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Yüksek Başkanlığa
Okul yaptırılma işinin bir an evvel bitiril
mesini sağlamak maksadiyle köy muhtar ve ih
tiyar heyetinden iki üyeyi jandarma vasıtasiyle getirtip nezaret altına almak suretiyle hürri
yetlerini tahdit etmekten dolayı suçlu, Karaisalı
İlçesi eski kaymakamı İbrahim Argun, Adana
Birinci Asliye Ceza Yargıçlığından verilen 8
ay hapis ve o kadar da memuriyetten mahrumi
yet cezasının affını talep etmektedir.
Dilekçe Komisyonu, 16 . I . 1950 tarihli karariyle,
Dilek sahibi Karaisalı eski kaymakamı İbra
him Argun'un, inşa edilmekte olan köy okulu
na kum getirmiyen Kocaveli Köyü muhtarı ve
ihtiyar heyeti üyelerinden iki zatı jan,darma
vasıtasiyle merkeze celbederek nezarete koy
mak suretiyle hürriyetlerinden mahrum etme
sinden dolayı hakkında yapılan şikâyet netice
si il idare kurulunca muhakemesinin men'ine
dair verilen kararın da Danıştayca lüzumu mu
hakemeye çevrildiği ve bunun üzerine yapılan
gıyabi muhakeme sonunda Adana Birinci As
liye Ceza Mahkemesince, hâdisenin müdafaa
edildiği gibi Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 18 nci maddesiyle bir ilgisi olmadığı ve âm
me. emniyet ve Devlet otoritesine taallûk etmiyen bir angarya'ya köylüleri sevk etmek için
işi kanuna uydurmak kastiyle hareket edildiği
ve ancak hu hareketin vatani bir hizmete matuf
olması nazara alınarak takdirî tahfif sebebiyle 8
ay mahkûmiyetine ve bu kadar memuriyetten
mahrumiyetine karar verildiği ve Yargıtay 4 ncü
Ceza Dairesinin (Oluşa ve şehadete göre hürri
yeti tahdit unsurları olmadığı düşünülmeden

yazılı madde ile ceza verilmesi) mütalâasiyle mez
kûr hükmün bozulmasına dair kararı, Cumhuri
yet Başsavcılığının itirazı üzerine Ceza Genel Ku
rulunca kaldırıldığı ve mahkûmiyet hükmünün
onandığı; tashihi karar ve iadei muhakeme talep
leri salahiyetli yargı mercilerince reddolunduğu,
bu duruma göre hükümde bir adlî hata tesbit
olunmadığı, zikredildikten sonra;
Ancak hâdisenin Millî Eğitime hadim ve ha
len ayakta duran bir binanın yapılması sırasında
gösterilen gayret ve faaliyetin takdirindeki hata
sebebiyle birkaç vatandaşın birkaç saatlik bir
müddet nezarette tutulmaları suretiyle işlenilmiş
bir suç mahiyeti arzettiğinin görüldüğü ve netekim bu hizmetin mahkeme kararında da açıkça
belirtildiği, bu gayede çalışan bir kaymakamın
bilhassa kasti bir hareketle bu vatandaşları mün
hasıran tazip ve mağdur kılmak gibi bir mak
satla değil okul inşaatında fiilî salâhiyet sahibi
olan bu vatandaşların çalışma gayret ve faaliyet
lerini temin* etmek arzusunun hâkim olduğu ve
fakat ceza kanunlarımızın açıkça suç olarak ka
bul eylediği fiil ve hareketlerin yalnız azaltıcı
sebepler düşünülerek cezalandırılmasının gayet
tabiî ve âmme mnfaati lehine intibahı mucip
bir netice olduğu, hâdisede ise intibah ve ibreti
müessirinin temin edildiği, okul inşaatı için sırf
hizmet düşüncesiyle işlenen bu suçtan dolayı suç-,
lu İbrahim Argun'un Yüksek Kamutayın şef
kat ve atıfetine arzedilerek mazharı af edilme
sini tensip ederek keyfiyeti İçtüzük hükümle
rine tevfikan komisyonumuza bildirmiştir.
Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda,

Karaisalı eski Kaymakamı İbrahim Argun'un

hürriyeti tahdit suçundan dolayı Adana Birinci
Asliye Ceza Mahkemesince yapılan gıyabi mah
kemesi sonunda 8 ay hapsine ve bu kadar da
memuviyetten mahrumiyetine dair verilen kara
rın Yargıtay Ceza Genel Kurulunda tasdik edi
lerek kesinleştiği, bilâhara sanık tarafından çe
şitli esbap beyaniyle yapılan karar tashihi ve
iadei muhakeme isteklerinin de reddedildiği an
laşılmış ve hükümde bir adlî hatanın da mevcut
olmadığı görülmüştür.
Ancak, siciline ve yetkili makamların beya
nına göre 20 senelik Devlet hizmeti esnasında
temiz çalışmasiyle temayüz eden mumaileyhin
memleketin irfanına hizmet yolunda bir kasıt
düşünmeden ve bir za'fı takdir ile işlediği suçtan
dolayı nadim ve peşiman olduğu ve cezadan
maksut olan intibahın da sağlandığı nazara alı
narak Yüksek Kamutayın şefkat ve atıfetine
mazhar edilmesinin yerinde olacağına karar

vermiş ve bu hususta hazırlanan Kanun tasarı
sı yüce tasvibe arzedilmek üzere ekli olarak
sunulmuştur.
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Karaisalı İlçesi Eski Kaymakamı 1330 doğumlu
Süleymanoğlu İbrahim Argun'un hükümlü oldu
ğu cezasının affı hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. — Karaisalı îleesi eski kayma
kamı 1330 doğumlu Sü'eymanoğlu İbrahim Argun'un, Adana Birinci Asliye Ceza Yargıçlığmca, 20 . 11 . 1948 tarih ve 946/615 Esas ve 948/
721 karar sayılı ilâmla hükümlü olduğu sekiz
ay hapis ve o kadar da memuriyetten mahrumi-

yet cezası bütün hukuki neticeleriyle affedilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı
yürütür.
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