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muhtelif ©ezalara mahkûm edilen Lûtfâ 
Mkni Beyle Hafız İbrahim Ethem ve AH 
Osman Kâhyanın aflarına dair Kütahya1 

Mebusu Reoeb Beyin (4/167) numaralı 
takriri üzerine Adliye Encümeni teklifi 
kanunisi ve mazbatası. 802 

2. — Müdafaai memleket uğrunda ika 
edilmiş olan efal ve harekâtın cürüm ad-
dolııınmıyacağı hakkındaki 19 Teşrıinisa-
ni 1339 tarihli ıkanunun birinci (maddesi-» 
nin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/199) numaralı tezkere ve Adliye En
cümeni mazlbaıtası. 805:822,832 

3. — Belediye Kanunu lâyihasının in
tacına dıeğin İstanbul Şehramanati Kanu
nunun, bâzı * tadilât ve tenkiihat ierasiyle 
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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i Müzakerat; Saat : 1.55 

REİS — Ali Fethi Bey 
KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahip), Kemal Bey, (Adana) 

1. — Zaptı sabık hülâsası 

REİS — Celseyi açıyorum. Efendiler, zap- I ti sabık hülâsası okunacak. 

Birinci celse 
Î etîhi Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve .aynen kalbul ve 
encümende bulunan §ükna Kanununun tesrii 

intacına dair Kütahya Mebusu Receb Beyin 
takriri İktisat Encümenine havale edildi. 

Miyan kökü hissei öşriyesinin tezyidi hak
kında beş ay evvel teklif ettiği kanun lâyiha-
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sının elyevım eneüimenden gelmediğinden bah-
siyle, Nizamname! Dâhilinin 23 ncü maddesi 
mucilbince Heyeti Umumiyeye alınarak ruzna-
meye idhaline dair Menteşe Mebusu Esat Efen
dinin takriri kıraat ve kabul olundu. Türkiye 
umum amele birliği kongresi, İstanbul'da bu
lunduğu esnada Meclise minnet ve şükranları
nı vasıtasiyle arz etmeyi kararlaştırdığına dair 
Tunalı Hilmi Beyin takriri kıraat edildi. 

Bir müddetten beri mektupların açıldığın
dan baihısiyle keyfiyetin Dahiliye Vekilinden 
istizahına ve Meclisi Alice intihap buyurulacak 
bir heyet marifetiyle Ankara ve İstanbul pos
tanelerinde tetkikatı muktaziye ierasiyle me
sullerinin zahire ihracına dair İstanbul Mebu
su İsmail Canbulat Beyin takriri kıraat ve ka
bul olundu. Dahiliye Vekili Ferid Beyin talep 
ve telklifi üzerine de istizahın derhal icrası ka-
nargir oldu. 

Badehu Sayum Kanunu ile Meskukat darbı 
hakkındaki Kanun ikinci defa olarak tâyini 
esami ile reye vaz'olunarak Sayım Kanunu 4 
redde mufeaJbil 147 rey ile ve Meskukat darbı 
hakkındaki kanun dahi 8 redde karşı 140 rey 
ile kalbuıl edildi. Muzır hayvanların itlafı hak
kındaki Kanunun tatbik edilmemesi esbabına 
dair Denizli Mebusu Necib Ali Beyin sualine 
İktisat Vekili Hasan Beyin ve Aydın Menteşe 
sahillerine taarruzda bulunan Yunan korsan
larına karsı ;ıe gibi tedabir ittihaz edildiğine 
dair Menteşe Mebusu Esad Efendinin sualine 
Dahiliye Vekili Ferid Beyin verdikleri cevap
lar istima dundu. 

Müteakiben Dahiliye Vekilinden istizah me
selesine geçildi. Cereyan eden müzakere neti
cesinde meselenin üç gün zarfında Hükümet
çe tahkik ve neticesinin Dahiliye Vekili tara
fından Meclise arzının kabuliyle ruznameye 
geçilmesi hakkında Ertuğrul Mebusu Dr. Fik
ret Bey tarafından verilen takrir 15 imzalı 
taikrir 'mucibince tâyini esami ile reye vaz ve 
6 ret ve 5 müstenkife karşı 136 rey ile 'kabul 
edildi ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Fethi Bey tarafından küşadedilerek Beledi

ye Vergi ve Resimleri hakkındaki lâyihai ka-
nuniyenin müzakeresine ibtidar edildi ve He
yeti Uravumiyesi hakkındaki müzakere kâfi 
görülüp maddelerin müzakeresine geçildi. Ce
reyan eden müzakere neticesinde 1 ncü, 2 nci, 
3 ncü, 4 ncü ve 5 nei maddeler aynen ve 6 ncl 
madde tadilen kabul olundu. 

. Yedinci madde, Sivas Mefbusu Halis Tur
gut Beyin kabul olunan takririne göre tadil 
edilmek üzere encümene tevdi edildiği gibi se
kizinci madde dahi encümene iade olundu ve 
Çarşamba günü içtima edilmek üzere tatil edil
di. 

Reis 
Ali Fethi 

Kârtıiıp 
Karahıisarı Sabib 

Ruşen Eşref 

Kâtip 
Adana 
Kemal 

3. — SUALLER 

12. -— Aksaray Mefbusu Besim Atalay Beyin 
Evkafın ıslahı için ne yapıldığına dair şifah.j 
sual takriri, Seriye ve Evkaf Vekâletine ha
vale edilmiştir. (1/143)' 

REİS — Zaptı saibık hakkında itiraz var 
mı efendim? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Umum! 

amele birliğinin minnet ve şükranlarını arz 
eden takririm yalnız okunmakla iktifa edilme
di. Riyaset Makamı tarafından münasip cevap 
yazılması da takarrür etti. O yolda tashih edil
işin. 

REİS — Başka bir itiraz var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası tadilen ka
bul olundu. 

2. — EVRAKI VARİDE 

1. — 
Lâyihalar 

Havalii Şarkiye Demiryolları idaresi
nin 1340 senesi bütçesi hakkında kanun lâyiha
sı (1/442) (Muvazenei Maliye Encümenine) 
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Teklifler 
£ . — İstanbul Mebusu Ali Rıza ve Ahmed 

Hanıdi Beylerin, Türkiye Cumhuriyeti tabiiye
tini haiz şirketler ile eşhas tarafından mubayaa 
edilecek sefainin Gümrük Resminden istisnasına 
dair teklifi kanunisi (2/289) (Lâyiha Encüme-

Mas^atalar 
1. — İstanbul Limanının emri idare ve inzi

bati hakkında (1/306) numaralı kanun lâyiha
sı ve Müdafaai Milliye ve Adliye encümenleri 
mazbatası (Ruznameye) 

2. — Memurini zabıtai adliye vazaifinden do
layı ne suretle tahtı muhakemeye, alınacaklarının 
tefsirine dair Dahiliye Vekâletinin (3/147) nu
maralı tezkeresi ve Dahiliye ve Adliye encümen
leri mazbataları (Ruznameye.) 

3. — îstanbıd işgali zamanında tnniliz ama
line hizmet etmesinden idama mahkûm -iken Sa
karya Muharebesine iştirak ederek ifayı hüsnü 
hizmet ettiğinden dolayı cezası onbeş sene küre
ğe tenzil edilen Topçu Yüzbaşısı İsmail Hakkı 
Efendinin lüzumu tahliyesine dair Adliye En
cümeni mazbatası (4/159) 

REİS — Okunac aktır. 
«i ... 

Riyaseti! Gelileye-' 
Topçu Yüzbaşısı' İsmail Hakkı Efendinin 

İstanbul'un işgali zamanında İngiliz amalime 
hizmet ettiğinden dolayı Ankara Zabıtan Diva
nı Harbine e idamına ve mumaileyhin ahiren 
Sakarya Meydan Muharebesine iştirak ederek 
ifayı hüsnü hizmet ettiğinden bahsile onbeş 
sene küreğe tahviline dair ittıihaz edilen hüküm 
ve* kararı havi 20 . 8 . 1339 tarih ve 181 nu
maralı mazbaıtai hükmiye ile evrakı müteferri-
,ası ve bu babtaki istida encümeni mazbatası 
Encümenimize havale edilmekle tetkik ve mü
zakere edildi. 

Mumaileyh İsmail Hakkı Efendinin aynı fi
ilden dolayı evvelce Kastamonu İstiklâl Mah
kemesince bilmuhakome beractlne karar veril
dikten ve ahiren keyfiyet Kayseri İstiklâl Mah
kemesine dahi ihbar edildiği cihetle tefckikatı 
lâzûne biliera tekriri muhakemenin caiz olma
dığına karar ita edildikten sonra mezkûr D.lva-
aıı Harbin tekrar keyfiyeti bilmuhakenıe İstik
lâl muhakemeleri kararlarını hilafı kanun ad

dederek mahkûmiyet karan ita eylemesi gay-
rıeaiz olup su muameîei gaypikanuın'yenJn Di
vanı Temyizi Askerîde temyiz en ıslahı imkânı 
mevcut ise de mumaileyh İsmail Hakkı Efen
dinin kendisine isnadedilen cürmün vukubul-
duğu iddia edilen .tarihten sonra kendiliğinden 
Sakarya Muharebesine iştirakle vatanı can
siperane müdafaa ve ifayı hüsnü hizmet ey
lemiş olmasına binaen Kuvayı Milliyenin affı 
hakkındaki Kanunun dördüncü maddesi (Dör
düncü Madde - Maznun veya mahkûm olduk
ları halde kendiliklei'lnden veya bJtiahlıiye Ku
vayı Milüyeye iltihak ederek hizmetleırinden 
istiğna hâsıl oluncaya kadar ifayı hüsnü hiz-
imot ettikleri Hükümeti mahalliyece tahakkuk 
•eden eşhasın kablellltlıhak sebebi maanuniyet-
leri olan efalden dolayı takibat icra ve: hakla
rındaki hükümde infaz ve ' bunlardan elan 
mevkuf ve mahpus bulunanlar tahliye kılınır) 
mucibince dahilî af olmuş i düğün den lüzumu 
tahliyesi zımnında evrakın,. Müdafaai Milliye 
Vekâletine tevdiinJn Heyeti Umuoıiyçye arzına 
karar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi 
namına üVl 

Kastamonu 
Mahir 
Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 
Âza 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Âza 
Mersin 
Besim 

azbata ıvıunarrı 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

Ankara 
İhsan 
Âza 

Bayezıd 
Şefik 

NECİP B. (Mardin) 
takririm vardır: 

Bu hususa dair bir 

REİS — Efendim, Mardin Mebusu Necip ve 
Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret Beylerin.bu hu
susa dair bir takrirleri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Adliye Encümeninin mazbatasında mevzuu-

bahis İsmail Hakkı Efendi Hükümeti Feridiye 
zamanında İngilizlere Kuvayı Milliyeyi ihbar 
etmekle maznunen Kastamonu İstiklâl Mahke
mesine 1336 tarihinde sevkedilerek tstiklâl:Mah-
kemesince icra kılman mahkemesi neticesinde 
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ihbaratı vakıa sabit olmıyarak mucibi ceza bir ' 
hali görülmediğinden tahliyesine karar veril
miş ve keyfiyet Müdafaai Milliye Vekâletine 
bildirilmiş idi. Müdafaai Milliyece mumaileyh 
topçu mülâzımı olduğundan cepheye sevk ve 
iki sene cephede ve saffı harbde çalışarak fev
kalâde yararlık gösterdiğinden yüzbaşılığa ter
fi emirlerinden takdir edildiği halde rakipleri 
aynı cürümden hakkında verilen diğer bir ihbar 
üzerine Divanı Harbce tekrar tevkif ve 1338 
senesinde Kayseri'de müteşekkil İstiklâl Mahke
mesine sevkedilir. Kayseri İstiklâl Mahkemesi 
Kastamonu İstiklâl Mahkemesinin kararına ıttı
la peyda ederek tekriri muhakemeye lüzum ol
madığına karar ita etmesi üzerine tekrar cephe
deki vazifesine avdet ve zaferin istihsaline kadar 
bütün muharebata iştirak ettiği halde Divanı 
Har!) mezkûr cürümden tekrar ce'p ve muhake
mesine şüru ederek İstiklâl Mahkemelerinin ka
rarları katî olduğunu bilmemiş olmalıdır ki İs
tiklâl Mahkemesinin kararı sehiv ve gayrikanuni 
olduğundan bahse bile cüret göstermiş ve kendini 
İstiklâl Mahkemesinin fevkinde görmüştür. Cep
helerde çalışan ve terfi ve taltif gören ve İstik
lâl Mahkemesinden geçen bir zabitin bir sene de 
hapsanede tevkif ve temadii mağduriyetine gay
rikanuni olarak Divanı Harp sebebiyet vermiş
tir. Gerçi Adliye Encümeninin mazbatasında Di
vanı Harbin verdiği hüküm gayrikanuni oldu
ğu gösterilmiş ise de aftan istifade ettiğinden 
bahsile tahliyesine lüzum göstermiyor. Halbuki 
hakkında verilen hüküm esasen gayrikanuni ve 
İstiklâl Mahkemelerinin hükmüne zıt olduğun
dan hükmün ref 'i suretiyle mağduriyetinin izale
sini talep ve teklif eyleriz. 

Mardin Ertuğrul 
Necip Dr. Fikret 

BEİS — Mardin Mebusu Necip Beyin ver
miş olduğu işbu takrir Adliye Encümeni mazba
tasından şu suretle ayrılıyor. Adliye Encümeni 
mazbatası kanunen bu zabitin affını tensibetti-
ği halde takrir sahipleri verilmiş olan hükmün 
ref i suretiyle mağduriyetinin izalesini istiyorlar. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efen
dim mevzuubahsolan İsmail Hakkı Efendi, ken
disine isnadolunun cürümden dolayı Kastamonu 
İstiklâl Mahkemesince beraet etmiş ve tahliyesine 
karar verilmiştir. Fakat ciheti askeriye - bilmi-
yotum aedea dolayı - bu beraet kararı varken bu 

' adamı tekrar bendeniz " Kayseri İstiklâl Mahke
mesinde bulunduğum zaman Kayseri İstiklâl 
Mahkemesine sevk etmiştir. Kayseri İstiklâl Mah
kemesinde bu efendi hakkında tetkikatta bulun
duğum esnada Kastamonu İstiklâl Mahkemesin
den beraet ettiğini müşir bir mazbata göster
miştir. Malûmuâliniz bir mahkeme bir cürümden 
dolayı beraet kararı istihsal eden bir adam tek
rar o maddeden dolayı tahtı muhakemeye alına
maz, bilhassa İstiklâl Mahkemelerinin kararla
rının kati olduğu meydandadır. Binaenaleyh, 
Kayseri İstiklâl Mahkemesi, yani biz dahi Kas
tamonu İstiklâl Mahkemesinin kararından bahse
derek beraet eden bu zabit hakkında tekrar mu
hakemeye lüzum görmedik ve yedine de bu kararı 
tasdik eder bir kararname verdik. Şimdi nasıl 
oluyor da ciheti askeriye bu iki İstJklâl Mahke
mesinin kararlarını nazarı itibara almıyor ve bu 
beraet kararını nazarı itibara almıyarak tekrar 
Divnı Harbe sevk ediyor? Şu halde iki İstiklâl 
Mahkemesinde beraet ettikten sonra Adliye Mah
kemesinin cezasının affı talebi, bilmem ne dere
ceye kadar doğru olacaktır. Çünkü bu adam be
raet etmiştir. Kendisine isnadedilen bir fiilden 
dolayı iki İstiklâl Mahkemesinde beraet eden bu 
adam için artık af mevzuubahsolamaz. 

NECİP B. (Mardin) — Aynı zamanda bu 
adamı üç senedir uğraştırıyorlar. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Evet, 
üç senedir de askerlik yapıyor. Binaenaleyh; 
bendenizce af olunacak bir şey yoktur. Esasen 
beraet etmiştir. Beraetini tastikten başka karar 
yok, eğer tasdik icabediyorsa... 

MUHTAR B. (Trabzon) — Cezayı verenler 
ne olacak? 

ALİ SURURİ EF. (Karâhisarı Şarki) — 
Adliye Encümeninin Kuvayı Milliye mensupla
rının affı haU'andaki Kanundan bahsediyor. Hal
buki bu zat muvazzaf zabittir. Mazbatayı müp
hem görüyorum. Encümen biraz izahat versin. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim, 
evvelemirde Ali Sururi Efendi hazretlerinin be
yanatına cevap vereyim bizim tatbik ettiğimiz 
yani bu hale mutabık gördüğümüz madde Ku
vayı Milliye Mensupları hakkındaki Kaıîunun 
birinci maddesi değildir. Birinci maddesinde 
malûmuâliniz biraz sonra onun bâzı nıkatmın 
tavzihi hakkında müzakerattâ bulunacağız. Bu 
tefrik yapılmıştır bu tefrikte m'emurini resmi-
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yei devletin, yalnız müdaf aai memleket uğrun
da ihtiyar olunmuş efâli cürüm addedilmemiş-
tir. Yani ehadı nâsın, Kuvayı Milliye Cemi
yetlerine, Müdafaai Milliye Cemiyetlerine men-
©ubolan ehadı nâsıın bilumum -efâli cürüm ad-
dedilmemiştir. 

