bugün her tarafın 
yemyeşil ağaçlarla süslenmiş bir hale gelmesi 
vermiş oluyor. Atatürk'ün yaratıcı gayret ve 
himmetiyle meydana gelen bu güzel eseri biz 
münevverler yaşatmak mecburiyetindeyiz. Bu 
gayreti yalnız Ankara'ya hasretmiyelim, yur
dun diğer mıntakalarma da teşmil edelim. 

Muhterem arkadaşlar, ağaç, denilen nesne 
fidandan olur. Fidan ise yetiştirilmeye muhtaç
tır. Fidanı kim yetiştirir? İnsan. Fakat, düşü
nünüz bizim kaç milyar fidana ihtiyacımız var
dır. Buradan Konya'ya gidelim. 263 kilometre 
mesafede bir tek ağaç göremezsiniz ki, yazın 
gölgesi altında bir köylü bir nefes alıp da bir 
dakika dinlenebilsin. Bu ne büyük bir mahru
miyettir! İşte bu mahrumiyetten kurtulmak, fi
dan ve fidandan ağaç yetiştirmekle mümkün
dür. Fidancılık, küçük sahalarda arazisi dar 
olan sahalarda yapılabilen bir ziraat usulüdür. 
Diğer ziraatler gibi, yani hububat ziraati gibi, 
büyük araziye lüzum yoktur, dağınıklığı icab-
ettirmez. Sonra alâtı ziraiye ve bunların tamiri, 
canlı hayvan falan gibi şeylere de lüzum hisset
tirmez. 

Zirai hapishane kurulurken, fidanlık hapis
hanesinin kurulmasını ve memleketi ağaçlandır
manın ancak bu suretle mümkün olacağını 18 
sene. evvel arz ve rica etmiş idim. Bugün aynı 
ricayı tekrar ediyorum. Sayın Adliye Vekili
miz Ziraat Vekili ile birlikte meseleyi ele almış 
olduklarını söylediler, demek ki ele alınmıştır, 
kendilerine teşekkür ederim. 

Sayın Vekil cevaplarında, taleplerimin ka
bul buyurulmadığı hususunda her hangi bir şey 
söylemediklerinden dolayı bu mevzuda daha et
raflı izahat vermeye lüzum görmüyorum. Ken-
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dilerinden tekrar rica ediyorum, memleketin bu 
büyük derdine, ağaçlandırma ve orman derdine 
fidanlıklı hapishaneleri kurmakla imkân sağla
sınlar. 

Yalnız sorumda yer alan bir noktaya cevap 
vermedikleri için bu hususu Muhterem Vekili
mize hatırlatmak isterim. 

Sualimin üçüncüsü : Konya Ceza Evinin Ka-
raarslan Fidanlığına naklidir. 

Bu meselede sükût buyurdular. Müsaade 
ederlerse sükûtlarını bendeniz kâfi görmedim. 
Mesele şudur arkadaşlar : 

Konya ağaçsız bir çöl halindedir, bu eümle-
nizce malûmdur. Konya Ceza Evi şehrin orta-
smdadır ve yanında bir ortaokul ile ilk mektep 
vardır, bunların bahçeleri ceza evinin bahçeleri 
ile bitişiktir. Bunun mahzurlarını izaha lüzum 
yoktur, takdir buyurursunuz. 

Konya'da Muhasebei Hususiye 165 dönüm
den ibaret, Karaarslan denilen yerde bir fidan
lık tesis etmiştir. Bu fidanlık elemeği istiyen, 
masraf istiyen, külfet istiyen bir tesis olduğu 
ve bunu işletmeye Muhasebei Hususiyenin malî 
takati kâfi gelmediği için bunu Ziraat Vekâle
tine devretti. 

Muhterem Adliye Vekilimiz bir görüşmemiz
de; «Konya'da bir merkez cezaevine lüzum var
dır. Bu ceza evini Karaarslan'a nasıl naklede
biliriz?» demişti. Benim arzum şudur ki: Kara
arslan nam mahalde 175 dönüm miktarında ve 
daima su altında bulunan fidanlık merkez ceza 
evi vazifesini pek âlâ görebilir. Burası Konya'ya 
uzak mesafede değildir. Bakırköy'de tesis etmek 
istedikleri »ceza evinden daha yakındır. Bilhassa 
bugünkü vaziyetiyle şehrin içinde, orta mektep 
ve ilk mektebin ittisalinde bulunan ceza evinin 
kalkması zaruridir. Bugün 175 dönüm araziye 
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malik olan fidanlık içindeki ceza evi daimi bir 
disiplin altında bulundurulacak bir yerdir. Mah
puslar âvâre kalacakları yerde orada kendilerine 
tahsis edilecek yerde çalıştırılmaları suretiyle 
hem kendilerinin hal ve ahlâklarının ıslahına 
hem de memleketin ağaçlandırılmasına yardım 
edeceklerdir. Bu suretle ahlâkları iyiliğe doğru 
gidecektir. Hapishaneden çıktıktan sonra hapis
hanede öğrendiği ağaç yetiştirme zevk ve arzusu
na nail olacaklar ve kendileri serbest hayatta 
medarı maişetleri olacak bir sanat öğrenmiş ola
caklardır. 

Binaenaleyh muhterem Adliye Vekilimizin bu 
hayırlı işe Konya'dan başlamasını rica eder, ken
dilerine muvaffakiyetler dilerim. 

REÎS — Sual bitmiştir. 

3. — Kars Mebusu Rıza Yalçın'm, İğdır ka
zasına gönderilen arteziyen makinesine ve İğdır 
kazasiyle Başköy nahiyesi köylerinin suya kavuş
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Nafıa 
Vekilinden şifahi suali (6/71) 

REİS — Efendim Nafıa Vekili burada değil
dir, suali bilmecburiye gelecek İnikada bırakıyo
ruz. 

4. — Manisa Mebusu Hikmet Bay ur'un, 
Göktaşı ve potas gibi ilâçların bir an önce yurdu
muza getirilmesi ve gelecek olanların karaborsa
ya düşürülmemesi Jıususunda ne gibi tedbirler 
alındığına dair Ziraat Vekilinden şifahi suali 
(6/73) 

REİS — Hikmet Bay ur arkadaşımızın suali
ni de alâkalı vekilin hazır bulunmaması dolayı-
siyle gelecek inikada talik ediyoruz. 

Gündeme devam ediyoruz efendim. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Ordu'nun Ünye kazasının Karakuş na
hiyesine bağlı Alan köyünden Başidoğlu Ahmet 
Sütçü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası (3/162) (1) 

REÎS — Mazbatayı okutuyorum. 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 

(1) 230 sayılı matbua zabtın sonundadır. 

REİS — Söz Kemal özçoban'mdır. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisarj — 

Efendim, bizlere dağıtılmış ve şimdi okunmuş 
bulunan rapordan anlaşıldığına göre raporu imza 
etmiş bulunan 13 - 14 arkadaştan yarısına yakın 
kısmı buna muhalif kalmışlardır. 

Bendeniz dosyanın muhteviyatını, mündere-
catmı lâyikiyle bilmiyorum. Fakat birkaç arkada
şımızın muhalefet meşruhatında şöyle bir kayit 
vardır ki bu, sizler gibi bendenizi de düşündürdü. 
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Hâdisenin heyeti mecmuasına vâkıf değilim, fa
kat bir şeriki cürüm varmış, mahkûmun şeriki 
bulunan Eminenin vaziyetinin kesin olarak inta
cından ve durumun tebellüründen sonra tetkiki 
fikriyle muhalifiz, diyorlar. Doğrudur arkadaşlar. 
Dosya muhteviyatı bunu icabettiriyorsa biz ölüm 
cezasının İnfazına gidemeyiz. Çünkü bu hâdise 
hakikaten bir adlî hata şekline müncer olursa te
lâfisi gayrikabil olur. Onun için rica ediyorum; 
sözcü evvelâ bizi tenvir etsin sonra vaziyete göre 
hükümlerimizi, reylerimizi verelim. 

REÎS — Halil özyörük. 
ADLÎYE ENCÜMENİ REÎSÎ HALÎL ÖZ

YÖRÜK (Konya) — Muhterem arkadaşlar; fil
hakika bu hususta cevap vermek vazifesi mazba
ta muharririnindir ama kendisi burada yoklar
dır. Onun için bendeniz cevap vereceğim. 

REÎS — Komisyon adına değil mi, efendim? 
HALÎL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Evet. 
REÎS — Buyurun. 
HALÎL ÖZYÖRÜK (Devamla) — Hâdise 

şudur: Çarşamba'nın Muşca'lı köyünden Neşet is
mindeki şahsı taammüden öldürmekten suçlu Ah
met Sütçü ile şeriki cürmü Emine hakkında -ya
pılan muhakeme neticesinde her ikisinin de ida
mına Samsun Ağır Ceza Mahkemesince karar ve
rilmiştir. Mesele Temyize intikal etmiş, Temyiz 
Birinci Ceza Dairesinde cereyan eden tetkikat so
nunda; Ahmet Sütçü hakkındaki ölüm cezasının 
tasdikine ve şeriki cürmü olan Emine'nin duru
mu, hâdisede suça azmettirme değil, fer'an zimet-
hal olmak şeklinde görülmesine binaen; bu cihet
ten bozulmuş ve Ahmet Sütçü hakkında Teşki
lâtı Esasiye Kanunu hükümlerine tevfikan, infaz 
kararı verilmesi için dosya T. B. M. Meclisine 
tevdi edilmiştir. 