Halbuki dördüncü madde iböyle değildir. 
Encümenimiz dördüncü maddenin uzun uza-
dıya, mefhumunu tekrar tekrar tetkik etmiş 
ve dördüncü maddenin şu şekilde okluğuna 
•göre zabit olsun hem kim olursa olsun bilû
mum eşhasa şâmil ive raci olduğunu görmüştür. 
Madde şudur: '«Maznun veya mahkûm olduk
ları (hakle kendiliklerinden iveya ıhittalhliye ku
vayı milliyeye iltihak ederek» görülüyor ki, bü
tün tâbirler ânıdır. Taihsisi yoktur, şâmildir. 
Bütün ıbu fiilde bulunanların cümlesine şâmil
dir. iDaha aşağıda '«'hizmetlerinden istiğına 
hâsıl oluncaya kadar ifayı Ihüsnü /hizmet ettik
leri Hükümeti maihalliyece tahakkuk eden 
'eşhasın kablel iltihak sefoelbi maznuniyetleri olan 
ef'aldon dolayı takibat icra ve haklarındaki 
/hüküm de infaz olunmaz» diyor. (Binaenaleyh 
bilûmum eşihastır. Bilûmum eşhas olduğuna 
ıgöre ıgerek zalbitana ve ıgerek memurine, cüm
leye dördüncü maddenin /hükmünü teşmil etmek 
•zaruridir, vaciptir. Şimdi diğer noktaya gele
lim: (Diğer noktaya ıgelince Adliye Encümeni 
filhakika yalnız İstiklâl Mahkemesince değil 
her ihangi ıbir mahkemei 'cezaiyece beraet kara
rı verildikten sonra onun bir kazıyei katia ol
duğunu ve neticelenmiş Ibir vaziyette olduğunu 
görmüştür. Fakat encümenimiz bu vaziyetin 
tashihini tbilâhara bir hüküm mevcudolduğun-
dan ve o ıhüküm de mahakimi askeriyeden sa
dır folmuş (bulunduğundan divanı temyizi as
kerî yolu da kapanmamış olduğundan divanı 
temyizi askerice tashihini daıha muvafık bul
muştur. Mamafih .Adliye Encümeni Heyeti Ce-
lileye doğrudan doğruya Ibu bapta (bir noktai 
nazar dermeyan ederek İstiklâl Mahkemesinin 
hükmünü daha doğrusu her hangi bir ceza mahke
mesinin (hükmünü, vermiş olduğu Iberaet kararı 
»hükmünü diğer ıbir mahkemenin nakzetmeye 
•kıyamını caiz ıgörmiyerek ikinci mahkemenin 
hükmünü ref mahiyetinde Heyeti Celile bir ka
rar ıvereeek olursa Adliye lEncümeni Fou kara
rı muvafık hulur ve hiç itiraz etmez. (Bu mese
le de bir maniai »hukukiye de tasavvur etmez. 

Yalnız, Ibu efendi iSakarya harbine iştirak, et-
miştjr. Sakarya Harbinde bilfiil top başında ba
tarya kumandanı olarak düşmana karşı müca-
hede etmiştir. 

NECİP ıB. (Mardin) — Yüzbaşılığa terfi 
etmiştir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Binae
naleyh hu Kuvayı Milliye mensupları Kanunu
nun dördüncü maddesinden tamamen müstefit
tir. Yalnız mazbatamızın ,'bir ıcilheti eksiktir. O 
cihet do, dördüncü maddeye nazaran hu ada
mın hukuku memnuasmm iade edilip edilmiye-
ceği noktasında sakit kalmıştır. Heyeti Celile 
arzu !buyurur;sa yani dilerse birinci şıkta yürür, 
yani hükmü ref eder, dilerse dördüncü maddede 
«irtikâbettiği efalden dolayı takibat icra edil
mez» denildiğine ve tecil kaydı da bulunmadı
ğına nazaran ıbu maddenin affı umumi mahiye
tinde bulunan hükmünden, hukuku memnuası
nm iadesi suretiyle istifade ettirir. Bendeniz 
'bunun affı umumi şeklinde olduğu kanaatinde
yim. 

BEİS — Efendim 'bir sual vardır. 
MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Beyefen

di beraet etmiş olan 'bir adam aynı fiilden 
dolayı diğer ıbir mahkeme tarafından tahtı mu-
ihakcmeye alınsın, alyevm mevkuf bulunsun, 
kanunen bu caiz midir ? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Caiz 
değildir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Şu halde 
nasıl olur ki mahkemesi temyizi askeriyeye 
müracaat etsin diyorsunuz? Affı umumi bir cür-
mü irtikâlbeden adamlar (hakkında olur. »Bu 
adam beraet? etmiştir, af yoktur, af (buna şâ
mil değildir. Beraet eden (bir adam af olunur 
mu efendim? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Encü
men eşkâli kanuniye dairesinde yürümüş ve 
mazibata Heyeti Celilenize 'bu şekilde .gelmiştir. 
Fakat Heyeti Celile ise eşkâli kanuniye ile bu 
noktai nazardan mukayyet olmadığından hük
mün raf "i /gibi bir karar 'verirse (bendenizin diye
ceğim yoktur. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Bende
nizin soracağım suali Mazhar Müfid Bey ta
mamen sordular. Yalnız Adliye Encümenine gu 
noktayı arz ediyorum ki: 'Madem ki, İböyle bir 
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zühul olmuştur; Meclisi Âliyi bu zühulün tas
hihine sevk etmesi lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ İB. (Dersim) — Adliye 
Encümeni tarafından bir zühul vâki olmamıştır. 
Zulhul divanı temyizi askerî tarafından vakıa
dır. 

AHMET MAHİR Ef. (Kastamonu) — En
cümen şekli kanuni dairesinde hareket etmiş
tir. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Adliye 
Encümenince zühul vardır demiyorum. 

FERİDUN FİKRİ İB. («Dersim) — Divanı 
temyizi askerî yolu kapanmamıştır. Bu zat 
divanı temyizi askeriyeye ıgittiği takdirde o 
tarik küşadedir ve o tarikten istifade edebilir. 
Fakat Heyeti Celile (bu adamın şu vaizyetini 
nazarı itibara alarak (hükmü ref'i suretiyle itti
hazı karar edebilir. Kanaatim ve merkezdedir 
ve benim kanaatimce etmelidir. 

REİS — [Beyefendi Ibir sual daha var. 
ZÜLFİ B. (Diyaübekir) — 'Bu zat hakkında 

İstiklâl ıMaıhkemesince Iberaet kararı olduğu hal
de aynı 'zamanda divanı ıharib bunu ne suretle 
mulhakeme etmiştir? Aynı maddeden mi, evra
kını tetkik ettiniz mi? 

FERİDUN FİKRİ İB. -(Dersim) — Evra
kı Ibin sayfaya yakındır. Tetkik ettik kâğıt ta
mamen okunmak üzere tetkik edilmiştir. 

REıŞlT AĞA .((Malatya) — Efendim Heye
ti Aliyenizin malûmudur ki, (bir cürümden do
layı, ister İstiklâl Mahkemesinden lolsun, ister
se diğer mahkemeden olsun, ıbir şahıs Iberaet 
ederse, o beraet keslbi katiyet etmemiş olsa bile, 
maihkemei temyiz nakzetse 'bile beraet asıldır. 
Ona katiyen halel gelemez. Beyefendiler, Kas
tamonu İstiklâl Mahkemesinden ive Kayseri İs
tiklâl Mahkemesinden beraet etmiş olan bu ada
mın ıberaet ettiği bir cürümden dolayı diğer ıbir 
mahkeme tarafından tafhtı muhakemeye alın
ması kanun ve ahkâmı cezaiyemize katiyen mu
vafık değildir. (Bu kesbi katiyet etmiş bir hü
kümdür. Kesbi katiyet etmezse Ibile, farzımuhal 
olarak mahkemei temyiz nakzetse bile nefalil-
kanun beraet asıldır. Beraete ihâlel ıgelmez. Bu 
hükmün refH lâzımgelir.. Çünkü )bu hüküm 
yolsuz bir hükümdür. sDivanı harb yolsuz ve ka
nuna muigayir olarak karar vermiş ve bu zatı 
kanuna muhalif olarak mahkûm etmiştir. Hük
mü katiyen muvafık değildir. Hükmün ref'i 

1 lâzımdır. Bunu ref etmelidir ki, badema divani 
I barlbler bu 'gibi haksız 'hükümleri yapmasın be

yefendiler. İbret olsun, yapmasın. 
YAHYA iGALlB B. (Kırşehir) — Her hal-

I de haksız değildir. 
REŞİT AĞA (Malatya) — Haksız ıbir hü

kümdür. Çünkü beraet kararı vardır. 
ALİ BURURİ Ef. (Karahisari Şarki) — 

Efendim evvelce maznun olduğu 'cürümden İs-' 
I tiklâl Mahkemesi ıhuzurunda 'beraet kazanmış 
I olan bu efendinin aynı .cürümden dolayı divanı 
I harlbçe tekrar muihakeme ve neticede maıhkûm , 

edilmesi elbette mugayiri kanundur. Buna şüp
he yktur. Adliye Encümeninin meseleyi bu nok-

I tai nazardan tetkik ve halletmesi icaibederken 
I Kuvayı milliye mensubîninin affı hakkındaki 

Kanunun 4 ncü maddesine istinaden, bu zatın 
zaten mazharı affolduğundan !bahsiy/le Meclisi 
Âliye mazbatasını takdim etmesini bendeniz : 

pek muvafık (bulamıyorum. 

HALİL ıB. (Zonguldak) — Şayanı hayret. 
ALİ SURURI Ef. (Karahisari Şarkî) — 

I Belki o dördüncü maddeden bu efendi istifade 
etmiş olabilir. Fakat ortada bir düsturu hu-

I kükiyi tamamen (haleldar görmüş olan encü-
I menin yalnız neticeye itibar ederek madem ki, 

bu efendi Af Kanunundan istifade edecek, tek
rar muhakeme ile mahkûm olmuş diye geçiver-

I mesi 'herhalde hissi adaletle bahusus Büyük Mil-
I let Meclisinin Adliye [Encümeni unvanı anü-

ıbeccelini taşıyan 'bir /heyeti muhteremece mu-
I vafık 'bir şey «olmasa ıgerektir. Gelelim dördüncü 
I maddeye: Dördüncü madde şu «maznun veya 
I malhkûm 'oldukları halde kendiliklerinden ve-
I ya bittahliye Kuvayı Milliyeye iltiihak ederek 
I hizmetlerinden istiğna (hâsıl (oluncaya kadar ifa

yı hüsnü hizmet ettikleri Hükümeti mahalliyece 
tahakkuk eden eşhasın kaiblel iltihak sebebi 
maznuniyetleri olan efalden dolayı takibat icra 

I ve haklarındaki ıhüküm infaz olunmaz ve bun- . 
lardan el'.an mevkuf ve mahpus bulunanlar tah-

I liye 'olunur.» Beyefendiler. Bu maddede nıü-
I kerrer delâletler vardır ki, memurini resmiye 
I ve askeriyeye şâmil değildir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hayır 
I efendim. Hiçbir delâlet yoktur. 

ALİ SURURİ Ef. (Devamla) — Burada izah 
I edersiniz. Bu da birinci maddenin mütemmimi" 
I mahiyetindedir. Sorarım zatıâlinize, Mazbata 
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Muharriri bey maznun veya mahkûm oldukları 
ıhalde .kendiliklerinden veya bit tahliye Kuvayı 
Milliyeye iltihak ederek ilâh. Bu zat kendili
ğinden Kuvayı tJVfilliyeye iltihak eden eşhastan 
mıdır? Bu zat millete hizmetle mükellef zabi-
tandandır ve Sakaryaya kendi ihtiyariyle git
miş değildir. Âmirinden almış olduğu emir ile 
'gitmiştir. Kuvayı Milliyeye iltihak -etmiş değil
dir, orduyu milliye iltihak etmiştir. 

FERİDUN FİKRİ fi. (Dersim) — Yanlış 
tenkid ediyorsunuz. Encümeni tenkid diye mad
deyi »bozmıyalım. 

ALI SURURİ Ef. (Devamla) — Rica ede
rim, tenkid diye güceniyor musunuz? Bende
niz encümene karşı daima hissî tazim ile müte
hassisini. 

FERİDUN FİKRİ fi. (Dersim) — Encümen 
de ı'bilmukabele, fakat maddenin ruhunu, şü
mulünü kaçırıyorsunuz. 

REİS — Rica ederim, hatibin sözünü kesme
yiniz. 

ALİ SURURİ Ef. (Devamla) — Aynı mad
dede ibir tâbir daha «hizmetlerinden istiğna 
ıhâsıl oluncaya kadar ve ifayı hüsnü hizmet 
eden.» Rica ederim bu efendinin Sakarya'ya 
iştirak eden kıtasında ifayı 'üızınet eaıp eiuit-
mesi kendi ihtiyarına muallak mıdır i İcabe-
derse orada istihdam edilir, icabederse »başka 
yerde istihdam edilir. Bu madde, kendi ihtiyarı 
ile ve sırf hamiyeti vataniyesi icalbiyle hiçbir 
medburiyeti kanuniye ve memuriyesi olmadığı 
fhalde 'bu şecaati, bu hamiyeti, 'bu besaleti gös
terenlere maihsustur. Sonra Heyeti (Jeiiienız 
pekâlâ derhatır buyurur. Zaten bu kanunun 
heyeti umumiyesi ıheyeti Celilece ka'oul olundu
ğu 'zaman izhar olunan bütün temayülât Kuvayı 
Milliyeye iltihak edenlerin ve Kuvayı vuuıny-eye 
mensulo olanların kâffei ceraimini affetmekti. 
Memurini resmiyei Devletin de yalnız mudafaai 
memleket uğrunda vâki olan efaiıni cürüm ad
detmek idi. Bu 'böyle malûm iken, birinci mad
de musarrah iken, dördüncü madde bunun mü
temmimi iken dördüncü maddeyi tutup zaoitana 
da, memurini Devlete de teşmil etmek, bilmem 
ne dereceye kadar doğru olur. Belki yanlıyo
rum. Fakat elfazın mevzu olduğu mânalara kar
şı (başka mânalar kastolunuyorsa, bendeniz an
lamıyorsam diyeeöğim yoktur. Fakat herhan
gi ^£»uaist,j^^^ eifazda malûm olan 

mânalar muradolunur. 'Bunun ıgaynsı 'murado-
lunamaz. Noktai nazarımı teyideden *bir tâbir 
daha «ifayı ıhizmet ettikleri Hükümeti mahaîli-
yece taayyüm eden., «bakınız efendim, ıbu zatm 
ve emsalinin ifayı ıhizmet edip etmediğini vekâ
leti aidesi ve kıtası 'bilir. Hükümeti mahalliye 
ıbilir mi? 

FERİDUN FİKRİ fi. (Dersim)— Eğkâle 
kapılmayınız. 

ALİ SURURİ Ef. (Devamla)—Bu; bellidir 
ki sıfatı resmiyeyi ve mecburiyeti kanuniye ve 
askeriyeyi haiz »olmıyan zevat ve eşhas hakkın
dadır. Binaenaleyh Adliye Encümenimiz dör
düncü maddeye istinattan ziyade arz- ettiğim 
gibi çiğnenen bir 'hakkı kanuniyi tetkik etmesi 
lâzımdı ve Ibu dördüncü madde yine kendi içti
hatları ıgibi olsun, yine (bunu sükût ile geçiştir
mek reva değildir. Beyefendiler. Şunu da arz 
edeyim ki, (bendeniz Adliye Encümeni mazba
tası hakkında söz söylerken asla kendilerini -
bizde müstamel lolan - tenkid deyince bir tezyif 
mânası çıkıyor ıgibi asla ıböyle bir his (bile söy
lemiyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Nezaheti-
niz buna mânidir. 

ALİ SURURİ Ef. (Devamla) —Bütün en
cümenlere karşı ve ıbilhassa meslekim itibariy
le hir kanun encümeni olan Adliye Encümenine 
karşı daima bir hissi hürmetle söylediğimi ka
bul 'buyursunlar Fakat .af -buyursunlar, belki so
ğuk Sîöyliyorsam, onuda benim ihüsnüniyetime 
ve aynı meslekin müntesibi olduğuma bağışla
sınlar. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var. (Kâfi sesleri). 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Reis Bey; bende
niz söz almıştım müsaade edin de kifayet aley
hinde söyliyeyim. Mesele mühimdir. Müzakere 
kâfi değildir. Rica ederim biraz da bendenizi 
dinleyiniz. Bu adam İstanbul'da İngilizlere ca
susluk etmiştir. 

DOKTOR FİKRET B. (Ertuğrul) — Hayır 
beraet etmiştir. Hükmü ben verdim. 

HÜSEYİN B.i (Devamla) — Hükmü vmen 
siz, rica ederim telâş buyurmayınız. 

DOKTOR FİKRET B. (Ertuğrul) — Casus 
diyor efendim. 

MAZHAR MÜFtD B. (Denizli) —Bsraet et
miştir efendim. 
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-HÜSEYİN B. (Devamla)-— Serbestçe ida-
rei:~ kelâma müsaade ediniz. Bu a,dam hakkında 
ihbar vâki olmuştur. Kastamonu İstiklâl Mah
kemesi bu adamı tevkif etmiştir. Bilâhara bu 
adam ihakkmda delâil yoktur diye tahliyesine 
karar ^vermiştir..Beraet kaçarı yoktur. (Gürül
tüler) 

MAZHAR MÜFID B. (Denizli) —Beraet ka
ran olmadan tahliye nasıl olur? 

HÜSEYİN B. (Devamla) — Rica ederim, 
dinlemiyorsunuz; beraet kararı yoktur. İkinci 
def a' yine bu adam hakkında ihbar vâki olmuş
tur. "Tahtı muhakemeye alınmış, Kayseri İstik
lâl "Mahkemesi bu adam hakkında bir hüküm 
vermiştir. Fakat ahiren Divânı Harbin tahtı mu
hakemeye alması aynı meseleden dolayı değil
dir. Ayrı meseledir. 

FERİDUN FİKRÎ >B. (Demin) Aynı 
meseledir. 

HÜSEYİN B. (Devamla) — Ayrı mesele
dir. 

MAZHAR MÜFID B. (Denizli) — Adliye 
Encümeni TVIazbata Muharriri aynı mesele di
yor. 

HÜSEYİN B. (Devamla) — Hayır efendim. 
Aynı mesele değil. Müzakere kâfi değildir. Ad
liye Encümeni evrakı tetkik metsin. Temyiz baş-
müddeiumumisinin burada bit- tahriratı vardır. 
Onun da okunmasını teklif ediyorum. Sonra mü
zakeresinin icarasıîıı istirham ediyorum. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlinize 
koyuyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum.. Kabul etmi-
y enler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür'. Takrirler okunacak; 

Riyaseti Celileye 
Bir mahkeme huzurunda beraet ve tahliye 

edilen bir zatın aynı cürümden dolayı diğer bir 
mahkeme huzuruna celp ve tevkif edilmesine 
kafan mesağı kanuni yoktur. Binaenaleyh mağ
duriyete mahal kalmamak üzere ikinci hükmün 
esasen keenlemyekûn olduğundan reddini, tah
liyesinin tahtı karara alınmasını teklif ederim. 

13 Şubat 1340 
İsparta 

İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Kastamonu ve Kayseri İstiklâl mahkemele-

riııde beraet ettiği halde Divanı Harbe sevk .edi

lerek tfym cürümden dolayı-MaMiat mahkûm Edi
lip ely evin mevkuf bukölan Yüzbaşı İsmail Hak
kı Efendinin hükmünün ref'iyle mumaileyhi Di-

-• vanı Harbfcisevkedenlerin *mesul ;ediktteskü tek
lif eyleriz. 

İzmir Ertuğrul 
Mustafa Rasim 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Mardin Mebusu Necib ve Ertuğrul Mebusu 

Fikret beylerin takririnin reye vaz'ını arz ve 
teklif ederim. 

Siird 
Mahmud 

Riyaseti Celileye 
Hak ve kanunu çiğniyenler şiddetle teeziye 

edilmezse memlekette adaletin tesisine imkân 
görülemez. Bir eürümden dolayı İstiklâl • mah
kemelerince beraet etmiş bir şahsrgayrikanuni 
olarak Divanı Harbe sevk ile uzun müddet mev
kuf iyetiııe sebebiyet verenler hakkında tahkikat 
icrasiyle tecziyelerinin Hükümete tebliğini tek
lif eylerim. 

Erzincan 
Sabit 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Takrirler madde şeklin
de tesbit edilmemiştir. Encümene verilmek lâ-
zımgelir. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul)—Hacet yoktur. 
Kanun mu yapıyoruz? 

RÎ31S—Efendim, mevcut takrirlerin "bir kıs
mı, daha doğrusu kısmı küllisi verilmiş olan 
hükmün ref'i mahiyetindedir. Evvelâ brnn revi 
âlinize koyacağım* Ondan sonra bu zâbiti^İsÜk-
lâl Mahkemesince beraet ettikten sonra ayrıca 
Divanı Harbe sevk edenlerin mesul edilmeleri 
hakkında teklifler vardırl Bunu da ayrıca ?reye 
koyacağım. Evvelki teklif tere Adliye Encümeni 
do taraftar olduğunu söylemiştir. Binaenaleyh 
mumaileyh hakkında yani İsmail Hakkı Efendi 
hakkında verilmiş olan hükmün ref'i... (Hüküm 
yoktur, sesledi) verilmiş olan hükmün keenlem
yekûn addini kabul edenler lütfen tel kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler .lüt
fen el kaldırsın. İsmail Hakkı Efendi hakkında 
verilen hüküm keenlemyekûn addedilmiştir. 
Bundan sonra İsmail i Hakkı Efendiyi Divanı 
Harbe sevk edenlerin mesul edilmesi hakkında;.. 
(Olmaz .sesleri) 

— Wfr*~ 
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FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Mahkeme I 
mesul edilmez, Divanı Harb Mahkemedir, içti- I 
hattır, mesul edilemez. I 

SÜREYYA B. (Karesi) — Meclisi Âli böyle 
şeylerle iştigal edemez. I 

REİS — Efendim. İsmail Hakkı Efendiyi 
Divanı Harbe şevkiyle uzun müddet mevkuf iye- I 
tine sebebiyet verenler hakkında tahkikat icra- I 
sini ve Hükümete tebliğini teklif ediyorum eli- I 
yorlar. (Hayır, hayır, sesleri) I 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Kendisi 
ikaimei dâva,'dâeır. 

REİS — Efendim Erzincan Mdbuisu Sabit 
©eyin bu 'takririni reyi âlinize vaziediyoraım. 
Uzun müddet mevkufiye'tine tsebebıiyelt vercin-
ler 'halkkmda tahkikat icnalsiyl'e 'tec'zliyte'1'erinin • 
Hükümete ıtcvdi'ıni 'tensibe d emler llû'tfeırı el ler i 
nıi Ikaldırsm. Aksini reye koyuyarUm (efendim. 
Muvafık görmlycınler lütfen ellıerini 'kaldırsın. 
Muvafık görülnıetmiştir efendim. i 

4. — istanbul İstiklâl Mahkemesince muhtelif I 
cezalara mahkûm edilen Lûtfi Fikri Beyle, Hafız 
İbrahim Eihem ve Ali Osman Kâhya'nın afları-
na dair Kütahya Mebusu Recep Beyin (4/157) 
numaralı takriri üzerine tanzim edilmiş olan Ad
liye Encümeninin teklifi kanunisi ve mazbata
sı (Ruznameyo) 

HALİS TURGUT B. (Silvaıs) — Reis Bey. 
Müstaceliyetle ve derhal müzaikemeisi için karar I 
viaıÜır. 

REİS — Evet efendim. Bııridaın evvel Adiliye 
Encümeninden ka/nnınun ımüsltaceleln ve tekdl- I 
ımen müzakeresini Heyeti Ceflilaniz Ikaibuıl ett-
ımişffci. Fakat Adliye Encümenine Ifcekrar 'gitti ve 
Heyeti Celileye tekrar geldi. Eğer Hiöyelti Çe-
i le , bunun tela 'talkdimen /müzakeresini ;arz eder
se müzakere ederiz. (Kabul sesleri.) 

HADİS TURGUT B. (Sivas) — Bcmideniz 'her 
şeye ıt'aıkdimıen imüziakea fesini ıtelkDüf .eldijyorum. I 

REİS — Efendim. . M i s Turgult 'Bey 'her şe
ye 'Hattlnmen m uzak erenini 'tdklif <e!d!i!yoriıar. Ka- I 
T>ul edenler lütfen ellerimi kaHdırtsıın. Aksini reye 
(koyuyorum. Kabul <et'miy enler ilültfen eklerini I 
ıkadırsın. Kabul edilmiştir efiemdjim. I 

Tezkereler I 

1. — 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve Ba- I 
kaya Kanununun birinci maddesiyle 2 Ma- I 
yıs 1339 tarihli Müecceliyeti Askeriye Vergisi j 

Kanunun tefsiri hakkında Başvekaletten mevrut 
tezkere (3/217) (Müdafaai Milliye Encümenine) 

Takrirler 

1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin İstan
bul'da vukubulan tramvay kazaları için tedabiri 
katiye ittihazı temenniyatını mutazammın takriri 
(4/156) (Başvekâlete) 

2. — Trabzon Mebusu Rahmi Beyin, Trabzon 
vilâyetinde Rus işgali esnasında meskenleri ih-
rak ve tahribedilmiş olanların Mübadele, İmar 
ve İskân Kanununa tevfikan biran evvel iskân 
ve terfihlerine dair takriri (4/155) (Başvekâlete) 

3. — Siird Mebusu Mahmud Beyin rıızna-
menin yedinci maddesini teşkil eden ve İstanbul 
Şehremaneti Kanununun Ankara'da tatbikine mü
tedair olan kanun lâyihasının diğer mevaddı müs-
taceleye takdimen müzakeresi hakkında takriri : 

Riyaseti Celiyeye 
Ankara'nın iman için Hükümetçe yapılacak 

iptidai istihzarat ve taa'hhüdat içıin ruznıameımi-
ızin Müsıtaodl mevaddı arasında bulunan Anlkara 
Seb.relma.neti kaimin lâyihasının 'binan levvel çı-
Iktarılmasma lüzum vardır. 

Binaenaleyh imânız lâymlai fkamıunüyenlisn' 'di
ğer mevaddı ımüstaceleye taikdimejn 'müzakeresi
ni! arz ve tdklif e'derûm. 

Tl . 2 . 1340 
:SiiıU Melbusu 

Mahmud 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim. Bin- imadde-
nin eliğer nıevadda tereihaın ve talkdllmeın >mü-
aalklene edîl'lmelmeısi evvelce takarrür 'leltimiş'ti. Hü-
fk'üımet tek'Mf (eder ye bir ımıc&ele oHursa 'olabilir. 

HAMDİ B. (Bozok) — Buna üç >gün evvel 
Ikarar verdilk. 

MAHMUD B. ('Siird) — Efeirililer, takdir 
buyurarsunuz !ki Ankara'nın aman, 'bizim için 
dlıelâde bir şcllıriın imarı meselesi değildir. An-
ra'nan imarı, bizim için âdeta bir Devset mese
lesidir, haizi ehemmiyet bir meseledir. Biz Anka
ra'dia vücude getireceğimiz tefâisatı tmedfeniyie 
ve İramda uyandıracaği'mız 'hayatı faaliyet ilk 
Cumhunyetiıinııfein Anadolu'yu iıımar meselesinde 
ne kadar azimkar, ne kadar 'haısfâas <ol<duğunu 
gebertmiş lolacıağız. (Bravo sesleri) Heyeti Ce~ 
l&ede hâkim olan bu mm- ve bu kaınaaitıteiı ^mül-

http://Seb.relma.neti
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h!etm olarak Hülkümteit 1340 senesi zarfında bâzı 
ımühim teşebibüsıatı .knariyede bulunımıaya kanar 
vermiştir. İş gürilieri, i'nşaalt mevsimleri t'akarrü-
'betımilş bulunuyor.. Hükümet, ipltidaii bâzı istah-
zarata girişmelk ;eme]|jndeidir. Esıaıs tialhiki&atım 
•bu merkezdedir. Falkat, bu .kanunun çıkma
ması 'bu 'teşebbü'bata ımâni oünıalktadır. Onun 
için ıtelldıif ediyorum, ıûoa ediyorum, bu kanun 
Ibiran .evveli ım'üzıaikere ed'iisiln İde Hülkûtoeıte, fa
aliyet vesaikini 'esirgemiyelilm, verelim. (Kabul 
»'esteri) 

Refiki mulhteresmı'im'e de cevap vermek Me-
TÜm. Bendeniz Meclisin verdiği o ikalardan gafil 
ve mıültegafil ıdeğESm. Falkat 'eminim iki, MecBs. 
ruznamıesine hâkimdir ve hiçjbir karar 'üle mu-
kıayyet değildiır. Böndeniz bunda "bir zarurelt gö-
rüyaram ve biliyorsunuz ki 'Ziaruretfer ımemınu 
dMın şeyleri ımubah kıllar. Onun içim cicik rica 
dJerim, kabul buyunuruz. (Alkışlar) 

RECEB B. (Kütahya) — IstüMâl Mahkeme
si Mahkûmlarının Kanunundaın sclnra ımüzafcere-
aini teklif ödiyoraım. 

REİS — Müsaade 'buyurun 'efenıdim. Ruznia-
memiain ye'dinci maıddes'ıni teşkil eiden Anlkana'-
'd'a şehreını'aınlöti ifceş&ıH Ihaklkıridalkli Iteanuınun her 
şeye Ibecihan, yani bugün Lûtfi Fikri B'ey ve 
-rüfekası IraJkkmda'M Kaınumun 'müzakeresinden 
sonra müzdkeresini reyi â;linize vazediyorum. 
Malûmu âliniz Heyeti Celileniz bu kanunun 
'derhal ımüzaikeresini .kabul buyurduHıar. Bu -!da 
gösteriyor iki tercih 'altlietltiraihl bundan beş (da
kika >evvel Meclis keodisi yapimışltır. 

MAHMUD B. (Siird) — Ağnam Resminde 
d)e 'öyle olmuştu. 

REÎS — Kez&lilk Maihimu't (Beyin Iteıldifi vie«-
Mlıe bu kanunun Lûtfi Fikri Bey ve irüfdkasının 
faaınun/ımdan sıonra müzakeresini re(yi âlinize 
vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfetti el .baldırsın. 
Alksini reye Iboyuyoraım. Kaıbul ;eıtlm!İyeriler lüt
fetti ;e'l IkaMırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

3. — Sualler ve Cevaplar 

2: —-Zonguldak Mebusu Hilmi Beyin, Zon
guldak Kömür Havzası hakkında suali ve İk
tisat Vekili Hasan Beyin şifahi cevabı (6/16) 

REİS — Efendim İktisat Vekili Hasan Bey 
Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin sua
line cevap verecektir:. -

Büyük Millet Mecliöi Riyasetine 
Her sene başında olduğu gibi geçen Mart 

birinde de (Ereğli Kömür Havzası) na dair 
müteaddit fıkralı verdiğim sual takririne Ad
liye ile Dâhiliye Vekâletleri aylarca ev
vel tahrirî cevaplarını 'göndermişlerdir. Fa-» 
kat kâh tarafımdan şifahi, kâh Riyaset Ma
kamından tahrirî tlekidlere rağmen İktisat 
Vekâleti hâlâ - açıkçası - aldırmıyor. Adliye 
ile Dâhiliye vekâletlerinin cevaplarından da 
istifade, (istintaç) kabil olamuyor. Zira: Üç 
cevabı karşılaştırmakladır ki, hulâsamı yapıp 
takdim ede gelmekteyim. 1340 Mart'ında şu
rada yirmi gün bile kalmamıştır. Şimdi soru
yorum : 

İktisat Vekâleti cevap vermeyi bir vazih 
fe saymıyor mu? Bahusus suallerim esasına 
Adliye ile Dâhiliye vekâletleri (dolayısiyle), 
halbuki İktisat Vekâleti (doğrudan doğruya) 
alâkalı bulunuyor. 

Bu sualime Çarşamba içtimamda, mutlak 
surette cevap vermesi zımnında İktisat Vekâ
letine tebligat teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim, Refiki muhterememin bu takriri 
yazarken biraz haşin tabiatın tahtı tesiri ile 
yazdığını anlıyorum. Çarşamba günkü celse
de emirlerini ifa etmek üzere müsaraat et
tim. Meselenin mahiyetine gelince: Takrirle
rinde kendileri de ifade buyurdukları veç
hile her hangi bir mesele hakkında Nizamna-
mei Dahilîde mevzuu sual esasatma yöre bir 
meseleyi sormatan ziyade Hilmi Beyefendi, 
alâkadar oldukları Ereğli Havzai fahmiyesi-
nin yerek amele hayatı ve gerekse kömür is
tihsali hususundaki mesaili yakından tetkik 
ve tetebbu etmek ve bu hususta her sene bir 
hulâsa neşretmek emeliyle yaptıkları teşeb-
büsatı intaç için İktisat Vekâletine 1 Mart 
1339 tarihinde yani tam bir sene evvel elin
deki kâğıtların imlâsına kâfi gelen bir sual 
takriri vermişlerdi. Takrir, her maddesi ayrı 
mesaili ihtiva etmek üzere 27 maddeyi havi
dir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Sual ki
tabı desene. 