Adliye Encümeninde cereyan eden müzake
re sırasında dosya muhteviyatına göre Ahmet 
Sütçü ile şeriki cürmü olan Emine bir müddet
ten beri gayrimeşru münasebette bulunuyorlar-
mış. Devam eden bü münasebet köyde şayi olun
ca, güç duruma düştüklerini görmüşler, bunun 
üzerine mâni teşkil eden Eminenin kocası Neşet'-
in vücudunu ortadan kaldırmayı düşünmüşler, 
buna karar vermişlerdir. Hâdise gecesi kocası ile 
beraber yatmakta olan Emine bir ara dışarıda 
gürültü olduğundan ve hayvanların boşandığın
dan bahsederek kocasını kaldırmış, o da ahıra 
gittiği sırada orada beklemekte olan Ahmet Süt
çü tarafından kama ile öldürülmüştür. 
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j İfadeler arasında bâzı değişiklikler mevcut

tur. Ahmet Sütçü, hazırlık ve ilk tahkikatta hâ-
I disenin bu suretle cereyan ettiğini ve Eminenin 

bu suça kendisini azmettirmiş olduğunu ve ken
disini tahrik ve teşvik etmiş bulunduğunu söyle
miştir. Üçüncü ifadesinde diyor ki hâdise gece
si yolda Cafer yahut Ahmet isminde bir şah
sa tesadüf ettim, elinde bir kama vardı ve ka
mayı bana gösterdi, dedi ki : Ben bununla Ne
şet'i öldürdüm, bu kamayı sakla, sakın kimse
ye gösterme. Bu ifade tamamen mahkemece 
selbi töhmet mahiyetinde görülmüş ve hiçbir 
delile mukarm olmadığı için şayanı kabul gö-
rülmeyip evvelki ifade tercih olunmuş, yani su-
çu taammüden işlediği için Ahmet Sütçü'ye 
idam cezası verilmiştir. 

I Emine'ye gelince, Temyiz Mahkemesi, Emi
ne'nin durumunu bu ifadeye göre fer'an zimet-
hal mahiyette ollmayıp suça azmettirmek şek-

! linde olduğunu gösteren bâzı deliller irae ve 
I tesbit edilmemesinden dolayı Emine hakkmda-
I ki hükmü bozuyor. 

Şimdi suçta irtibat ve alâka mevcut. îki 
suçlu arasında, ifadeler arasında irtibat mev-

I cut. Emine'nin, ben bu suçu işlemek için onu 
teşvik ve tahrik etmedim, şeklinde bâzı ifadele-

i ri mevcut. Bu muallel ifadeler Temyiz Mahke-
ı meşini tatmin edici mahiyette görülmemiş. 
I Encümende tetkikat yapılldığı sırada, Emi

ne'nin bu durumu tetkik edilirken Samsun Ağır 
Ceza Mahkemesince her hangi bir yeni delilin 
ortaya çıkması halinde, idamına karar veril-

{ miş olan Ahmet Sütçü'nün vaziyetinde bir te-
| beddül olabilir mi, olamaz mı şeklinde bir hay

li tartışma oldu ve neticede Ahmet Sütçü hak
kındaki idam hükmünün tetkikini, Emine'nin, 
Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde, yeniden 
bozma üzerine yapılacak muhakemesi neticesi
ne bırakılmasının daha uygun olacağı ekseri
yetle tekarrür etmişti. 

Durum böyle iken tecdidi müzakere hakkın
da bir takrir verildi. Onun üzerine yeniden 
müzakere açıMı ve bu defa encümende yapılan 
müzakere ve münakaşalarda Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu hükümlerine göre Büyük Millet Mec
lisi, mahkemeden sâdır olan ve kazıyei muhke-

I me halini iktisabetmiş bulunan bir hükmü teb
dil, tağyir, tehir edemiyeceği gibi infazı ahkâ
mına da mümanaat edemiyeceği hükmü sarihi 
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karşısında idamına karar verilmiş olan ve katî-
leşmiş bulunan Ahmet Sütçü hakkındaki tetki-
katm suç ortağı bulunan Emine hakkındaki ka
rarın neticesine kadar tetkik . edilmemesinin 
dahi hükmün infazı ahkâmına bir nevi müma
naat veya hiç olmazsa tehir mahiyetinde ola
cağı düşüncesi galebe etmek suretiyle hüküm 
tetkik edilerek mazbatada arz edildiği şekilde 
infazı için Yüksek Meclise arz edilmiş bulun
maktadır. 

Filhakika muhterem arkadaşlar, Temyiz 
Mahkemesinin Birinci Ceza Dairesinde bulun
duğum uzun müddet içerisinde bu kabîl hâdi
selerde suçun mahiyetine doğrudan doğruya 
müessir olmasa dahi muhtemel bir hâdisede şe
riklerden biri hakkında hüküm bozulduğu za
man idam hükmü gayrikabili telâfi olduğundan 
bunun diğer şerik hakkında yapılacak muha
keme ve tetkikat neticesine kadar tetkiki tehir 
edilmekte idi. Milyonda bir ihtimal dahi olsa 
bu idam hükmü gayrikabili telâfidir. Temyiz 
Birinci Ceza Dairesi arz ettiğim şekilde bunun 
tetkikini tehir etmiyerek Ahmet Sütçü hakkın
da hükmünü vermiş ve dosya Büyük Millet 
Meclisine tevdi edilmiştir. Binaenaleyh bu ka
rar muvacehesinde encümenimiz başka bir mu
amele ittihazına mahal ve icap görmediğinden 
dolayı mazbatayı Yüksek Huzurunuza sunmuş
tur. Muhalif kalan arkadaşlarımızın muhale
fet sebebi de bundan ibarettir. Hakikati hal
de bir mahkemenin katîleşmiş olan bir hük
münü hiç kimse tebdil, tağyir ve tehir edemi-
yeceğine göre, buna ne Büyük Millet Meclisinin 
ve ne de Vekiller Heyetinin yani icrai kuvve
tin salâhiyettar bulunmadığından bu tarzda 
gelmesi zaruri ve tabiîdir. Ama, iş eğer Tem
yiz Mahkemesinden arz ettiğim şekilde tetkik 
edilmiyerek şeriki cürüm Emine hakkındaki 
muhakeme neticesine talik edilmiş olsaydı da
ha isabetli olurdu. Nitekim evvelce câri usul 
de bu idi. Şimdi böyle bir hüküm muvacehe-
sindeyiz. Bu hükmü bizim Büyük Millet Mec
lisi olarak tebdil, tağyir ve tehirini derpiş et
meye salâhiyetimiz bulunmadığından dolayıdır 
ki, dosyayı bu veçhile Yüksek Huzurunuza tak
dim etmiş bulunuyoruz. 

Hâdise bundan ibarettir ve muhalefet sebe
bi de budur. 

REÎS — Kemal özçoban. 
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KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, kıymetli Adliye Encüme
ni Reisimize teşekkür ederim. Gayet güzel izah 
ettiler. Esasında hakikaten Temyiz Mahkemesi 
talik kararı vermiş olsa idi, bu suretle bir me
sele kalmıyordu. İfade buyurdukları gibi ekse
riya bu şekilde karara bağlanıyordu. 

Halbuki arkadaşlar, dosya bir küldür. Bü
tün dosya heyeti umumiyesiyle bir neticeye bağ
lanmadıktan sonra telâfisi gayri mümkün olan 
îdâm cezası infaz edilemez. Yukarda da arz et
tiğim gibi her hangi bir sebeple Temyiz Mahke
memiz kararma dayanarak talik edilmemiş. Fa
kat bu mesele Büyük Meclisin salâhiyeti dahilin
dedir, talik buyurabilir. (Anayasa meselesidir, 
sesleri) Çünkü arkadaşlar, gerek hukukçu ola
lım veya olmıyalım, biı çok hâdiseler gelmiş geç
miştir, birçok cürümler infazdan sonra zuhur et
miştir, şeriklerinin ifadeleriyle, haksızlık veya 
masumiyet sonradan tebellür etmiştir. Onun için 
rica ediyorum, mesele bir küldür, neticeye bağ-
lanıncaya kadar bir müddet için infazını geri 
bırakalım. Sonra vicdanlarımız sızlamasın. 