*~m_ 
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İKTİSAT VEKİLİ . HASAN B. (Devamla) 

—? 3 u mesele hakkında ne muamele cereyan 
ettiğini tetkik ettim. Bittabi bendenizin za
manıma ait değildjr. Sualin bir kısmına 
Eğerli Kömür Madeni Müdüriyeti tarafından 
eevap verilecek, bir kısmına . merkezden ce
vap verilecek, yani her şahsa göre tebeddül 
edebilecek elan müteaddit kısımları ihtiva 
ediyor. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — İmtihan 
programı. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Bittabi Vekâlet derhal maden müdür'ye-
tin4en icabeden cevapları talebeçLyor ve ma
den müdüriyetinden bu hususta 15 Ağustos 
1339 tarihiyle bir cevap geliyor: Bunda kendi
sinin cevap verebileceği noktaları almış ve 
defter halinde bir cevap hazırlamış, gönder
miş, fakat Vekâlet sual takrir 'nin muhteviya-
tiyle karşılaştırmış ve bâzı noktalarına kâfi 
derecede cevap verilmiş olduğunu görmediği 
için bâzı maddeleri tekrar istilâm etmiştir. 
Martta sorulup 15 Ağustosa kadar cevap ve
rilebilmesi de sorulan suallerin müteferrik ve 
müteferrî mesaJl üzerinde tetkikat, yapılması
nı muktazi olmasından münbaistir. Nihayet 
Ereğli Maden Müdüriyetinin bu hususta yazdı
ğı tezkerenin kenarında yani mevzuubahsolan 
sual takririne hıfzı diye bir kayıt konulmuş
tur. 

Selefi muhteremim Mahmut Esat Bey za
manında zannederim, kendileriyle görüşülerek 
bu sual takriri istirdadedilmiş. Bunun tekidi 
hakkında 9 . 10 . 1339 tarihinde yani Teşrini
evvelin dokuzuncu günü bir sual takriri daha 
geliyor. Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin 
1 Mart 1339 tarihli sual takrirlerine elan ce
vap verilmediğiı cihetle tesrii tekid olunu
yor. Bu, bendenizi İktisat Vekâletine intihap 
buyurduğunuz tarihe tesadüf ediyor. Derhal 
maden müdüriyetinden istilâm etmiştim ve 
bu hususta bir hulâsanın serian irsalini iste
miştim. Maden idaresi meselenin evveliyatı 
olduğu için ve Mehmet Esat Beyin kalemiy
le mevzuubahis sual takriri istirdadedidiğin-
den hıfzı diye yazılmış bulunduğu için sual 
mevkuf hükmünü iktisabetm'ş denilerek müsteşar 
tarafından da bunun tebliğini havi tezkerenin al
tına, hıfzı icabeder âlye bir kayıt konmuş. Bundan 
sonra HUmi Beyefendi refikim kendisi, şifa

hen maden idaresine müracaat ederek hâlâ 
sualinin cevabı gelmediğini söylemiş. Maden 
idaresi sualin istirdadedilmiş olmasından ik
mali muamelesi için takibatta bulunmadık, 
elimizdeki dosya bunu gösteriyor. Madem ki 
arzu ediyorsunuz, yeniden üzerinde yürüye
lim denmiş ve yeniden tebligat yapılmış. 

Zonguldak'ta Ereğli Maden Müdüriyetine. 
«Ereğli havzai fahriyesine dair Bolu Mebu

su Tunalı Hilmi Bey tarafından verilip bir su
reti mukaddema 17 . 3 . 1332 tarih ve 4460/14 
numaralı tahriratla mersul takriri üzerine 
amele müfettişliğinden kısmen yazılan cevap
lardan maada müdüriyeti behiyelerine taal
lûk eden mevad cevapsız kalmış mâruzzi'kir 
takririn sual ve müfettişi mumaileyh tara
fından verilen cevapları havi olmak üzere 
tahrir edilen sureti bu kere dahi leffen irsal 
kılınmış olduğundan lâzımgelen cevapların 
imi âsiyle serian iade ve irsali ve bunlar hak
kında varidi hatır olacak mütalâatı behiye-
leriniıı imbası beyan olunur efendim.» 

Diye tekidedilmiş, ahiren bir telgrafla da 
bu cevabın tesrii kendisine tebliğ edilmiş. 
Meselenin safahati bundan ibarettir. Refiki 
muhteremenin esas itibariyle sual takririnin 
bu zamana kadar cevabı gelmemesi arz etti
ğim gibi istirdat muamelelerinin intacedilme-
sinden ileri gelmiş bir keyfiyettir. Fakat bu 
sebeble refikımdan bir ricada bulunsak hüs
nü telâkki buyururlar mı? Arz ettiğim gibi 
yalnız esas sual takririnin kıraati Heyeti Ce-
lilenizi tam yarım saat işgal edecektir. Bunun 
cevabı her halde bir «broşür» küçük bir ki
tap teşkil edecek derecede uzun olacak 
kendileri muvafakat buyururlarsa gayet kıymetli 
ve nezih emellerle yazılmış bir sual takririnden 
ziyade bir tetebbu ve tetkik mahiyetinde tesbit 
edecek bu meseleyi beraberce halledelim. Bende
niz biraz istatistik işleriyle meşgulüm. İhtimal ki 
arzu ettikleri gayeye daha süratli varmak için, 
daha başka bir şekilde tertibetmek belki muva
fık olacaktır. Tensip buyururlarsa bu meseleyi 
beraberce intacedelim. Fakat sual takriri şekil 
ve mahiyetinde görmüyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar gayetle kısa söyliyeceğim. Hakikaten -ve
kil bey arkadaşımızın buyurdukları gibi yalnız 
cevaplan değil, belki sualleri bile itâibkleri^vec-
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hile «broşür» tâbiriniz veçhile, risale tâbirim veç
hile de «supara» teşkil edecek derecede büyük
tü:1, uzundur, kısa söyliyeceğimi arz ettim. Bi
naenaleyh âdetim hilâfında not aldım. Binaena
leyh dikkat buyurunuz. Haşin hissiyat ile yazıl
mış buyurdular. Arkadaşlar, tercümei halim iti
bariyle ihtimal ki aykırı giden bir adamım, ihti
mal ki muhalefetçi, ihtimal ki ihtilâlci bir ada
mım* Bütün bu tabiatıma rağmen de uysal bir 
adamım. Yani muvafık bir adamım. Bundan do
layıdır ki bu bir seneden beri şişmişimdir. Yok
sa hiç biriniz benim kadar sabûr olup da şim
diye kadar bu suallerin cevaplarının gecikmesir.e' 
tahammül edemezsiniz. (Yaşa sesleri) Beni, yal
nız bu ilk söze mukabil son söz müteselli etmiş
tir, suallerimin kıymetli olduğunu lütfen, tenez-
zülen itiraf buyurmuşlardır. Demek oluyor ki 
ben Cumhuriyetin bir vekâletini beyhude yor
mamışım. Fakat vekâlet bizzat. kendi memurları 
tarafından bir senedir bekletilmektedir. Artık 
düşününüz arkadaşlar, oradaki fakir, fukara hat
tâ oradaki zenginler nasıl sürünüyorlar? Arka
daşlar bu suallerin cevaplan gecikmiyebilirdi. 
Nitekim ben Zonguldak'a tecdidi intihaptan son
ra gittiğimde dedim ki tecdidi intihabat münase
betiyle suallerimden vazgeçtim zannetmesinler, 
Allah'ıma hamdolsun yine mebus olacağım ol
mazsam bile vekil tâyin edeceğim. O suallerimi 
tafeihettireceğim, Efendiler, şimdi anladınız me
selenin pisikolojisini. (Handeler) 

MUHTAR B. (Trabzon) — Türkçesi nedir * 
ontmî 

TUNAIiI HİLMİ B, (Devamla) —Ruhiyat; 
diyeceğim ama o da Türkçe değil... Efendim, , 
Katiyen- diğer söyleyeceklerimden vazgeçiyo

rum. her halde vekil beye teşekkür ederim, 
başbaşa verir, icabeden noktaları hallederiz. Fa
kat arkadaşlar bu sual yalnız âciz arkadaşınıza de
ğil af buyursunlar İktisat Vekâletine veyahut tâ
biriniz veçhile İktisat Vekâleti Celilesine istatis
tik cedvelleri hazırlatmıştır. Hattâ Adliye bu su
allerden istifade etmiştir. Ümidederim ki Dâhi
liye de edecektir. (Yaşa sesleri) üç kısma ayrı
lan bu suallerin. üçüncü kısmı mütalâa kabilin-
dendir. Eğçr ben Hasan Fehmi Bey arkadaşımız
la başbaşa verip de (Tok) kafa gibi birleşirsek 
ancak ve ancaık huzurunuzda onun semeresini 
iktitaf edebileceğimiz için yine huzurunuza gel
meye mecbur olacağım.. Üçüncü kısımdan ikinci 
kısma geçiyorum. Ümidederim ki burada mey-
zuubahsetmüyerek Hasan Fehmi Bey ile.bunu haüe-
* der ve uzlaşırız. (Hasan..Bey Trabzton' sesleri) 
İkinci kısım ümidederim ki, bana, vicdanıma, 
size ve vicdanınıza şöyle hir, yara. sürer g£>i 
cevaplar olacaktır. Fakat pek de zannetmiyo
rum,, o suallerde öldürülen ameleler, sürün
dürülen ameleler ne kadardır, onların dava
larının ne kadarı 'görülmüştür ve ne neticeler 
hâsıl olmuştur ve saire ve saire 'kaibîlindedir. 
Hattâ ben ameleci bilinirken 'takririmde ame
lede» ziyade, zenginler için sualler de münde
miçtir. Havzanın bitmez tükenmez ^olan-serve
tinden oradaki sermayedarlarımız, işlatieil'eaâ-
miz neden istifade etmiyorlar gibi suallerden 
ibarettir. Her halde tekrar ediyorum, inşallah 
Hasan Beyefendi ile uzlaşırız-, 

REİS — Efendim 'on daildka fteneffüs için 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Gelse : 2,55 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,10 

(REİS — FetM Bey) 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref B. (Afyon Karahisar), Mahmut B, (Siird) 

REİS — Celseyi açıyorum. İstanbul İstik
lâl Mahkemesince mahkûm zevatın affı hak

kındaki kantin lâyihasının müzakeresine başlı
yoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

i. — 'İstanbul İstiklâl Mahkemesince muhte
lif cezalara mahkûm edilen Lûtfi Fikri Beyle 
Hafız İbrahim Ethem ve Ali Osman Kâhya'mn 
aflarına dair Kütahya Mebusu Recep Beyin 

(4/157) numaralı takriri üzerine Adliye En
cümeni mazbatası: 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Bunu 
böyle yapacağımıza bir affı umumi yapsak da 
hepsini birden affetsek daha iyi değil mi? 
(Kabul sesleri) i 

Riyaseti öelileye 
İKütahya Mebusu Recep Bey tarafından ita 

olunarak 'encümenimize muhavve! takrir kıraat 
ve atideki lâyiha! kanuniye bilbtanzim arz 
olundu. 

11 . 2 . 1340 
Adliye Encümeni 

Mazbata Muharriri inamına 
Mersin 
Besim 

Âza 
Anlkara 

İhsan 
Âza 

Dersim 
Feridun Fikri 

Adliye Encümeni 
Reisi namına 
Kastamonu 

Mahir 
Âza 

©ozok 
Ahmet Ha'mdi 

Âza 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Madde 1. — İstanbul İstiklâl Mahkemesince 

muhtelif cezalara mahkûm olan İstanbul Baro 
Reisi Lûtfi Fikri Beyle Hafız ibrahim Ethem 
Efendi ve Ali Osman Kâhya mahkûmiyetlerinin 
kâffei netayici hukukiyelerine âm ve şâmil ol
mak üzere affedilmişlerdir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

REİS —• Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) O halde 
maddelere geçelim. Maddelere geçilmesini reye 
koyacağım. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

istanbul istiklâl Mahkemesince muhtelif cezala
ra mahkûm edilen Lûtfi Fikri Beyle Hafız İb
rahim Ethem Efendi ve Ali Osman Kâhya'mn 

aflarına dair Kanun 

Madde 1. —• İstanbul İstiklâl Mahkemesince 
muhtelif, cezalara mahkûm edilen istanbul Baro 
Reisi Lûtfi Fikri Beyle Hafız ibrahim Ethem 
Efendi ve Ali Osman Kâhya mahkûmiyetlerinin 
kâffei netayici hukukiyelerine âm ve şâmil ol
mak üzere affedilmişlerdir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır, sesleri) Maddeyi reye koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

REtS —• ikinci madde hakkında bir takrir 
var, okunacak : 

2. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendi
nin, düşmana iltica edenler müstesna olmak üzere 
divanı harbler ve istiklâl mahkemeleri mahkûm-
lariyle bidayet ceza mahkemelerinde harekâtı is
yandan dolayı mahkûm edilen bilûmum eşhasın 
cezalarının affına dair Jmnun teklifi (2/290) 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âliden istanbul'a izam edilen istik

lâl Mahkeme! Âliyesince derecatı muhtelifede 
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mahkûm edilen eşhasın şayanı merhamet ve şef
kat oldukları Meclisi Âlice re'sen nazarı atife-
te alınarak afları cihetine gidilmesi hakkında 
Kütahya Mebusu Muhteremi Recep Beyefendi
nin takriri Heyeti Umumiyede kabul buyurulup 
maddelerin tanzimi zmnında Adliye Encümeni
ne havale edilmiştir. Kuvayı milliyenin bidaye-
ten zuhurunda bâzı müfsit ve vatansızların ese
ri teşvik ve fesatları olmak üzere bir kısım ca
hil ve nik ve bed'i tefrikten âciz kesan tarafın
dan vatanın bâzı mahallerinden vukubulan hare
kâtı isyaniye dolayisiyle Meclisi Âliden izam 
buyurulan İstiklâl Mahkemeleri veyahut Divanı 
Harblerle bidayet ceza mahkemelerinde mahkûm 
edilen birtakım vatandaşlarımız senelerden beri 
ima'hpus ve m^nfi bdlu'nımaktıadır. İstanbul İstik
lâl Mahkemesi henüz avdöt «îıni'dkısizrn mahkûm 
edilen kimseler hakkında izharı refet ve merha
met gösteren Meclisi Âlinin senelerden beri ev
lât ve ayalinden ve iş ve gücünden cüda bir hal
de başka mahallerde mahpus ve menfi bulunan 
vatandaşlar hakkında dahi aynı hissi şefkat ve 
merhametle hareket edeceğine kanaati kâmilem 
hâsıl olmuş ve Dahiliye ve Adliye vekâletlerin-
ce bilmünasebe icra ettiğim tetkikat neticesin
de bu kabîl eşhasın afi arında bir mahzuru ka
nuni ve siyasi de mevcudolmadığı tebeyyün et
miş bulunduğundan memleketin bir kısmında vu
kubulan ceraimden dolayı af kabul edilip de di
ğer kısmından vukubulan eeraim erbabının affe
dilmemesi memleket ve eşhas tefriki gibi bir sui 
tefehhüme meydan kalmamak üzere âtideki lâ-
yihai kanuniyenin ikinci madde olarak işbu ka
nuna derç ve kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Madde 2. — Düşmana iltica edenler müstes
na olmak üzere divanı harbler ve istiklâl mah
kemeleri mahkûmlariyle bidayet ceza mahkeme
lerinden harekâtı isyaniyeden dolayı mahkûm 
edilen bilûmum eşhasın cezaları affedilmiştir. 

(Kabul sesleri) 

REİS — Söz söyliyecek misiniz efendim? 
(Encümene gitmeli, sesleri) 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efendim, 
takririmde tafsilen arz edildiği gibi malûmuâli-
leridir ki, bâzı müfsitlerin eseri fesadı ve teşvi
ki olarak isyanlar zuhur etmiştir. Bu isyanlar
da hiçbir maksat gözetmiyerek, sırf şuursuz ola

rak ahalinin bu gibi af'ali kabihayı işletmek isti-
yen kısmî, daha doğrusu kuvayı milliyenin ne 
gibi bir maksat taşıdığını takdirden âciz kalan 
kimseler bu harekâtı isyaniyeye iştirak ettiler. 
Mahallerine istiklâl mahkemeleri gönderildi ve 
bunlar tecziye edildi ve müddeti medideden beri 
yatıyorlar. Binaenaleyh bunlar ziyade şayanı > 
merhamettir. Miktarları da azdır. İkinci madde 
olarak şimdi okunan takririmin kabulünü arz 
ediyorum. (Encümene, sesleri) 

MEHMED FUAD Ef. (Kastamonu) — İstik
lâl mahkemelerince daha birçok mahkûm edil
miş insanlar vardır. Hapsanelerde el'âffi yatı
yor. Bunlar da affedilmelidir. 

AVNİ B. (Bozok) — Efendim Konya Mebu
su Muhtereminin teklif ettiği madde nakıstır. 
«Düşmana iltica edenler müstesna olmak-üzere 
divanı harbler ve istiklâl mahkemeleri mahkûm
lariyle bidayet ceza mahkemelerinde harekâtı 
isyaniyeden dolayı mahkûm edilen bilûmum eş
hasın cezaları affedilmiştir.» diyorlar ve bu affı 
yalnız mahkûmîne teşmil ediyorlar. Madem ki, 
Heyeti Aliyeniz, bu cürümlerin bir kasda mak-
run olmadığını ve Harekâtı Milliyenin bu kadar 
muazzam gayeye varacağını idrak edemiyen şu
ursuz insanlar tarafından yapıldığına kaani ola
rak bu affı yapmak istiyor, Maznunlar ve 
takibatı tecil. edilenlere de teşmili için bu mad
denin Adliye Encümenine gitmesini teklif edi
yorum. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim refiki 
muhteremim Mustafa Feyzi Efendi Hazretleri, 
celseden evvel bendenizle sureti hususiyede gö
rüşmüşlerdi ve mâkûl bir teklifte bulunmuşlar
dı. Fakat mevzuubahsettikleri af, diğer mevzuu-
bahsolan üç zata aidolan af gibi gerek adedi
nin hududu gerek mahiyetinin hududu Heyeti 
Celilece malûm olan bir meseleye taallûk etmi
yor. Onun için alelfevr bu teklifin kabulünde 
bâzı hatiatm. vukuunun melhuz olduğunu ben
deniz teemmül ediyorum. Ezcümle meselâ efen
di hazretleri buyurmuşlardır ki, düşmana ilti
ca edenlerden gayrı eeraim ashabı affedilmiştir. 
Şu lâhzada aklıma geldi ki, düşmana iltica eden
lerden gayrı düşman hesabına casusluk edip el-
yevm hapsanelerimizde bulunanlar vardır ve 
daha diğer bunlar gibi olanlar vardır ve adedi 
şayanı zikirdir. Hükümetin huzuriyle müzakere 
edilerek bunun ayrıca lâyihai kanuniye ile Mec-
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lise gelmesi varit ve vâki olabilir. Bendeniz bu? 
noktai nazardan bu takririn ayrıca bir mesele-
olarak tetkik edilmek üzere Adliye Encümenine» 
gitmesini ve' mevzuubahsolan kanunun müzake-i 
resine bilâfasıla devam edilmesini rica ediyo-* 
rum. (Doğru, sesleri) 

HACIM MUHIDDIN U (Giresun) — Efen
dim. Mustafa Erendi Hazretlerinin esas ititba-ı 
riylo hakkı vardır. Bendeniz istiklâl mahkeme-* 
lerino mensubolarak memleketin nıkatı muhte-* 
lifesindet dolaşmış bir arkadaş sıf atiyle bunu mu-1 
vafık görüyorum. Ancak istiklâl mahkemeleri-İ 
nin mahkûm ettiği eşhas arasında, Heyeti Celi-Î 
lenizin af f etmiyeceği birtakım mücrimler, birta-ı 
kim mahkûmlar vardır. Bunların tefriki icabe-» 
der. Binaenaleyh, Receb. Beyefendi biraderimizin t 
buyurduğu gibi Adliye Encümeninde ariz ve? 
âmik tetkik ve tahkik edildikten sonra tasnif 
suretiyle bunların Meclise tekrar gejmesi, lâzım-1 
dır, 

MAZHAB MÜFID B. (Denizli) — Efendim,* 
Mâruzâtımı Hacim Mühiddin Beyefendi, Receb' 
Beyefendi kısmen söylediler. Hakikaten, istiklâl. 
mahkemelerinin mahkûm, ettiği birtakım eşhas • 
vardır. Meselâ Sakarya Meydanı Harbinde ya-t 
rnlannn mecruhîn Yozgad'a gelince: Meydann 
Harbden firar bâzı kesan,ve mecruhları soymuş-! 
Iar ye, soyulmak istemiyen bir zabit .ile bir ça-ı 
vuşu da öldürmüşlerdir. Bittabi istiklâl Mah-t 
kemesi evvelâ firar cürmünden dolayı, saniyem 
gazilerimizi hastaneye gelirken çırılçıplak soy--
mak ve hattâ öldürmek fiilinden-dolayı bunları' 
mahkûm etmiştir. Bunları nasıl affedersiniz? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) —Böyle-; 
lerinin kafalarını. koparıvermeli. 

MAZHAR MÜFID B. (Devamla) —Bunlar * 
affedilemez. Binaenaleyh bu gibi vakayi emsali I 
ile: hatıra gelmiyor. Bendeniz, de o takriri kabul» 
ediyorum. Şu şartla ki: Arkadaşlarımın beyamt 
veçhile bu takrir Adliye Encümenine havale i 
edilsin, ariz ve amik tetkik olunsun. Otîdan scn-ı 
ra böndefniz de taraftarım. Fakat bunun böyle» 
derhal kabulünü pek doğru göremiyorum. 

REÎB '•— Efendim, başka söz istiyen yoktur.-
Bu hususta Receb Beyin bir takriri vardır, oı 
okunacaktır, 

R;y aseti Ceiiley©:> 
Mustafa j Feyzi Efendi Hazretlerinin teklif * 

.1340 0 : 2 

kik edilerek müstakil bir lâyihahâlindeHeyeti 
Umumlyeye sevk edilebilir. Mezkûr teklifin en
cümene havalesiyle diğer kannnnm müzakeresi
ne devamını teklif eylerim. 

Kütahya 
Recep 

REİS — Efendim, Mustafa Feyzi Efendi 
derdesti müzakere olan kanuna ikinci madde 
almak üzere bir teklif yaptılar. Kütahya Me
busu Recep Bey de bunun muhtacı tetkik ol
duğuna dair bir takrir veriyorlar. Evvelâ bu 
teklifi reye koyacağım. Bu, teklif kabul edil
mediği takdirde, Mustafa Feyzi Efendûıin tak
ririni reye koyacağum.; Recep Beyin teklifini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Aksi
ni reye koyacağım. Kabul etmiyenier lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Recep Beyin teklifi kabul 
edilmiştir. 

Kanunun "müzakeresine devam olunaeaktır. 
(ikinci madde tekrar okundu) 
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal

dırsın.. Aksini reye koyuyoranı. Kabul etmiyen
ier lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Adliye 
ve Dashiiiye Vekilleri memurdur, 

MAZHAR MÜFID B. (DenMi) — Reis Be
yefendi, bu İstiklâl Mahkcmesrinin: Adliye- Ve
kâletine taallûku yoktun*.. Zannedlyaruan ki, Is-
llkJâl. Mahkemesini- Adliye Vekâleti g-önder-
mem'iş'tir. Meclis gönd erimiştir. Bunuaı için,: ic
rasına Meclis:imemurdur demek, zannederim, 
•daha muvafık olur, 

RECEP B: (Kütahya) — Bendenuzce af me
selesine ^ karar vermek salâhiyeti Meclisindir. 
Fakat bu mahkûmîn tahliye edilecektir. Bunu 
yapmaya memur olan Adliye Vekâletidir, Bi
naenaleyh .İstiklâl Mahkemesi Kanununun tat
bikine mıcımur olan Meclis, bu kanunun icrasına 
Memur olamaz. Bu, ierai bir vaziyettir. Onun 
için ı maddenin.. aynen kabulünü rica> .ediyorum. 
Bunun icrasına vekâlet memur; olmalıdır. 

REİS — Efendim Mazhar Müfid Bey «üçün
cü 'maddenin işbu kanunun icrasına Türkiye 
Büyük Millet Meclisi memurdur» şeklinde tes
hilini teklif ediyorum;: Bu teklifi reyinize ko
vacağım^ Kabul edenler lütfen: el kaldıraın. Ak
sini. reye koyacağım. Kabul, etmiyenier lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. (Han
deler.) IşĴ u; maddeyi. :a#nmikabjaLeclöaieE lîit-
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fen ellerini kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Ka'bul etmiye.nler lütfen ellerini kaldırsın. 
Madde kabul edilmiştir. Kanunun heyeti uımu-
miyesimi kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen-
ler lûltfen el kaldırsın. Kanun kabul edilmiş
tir. 

2. — Müdafaai memleket uğrunda ika edil
miş olan efal ve harekâtın cürüm addolunamı-
yacağı hakkındaki 19 Teşrinisani 1339 tarihli 
Kanunun, birinci maddesinin tefsirine dair Baş
vekâletten mevrut (3/199) numaralı tezkere ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim müdafaai meımlefcelt uğ
rumda ika edilmiş olan efafl ve harekâtın cü
rüm addûlıınmıyacağı haik!kında!ki 19 Teşrini
sani 1339 tarijhli Kanunun 'birinci (maddesıinin 
tefsirime dair Başvekâletten mevrut 3/195 imı-
marallı tezkere ve Adliye Encümeni nıazibaltası 
vardır. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (İzmir) — Efen-
dlim. Tefsiri Kanunimiz vardır. Cuıma günü 
(müzakere oilumacaktı. O günlden 'beri 'henüz ımü-
zalkere edillmelm-fetir. Cumartesi ruzniaıma'si sı
rasında mü'ziakle.re eidifece'kltir. Bu 'tefsirin çık
mamasından 'dolayı 'bireoik mevkuflar ihapisha-
nlenerde kaildi. Onların tahliye edüllmeaıi bu tef
sirin çıkmasına vâbeşitedir. Buna 'baişlka islier 
'tokaddüm dtti ğû için o mleseOe ımüzalkere edilime-
di. Çok rica ederim, şimdi /müzalkere <eidlillsin. 

İHSAN HAMİT B. (Ergani) — Şelhreımane-
ti Kanunu var. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Zaitten Adliye Encümeninldıeın müstaee'liyeltlle smü-
zalkere olunimalk üzere sevk eldilmişlbi. Bu, Şeh
remaneti Kanundan mukaddemdir. Çünik'ü blir-
çdk mevkuflar var. Hapishanelerde yatıyor. Cu-
ımarteıs'i güdü <müza!ke,re edİlecdkti. Heyeti ••CH'i-
lenin hu husustaki ınolktai nazarimin tebeyyiiin 
•etmeği 'lâzımge'lir. Onun için bu 'bir tefsirdir. 
Müzalkereye sayan gönmiyorum, za.mıediyoruTn. 
beş, 'Otn dakükada çıkar. Onun için şimdi müza
kere olunsun. 

RECEP B. (Kütahya) — Reiiıs Beyefendi. Ya
rım ısaat olıma'dı. Bir karar verdik. Yarım saat 
olmadan 'bir Ikanarı nakzetmeye Meclisi meic-
'bur edecekler. Bu kanunun Şehremaneti Kamı- | 
•nundan sonra müzakere edikneısıi lâzımge'lir. i 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (İzmir) — Efen
dim, 'buna hulkuk taallûk ediyor. Hukuku ımev-
'kufîn taallûk ediyor. Şehremaneti ımesdleisin-
den mukaddemdir. Eğer bu iadaimliar tahliye edi
lecek ise bir dakika durmaları -öaiz 'dlıalmaz. Yok 
tahliye oıunamıyacaksa o başka ıbir meseledir. 

ESAT E l (Menteşe) — O IkaJdar hulktik gö
zetiyor .musunuz ? 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Reis Bey, 
daha on daikika evvel bir karar verdilk. O vakit 
teşrif etselerdi, evvelce 'onu da 'kalbul ederldik. 
Falkalt geç Ikallldılar. Onun içtin (memleketin iman. 
noktai nazarından 'bunu kaibul ettik. 

REİS — Seyllt Beyefendi tarafından derme-
yaın edilen madde ruznamemizin heşinci ma'd-
denkü teşkil ediyor. Tercih aldfctercih lollmatması 
halkkında'ki Ikararın hir istislnası vardır. Bu 
müslteısniyat (da, Heyeti öe'lilie takdir eder ki, 
müstacel en Hükümet tarafından teklif 'olunan 
meviadtn'. Binaenaleyh AclOliye Vekili 'Seyit Be
yefendinin teklifinin beşinci maddesini teşkil eden 
meseleyi takdimen müzakereyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksimi reye vaz'edeceğim. Kahul 
etimiyenler lütfen el kaldırsın Talkdimen müza-
'keresi kabul edilmiştir. Adliye Encümenj maz
batası okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyelti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
6/240 

T. B. M. M. Riyaseti Gelliesline 
Müdafaai niömkıket uğrunida lilka etlmiş olan 

efal ve harekâtın cürüm addolunanı ıyaeağı 
hakkındaki 19 Teşrinisani 1339 tarihli Kanunun 
birinci maddesi Mondros Mütarekesinin tarihi 
akdi olan 30 Teşrinievvel 1334 tarihinden biliti-
bar sulhun Büyük Millet Meclisi tarafından ta
rihi tasdiki olan 23 Ağustos 1339 tarihine kadar 
geçen müddet zarfında müdafaai memleket mak
sat ve gayesiyle teşekkül etmiş olan,her nevi ce
miyet ve heyetlerle müfrezelerin kumandan ve 
efret ve mensubîni veya mumaileyhimin emirle
riyle hareket etmiş olan ahar zevat tarafından 
ika edilmiş olan efal ve harekâtın cürüm addo-
lunamıyacağmdan bahis bulunmasına nazaran 

| müdafaai memleket maksat ve gayesiyle müte-
j şiıkkil cemiyyet ve heyetlerle müfrezelerin ku-
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mandan ve efrat ve mensubîninden veya muma
ileyhimin emirleriyle hareket etmiş bulunan 
ahar zevattan oklukları halde ahiren birer suret
le bu cemiyet ve heyetlerden infikâk eden eşha
sın mezkûr cemiyet ve heyetlerden nisbet ve alâ
ka ve irtibatları katiyyen münkati olunduktan 
sonra vukua getirdikleri ceraimin mahz birinci 
maddede muayyen müddet zarfında ika edilmiş 
olması mülâbesesiyle mütecasirlerinin kanunu 
mazkûrdan istifadeleri ieabetmiyeceği ve çünkü 
müddeti muayyene ile takyidolunmaksızın bir 
kısım kesanm kableliltihak sebebi maznuniyetleri 
olan efalin affedildiğini irae eden kanunu mezkû
run dördüncü maddesinde olduğu gibi birinci 
maddede hizmetten bahsedilmiyerek «efrat ve 
mensubîni» tâbiri mevcudolmasmdan ve binaena
leyh siyakı ibareden kanunun birinci maddesi
nin Kuvayı Milliyeye mensubolduHarı halde 30 
Teşrinievvel 1334 ve 23 Ağustos 1339 tarihleri 
arasında cürüm ika edenlere maksur bulunduğu 
münfehim olmakta idiğü ve meselâ birkaç gün 
hizmet ettikten sonra Kuvayı Milliye Heyetin
den ihraeedilen veya herhangi bir suretle nisıbeti 
katedilmiş bulunan eşhasın muahharan işleri ve 
güçleri ile meşgul oldukları zamanda ika ettik
leri ceraimin dahi «mücerret menhusünanh iki 
tarih arasında ika ettikleri için» maddei mezkû-
renin dairei şümulüne dâhil olduğunu kabul ey
lemek vâzıı kanunun maksadına münafi olacağı 
ve bilhassa Urfa, Maraş, Gazianteb gibi eczayı 
vatandan bir kısmının düşman tarafından hini 
muhasarasında oralarda bütün ahali çoluk - ço
cuk, kadın, erkek herkes cidale iştirak ve birer 
suretle mezkûr cemiyet ve heyet ve müfrezelere 
iltihak ve intisabeylemiş olup müddeti iştirak ve
lev cüzi bir müddetten ibaret olsun mücerret 

sebkı hizmet veya nisibetin kanunu mezkûrdan isti
fadeyi icabettireceği farz ve kabul edüse bütün 
nisbet ve iştirakleri eyyamı muhasaraya münha
sır kalan o havali halkının kâffesinin ahiren mez
kûr tarihler arasında vukua getirdikleri cera-
imden dolayı da bu kanundan istifadelerini ka
bul eylemek iktiza edeceği cihetle diğer tarzda 
telâkkiye ibarei kanuniyenin tahammülü olma
dığı mütalâa kılınmakta ise de mezkûr madde
nin mutlak olan ahkâmının müddeti muayyene 
zarfında vukubulan ceraim ister nisbet ve irti
batlarının devamı esnasında ve ister nisbet ve 
alâkalarının inkıtaından sonra ika edilmiş olun
sun müdafaai memleket uğrunda az çok hizmet