REÎS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadşalar, Adalet Encümei Başkanı sa
yın Halil özyörük'ün tenvir sadedinde verdik
leri izahattan anladığıma göre bu hâdise iki de
fa Adalet Encümeninden geçmiştir. Birinci mü
zakerede hâdisede iştirak olduğundan kadın 
hakkındaki hükmün değişmesi neticesinde erkek 
için verilen idam kararının da ilerde değişebile
ceği ihtimalini düşünmüşler ve tehirine karar 
vermişlerdir. Bendenizin kanaatim de bu mer
kezdedir. Filvaki suç birdir. Fakat onların ev
velce varmış oldukları karara göre yapılacak 
duruşma henüz neticelenmemiş ve kadın hak
kında verilecek hüküm erkek hakkındaki hük
me de müessir olacağı cihetle neticeye kadar er
kek hakkında verilmiş olan idam kararının tas
diki halinde telâfisi mümkün olmıyan bir adlî 
hata tevlidetmesi ihtimali mevcuttur. Bu ihti
mal yüzde bir dahi mevcut ise, kanaatini şu ki, 
bunu bugün tasdik etmeyip, kadının muhake
mesinin neticesine talik etmeyi, Anayasadaki 
mevcut hükme mugayir görmemekteyim. 

Bu itibarla sizden istirhamım, tehir veya ta
lik edilmesi hakkındaki verilen takriri tasvib-
etmenizdir. 

REÎS — Encümen adına Servet Sezgin. 
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ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA SERVET* , 

SEZGİN (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar, 
dosyanın mazbata muharriri olmam hasebiyle 
aleyhte konuşan arkadaşlarımızın sözlerine kar
şı Yüksek Heyetinizi tenvir etmek zaruretini 
gördüm. 

Ahmet Sütçü hakkında kesin ve katı delille
re müsteniden Temyiz Mahkemesi, idam kara
rının tasdikine karar vermiştir. Ahmet Sütçü'
nün fiili ile kendisini azmettirmeden ötürü 
Emine hakkında verilen hüküm arasında hiçbir 
münasebet yoktur. 

Mehmet Daim Süalp arkadaşımız, Emine'ye 
•ait cezanın bozulması hali, Ahmet Sütçü'ye in'i-
kâs edeceğini beyan buyurdular. Bu iddia; dos
yadaki bozma sebeplerine uygun değildir. 

Emine hakkındaki bozma sebebi : 
Burada Mahkemei Temyiz diyorki : Azmet

tirme; bir şahısta mevcut olmıyan bir fikri 
uyandırma olduğuna göre, Emine'nin azmettir
me ile alâkası yoktur. 

Emine'ye verilecek cezanın mahiyeti Ah
met'e müessir değildir, Temyiz Mahkemesi bu 
bakımdan Emine hakkındaki cezayı bozmuştur, 
Yoksa Emine'nin fiilinin sdbutıı ile Ahmet Süt-
çü'nün fiilinin sübutu arasında hiçbir rabıta 
yoktur. Emine hakkındaki kararın bozulması 
veya cezasının tenzil edilmiş olması hiç bir su
retle Ahmet Sütçü'nün cezasına müessir olamaz. 
Bu sebeple fiili kesin olarak sabit olan ve Tem
yiz Mahkemesince tasdik edilmiş bulunan idam 
cezası önümüzde mevcuttur. İdam cezaları dı
şında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesine göre vaziyeti mütalâa ediyoruz. 54 
ncü maddeye göre mahkemelerin verdikleri ka
rarları, bilhassa bunların infazının tehiri her 
hangi bir makamın, bu arada Yüksek Meclisin 
salâhiyeti haricindedir. Ancak ve yalnız 26 ncı 
maddeye göre idam cezalarını kaldırması, ceza
yı tahfif etmesi salâhiyeti mevcuttur. Şu halde 
fiili tasdik edilmiş bulunan Ahmet Sütçü'nün 
cezasının infazını Emine'nin muhakemesi neti
cesine kadar bekletmek doğrudan doğruya te
hirdir. Tehire ise Yüksek Meclisin salâhiyeti 
bulunmamaktadır. Kaldı ki, arz ettiğim gibi 
Mehmet Daim Süalp arkadaşımızın itirazı ile 
Kemal özçoban arkadaşımızın itirazı varit de
ğildir. Çünkü, hiçbir zaman Emine'ye verilecek 
ceza ile, onun fiilinin sübut delilleriyle Ahmet 
Sütçü'nün fiilleri arasında bir irtibat yoktur, 
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bozma sebepleri de gösteriyor ki, hiçbir alâkası 
yoktur. Bu itibarla verilmiş olan idam cezasının 
yerine getirilmesine karar verilmesini istirham 
ederim. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Ah
met Sütçü taammüden öldürmekten dolayı mı 
idama mahkûm olmuştur? 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Evet efen
dim. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (jÇorum) — Ya
ni Emine'nin kocasını taammüden öldürdüğün
den dolayı? 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
hâdise şudur : Emine ile Ahmet Sütçü gayri-
meşru münasebette bulunuyor, yıllardan beri 
bu vaziyet temadi etmektedir, ilerde Emine ile 
evlenmek arzusu ile kocası Neşet'i öldürmeye 
karar veriyor, hazırlığını yapıyor, ahıra lâmba 
konmuştur, Emine ile anlaşmıştır, iştirak var
dır, fakat o evvelden son kararını vermiştir, 
Emine'nin iştiraki olmasa dahi o fiili işlemeye 
zihninde karar vermiştir. Burada sadece bir iş
tirak mevzuubahistir. Temyiz kararında sarih 
olarak vaziyet izah edilmiştir, taammüden öl
dürme isteği Ahmet'te mevcuttur.. 

Temyiz Mahkemesi, Emineden müstakil olarak 
aynı taammüden öldürme isteği Ahmet'te de 
mevcuttur demek istiyor. Vaziyet bundan ibaret
tir. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Emine'nin 
yeniden yargılanması sırasında Ahmet'in şaha
detine lüzum olmıyacak mı? İcabedebilir. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Burada 
şahadetle ilgili hiçbir mevzu yoktur. Bozma se
beplerini arzu ederseniz okurum. (Lüzum yok 
sesleri) Bir kere bir suçlunun diğer bir suçlu 
hakkındaki şahadeti mevzuubahis olmaz. İkrarda 
bulunmuştur. Hazırlıkta dinlenmiş, müddeiumu
milikte, sorguda, mahkemede dinlenmiş, ikrarla
rı tesbit edilmiştir. Bu vaziyette yeniden dinlen
mesine sebep yoktur. 

REİS —• Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Komis

yonda ilk müzakere edildiği zaman komisyon şu 
karara varmıştır; kadın hakkında ilerde verile
cek karar erkeğin hükmüne müessir olabilir. 
Bu itibarla talik edelim demişti. Komisyonun bu 
düşüncesi neye istinadetmişti? 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
komisyon ilk verdiği karara bugün muhalif ola-
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bilir. Milyonda bir ihtimalle dahi olsa, netice ida
ma dayandığı için o zaman iki oy farkla, Ahmet 
Sütçü hakkındaki kararı Emine'nin muhakemesi 
neticesine talik etmek hususunda on bire karşı 
dokuz şeklinde bir karar verilmişti, fakat bu şe
kilde karar veren arkadaşlar kendileri bizatihi 
bunun yanlışlığına vardılar, bilhassa ismail Ha-
dımlıoğlu arkadaşımız bu yanlışlık muvacehesin
de tekriri müzakere teklifinde bulundu. Ekseri
yetle karar veren arkadaşlar bu tekriri müzake
reyi kabul etmişti. Tekriri müzakere tabiî idi. 
tik komisyon kararı Anayasanın 54 ncü madde
sine muhalif olduğu gibi, esasen Ahmet Sütçü'-
nün fiilinde Emine'ye ait bozma sebebiyle hiçbir 
alâka ve irtibat yoktur. Yeniden muhakeme ne
ticesinde verilecek karar ne olursa olsun Ahmet 
Sütçü'nün fiili neticesi ona verilecek cezada bir 
tesir yapmıyacaktır. Aksi olsa, biz de bu fikre 
iştirak ederdik, başka türlü düşünmeye çalışır
dık, ama Anayasa ve dosya muhteviyatı karşısın
da kesinleşmiş bir idam hükmünün tehirine gide
meyiz. 

REÎS — Nusret Kirişcioğlu. 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Bir sual sorcaktım. 
REÎS — Bilâhara sorarsınız efendim. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — 

Sözcü arkadaşımız kâfi miktarda izahat vermiş 
olduğu için ben mümkün olduğu kadar kısa ar
zı malûmat edeceğim. 

Bendeniz de evvelâ tereddüdettim. Dosyayı 
iyice gözden geçirdim, satır satır okudum. Oku
duktan sonra şu neticeye vardım. Müstakili en 
Ahmet Sütçünün taammüdü delilleri ile sabittir. 
Temyiz Mahkemesi bu sübut ve sarahat karşısın
da tehire lüzum görmediği içindir ki, dosyayı tef
rik etmiş ve infaz kararı verilmesi için buraya 
göndermiştir. Yüksek heyetinizce malûmdur, 
Temyiz Mahkemesinin dosyayı birleştirmek salâ-
hiveti olduğu gibi ayırmak salâhiyeti de var
dır. Ahmet Sütçü'nün gerek hazırlık tahkikatın
da müddeiumumi huzurunda, gerek sorgu hâki
mi huzurunda kendi ıkrariyle taammüdü sabit
tir. 