leri veya maddei mezkûrede muharrer heyet ve 
cemiyet ve zevata mücerret nisbetleri sebk etmiş 
olanlara da şâmil olacağı yolunda tefsire müsa
it görüldüğü cihetle mezkûr cemiyet ve heyetlere 
nisbet ve alâkaları kat'olunan eşhasın nisbet ve 
alâkalarının inkıtaından sonra 30 Teşrinievvel 
1334 ve 23 Ağustos 1339 tarihleri arasında ika 
etmiş oldukları ceraimden dolayı birinci madde 
ahkâmından istifade edip etmiyeceklerinin tas
rihi Adliye Vekâletinin 10 Kânunisani 1340 ta
rih ve 15/295 numaralı tezkeresinde işar kılın
makla ifayı muktezasma müsaadei riyasetpena-
hilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Gelileye 
Müdafaai memleket uğrunda ika edilmiş olan 

efal ve harekâtın cürüm addolunmayacağı hak
kındaki 19 Teşrinisani 1339 tarihli Kanunun bi
rinci maddesi Mondros Mütarekesinin tarihi akdi 
olan 30 Teşrinievvel 1334 tarihinden bilitibar sul
hun Büyük Millet Meclisi tarafından tarihi tas
diki olan 23 Ağustos 1339 tarihine kadar geçen 
müddet zarfında müdafaai memleket maksat ve 
gayesiyle teşekkül etmiş olan her nevi cemiyet ve 
heyetlerle müfrezelerin kumandan ve efrat ve 
mensubîni veya mumaileyhimin emirleriyle hare
ket etmiş olan ahar zevat taraflarından ika edil
miş bulunan efal ve harekâtın cürüm addoluna-
mıyacağından bahis bulunmasına nazaran müda
faai memleket ve gayesiyle müteşekkil cemiyet ve 
•hevetlerle rnüfrezelerin kumandan ve efrat ve 
mensubîttıindüen veya mumaileyhimin emirleriyle 
nareket etmiş bulunan ahar zevattan oldukları 
halde ahiren birer suretle bu cemiyet ve heyetler
den infikâk eden eşhasın mezkûr cemiyet ve he
yetlerden nisbet ve alâka ve irtibatları katiyen 
münkati olduktan sonra vukua getirdikleri cera
imin mahaz birinci maddede muayyen müddet zar
fında ika edilmiş olması mülâbesesiyle müteca
sirlerinin kanunu mezkûrdan istifadeleri ica.bet-
miyeceğini ve çünkü müddeti muayyene ile tak
yidolunmaksızın bir kısım kısanın kableliltihak se
bebi maznuniyetleri olan efalin affedildiğini irae 
eden kanunu mezkûrun dördüncü maddesinde ol
duğu gibi birinci maddede 'hizmetten bahsedil
miyerek «efrat ve mensubîni» tâbiri mevcudol-

— 806 — 



î : 101 13 . 2 . 1340 C : 2 

masından ve binaenaleyh siyakı ibareden kanu
nun birinci maddesinin Kuvayı Milliyeye men-
süboldukları halde 30 Teşrinievvel 1334 ve 
23 Ağustos 1339 tarihleri arasında cürüm ika 
edenlere maksur bulunduğu münfehim olmakta 
idiğü ve meselâ birkaç gün hizmet ettikten sonra 
Kuvayı Milliye Heyetinden ihraeedilen veya her 
hangi bir suretle tesbiti kat'edilmiş bulunan eş
hasın muahharen işleri ve güçleri ile meşgul ol
dukları zamanda ika ettikleri ceraimin dahi mü
cerret «mebhusünanh iki tarih arasında ika edil
diği için, maddei mezkûrenin dairei şümulüne 
dâhil olduğunu kabul eylemek vâzıı kanunun 
maksadına münafi olacağı ve bilhassa Urfa, Ma 
raş, Gaziantep gibi eczayı vatandan bir kısmının 
düşman tarafından hiyni muhasarasında oralarda 
bütün ahali, çoluk, çocuk, kadın, erkek herkes el-
dale iştirak ve birer suretle mezkûr cemiyet ve 
heyet ve müfrezelere iltihak ve intisabeylemlş 
olup müddeti iştirak velev cüzi bir müddetten 
ibaret olsun mücerret sebkı hizmet veya nisbetin 
kanunu mezkûrdan istifadeyi icabettireceği farz 
ve kabul edilse bütün nisbeti iştirakleri eyyamı 
muhasaraya münhasır kalan o havali halkının 
kâffesinin ahiren mezkûr tarihler arasında vukua 
getirdikleri ceraimden dolayı da bu kanundan is
tifadelerini kabul eylemek iktiza edeceği cihetle 
diğer tarzda telâkkiye ibarei kanuniyenin taham 
mülü olmadığı mütalâa kılınmakta ise de mezkûr 
maddenin mutlak olan ahkâmının müddeti muay 
yene zarfında vukubulan ceraim ister nisbet ye 
irtibatların devamı esnasında ve ister nisbet Ve 
alâkalarının inkıtamdan sonra ika edilmiş olsun 
müdafaai memleket uğrunda az - çok hizmetleri 
veya maddei mezkûrede muharrer heyet ve cemi
yet ve zevata mücerret nisbetleri sepketmiş olan
lara da şâmil olacağı yolunda, tefsire müsait gö 
rüldüğü cihetle mezkûr cemiyet ve heyetlere nis
bet ve alâkaları kat'olunan eşhasın nisbet ve alû 
kalarınm inkıtamdan sonra 30 'Teşrinievvel 1334 
ve 23 Ağustos 1339 tarihleri arasında ika etmiş 
oldukları ceraimden dolayı birinci madde ahkâ
mından istifade edip etmiyece'klerinin tef siren 
tasrihi 'hakkında Adliye Vekâletinin işarına atfen 
Başvekâletten mevrut ve encümenimize muhavvel 
tezkere tetkik edildi. 

Oereyaaı ©den müzıakerıaıt neticesinde mevzuu-
bahsolan itki tarih arasımda «teşekkül eden Mü
dafaai Milliye cemiyetlerine dâhil olan bilcümle 
kumandan ve efrat ve mensübînin ve bunların em

riyle hariçteki eşhasın ika ettikleri efalin cürüm 
addolunamıyaeağı mutlak surette sarahatan mu
harrer olmasına ve gerçi nisbetleri resmen ve ha
kikaten kat'ı ve bu kabîl müdafaa ve cemiyetler
den ihraeedilen kesan ile fiilen hizmet ve muave
netleri hitam 'bulmuş olan eşhasın memleketlerin
de ikametleri esnada bu müddetler zarfında ale
lade ika ettikleri efalin kanunun şümulüne dâhil 
olması" lâzım geleceği mütalâa kılınmış ise de mev-
zuubahsolan maddei kanuniyenin mânayı haki
kisini tâyin için Heyeti Umumiyece olbapta ce
reyan eden müzakerat zabıtnamelerinin tetklkm-
dan anlaşılan maksat ve bariz temayülâta göre: 
3alifüzzikir müddetler arasında eşhası mebhuse-
76 kabili isnadolan 'her nevi efalin tahkik mahiye
tiyle hangisinin sebebi âdiden mütevellit ve han
gisin inmu'hafazai vatan kasit ve gayesinden mün-
bais bulunduğunun tetkiki bile alâkadar olan eş
hasın teessür ve ıstırabını ve rencide edilmesini 
tevlidedebileceği mülâhazasiyle ve bu noktalara 
mütaallik olan takrirler ekseriyetle reddedilerek 
hükmü kanunun bütün efale teşmili noktasında 
ekseriyeti âra taayyün etmiş bulunmasına ve işbu 
temayülât ve beyanatı umumiyeden mülhem ola
rak nisbetin kat'ı veya hizmeti fiiliyenin itmamı 
şibi kefiye tlerin vukuu ve a demi vukuunu tetkik 
ve tâyin dahi olbaptaki vesaikin mevcudiyet ve 
âdemimevcudiyeti ve elyevm vesaiti tahkikiye 
ve ıstıtlâliyenin mefkutiyeti cidden şayanı mülâ
haza olmakla beraber bu noktadan beyanı reye 
sahibolan zevatın da bulunabilmesi müstehil ol
masına binaen hâdisede Heyeti Umumiyenin mü
lâhaza ettiği mahzurlar tamamiyle varit görüle
rek maddei mezkûre hükmünün ıtlâkı üzere ama
li zarureti encümenimizce takarrür etmiş olmakla 
Heyeti Umumiyeye arz ve müstacelen müzakeresi 
rica olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Kastamonu Dersim 
Necmeddin Feridun Fikri 

Kâtip Âza Âza 
Bozok Konyar Bayezid 

A'hmed Hamdi Mustafa Feyzi Şefik 
Âza Âza 

Kastamonu Mersin 
Mahir Besim 

Kanunun Heyeti Umumiyece hiyni müza
keresinde Müdafaai Milliye cemiyetlerine 
dâhil olan bilcümle zâbitan ve efrat ile 
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mensupları tarafından 20 Teşrinievvel 1334 
ve 23 Ağustos 1339 tarihleri arasında 
ika edilen ceraim ister müdafai memleket 
maksadiyle olsun, isterse bu maksat istih
daf edilmeksizin sureti âdiyede ika edilmiş 
bulunsun aftan müstefidölacağı esasının 
kabul edildiği zabıt ceridesinin tetkikin
den anlaşılmakta ise de Kuvayı Milliyeye 
mensup efrat, nisbeti kat'edildikten veya 
inkıtaa uğradıktan sonra hanesinde iş ve 
gücüyle meşgul olduğu sırada bir cürmü 
âdi irtikâbetmiş olursa bu kabîl maznunîn 
veya ma'hkûmînin dahi birinci madde ah
kâmından müstefidolup olmıyacağı hak
kında bir 'güna müzakere cereyan etme
miş ve ıbu cihet meskûtunan'h kalmıştır. 
Bir şahıs Kuvayı Milliyeye dâhil olduk
tan üç «gün sonra ıfirar etmek veya ku
mandan tarafından kovulmak gibi 'her 
hangi bir suretle memleketine avdet eder 
ve aradan bir sene geçtikten sonra da kö
yünde bir katil cürmü irtikâbeylerse mü
cerret mukaddema >sebk eden üç 'günlük 
nislbetinden dolayı o şahsı merkum hak
kında takibatı kanuniye icra edilmemesi 
aklen ve mantıkan katiyen tecviz edile-
miyeceğine ve kanunun birinci madde
sinde (Müdafaai memleket maksat ve ga
yesiyle teşekkül etmiş her nevi -cemiyet ve 
heyetlerle müfrezelerin kumandan ve ef
rat ve mensubîni..) Taraflarından ika 
edilmiş olan efal ve harekâtın ıcürüm 
addedilemiyeceği ;beyan edilmesine na
zaran (hizmetinden istiğna ıhâsıl olmak, 
firar etmek veya kumandanı tarafından 
koğulmak .suretiyle nisıbet ve alâkası 
inkıtaa uğramış veya kat'edilmiş olan
ların Ibilâhara ika eyledikleri ceraim-
den dolayı takibattan vareste kalamıya-
cakları) yolunda tefsir edilmesi lâzım-
geleceği reyincleyim. 

Ankara 
İhsan 

BEŞİD AĞA (Malatya) — Efendiler bu kanu
nun maksadı aslîsi ımüdafaai vataın ve müdafaai 
memleket uğrundaki vukubulan efal ve (harekâtın 
cürüm addolunmamasıdır. »Beyefendiler. Bir şa
hıs .gelmiş, üç gün Kuvayı Milliyeye iştirak et
miş ve kendisine para vermişler, git Kuvayı 

Milliyeye iştirak et demişler. O da üç gün iş
tirak ettikten sonra firar etmiş, postayı vur
muş, takibat müfrezelerini öldürmüş. Sonra bu 
adamın 1335 senesi ile 1339 senesi arasında 
yaptığı cürümler affediliyor. (Bu tefsir muva
fık mıdır rica ederim? Malûmuâlinizdir ki, cü
rümden mütevellit hukuku şahsiye dâvalarına 
mahakimi cezaiyede bakılacaktır. Beyefendiler, 
bugün bir köyü 'basmış, emvalini ıgaspetmiş, 
götürmüş. Mahkeme onu cürüm addetmezse o 
mahkeme onun hukuku şaıhsiyesine 'bakmıyacak-
tır. Bunu encümen hangi adaleti kanuniyeden 
mülhem olarak affetmiş, cürümden addedilmez 
demiş. Bunu hangi esbaiba müsteniden yapmış, 
beyefendiler? Binaenaleyh bu tefsir muvafıkı 
adalet değildir. Onun için rica ederim, bu yan
lış tefsir encümene ıgitsin, yeniden tefsir etsin
ler, .gelsin. Beyefendiler ibugün bir şahıs gelmiş. 
üç gün Kuvayı Milliyeye iştirak etmiş, ondan 
sonra kat'ı alâka etmiş omdan sonra dağlarda 
eşkıyalık yapmış, lıanumanları söndürmüş, köy
leri harabetmiş, postayı vurmuş, takip müfre
zelerinden ıbeş on tanesini öldürmüş. Bu efali 
cürüm addetmiyorlar, serbest Ibırakıyorlar. Bu 
hanıgi kanunu adalete muvafıktır. Binaenaleyh 
Ibu tefsir yanlıştır. Encümene iade" edilmelidir. 

ŞEYH SAFFET Ef. (Urfa) — Heyeti Aliye-
nizin malûmuâlileridir ki, 'her ıhanıgi ibir mad-
dei kanuniyenin tefsiri ibaresinin istihdaf edil
diği mânayı maksudu dalha sarih daıha açık ke
lâma! ile ifade etmek, yahut ibaresi muhtelif 
mânalara delâlet edebilecek derecede mücmel 
ve müphem 'ise (bunları aıraştırıp »tâyin ekmek
tir. Lieclittefsir Heyeti Aliyeınize takdim edi
len bu kanunun birinci 'maddesinin, birinci şılk-
ka göre, sarahate (istihdaf eylediği ınıânayı »mak
sudu herkesin anlıyabileoeği kelimelerle şerh, 
ve tefsir eitımek ım/ümkündür. Fakat muhtelif 
mânalarda »delâleti itibariyle diğer usulü tathi-
kan tefsir etmek imkânı yoktur. Çünkü im ana
yı maksudu delâleti 'gayet 'sarihtir. Müphem ve 
mücmel değildir. Adliye Encümeninin vâkıfaaıe 
surette tanzim ettiği mazlbata mucibince imâli 
zaruridir, yakın 'bir (zaJmanda Heyeti Aliyenizde 
müzakeresi oereyan etmişti, i lk defa Heyeti 
Aliyenize talkdim edildiği aaman müdafaai 
memleket uğrunda ika 'edilen ef'ıal ve harekât 
denmişti. Halbuki bu cümle baJbul edilmiş ol
saydı, Kuvayi Milliye mıensuibînden oılup da 
müdafaai memleket maksadının 'gayrında âdi, 
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şahsi bir cürüm işliyenler, hariçte kalması ica-
bederdi. Onun için Heyeti Aliyeniz bunu ka
bul etmedi. Buradaki ibhamı, icmali izale e t t i 
O vakit müdafaai memleket uğrunda teşekkül 
eden heyetler tarafından âka «dilen efal ve ha
rekât denildi. İşte bumdan anlaşılıyor ki 'bu 
maddenin istihdaf ettiği gaye gayet sarihtir, 
gayet vâzıihtır. Tefsire bile İhtiyacı yoktur. Bu 
birinci maddeyi dördüncü madde ile karşılaş
tırıp da sarahatin tahammül etmiyeceği bir tef
sire girişmenin imkânı da yototur. Günkü; bi
rinci madde dikkat buyurulursa bir mükâfatı 
milliyedir. Dördüncü madde bir kefareti zü-
nup mahiyetindedir. Bunların en bariz misalleri 
mazbatada denildiği üzere Urfa, Maraş ve Ga-
zianteb harekâtı milliyesidir. Kuvayı muntaza-
mai askeriyemiz Afyon, Eskişehir, Bursa ve 
İzmir ıgiıbi vilâyetlerimizin düşmanları mülevves 
vücutlarından tathir etmezden evvel, hattâ ku
vayı muntazamai askeriyemiz teşekkül etmez
den mukaddem U<rfa, Gazianıteb ve Maraş halkı 
ebediyen mensuboldukları Türk Milletine me
darı iftihar olacak heyacaneragiz bir haleti ru-
huye ile ikıyam 'ederek memleketlerini istilâ 
eden düşmanlarını tar t vıe imha eylemişlerdir. 
İşte vatanı iıstiMâs ettikten sonra hizımetleri 
.bitmişti. Zaten Harekâtı Milliyeden maksat, 
ıgaye eczayı vatanı düşmanların istilâsından is-
tihlâs etmekti. Bu vazife ifa 'edilince Harekâ
tı Milliyemin hizmeti de hitam bulmuş demekti. 
Bunun 'en büyük delili ide buradaki yani birin
ci maddedelki efal ve harekâtın cürüm addedi-
lemiyeceği Lozan Sulhunun tarihi tastıkme ka
dar temdididir. Halbulki malûımuâlileridir ki 
Harekâtı Milliye Lozan Sulhunun tarihi tasti-
Ikından birçok zaman evvel hitama ermişti. 
Mücerret hitama ermekle hitama erdikten son
ra hasbel beşeriye muayyen tarihler arasında 
bir cürüm vâki olmuş ise de bunu istisna et
mek doğru olamaz. Bu arz ettiğim ıgiıbi birin
ci madde ile verilmiş bir mükâfatı milliyedir. 
Dördüncü madde ise kablel iltihaik ika edilmiş 
d a n bir cürüm (kuvayı milldyeye iltihak 
•ettikten sonra takibatı kanun'iyeden hariç tu
tulur. Bu ise bir (kefareti zünup mahiyetinde
dir. Hükümleri başka başkadır. Bunlar hü
kümlerine göre ayrıca tehir edilmiştir. Bunları 
karşılaştırıp da ilkisinin arasından bu sarahat
leri tahammülünü tefrik ederek 'tefsir etmek de 
doğru olamaz. Bu suretle bu 'mikyası sarihi ka