Emine Temyizin bozması neticesinde beraat et
se dahi bunun neticesinde Ahmet Sütçünün du
rumu değişmiyecek. Dosyayı her okuyan bu ka
naate varır. Bizatihi ben de tereddüdediyordum 
ve bu zaviyeden dosyayı ariz ve amik tetkik et
tim. Son kanaatime böylece ulaşmış oldum. 
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Farzediniz arkadaşlar, Emine firar etmiş ol

saydı ve bulunamasydı bâzı arkadaşların lehdeki 
fikirlerine ittiba ettiğimiz takdirde ilânihaye Ah
met Sütçü'nün idam hükmünün infaz edilmeme
si mi lâzımgelecekti? Ahmet'in suçu müstakillen 
sabittir. Suç mürtebit olsaydı, hattâ bütün delil
lere rağmen son tahkikat safhasında dahi Ahmet-
Sütçü, suçu ben yapmadım, Emine yaptı gibi 
bir atıfta bulunsaydı biz de bu kadar acele etmez
dik. Ahmet Sütçü'nün Emine'ye hiç bir atfı cür-
misi yoktur. Kaldı ki maktulü, karısı ile yaşa
mak üzere taammüden, gece ahırın kapısında bek
leyip öldüren şahsın Ahmet Sütçü olduğu husu
sunda, dosyada hiçbir istifham noktası yoktur. 

Emine hakkında bozma sebebi; ise bu maznu
nun hareketi suç işlemeğe azmettirme mahiyetin
de midir? Yahut iştirak hâli mi, mevcut mudur? 
Bunun takdirine matuftur. Temyiz Mahkemesi 
bu noktaların incelenmesine karar vermiştir. Bu 
vaziyette Ahmet Sütçü'nün adam öldürme suçu 
hiçbir şekilde ortadan kalkacak değildir. Böyle ol
masaydı Temyiz Birinci Ceza Dairesi bu dosya
yı tefrik ederek, infaz edilmek üzere bize gönde
rir miydi? 

Tehir edelim. Aceleye ne lüzum var gibi bâ
zı sözler duymaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; buraya, infaz edilmek 
üzere bir hüküm sevk edildikten sonra bunu her
hangi bir sebeple geri bırakmak tehir mahiyetini 
arz eder. Ve buna biz salahiyetli değiliz, eğer bu 
yola giderek ileride bütün dosyalarda bir tefrik
le infaz edilmek üzere buraya idam hükümleri
nin sevkı yolunu kapamış oluruz. Yani, eğer biz 
bugün şeriki hakkında muhakemenin devam et
mekte bulunması sebebine istinaden tehir kararı 
verirsek, bundan böyle buraya infaz için idam 
hükmü kolay kolay gelemez. Her dâva bir şahıs 
içindir ve müstakildir, Temyiz Mahkemesi müs
takillen ve taammüden bu adamın cinayeti işledi
ğine karar vermiştir. Dosya tefrik edilerek in
faz için buraya gönderilmiştir. Artık tehir için 
hiçbir sebep yoktur. Dosyayı satır satır okumuş 
bir arkadaşınız sıfatiyle bunu ifade ediyorum. 
Takdir sizindir. 

REÎS — îsmail Hadımlıoğlu. 
İSMAİL HADIMLIOĞLU (Denizli) — Muh

terem arkadaşlar, bu hâdise üzerine söylenecek 
söz kalmadı. Ancak ben de ilk dosyayı okuyan 
bir arkadaşınız olmak sıfatiyle söz söylemek is
tiyorum.... 
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NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — ı 

Hâdiseyi anlatır mısınız ?. 
ÎSMAÎL HADIMLIOĞLU (Devamla) — Hâ

diseyi Komisyon Reisi Sayın Halil özyörük taf-
silâtiyle anlattılar. Yalnız burada idam kararı 
verilmiş olan suçlunun vaziyeti hakikaten na
ziktir. Arkadaşlarımızın kafalarında her hangi 
bir tereddüdün kalmaması için bir noktayı te
barüz ettirmek istiyorum ki, şudur : 

Hâdise geceleyin oluyor, sabahleyin cenaze 
merasimi yapılıyor, suçlu da, cenazeye iştirak 
etmek üzere orada bulunuyor. O anda suçlunun 
vaziyeti henüz tavazzuh etmiş değildir. Tahki
kata el koyan jandarma subayı merasime işti
rak edenlere şöyle bir göz gezdiriyor. Tabiî 
burada pisikolojik hâdisenin tesiri de vardır. 
O anda Ahmet Sütçü'nün yanma yaklaşıyor, 
kendisini şüpheli görüyor. Suçluyu bir kenera çe
kiyor ve bir iki sual soruyor. Filhakika Ahmet 'in 
suallere verdiği cevap kendisinin suçlu olduğu
nu teyidediyor. Meselâ; bıçak nerede diye so
runca Ahmet bıçağı hayvanların bulunduğu 
komşunun samanlığında saklı olduğunu söylü
yor ve'aleti oradan çıkarıyor. Bu adam maktu
lün akrabası ve evinde yıllıkla çalışan bir adam
mış. Orada hayvanların yemliğinin altındaki 
toprak altından kanlı bıçağı, dosyada isimleri 
mevcut şahitler huzurunda, çıkarıyor ve, «Bu
nunla öldürdüm» diyor. Doktor muayene edi
yor ve yara ile bıçak tetabuk ediyor. Sonra ad
lî tıbba gidiyor ve oradan o şekilde rapor geli
yor. Dosyayı okuyan bir arkadaşınız sıfatiyle 
itimat buyurmanızı rica ediyorum, bunun müs-
takillen ve taammüden adam öldürdüğünde şek 
ve şüphe mevcut değildir. Bunu gerek komis
yon başkanımız ve gerek diğer arkadaşlar da 
ifade ettiler, fakat taamül arkadaşımızın buyur
duğu şekilde değildir. Hepiniz de bilirsiniz ki, 
Temyize intikal eden işler birden fazla kimse
leri alâkadar ediyorsa, dairesi bunun hepsi hak
kında karar vermek mecburiyetincledir. Bun
lar hakkındaki kararın bâzısı bozma, bâzıları tas
dik ve saire şekilde olabilir.. Ancak Temyiz 
umumu hakkında müspet veya menfi kararlar 
ittihazı ile mükelleftir. Eğer daire bunlardan 
biri hakkında karar vermezse Başmüddeiumu-
milik tashihi karar talebinde bulunur ve daire 
o hususta karar vermeye mecburdur. îşte hâdi
sede vaziyet aynı şekilde usule bağlanmıştır. 
Burada ki, idam hükmünün tasdiki usul bakı- I 
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mmdan doğrudur ve tatbikata uygundur. Bi
rinci müzakerede karar ekseriyetle aksi şekilde 
tecelli etmiş. Ben burada açık olarak izah ede
yim, çünkü o dosyanın raportörü ben idim, vic
dani mesuliyet bana aittir. O şekilde tecelli edip 
karara bağlanır bağlanmaz, ekseriyetle taraf
lar arkadaşlarla münakaşasını yaptık. Bâzı ar
kadaşlar, bunun tekriri müzakeresi doğru de
ğildir, hâdise tebellür etmiştir, dediler. Fakat 
ben tekriri müzakere mesuliyetini üzerime al
dım. Nihayet ikinci müzakere neticesinde mese
le şimdi huzurunuza geldiği şekilde karara bağ
landı ve mazbatası tanzim edildi. 

Şimdi Temyiz Mahkemesi ilâmı eğer mahallî 
mahkemeye gönderirse mahallî ağır ceza heye
tinin ilâmı birisi hakkında bozma kararı vardır, 
bir de idam mahkûmu mevcutur, şu halde şim
di burada idama mahkûm olan o adamın benim 
için neticei muhakemeye kadar beklemekten 
başka çare yoktur diyeceğine inanacak mıyız?. 
Binaenaleyh şimdi Yüksek Meclis, Temyizin ta-
amülüne uygun olarak verilmiş olan bir kararın 
müzakeresi neticesinde idama mahkûm olan 
suçlunun diğer kanuni merasimi ifa' edilmek 
üzere gönderilmiş olan dosyasının tasdiki mahi
yetinde encümenden gelen mazbatayı inceliye-
rek tasvip buyurduğu takdirde hem tatbikata 
uygun hareket etmiş ve hem de pisikolojik ba
kımdan idam mahkûmu olan bir adamın vazi
yetini kurtarmış olacaktır. Bunları arz etmekle 
sözlerime nihayet veriyorum. 

MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) 
— Muhterem arkadaşlarım, bendeniz şimdi hu
zurunuzda bulunan mazbataya muhalif kalan 
bir arkadaşınız olarak ve bundan evvel Adliye 
Komisyonunun ekseriyetle verdiği kararın ra
portörü olarak mâruzâtta bulunacağım. İstif
hamım, Yüksek Meclisin hakemliğini mutlak 
surette ieabettiren çok kritik bir anayasa me
selesi karşısında Yüksek Meclisin ne düşündü
ğünü öğrenmekten ibaret olacaktır. Bu itibarla 
leh ve ^aleyhinde söylenecek hususlar vardır. 
Bendeniz düşündüklerimi arz edeceğim, takdir 
Yüksek Meclisindir. 

Muhterem arkadaşlar, Temyiz Mahkemesi
nin, Ahmet Sütçü hakkındaki idam kararını 
tasdik ederken, karar kısmında tesbit ettiği 
veçhile, hiçbir tefrik yapılmadan dosya Büyük 
Meclise verilmiş ve Komisyonumuza havale 
edilmiş bulunduğundan Mahkemei Temyizin 
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bu kararma ittibaen iş komisyonun gündemine 
alınmış ve müzakeresine başlanmış ve dosya 
münderecatına ıttıla kesbedilmiştir. Ancak bu
gün ekseriyetle karar verilerek huzurunuza su
nulmuş olan raporda imzaları bulunan azalar, 
biraz sonra açıklıyacağım mülâhaza ve esbaba 
binaen filhal işin aslı ve meselenin zatı, esası 
hakkında lehte veya aleyhte rey istimal edebi
lecek durumda olmadıklarını, halbuki komis
yonun vazifesinin, idam kararlarının tasdiki ve
ya tadil ve tahfifi icabettiği hususunda, Heyeti 
Umumiyeyi tenvir edecek bir karar verip, key
fiyeti bir raporla deklâre etmek olacağını, bu 
itibarla, aynı zaman ve zemin içinde ve bir de
fada işlenmiş olan bir adam öldürme suçunda 
iki failinden birisi hakkında henüz mahkemece 
nihai bir karar verilmemiş ve binnetice bu suç
lu Emine hakkında yeniden son tahkikat ve 
duruşma icrası gerekli ve tabiî bulunmuş oldu
ğundan Komisyonumuzda huzuru kalb ve tam 
bir itminan ile karar verilebilmesi için, evvel
emirde Ahmet Sütçü'nün doğrudan doğruya 
suç ortağı Emine hakkında da kesin bir karar 
verildikten sonra dosyanın Yüksek Meclise tev-
diinin maslahat ve adalete daha uygun düşece
ğine ekseriyetle karar verilmiştir. Komisyon ek
seriyeti buna hangi sebeplerle lüzum görmüş
tür? 

1. Her ne kadar Ahmet Sütçü hakkında 
verilmiş olan idam kararı kesbi katiyet etmiş 
ise de bozmaya uyularak diğer suçlu Emine 
hakkında yeniden yapılacak duruşma sırasında 
ve Emine'nin muhakemesi zımninde taraflar 
veya müddeiumumilik canibinden birtakım ye
ni deliller ortaya atılabilir ve bu delâil bilfarz 
suçun vasfını tebdil edebileceği gibi işin esası
nı enterese edecek mahiyette de bulunabilir. O 
takdirde Ahmet asılmış bulunacağından evvel
ce verilip infaz olunan bu kararın malûl bulu
nacağı bir adlî hatanın tashihi imkânsız kılın
mış ve Ahmet lehine doğması mümkün ve muh
temel bir iadei muhakeme sebebi de adalet na
mına ziyan edilmiş olabilir. 

2. Her iki sanık ve bilhassa Emine hakkın
daki yegâne delil ikrar ve atfı cürümden iba
ret olup, belki de Emine'nin duruşmasında or
taya çıkacak bir delilin veya iddia veya müda
faanın sıhhatini tahkik, suç ortağı Ahmet'in 
yeniden ifadesinin alınmasına veya Emine ile 
yüzleştirilmesine vabeste bulunabilir ki, o tak-
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i dirde Emine'nin leh veya aleyhinde mahfuz tu

tulması faydalı olabilecek bir canlı delili eli-
I mizle ifna etmiş olabiliriz. 

3. Mahkemei Temyizin tasdikinden geçmiş 
olmasına rağmen Yüksek Meclisin infaza emir 
vermesine kadar lâzimülinfaz bulunmıyan Ah
met Sütçü'ye ait idam kararı hakkında, Emi
ne'nin durumu mahkemece kesin karara bağ
lanmadan önce Meclisçe verilecek olan her 

I hangi bir kararın Samsun Ağır Ceza Mahkeme
sinin Emine hakkında vereceği karara müspet 
veya menfi surette tesir icra edeceği de muhak
kaktır ki, Teşkilâtı Esasiye Kanunu hâkimerin 
dâvaların muhakemesinde ve hükümlerinde her 
türlü müdahalâttan âzâde olmalarını âmir bu
lunmaktadır. 

Hulâsa, encümenin vazifesi, mesele hakkın 
da evvelâ kendisi tam ve kâmil mânasiyle te
nevvür. edip, vicdan huzuru içinde ve seksiz 
şüphesiz bir şekilde nihai reyini istimal sure
tiyle Heyeti Umumiyeyi tenvir etmek olduğuna 
ve filhal meselenin esası hakkında müspet men-
fi bir karar verecek durumda bulunmadığı tak
dirde işin ikmal ve itmamına intizara tabiî ve 
aksi halde rey ve mütalâa beyanına zorlanamı-
yacağı da bedihi bulunduğuna göre evvel emir
de Emine hakkında da nihai ve kesin karar ve
rilinceye kadar müzakereye devam eylememeyi 
karar altına almış bulunuyoruz. 

Mezkûr karara muhalif kalan arkadaşlarımız 
ise, ekseriyetin verdiği bu kararın netice itiba
riyle infazın tehiri sayılacağı ve bunun ise Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 26 ve 54 ııcü madde
lerine aykırı düşeceğini iddia ve ifade etmekte
dirler. 

Arkadaşlar, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
26 ncı maddesi Meclisin vazifini tesbit ve tada-
derken (idam hükümlerinin infazını) da zikret
mekte ve 54 ncü madde ise (Mahkemelerin mu-
karreratmı T. B. M. Meclisinin hiçbir veçhile 
tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı ahkâmına 
mümanaat edemiyeceği) ni âmir bulunmaktadır. 
Bu iki maddenin memzucen mütalâası halinde 
anlaşılır ki, Teşkilâtı Esasiye Kanunu, Meclise 
idam kararlarını infaz veya tahrif ve tahvil ve 
hattâ mücazatı kanuniyenin tecelli yetkisini 
vermiş bulunuyor. 

îdam kararlarının esastan tetkikine giriş-
I meksizin otomatikman infazı derpiş edilmiş ola-
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mıyacağı tabiîdir. Aksini düşünürsek o halde 
bizim vazifemiz bir cellâdmkinden farklı ola
maz. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Bravo, doğru. 

MUSTAFA KEMAL BlBEROĞLU (Devam
la) — Şu halde bunun tabiî neticesi şudur ki ; 
idam kararları kabili infaz bir hale gelebilmek 
için behemehal Meclisin nihai bir tasvip ve tas
dik kararından geçmiş olması icabeder. O hal
de bizim encümence ekseriyetle ittihaz ettiği
miz karar henüz esasa taallûk etmediği cihet
le, filhal infazı mümkün bir idam kararının te
hiri sayılamıyacağı gibi infaz ahkâmına muha
lefet de sayılamaz. Aksine infaz ahkâmını te
kemmül ettirebilmek için bir nevi zaruri inti
zar kararı teşkil etmektedir. 

Aksi mütalâada bulunan arkadaşların tehir 
kelimesinin lügat mânasına sıkı sıkıya sarıla
rak mücerret fiilî neticeye atfı nazar ettikleri 
kanaatindeyiz. Halbuki böyle kabul edilirse 
encümenlerde aylarca müzakere edilen teklif, 
lâyiha veya meselelerin her oturuma taliki ne
tice itibariyle bir tehir teşkil eder. Meseliâ 
bu idam dosyasında, suçlunun hüviyetini şüp
heli kılan bir nüfus kaydı eksik veya diğer bir 
büyük yanlışlığa tesadüf etse idik, bu cihetin 
tavzih veya ikmaline intizaren müzakereyi ta
lik etmemiz tabiî olmaz mı idi? O zaman buna 
da tehir dememiz mi icabedecekti? Yine bil
farz komisyon âzalarının ve hattâ Meclis âzala
rının tamamı bir idam kararında tam mânasiy-
le tenevvür edememiş ve kendilerini filhal rey 
kulllanacak durumda bulmamış olsa ekalliyeti 
teşkil eden arkadaşların düşüncesi veçhile, bu
nu tehir addederek reyini nasıl kullanacaktı? 
Böylece biz meseleyi ekseriyetin düşünce ve 
kararını Yüksek huzurunuzda arz ve tahlil 
etmiş bulunuyoruz. Karar ve rey Yüksek He
yetinizindir. Ekseriyetin kararını tasvibeder-
seniz dosya Emine hakkında kesin bir karar 
alındıktan sonra Ahmet hakkındaki dosyanın 
Meclise iade olunmak üzere Samsun Savcılığı
na sevk olunacak, aksine, mazbatanın komis
yona iadesine karar verirseniz komisyon ekse
riyeti bittabi esas hakkında reye iştirak ede-
miyerek müstenkif kalacak, geri kalan âzanm 
reyi ille esas hakkında karara varılarak yeni
den huzurunuza getirilecektir. 