bul etmek, dinimiz Dinî îslâmın ulüvvü kadar 
ve kudsiyeti ve milletimiz Türk Milletinin asa
let ve neeabeti iktizasındandır. Malûmuâlileri-
dir ki ümmeti iıslâmiiyenin en (birincileri asha-
bıgüzîn hazaratıdır. Aıs'habı güzîn arasında en 
birinci tabakayı teşkil leden eMi bedirdir. 
Ehli Bedir, Bedir gazasmdaM sebat ve kah-
ramanbMariyle islâmiyetin payidar olmasına 
sebebolmuşlarsa Kuvayi Milliyenin harekâtı 
Milljyesi sayesinde muazzez vatanımız iatih-
lâs ve milletiımiız istikbaline nail ve bahtiyar 
olmuştur (Bravo sesleri) Binaen alâhazihi işbu 
sarahatlere 'karşı Adliye Enmmeniımizin gayet 
vâkıfane bir surette tanzim eylediği mazbatayı 
Heyeti Aliyenin 'kabul etmesini istirham eyle
rim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim Heyeti 
Aliyenizin ımalûmudur ki 'biz kanunu kabul eder
ken müdafaai vatan <kasdiyle irtikâp... 

REİS — İhsan Bey, ben •zatıâlinize söz ver
miştim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Pekâlâ o söylesin, 
ben sonra söylerim. 

İHSAN B. (Ankara) — Muhterem arkadaş
larım şimdi huzuruâlinıizde kıraat olunan Adli
ye Encümeni mazbatasını bendeniz noktai na-
zarımoa muvafık bulmamış ve 'esbabı muhale
fetimi de 'mazbatada izah etmiştim. Adliye En
cümeni 'mazbatasının ımuvafılk olmıyan nikatı-
na muhalefetimi arz ve izah edeceğim. Adliye 
Encümeni bu baptaki kanunun birinci madde
sinin tefsirini müzakere ettiği zaman Meclisi 
Âlinin kanunun bini ımüzakeresindeki aldığı 
tamayülâtıtan bahsetmiştir. Bu baptaki 
müzakeratı havi zabıt 'ceridelerini tetkik ettim. 
Müdafaai memleket "maksat ve 'gayesiyle teşek
kül etmiş cemiyet, heyet ve Kuvayı Milliye za
bıtan, efrat ve mensubîni taraflarından ika 
edilen efalin «ürüm addedilip edilmiyeceği hak
kında müzakere cereyan ettiği sırada «müda
faai memlelket ımaksadiyle» «uğrunda» kelime
leri üzerimde oynamıştır. Yani müdafaai mem
leket maksadiiyle olsun, velevki bu maksat ha
ricinde ika edilmemiş bulunsun yine bu mad
denin dairei şümulüne girmesi lâzımgeleceğine 
dair birtakım mütalâa serd edilmiş, leh ve 
aleyhte ^birçok sözler söylenmiş ve nihayet Mec
lisi Âli «uğrunda» kelimesind kaldırmış, bu 
cemiyetlerde çalıştığı ve Kuvayı Milliye za-
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bitan ve efradı vazifesiyle mükellef bulundu- I 
ğu sırada her nevi ika etmiş olduğu cemimin 
dahi affedileceği esasini kabul etmişti. Buna 
bir diyeceğimiz yok. Yalnız bir cihet mezkûtu-
nanh kalmıştır. Mudafaai memleket ımaiksadiy-
ie teşekkül etmiş cemiyet ve heyetlerde vazife 
ifa ettikten sonra, gerek Kuvayı Milliye zabi-
tan ve efradı vazifesinden istisna hâsıl olmak 
ve gerek tardedilmek ve gerek firar edip mem- I 
leketine gelmek suretiyle nisbeıt ve alâkası 
kat'edilmiş veya inkıtaa uğramış, ibundan sonra 
aradan bir sene, iki seme zaman geçmiş, evinde 
otururken bir cürmü âdi irtifcâbetımiş, katil 
ika etmiş, eşkiyalılk eıtmiş, sirkat ceraimi irti-
kâbetmiş. Bunlar da, yani bu kabil ceraim ve 
efali de bu maddenin dairei şümullüne ığirmiş 
midir, girmemiş midir? Bu hususta hiçbir söz 
söylenmemiş, müdavelei 'efkâr ed'inmemliştir. Mü
zakere cereyan etmiş fakat ıbu hususta - arz 
ettiğim gibi - söz söylenmemiştir. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Bu tarzda kaç 
adam tanıyorsunuz? (Çok sesleri) 

İHSAN B (Devamla) — Çak efendim, pek 
çak. Şimdi bendenizin - naktıaii nazarıma göre 
bu tefsir doğru değildir. Üç Kuvayi Milliyeye 
hizmet etmiş veyahut etmeksizin, kurşun 
karşısında ifayı vazife edemiyeceğini anlıya-
rak firar etmiş, yahut hizmetinden ziyade ma
zarrat ika edeceğini âmini anlıyarak bunları I 
tard ve tebidetmiş, memleketine avdetettikten 
sonra arz ettiğim gibi eşkıyalığa çıkmış veya
hut katil ve saire gilbi ceraimi emayenin faili 
olmak suretiyle hakkında takibat yapılmış fa- I 
lan, edilmiş. Şimdi bu adamın üç günlük nisbet 
ve alâkası nazarı dikkate alınarak affı ciheti
ne gidilmesıi, yani bu tefsirin dairei şümulüne 
girmesi ve bu adamda dâhildir denilmesi aklen,' 
mantıkan ve kanunen katiyen kabili tecviz de
ğildir d:lyorum. Benim noktai nazarım budur. 
Maksadımı daha iyi arz ve izah edelbilmem için 
bir misal zikredeceğim: Karşınızda iki kimse
nin mevcudiyetini tasavvur buyurunuz. Birisi, 
asker olmuş inönü Muhasebatında bulunmuş, 
Sakarya Muharebatmda ispatı vücût eylemi'^, 
yararlığı görülmüş, badehu yaralanmış, hasta-
hanelerde yatmış ve nihayet tebdilihava ile 
memleketine 'avdet eylemiş, ezkaza ekinden bir 
cürüm çıkmış bu adam hakkında takibatı kanu 
niye yapılıyor ve mahkûm olarak yalnız müd- I 
deti mahkûmiyetinden başka bir kanunumuzda | 

I kayıt var idi, o kanun mucibince nısfı af edili
yor. Diğer bir nısıf niçin o adam hapsanede ya
tıyor. Şimdi diğer adamı tasavvur buyu
runuz. Çeteyim demiş ve bu suretle 1336 sene
sinde çete yazılmış, cepheye giderken yolda 
maksadı anlamış, yani cepheye gittiği zaman 
kurşun ve güllenin karşısında kalacağını anlı-
yarafî firar etmiş veyahut onun zabiti, yanlı ku-

I vayı milliye zabiti ondan hizmetten ziyade ma
zarrat geleceğini anlıyarak bu adamı maiyetin
den tardetmiş. Sonra bu adam memleketine 
gelerek 'katil cürmünü ika etmiş edepsizlik 
vapmış yani aradan iki sene geçtikten sonra 
bu fiilleri irtikâbetmiş, şimdi buna ne diyo
ruz? Bu tefsir mucibince Kuvayi Milliyeye iki, 
üç serie evvel mücerret üç günlük nispetinden 
doları bugün affı lâzımgelir. 

Efend'ller, brmun, bu maddenin dairei şümu
lüne girmesi doğru delildir. Bu hususu na
zarı merhametinize, vicdanınıza arz eylerim. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) —Efendim, 
ımalûımuâliniz ımevzuubahsollan mesele bir hük-

I ımücedîd vaz'ı noktası değildir. Bir hükmün 
mânasını tecelli ve tezahür ettirmektir. Bu 

I kanunu yapan Hoyeti Celilenizdir. Binaen
aleyh bilcümle rüfe'kayı kiramın hatıratı za
bıt eerides'nde mevcuddlan sarih ibaratı ta
şımaktadır. Onun için meselenin uzunuzadıya 
fezlekesini yapmıya tarihçesini yapmıya ma
hal ve lüzum görmüyorum. 

Bendenizin şahsan bu bapta nasıl bir ka
naat izhar etmilş olduğumu belki bâzı rüfe
'kayı kiram hatırlıyabilirler. Fakat şimdi mev-
zuubahsölan şey, ruhukanun, maksadı kanun 
nedir? Bunu anlamaktır. Malûmuâliniz bu 
bir Af Kanunudur. Af kanunlarının tefsirin
de maznunualeyhin aleyhinde olarak tefsir 
etmek caiz değildir. Bu vâzıı kanunlarea 
şiar ittihaz edilmemiştir. Bir kere bu düs
turu esas itibariyle kabul etımelk ve bu ikaidei 
külliyeden ayrılmak lâzimedendir. 

Şimdi efenidiler İhsan Beyin dermeyan et
tiği noktaya geliyorum. Buyurdular ki, Ku-
vay. M'ılliyeye mensup iken veya Mudafaai 
Hukuk Cemiyetine mensubiyeti devam etmekte 
bulunmuş olan, meselâ Mudafaai Hu'ku'k Ce
miyeti âzasından her hangi bir ferdin, Mü-
cadelei Milliyenin safhai milliyesi hitam bul-
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duktan sonra irtikabetm'iş olduğu bir fiili 
âdiden dolayı, (kendilerinin de encümenin fik
rine iştirak buyurduklarını söylediler. Yalnız 
kendilerimin tereddüdü Müdafai Hukuk Ce
miyetinden alâkası kat'edilmiş, yani Kuvayı 
Milliyeden koğulmuş kimseler hakkında ka
nunun mezkûtananh olduğunu buyurdular. 
Halbuki efendiler kanun bu noktada, mıez'kû-
tunanh değildir. Heyeti Celilenizin mütalâa 
yürüten, tetkikatta bulunan encümeni bu bap
ta teemmül etmiş, tefekkür etmiş ve me
sele hakkındaki noktai nazarını tesbit etmiş
tir ki, tanzim edilmiş olan kanunun ik!:nci 
maddesinde şu fıkra sarahaten okunmakta
dır. Bidayetin birinci maddede beyan olu
nan kimselerden olup da bilâhara hiyanet-'' 
vataniye fadihasmı irtikâbeylemiş olanlar dahi 
bu kanundan müstefidolamazlar demettedir. 
Binaenaleyh yalnız bidayeten bu eemiyetlıere 
mensubolup da hiyaneti vataniye fadihasmı 
irtilcâbetmiş olan kimseler istisna edilmiştir. 
Vâzıı kanunun istisnasını yalnız bu noktaya 
hasretmesi, <esbabı mucibe mazbatamızda der-
meyan 'edildiği ve Meclisi Âlinizin huzurun
da mükerreren dermeyan 'edilmiş olduğu ve
cih üzere müddeiumumileri şu veya bu fiil 
hakkında bir tefrik vaziyetinde bulundur
mamaktadır ve bunda muhterem arkadaşı
mız İhsan Beyefendi «üç günlük bir Kuvayı 
M/!üye Mensubu» buyurarak mütalâa derme
yan 'eylediler. 

Efendiler üç günlük Kuvayı Mililye men
subu hakkında mütalâa varidolabilir. Faka+ 
üc ö'îinTük bir mensubun vaziyetini düşünmek 
kâfi deşil dir. Birçok vazi:ivetler ilcaatı, ha 
disıvt icabatı, asabiyet neticesi olarak birçok 
vazıyetler ve zaruretler iktizası olarak yan-
nrş oldukları cürümlerden dolayı onlar hak
landı da temadii tak'lbatı da nazarı itibara 
almnk lâzımcrelir. Heyeti CeTiWi'7; kaide kov
muştur. Vâzıı kanunun vaz'etti^i esas, o ta
kibatı esasından durdurmaktır. Binaenaleyh üc 
günlük bir Kuvayı Milliye mensubu da bun
dan müstefidolursa, o esasın kabulünden do
layı husule gelnviş zaruri' bir fedakârlıktan 
ibarettir. Efendiler, encümeniniz taınamiyle 
zabıtları tetkik etmiş, hâtıratıyle iktifa etrme-
nis ve Ti7nrmzadıya t^tkikat yaptıktan sonra 

T r , ıvay MilTiypden alâkası kat'edil'ml'^ van-1* 
>. •v t^n koğulmuş olanlara bile ımaksadıka-

nunun râci olduğuna karar verilmiştir. Yal
nız bundan hiyaneti vataniye fadihasmı irti-
kâbedenler müstesnadır, çünkü 'kanunun sara
hati karşısında «ncümen başka türlü bâr ka
rar ittihaz edemez idi. 

REİS — Efendim bir sual var. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen

dim, bu kanundan istifade edilebilmesi için 
cürmün ya Kuvayı Milliyeye intisaptan evvel 
ika edilmiş olması veyahut Kuvayı Milliyeye 
mensup iken yapılması lâzımdır, şarttır. 

• FERİDUN FİKRİ B. — Hayır. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Öy

ledir. Çünkü dördüncü madde sarihtir. Mad
dede maznun veya mahkûm oldukları halde 
ikendüikleriınden veya bittaıhlye Kuvayi Mil
liyeye ütühaık ederek hizmetlerinden istiğna 
hâsı! olunaaya kadar ifayı hüsnü hizmetten 
ilâh... Denildiği cihetle evvelce Kuvayı Milliye
ye mensup iken alâkasını kat'etıtikten sonra bir 
cürüm ika etmesi başka birşey değildir. Bina
enaleyh kanaati âoizanemee maddede hakika
ten mnıhıtacı terfsisr birşey yoktur. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Buna iti
raz eden müddeiumumiler vazıı kanunun taay
yün ve tecelli eden maksadına riayet etmek is
tememişlerdir. Yoksa vazıı kanunun maksadı 
taayyün etmiştir. Zabıt cerideleri sarihtir. O 
kadar sarihtir ki, encümenin müzakeratma 
iştirak etmiyerek bu bapta tereddütte bulunan 
arkadaşlarıımız Heyeti Celileniz müzakeratmın 
sarahat ve vuzuhu karşısında onlar dahi hay
ret etmişlerdir. Meydanda katiyen muhtacı 
tefsir, muhtacı tavzih bir cihet yoktur. Kanu
nu yapan Heyeti Celiledir. Heyeti Celile şu ve
ya bu fikirde bulunımalktam kafi nazar sırf ih
yayı hâtırat noktayı nazarından hatıratını ihya 
buıyursıun. O zaman bu meselede ne kadar şid
detli takibata mani olmak noktai nazarı taki-
bedildiği ve bunun bu suretle vazıh olarak ta
ayyün ettiği tahakkuk eder. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair tak
rir addım efendim. Müzakerenin kifayetini re
ye vaz'edeceğim. Müzakereyi kâfi gödenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi görmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsın.' 

ALİ SURURİ Ef. (Karahiısarı Şarki) — 
Efendim, müzakere kâfi değildir. Mesele çok 
mühimdir. 
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REİS — Efendim müzakereyi kâfi gönenler 
lütfen ayağa kalksın. Aksıkd reye koyuyorum. 
Kabul etimiyeniler lütfen ayağa katlıksın. Müza
kere kâfi görülmemiştir. Buyurunuz Muhtar 
'Bey. 