Biz, bunu savsaklamak niyetinde değiliz, ne-
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ticede Ahmet Sütçü idam edilebilir ama arka
daşlar, milyonda bir ihtimal dahi olsa; adlî bir 
hataya bir insanı kurban etmiyelim. Acale et-
miyelim, karar sizlerindir. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

REİS — Sabri îşbakan. 
SABRI ÎŞBAKAN (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar; benden evvel konuşan arkadaşlar 
Emine'nin muhakemesinin devam edeceğini 
söylediler. Emine'nin muhakemesi sırasında 
belki Ahmet Sütçü'nün durumu değişecektir. 
Fakat Emine'nin hakkı müdafaası bakımından 
bu idam kararının tehiri zaruridir. Çünkü ar
kadaşlarımızın ifadesine göre, Emine'nin bu 
suçta iştiraki olduğu anlaşılıyor. Emine'nin 
ileri sürdüğü hakkı müdafaada belki Ahmet'in 
tekrar ifadesine müracaat edilmesi ve hattâ 
Emine ile yüzleştirilmesi zaruri olacaktır. Böy
le bir hal mümkün olabilir. Biz, eğer bu ka
rarı tasdik edersek bu imkânı ortadan kaldır
mış olacağız. Bu bakımdan bu idam kararının 
tehirinin zaruri olduğu kanaatini arz etmek is
tiyorum. 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Vaz

geçtim. 
REİS — Kemal Özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Vazgeçtim. 
REİS — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Adliye Encüme

ninin ekseriyetle verdiği karar üzerine Umumi 
Heyetin dikkatlerini bir noktaya celbetmeyi 
faydalı buldum. Emine'nin Ahmet'i suçu iş
lemeye azmettirdiği sabit olamadığından ba
hisle hakkında beraet kararı verildiği takdirde 
Ahmet'in taammüden suç işlediğini tesbit için 
daha kuvvetli delillere ihtiyaç vardır. (Bravo. 
sesleri). 

İdam kararını müstelzim olan 450 nci mad
denin taammüde taallûk eden bendi esas itti
haz edilmek suretiyle Ahmet'in idamına karar 
verilmiştir. 

Hâdise şöyle olabilir : 
Ahmet, Emine ile münasebette bulunmak üzere 

ahıra gitmiş olabilir; ahırda, hayvanlar da haki
katen boşanmış ve gürültü üzerine Emine kocası
nı ikaz ederek ahıra gitmeye sevk etmiş olabilir; 
bunlar uzak ihtimaller değildir. Ahıra giden mak-
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tulle Ahmedin birden bire karşılaşması ve bir 
münazaa neticesinde Ahmet'in, kamasını çekerek 
Emine'nin kocasını öldürmüş olması ihtimali 
vardır. Bu ihtimale bilhassa adliyeci arkadaşla
rımın nazarı dikkatini çekerim. Gayet kuvvetli 
bir ihtimaldir. O takdirde Ahmet'in cezası Ceza 
Kanununun 450 nci maddesine göre yani mahke
menin istinadettiği kanun maddesine göre taay
yün etmez ve Ahmet hakkında idam cezası veri
lemez. Bu takdirde verilecek olan ceza kasden 
adam öldürmenin cezasıdır. îdam gibi gayrika-
bili telâfi olan bir cezayı burada tasvibederken 
üzerinde fazlaca durmaklığımız lâzımdır. 

Müdahale etmek istiyen arkadaşlara bir hâ
dise nakledeceğim. Hâdise kendi intihab dairele
rine yakın olan bir vilâyette cereyan etmiştir. O 
vilâyetin şerefli mebusları şimdi aramızda bu
lunmaktadırlar. 

Hâdise Aydın'm Söke kazasında 1935 yılın
da cereyan etmiştir. Söke kazasının Burun kö
yünde jandarma tarafından yakalanıp kaza mer
kezine sevk edilen bir şahıs yolda köprü üstünde 
firar ediyor. Bu şahıs gayet kurnazdır. Çizmele
rini, ceketini Menderes nehrinin kanarında bıra
kıyor. Çizmeler gömülü olarak bulunuyor, elbi
seleri suyun içinde biraz daha aşağıda denize 
yakın bir yerde bulunuyor. Aradan 2 - 3 gün ge
çiyor. Nehir kenarında öldürülmüş bir adam ce
sedi balıklar, kurtlar canavarlar tarafından ta
nmmıyacak bir hale getirilmiştir. Adamın karısı, 
jandarmaların kocasını alıp götürdüğünden ve 
ondan sonra eve dönmediğinden, öldürülmüş 
olması ihtimalinden bahsederek müddeiumumi
liğin nazarı dikkatini celbediyor. O sırada bulun
muş ve hüviyeti teşhis edilemiyen tanmmıyacak 
bir halde bir de ceset bakiyesi vardır, jandarma
lar boVa da para sarf ediyor, jandarmaların öl
dürdükleri ileri sürülüyor. Jandarmalar tevkif 
ediliyor ve bunlar Aydın mahkemesinde idam 
cezasına mahkûm ediliyor. Fakat mahkeme idam 
cezasından muhavvel 30 sene ağır hapis cezası 
vermişti. Aradan 2,5 sene geçtikten sonra şahıs 
meydana çıkıyor. 

RAUF ONURSAL (tzmir) — Öyle şey olur 
mu eanım? 

ÎZZET AKÇAL (Devamla) — Vakayı mev
ki ve senesi ile naklediyorum. Dosyası Aydın mah-
kemesindedir. Sabırla neticeyi dinlemeni rica 
ederim. Rauf Bey iki buçuk yıl sonra öldürül
düğü iddia olunan şahıs meydana çıktı, iadei 
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muhakeme yolu ile jandarmalar tahliye edildi. 
Bu vaziyet karşısında jandarmalar asılabilirdi. 
Bu hâdisede de böyle bir vaziyet karşısında ka
lınabilir. Emine'nin azmettirdiği yolundaki su
çu sabit olmadığı takdirde Ahmet'in arz ettiğim 
şekilde taammüden suçu işlediği iddia oluna
maz. O takdirde Ahmet'in idam edilmemesi, ha
pis cezası ile mahkûm edilmesi lâzımdır. îadei 
muhakeme yolu ile Ahmet hakkındaki kararın 
düzeltilmesi daima mümkündür. Kemal özçoban 
arkadaşımızdan rica ediyorum, vereceği takrir 
kanaatimce şöyle olmalıdır: 

«Suç faillerinden Emine hakkındaki muha
kemenin intacını ve hükmün katiyet kesbetme-
sini mütaakıp Adliye Encümenince işin yeni
den tetkik edilmek üzere işin Adliye Encüme
nine iadesini» istemelidir. Bu takdirde, bir iki 
ay sonra Emine hakkındaki dâva kesbikatiyet 
etmiş olacak ve onunla birlikte Meclise arz olu
nacaktır. Bu suretle bizim de hata yapmamız 
ihtimali kalmıyacak ve müsterih olarak rey ver
mek imkânına sahip olacağız. (Alkışlar) 

REÎS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KÎRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, İzzet Akçal arkadaşımız, 
hâdise ile katiyen müşabeheti olmıyan bir hâdi
seye istinadettiler. Gayet tabiîdir ki haklı bul
madığımız bir neticeye vardılar. Bâzı arkadaş
larımız da ihtimalât üzerinde konuşuyorlar. 
Bendeniz dosya muhteviyatını, izah etmek isti
yorum. Bir defa Ahmet Sütçü'nün şu şekilde 
müddeiumumilikte bir ikrarı vardır : «Bu ada
mı daha evvel Emine ile öldürmeyi kararlaştır
mıştık.» Bu ifadeyi, müddeiumumi huzurunda 
vermiştir. Dahası var, aynı adam sorgu hâkim
liğinde şöyle diyor : Neşet'in hayvanlarını ben 
salacaktım, Emine kocasını dışarıya göndere
cekti, ahırda bekleyip hayvanlara bakmaya ge
lecek olan Neşet'i öldürecektim. Her iki ifade
sinde, yani müddeiumumi ve sorgu hâkimliğin
de ve hattâ hâkim huzurundaki ifadelerinde, 
Neşet'i öldürmeye daha evvelden karar vermiş 
olduğunu ve tertibat aldığını ikrar ediyor, aziz 
arkadaşlar. İhtimalât üzerinde durmıyalım. Hâ
dise meydana çıktıktan sonra Ahmet, maktulü 
öldürdüğü bıçağı sakladığı yeri gösteriyor. 
Heyet halinde bütün köy halkı gidiyorlar, ora
dan bıçağı çıkarıyorlar. İki yüzlü olan bu bıçak 
yaralara tamamen intibak ediyor. Muhterem ar
kadaşlar, bu öyle bir bıçak ki maktulün karnın-
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dan girmiş arkasından çıkmıştır. Adamı iki ta
raflı delmiş ve 12 yerinden yaralamıştır. Bunu 
da kendisi ikrar ediyor. Emine yaptı demiyor. 
Ortada gayet vazıh bir suç vardır. Tamamen 
kendi ikrarı ile, gösterdiği bıçağın yaralara uy
ması ile, bıçak yerinin bizzat kendisi tarafından 
gösterilmesiyle ve şeriki cürmü olan Emine'ye 
bir atfı cürmide bulunmaması ile sabit olan bir 
suç vardır. 

Arkadaşlarımın yürüttükleri ihtimallere as
la iştirak etmiyorum. Dosya ile alâkası olmıyan 
mütalâata istinadetmek doğru olmaz. Ben şuna 
kaaniim, eğer arkadaşlar bu dosyayı iyice oku
muş ve bu ikrarları bizzat görmüş olsalardı as
la tereddüdetmezlerdi. Ben kendilerine kendim
den misal veriyorum : Ben de evvelâ tereddüd-
ettim, acaba tehir icabeder mi diye düşündüm. 
Fakat şimdi vicdanlardaki tereddüdü izale et
mek için dosyayı okuduktan sonra edindiğim 
kanaati arz ediyorum. Tamamen müstakil olarak 
hâdisede taammüt vardır. îzzet Akçal'ın dediği 
gibi, Emine 'nin azmettirme fiili sabit olmasa 
dahi Ahmet Sütçü'nün fiili 448, nci maddeye 
giremez. Dosya bunu mükezziptir. Dosya muh
teviyatı açıkça ortada duruken ihtimalât üze
rinde durmamız doğru olmaz. 

Muhterem arkadaşlar, eğer dosyada foulun-
mıyan bir delil ilerde çıkabilir diye tehir kararı 
verilmeye kalkılırsa yanlış bir hareket olur. Her 
hâdisede bu yola gitmek mümkündür. Kesinleş
miş bir karar muvacehesindeyiz ve tefrik edile
rek infaz edilmek üzere karar bize gönderilmiştir. 

HÜSEYIN ORTAKOIOĞLU (Çorum) — 
Mahkemece tefrik kararı verilmiş midir? 

REÎS — Halil özyörük Beyefendi söyledi, 
yoktur. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
«Ahmet Sütçü hakkında infaz icabının yapılma
sı hususunda dosyanın Büyük Millet Meclisine 
tevdii...» 

Mahkemei Temyizin kararında bu böylece ya
zılıdır, isterseniz takdim edeyim, okuyunuz. 
Hâdisenin fiilî neticesi şudur : Ahmet Sütçü, 
Neşet'in karısını almak için adamı on iki yerin
den, bıçak bir yanından öbür yanma geçmek su
retiyle yaralamış ve öldürmüştür. Bu hal, ken
di ikrarı ile sabittir, daha evvel, Neşet'i öldür
mek için karar verdiğini bizzat ifade etmiştir. 
Bundan daha açık bir suç sübutu ender görü
len bir vaziyettir. 
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REÎS — Muzaffer önal, buyurun. 
MUZAFFER ÖNAL (Çoruh) — Muhterem 

arkadaşlar; burada, üzerinde durulacak basit 
iki şık vardır : 

Evvelâ şunu ifade edeyim ki; komisyonda 
müspet karar verenler arasında benim de imzam 
vardır. 

Evvelâ, bu hâdisede suçun vasfı, netice ve 
deliller karşısında azmettirme vaziyeti, sebebi 
olmazsa, muhakeme yolu ile cezasının daha aşa
ğıya indirilmesi mümkündür. Binaenaleyh bu 
esbaba binaen infazın tehiri lâzımdır. Halbu
ki ağır ceza mahkemesinde iş arizü amik tetkik 
edilmiş, tarafların muhtelif ifadeleri alınmış, 
ikrarı ifade eden zabıtlar okunmuş, Temyiz Mah
kemesi bunu tetkik eylemiş, Ahmet Süçtü'nün, 
evvelce aklına koyduğu, maktulü öldürme key
fiyetini sabit görmüş ve hükmü tasdik ederek 
infaz için Büyük Millet Meclisine göndermiştir. 
Emine hakkında bidayeten mahkeme, (azmettir
me) den dolayı idam kararı vermiş. Komisyon 
diyor ki; bu, azmettirme mahiyetinde değildir. 
Azmettirme, yeni bir kararı failin fikrinde uyan
dırmaktır. Halbuki evvelce Ahmet Sütçü bu ka
rarı müstakillen vermiştir ve taammüden adamı 
öldürmüştüı. Mahkemece deliller tamamen tes-
bit edilmiş ve Temyiz Mahkemesi; birisinin ida
mını tasdik ediyor, diğerini bozuyor ve tasdik 
edileni infaz için Meclise gönderiyor. 

Bizim burada yapacağımız yegâne iş, bütün 
delilleri tetkik ettikten sonra Emine bilâhara is
ter idam edilsin, ister beraet etsin, mevcut delil
ler muvacehesinde Ahmet Sütçü'nün idam ce
zasının bozulmasına imkân olmadığı nazarı 
dikkate alındığı takdirde Temyiz Mahkemesin
ce tasdik edilmiş olan hükmü, idam cezasını tas
dikten ileri geçemez. Emine azmettirmemiş veya 
bu fiille hiçbir alâkası olmasa, beraet etse bile 
Ahmet Sütçü hakkındaki karar bakidir. (İadei 
muhakeme ister sesleri) 

Efendim, iadei muhakeme, malûmu âlileri, 
yeni deliller karşısında olur. Halbuki burada, 
ilk hazırlık tahkikatında, müddeiumumilikte, 
mahkemede bütün deliller tetkik edilmiş, artık 
en ufak bir ihtimal dahi kalmamış, yeni bir de
lil olmadığı için de kararı Temyiz Mahkemesi 
tasdik etmiştir. Bu vaziyette iadei muhakemeye 
sebep olabilecek yeni bir delili arkadaşlar nere
den çıkarıyorlar? Bunu anlıyamıyorum. (Aksi 
tez sesleri) Aksi tez müdafaa edilemez. Bütün 
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dosya tetkik edilirse görülür ki yeni bir delil I 
mevzuubahis olamaz. Emine'nin mütaaddit ifa
deleri alınmış, Ahmet Sütçü'nün mütaaddit ifa
deleri alınmış, ikrarda bulunmuş, maddi delil
ler tesbit edilmiş, idamına karar verilmiş. Artık 
yeni bir delil çıkmasını, en basit bir hukuk fikri 
olan bir arkadaş dahi, dosyayı tetkik ettiği tak
dirde, asla ihtimal dâhilinde bulamaz. 

Şimdi bu ciheti kapadıktan sonra ikinci ci
hete geliyorum; Anayasanın 54 ncü maddesi 
Büyük Millet Meclisinin idam hükümlerini te
hir edemiyeceğine dair âmir bir hüküm koymuş
tur. Mahkemei Temyizin tasdikinden geçmiş, 
Büyük Millet Meclisine cezanın infazı için gön
derilmiş bir mevzuda, ismi ne olursa olsun, te
hir kararı vermemize, Teşkilâtı Esasiye Kanu-
nuttıuzun zikredilen maddesi karşısında asla 
hakkımız yoktur. Bu tehir kararı, hem Teşkilâtı 
Esasiye Kânunumuzun 54 ncü maddesinin mut
lak hükmü karşısında, hem de evvel ve ahir ipe 
çekilecek olan bir riıahkûmun uzun müddet 
teşevvüşler husule getirecek haleti ruhiyesi asla 
doğtu değildir. Sizlerden rica ederim, dosyayı I 
tetkik etmek için muayyen bir müddet, bir ini
kat sonraya tehir edilebilir, fakat gayrimuay-
yen bir müddet için olamaz. Emine 'nin muha
kemesi bir sene mi sürer, iki sene mi sürer, beş 
sene mi sürerî Gayrimuayyen bir zaman tehir 
etmek; kelimenin tam mânasiyle, Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzdaki (tehir) mahiyetinde 
olur. Bunu sureti kafiyede yapamayız. 

REÎS — Efendim; kifayeti müzakere takri
ri var, okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, kifayetin reye vaz'ını 

teklif ederim. 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozaıı 

REİS — Efendim; söz alan arkadaşlar mev
cut olmakla beraber, takriri reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Müzake
renin kifayeti kabul edilmiştir. 

Diğer takrirler var; okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim veçhile suç faillerinden 
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Emine hakkındaki muhakemenin intacı ve hük
mün katiyet kesbeylemesini mütaakip Adalet 
Encümenince işin yeniden tetkik edilütek üzere 
dosyanın Adalet Komisyonuna iadesifti arz ve 
teklif ederim. 

Afyon 
K. özçobaıı 

Yüksek Reisliğe 
Emine'nin durumu ile, ölüm eezasına mah

kûm edilen Ahmet Sütçü nün, durumunu ve ileri
deki hukuki vaziyetlerini bir kere daha tetkik 
etmek üzere dosyanın Adliye Encümenine ha
vale Duyurulmasını arz ve teklif ederim. 

Çorum 
H. Ortakcıoğhı 

REİS — Mahiyeti itibariyle takrirler ay-
| nıdır. Mazbatanın yeniden Adliye Encümenine 
i iadesi talebinden ibarettir. Komisyonun takrir

lere iştirak etmediği malûmdur. Reyinize arz 
ediyorum. 

Mazbatanın Adliye Encümenine havalesini 
I 'kabul buyuranlar.. 

HALİL ÖZYÖRÜK (Konya) — Bir dakika.. 
REİS — Oylama sırasında söz veremem. 
Mazbatayı okuduk. Müzakere açtık. Müza

kerelerin sonunda iki arkadaşımız takrir verdi, 
aynı mahiyette olan bu takrirlerde, mazbatanın 
Adliye Encümenine iadesi istenmektedir. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Adliye Encüme
ninde ne olacaktır! 

REİS — Yeninden tetkik edilecektir. Bu 
itibarla takrirleri reylerinize arz ediyorum, ka
bul edenler, lütfen işaret etsinler... Takriri ka
bul etmiy enler, lütfen işaret etsinler... Kabul 
edilmemiştir. 

Encümen mazbatasını reylerinize arz ediyo
rum: 

Ahmet Sütçü'nün, idamının tasdikına mü-
taallik olan Encümen mazbatasını reylerinize 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ruznamede görüşülecek başka madde yok
tur. 6 Nisan 1955 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanmak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

I Kapanma saati : 16,35 
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B — TAHRÎRİ SUAL 

1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, Ma
den Kanununun 157 nci maddesi gereğince İk
tisat ve Ticaret Vekâleti Teşkilâf Kanununa ilâ
ve edilecek kadrolar hakkındaki sualine İktisat 
ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcah'nın yazılı cevabı 
(7/83) • • ; • • • • ' • ' • • 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Ekonomi ve Ticaret Ve
kaletinden yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

, Burdur Mebusu 
* Mehmet özbey 

1. — 6309 sayılı Maden Kanununun maksa
da uygun bir şekilde tatbikini temihen 157 nci 
maddesi: Altı ay zarfında teknik ve idari bakım
dan ihtiyaca kâfi kadronun İktisat, ve Ticaret 
Vekâleti Teşkilât Kanununa ilâve edileceğini 
âmir bulunması bakımından şimdiye kadar ne 
yapılmıştır! Yazı ile cevaplandırılmasını rica ede
r i m . •:•.•-• -•':•: J ' . : 

T/C. 
•İktisat ve Ticaret Vekâleti 1.1V.1955 

Husûsi Kalem Müdürlüğü 
Özel : 1/1063 

T. € . B. M. Meclisi Reisliğine 
30 . 3 . 1955 - 1222/529 sa. ya : 
Maden Kanununun 157 nci maddesi gere

ğince Vekâletimiz Teşkilât Kanununa ilâve edi
lecek kadrolar hakkında Burdur Mebusu Meh
met Özbey tarafından verilen tahrirî sual tak
riri mütalâa olunmuş ve bu husustaki cevabımız 
aşağıda arz edilmiştir : ' 

Maden Kanununun zikri geçen maddesi mu
cibince Vekâletimiz teşkilâtına ilâvesi lâzımge-
len kadro mevzuu, Vekâlet teşkilâtının yeni baş
tan tanzimi ve yeni bir teşkilât kanunu hazır
lanması için yapılan çalışmalarla beraber ele 
alınmış ve bu çalışmalar bir hayli ilerlemiştir. 

Vekâlete verilmek istenen yeni bünyenin ta
vazzuh ve taayyün etmesi ve buna nazaran bü
tün bünyenin vahdet arz etmesi lüzumu muva
cehesinde, Maden Kanununda ilâvesi derpiş olu
nan kadronun müstakillen ele alınması işin ica
bına uygun görülmemiştir. 

Sual sahibine bu yolda cevap'verilmesine mü
saadelerini saygıyle rica ederim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
Sıtkı Yırealr 

T. B, M. M, Matbaası 



S. SAYISI : 230 
Ordu'nun Ünye kazasının Karakuş nahiyesine bağlı Alan kö
yünden Raşitoğlu Ahmet Sütçü'nün ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(3/162) 

T. C. 
Başvekâlet 27 . I . 1955 

Zat ve Yazı îşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 5/4 -153 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Çarşamba'nın Muşçalı köyünden Neşet ŞengüTü 23 - 24 . X . 1952 tarihinde taammüden Öldür
mekten suçlu Ordu'nun Ünye kazasının Karakuş nahiyesine bağlı Alan köyünün 31 sayılı hanesi
ne kayıtlı olup Çarşamba'nın Muşçalı köyünde oturan ve 24 . X . 1952 tarihinden beri Samsun 
Ceza Evinde bulunan Raşitoğlu, Gülsüm'den doğma, 10 Ağustos 1926 doğumlu Ahmet Sütçü, diğer 
adı Muzaffer Sütçü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesinden 
verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelenin Büyük Millet Meclisince yapılmasına 
dair olup Adliye Vekâletinin 20 . X I I . 1954 tarih ve 38741 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz 
Mahkemesinin 21 . IX . 1954 tarih^ve 2548/2748/3756 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin.dosyanın bağlı 
olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A Menderes 

Vvm : X 
İçtima: 1 



Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 3/162 
Karar No. 27 

30 . / / / . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Çarşamba'nın Muşçalı köyünden Neşet Şen-
gül'ü 23 - 24 . X.. 1952 tarihinde taammüden öl
dürmekten suçlu Ordu'nun Ünye kazasının Ka
rakuş nahiyesine bağlı Alan köyünün 31 sayılı 
hanesine kayıtlı olup Çarşamba'nın Muşçalı kö
yünde oturan ve 24 . X . 1952 tarihinden beri 
Samsun Ceza evinde bulunan Raşit oğlu, Gül-
süm'den doğma 10 . VIII . 1926 doğumlu Ah
met Sütçü, diğer adı Muzaffer Sütçü'nün ölüm 
cezasına çarptırılmasına Samsun Ağır Ceza 
Mahkemesinin 11'. V . 1954 tarihinde 954/38 
Esas ve 954/84 sayı ile verdiği kararın Temyiz 
Mahkemesi Birinci Ceza Dairesince 21 . IX . 1954 
tarih ve 3756 Tebliğ 2748 Karar 2548 esas nu-
marasiyle tasdikinden sonra Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 26 ncı maddesi gereğince yapılma
sı iktiza eden muamelelerin ikmali zımnında 
Başvekâletin 27 . I . 1955 tarih ve 5/4 - 153 sa
yılı tezkeresiyle Encümenimize tevdi edilmesi 
üzerine dosyanın tetkikinde : 

Çarşamba'nın Muşçalı köyünden Neşet Şen-
gül'ü 23 - 24 . X . 1952 tarihinde taammüden 
öldürdüğü mahkemece sabit görülerek hareke
tine uyan Türk Ceza Kanununun 64 ncü mad
desi delaletiyle T. C. K. nun 450/4 maddesi mu
cibince ölüm cezası ile mahkûm edildiği anla
şılmıştır. 

Encümenimizce yapılan müzakere sonunda 
maznun Ahmet Sütçü'ye hükmedilen Ölüm ceza
sının Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı mad
desi hükmü gereğince infazı hususunun Umumi 
Heyetin tasvibine arz olunmasına 28 . III . 1955 

tarihinde ekseriyetle karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

Konya 
H. özyörük 
Bu M. Kâtibi 

Kocaeli 
8. Dinçer 

Çankırı 
Şerik Emine'nin vaziyetinin te
bellüründen sonra tetkik fik

riyle muhalifim. 
C. Boynuk 

Çorum 
Şerik Emine'nin vaziyetinin ke
sin olarak intacından ve duru
mun tebellüründen sonra tet

kiki fikriyi» muhalifim 
M. Kemal Biber oğlu 

Erzincan 
8. Perinçek 

Çanakkale 
8. Sezgin 

Amasya 
t. Olgaç 

Çoruh 
M. önal 

Denizli 
1. Hadtmkoğlu 

İzmir 
A. Güngören 

Konya 
Hatayi adliye meydan ver
memek üzere şerik Emine'
nin vaziyetinin tebellürü
ne kadar intizarı tarafta

rıyım 
T. Fikret Baran 

Sivas 
§. Ecevit 

Erzurum 
Müstenkifim. 

H. Şevket İnce 
Kırşehir 

M. Mahmudoğlu 
Kütahya 
Muhalifim 

8. 8. Nasuhoğlu 

Yozgad 
M. Ataman 

- l " *»HMl l 
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