MUHTAR B. (Traibzon) — Efendim ben
demiz İhsan Beyefendinin söylediklerini daha 
ıgayııimıuntazam sıöyliyeceğim. Söyliyeceklerimli 
de söylediler. Binaenaleyh vazgeçiyorum. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Bütün 
esasatı siyasiye ve medeniye gibi kanunlar, 
atiye ait, millet üzerende, büyük bir fazilet ve 
intibah dersi olmalıdır. Benim buraya çıkışl
ımın en büyük selbebi; kavanıinıittı efkâr üzerinde 
vereceği ilmi ve fazıiletkâr iz ve asarı namınıa 
sıöyieımeıkfcedir. Bugün geçmiştir. Bugün için 
değildir. Yarım gelecektir. Bu suretle her fit-
'ret zamaınınıda millete, efrada bu tarzda bir 
kanun vazetmek gayet tehlikelidir. Gayet en
dişe averdir. Kanunda maksat aşikârdır, sarih
tir. Kovayı Milliyenikı müdafaai memleket uğ
runda ika ettikleri ceraim kamilen affedilmiş-
ıtir. Efendiler. Bunun yanında pek bariz bir 
misal vardır, uzakta olmayan bir tehcir varıdır. 
Bunların esası, Kuvayı Milliyenin esası, teme
li tehcirdir. Yalnız affın işgali; memleketin en 
yüksıek emellerini fena ahlâka ve fena hufreye 
sürüklemiştir. Tehcir, mukabele olduğu için 
ıgayet mukaddes bir hakkı .millî idi. Yalnız eş
kali birçok facialar tevlidetmiştir. Hepısi affe-
diimiştir ve bu fena olmuştur. Binaenaleyh Ku
vayı Milliye harekâtı istiklâl için şenedühahş bir 
intibahı millîdir. Bunların müdafaai memleket 
uğrundaki eeraimli - Kuvayı Mi'liiyeye menısu-
hoılsun olmasın - hepsi affedilebilir. Fakat bu
nun haricinde bir af düşünün ve titniyeın ve ya
rın bir hâdise vardır. Yine bu hâdise bütün ef
radı millete bu hakkı verecektik". Endişe aver
dir. Böyle şey olmaz. (Bravo sesleri) 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim Adliye 
Encümeni Mazlbata Muıharniri muhtereminin 
zikretmiş oldukları kanunları müzakere eden
ler meyanınçLa bendenizde bulunduğumdan do-
layı o sırada hükümran olan haleti ruhiyeye 
ıbendeniz de bir parça vâkıf olabildim zanne
diyorum. İlık defa müdafaai vatan maksat ve 
gayesiyle teşekkül etmiş olan heır nevi cemi
yet ve müfrezeılenin efrat ve kumandanları de
memize nazaran hattâ münferiden icrayı hare
kâtta bulunmuş olanlardan ikaı cenaimde bu

lunmuş olanların dahi bu madde dâhiline gir
mesini kabul etmiş oluyoruz. Bundan da mak
sat bu müddetler zarfında yani 20 Teşriniev
vel 1334 tarihiyle 23 Ağustos arasındaki zaman 
zarfında bir adamın yaptığı her cüranü Kuva
yı Müllliyeye hizmet maksadiyle yaptığı şekline 
sokamazsınız. Onun için bunu az - çıok tahdi-
dettik. «Her nevi cemiyet ve heyetlerle müfre
zelerin kumandan ve efrat ve menısubini» de
niyor. Yani münferiden yapılan cenaim bile 
kısmen bu af meyanına ithal edilmemiş oluyor. 
Sonra efendiler. Dördüncü madde - ki, tasrih 
ediyor - mukaddema yapılan ceraknden dola
yı maznun veya mevkuf bulunanlar gerefk ken
di arzulariyle gerek her hangi bir suretle mü
dafaai vatan maksadiyle teşekkül eden bu gi
bi müfrezelere iştirak ederek ta sonuna kadar 
namuskârane ifayı vazife edenlerse evvelki cü
rümleri mafüvdür ve sonuna kadar yani hiz
metlerinden istina hâsıl oluncaya kadaır ifayı 
hüsnü hizmetlerini de şart koşuyor. Bundan 
anlaşılıyor ki, her hangi müfrezelerden birine 
iştirak edip de firar etmiş veyahut kovulmuş 
olursa hizmet edenlerin nail olduğu imtiyaza 
nail olmaması tabiîdir. İkinci madde mucibince 
vaka hiyaneti vataniye cünmü istisna ediliyor 
ama yalnız hiyaneti vataniye cümmünü irtilkâ-
betmiş olanlar istisna olunuyor. Diğer ceraimi 
nazarı itibara almıyor. Onun için müdafaai 
memleket maksat ve gayesiyle teşekkül etmiş . 
her nevi cemiyet heyet ve müfrezeıleımn kuman
dan efrat ve mensuplarını ancak hizmetlerin
den istiğna hâsıl oluncaya kadar hüsnü hizmet
te bulunan adamlara şâmil olması lâzımdır. Bi
naenaleyh Heyeti öeliienin de o zamanki kana
rı böyle idi. Binaenaleyh Adliye Encümeni 
mazbatasının yani ekseriyetin tanzim ettiği 
mazbatanın reddi ile Ankara Mebusu İhsan Be
yin teklif inin kabulünü teklif ediyorum.. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Mec
lisi Âliniz af hakkında iki madded kanuniye 
yapmıştır. İki nevi af kanunu yapmıştır. Birisi 
afal hakkında binisi eşhas hakkındadır. Efal 
hakkında olanlar müdafaai memleket uğrunda 
ika edilen ahval hakkında idi. Diğeri ise eşhas 
hakkındaki kanundur ki: Yalnız cezalan affe-
dilımiştir. Eğer eşhas arasında vukubulan bilû
mum ceraim. affedilmek lâzımgelseydi, Meclisi Âli
niz ikinci bir kanuna lüzum görmiyecekti. Yani ee-
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raimi adiyeden doilıayı yapılan kanıma lüzum' 
görımiyecıekti. Çünkü oradaki cezalar nısfa in
dirilmiştir ve o tarihler çerçevesi arasındaki 
af da hepsi dâlbil olurdu. Binaenaleyh Heyeti 
Gelilenizin maksadı müdafaai memleket uğrun
da hizmet edenlere ımaksnrdur. Zaten bu hu
sus encümenlerde müzakere edilirken, bunlar 
(mevzuuibaihsoilmuışjtur, yani müdafaai meımlelket 
uğrunda ika edilmiş olan efalin cürüm asddo-
kınmıyacağı hakkındaki kanun encümende 
müzakere edilirlken o vakit müdafaai ım'emle-
ketin bizzat başında bulunan zevattan bâzıla
rı dediler k i : Bizim maiyetimizde bulunan bir
çok kimseler firar ettiler ve esnayı firarların
da birçok ceraim ika (ettiler buyurdular. Bina
enaleyh bu tarih çerçevesi arasına alınırsa bun
lar da dâhil olmak lâzımgelir. Halbuki bunlar 
diki türlü cürüm irtikâbetmişlerdir M, birisi fi
r a r etmek diğeri de cürüm, irtikâhetaeleridir. 
Bnaenaleyh o «mensubiyet» kaydı behıemahıal 
baki kalmalk lâzımjgelir, Çünkü Mıeolisi Âliniz 
bu fikirde bulunmasaydı ikinci bir kanun çı
kartmaya lüzum görmezdi. İkinci bir kanun çı
karması bunu zaten tefsir etmiştir. Sonra; 
bunda mudibi şek olan mesele tarih meselesi
dir. Yani falan tarihten filân tarihe kadar me
selesidir. Fakat bu falan, tarih muteberdir, ya
ni Kovayı Milliyeye mensubiyet kaydı ile mu
kayyettir. İşte o mensubiyet katedilımiş veya
hut firar etmiş veyahut cürüm ika etmiş ise 
zannederim ki, Ibu 'gibileri affetmek cürüm 
•olur. (Şüphe yok sesleri) Binaenaleyh ikinci 
ımaddedeki istisna meselesi bu umumdan istis
na değildir. Mensubiyeti ıbaM olduğu halde ba
zıları hıyaneti vataniyede bulunmuşlardır ki, 
ıo eşhas malûmdur. O kayırt omdan dolayı kon
muştur. Yıani Kuvayı MilMyede mensubiyetleri 
mevcut iken o anda hiyaneti vataniyede bu
lunmuş olanlardır. Binaenaleyh bu müstesna
dır.. 

NECİP B. ('Mardin) — Ethem Bey gibi. 
ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) —Baş

kaları dahil değildir. Tarihte, tarih çerçevesi 
arasına alınması - henüz muahede tasdik edil
mezden evvel '.mücadele bitmemiştir binaenaleyh 
tarihi o vakte kadar uzatmak caiz değildir -
denildi ve tarih çerçevesi de onun içerisine 
girdi. Binaenaleyh tarih meselesinde mensubi
yet muteberdir ve o, o suretle yazılmıştır. Bi
naenaleyh başka suretle kayda mahal yoktur 

ve Miecüsi Âli bunu bu suretle yapmıştır. Ve 
'ikindi bir kanunla bunu bu suretle yapmıştır. 
Ve ikinci bir kanunla bunu "bu suretle tefsir 
3tmiştir. B'aşka şeye maihal yoktur. 

ALİ SUBUBİ Ef. (Karalhisan Şarki) — 
Efendim müzakere epeyi uzadı. Onun için söy
lenen söyleri tekrar^etmek suretiyle Heyeti Ge-
lileyi tasdi etmek istemem. Mâruzâtıma baş
lamazdan evvel Adliye Vekâleti Celilesini bu 
teıfsirri talebeden tezkeresinde, ruhu kanuna 
tamamen muvafık olarak bastt ve temhidettiğd 
•mütalâattan dolayı bilhassa tebrik ederim. 
Adliye Encümenimiz bu tefsiri yaparken maz
batalarında şu fıkra ile sarahaten göstermiş 
oldukları veçhile ki, fıkrayı aynen okuyorum. 
«Ve gerçi nıislbetleıri resmen ve hakikaten katî 
ve kalbîl müdafaa heyet ve cemiyetlerinden, 
ihıraaedilen kesan ile fiilen hizimet ve muave-
netıleri hitam bulmuş olan eşhasın '.memleket
lerinde ikametleri esnasında bu müddetler zar
fında alelade ika ettikleri efalin kanunun şü
mulüne dâhil olmaması lâzımigeleoeği mütalâa 
kılınmış ise de yani Adliye Encümeni dahi pek 
nuısilbolarak kendi içtihadiyle bu mütalâada 
bulunmuştur. Qok doğru, çok ıgüızel. Sonra bu 
mütalâasına talilen biır şey söylüyor, «oibabda 
cereyan eden müzakerat zabıtnamelerinin tet-" 
kikinden anlaşılan maksat ve bariz termıayülâıta. 
göre sazifüİiiM'r 'müddetler arasında eş
hası mebhuseye kabili lisıniadolan her nevi 'efa
lin tahkik ımahiyeiti ile hangisinin sebebi adi
den mütevellit ve hangisinin muhafazai vartan 
kasıt ve gayesinden münbais bulunduğunu 
tetkiki bile alâkadar olan eşhasın tesir ve ıs-
tııra'bmı ve rencide edilmesini tevlidedeibilece-
ği mülâbazasıiyle hu noktalara mütaallik olan 
takrirler ekseriyetle ret edildiğinden» bilbahis 
rağbeti katedildikten sonra ika ettikleri eerai-
min dahi bu kanunun dairei şümulünde olacağı 
neticesine varmıştır. Fakat encümenin - evvel
ce Okuduğum fıkra ile - hakikaten. mrusibolan 
mütalâatını muallel zannettiği Heyeti Umumi
ye müzakeresi onların telâkki ettiği mahiyette 
değildir. Çünlkü Heyeti Umumiye esnayı mü
zakerede şu temayülü izhar 'etmiş, ne demiş? 
Böyle Kuvayı Milliye mensubini tarafından 
ika olunan cemimin mahiyeti kabili (tetkik 
değildir. Yani müdafaai memlekete müta
allik midir, değil midir? Bu, kabili tetkik de
ğildir ve bu tetkik bu zevatı rencide eder. 
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Onun için bunlar tarafımdan İka edilen efaıl, is
ter müdafaai memleket uğrunda olsuın, isıteır 
olmıaısıın affedelim diye müzakere cereyan et
miş, bu çok güzel, fakat cürtmün mahiyetini 
tetkik başlka, o şahsın vaziyetini tetkik başıka. 
Yanıi kendilerinin istinadettiği delil başka, var
dıkları netice başka. Heyeti Umumıiyenin izhar 
.ettiği o temayülât bu hâdiseye delil olmak ma
hiyetinde değildir. Sonra ımaddai kanuniye ga
yet sarihtir. (Her nevi cemiyet ve heyetlerle 
müfrezeılerin kumanda ve efrat ve mıenısuıbi-
ni...) Şimdi öyle bir şahıs farz edelim ki, eemi-
yetlerden kovulmuş her hangi bir şey dolayı-
siyle nıislbeti kaitedilmiş, ihracedilmiş, kovul
muş, sonra gelip evinde oturumken bir cüranü 
adi ika ettiği zaımıan kanunun istihdaf ettiği 
mensubiyet sıfatı o adamda mevcut değildir. 
Ona biz o vaikit yani o cüranü iika ettiği zaman 
Kuvayı Milliye mensubu diyemeyiz 'ki... Eğer 
diyebilseik o zatfııan cürüm ne olursa olsun ka
bili af deriz. Falkaıt oma diyemiyoruz ki, çün
kü ibraoedilmıiştir.. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efen
dim. O kanunun maddesinin aşağısını okuyu-
nuz. 

ALİ SURURİ Ef. (Devamla) — Hangisini 
efendim? İkindi fıkrayı mı! Feridun Fikri Be
yin okuduğu fıkrayı mı % 

MUSTAFA FEYZİ- Ef. (Konya) — Emir
leriyle hareket ederler... 

ALİ SURURİ Ef. (Devamla) — Hay hay 
okudum efendim. Çok ıgüzel «ona itiraz 'etmiyo
rum, rica ederian, 'sadetten çıfomıyalun. Kuman-
dan'larınm ve (mensuplarının 'emriyle hareket 
edenler, evet mazharı aftır. Fakat tefsir olu
nan 'mesele o değildir İki... Tefsir 'olunan me
sele, her hangi .bir sebeple mensulbolduğu ce
miyetten ıtardolunduiktan ve nispeti (kated'iıldik-
ten sonra 'ika ettiği ceraimin dâhili af olup ol
mamasıdır. Adliye Encümenimiz hakikaten 
çok 'güzel 'mütalâa 'etmiş yalnız Heyeti Umum'i-
yede cereyan eden (müzakereyi istidlal doğru 
değildir. Heyeti Umumiyenin izhar ettiği arzu 
başka, ıbu hâdise yine başkadır. Onun için çok 
rica ederim, mesele 'mühimdir. Her (halde bu
nu Adliye Encümenine tevdi edelim, bir daha 
tetkik 'etsinler, bu her halde şayanı tetkiktir. 
Burada doğrudan doğruya karar vermeyi ben
deniz muvafık «bulmuyorum. ıŞurasını da ilâve 

•edelim iki beyefendiler, hiç şüphe yoktur üıi 
heyeti celileyi böyle bir !kanun ısdarına saik 
olan sebep, memlekete hizmet ©den efrat ve eş
hasa bir mükâfattır ve zıatem mıaJİûmua'lileridir 
ki, bizim fıkhımızda dahi vardır. Her hangi 
bir mücrimden 'menfan âmmeye hadim bir ba
sene zuhur ederse onun mücazatı icra olunmaz. 
Bu, devri Mâmda, sadrı dıslâmda dahi vukubul-
muş şeylerdendir. 

Binaenaleyh Kuvayi Milliyeye ve bu gibi 
cemiyetlere inltisabedenlerim müdafaai memle
ket uğrunda olmıyan efalini ide af, onlara bir 
mükâfat idi. Yani onların mıemleketlerine kar
şı olan hizimetlerine ımu'kalbil bir mükâfatı mil
liye idi. Bir şahıs iki, o cemiyetten «kovulmuş. 
memlekete hizmeti ımesbuk değil, nasıl olur da 
onun ika ettiği bir 'cürmü adiyi, cürüm .addet
meyiz? Bu ne dereceye 'kadar ımuvafıkı made-
let olur? Çok rica 'ederim, bunu hir daha Ad
liye Encümenine ıgömderelim. 

REİS — Müzakerenin 'kifayetine dair tak
rirler vardır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim. 
Adliye Vekâletinin taleb ettiği tefsirde yalnız 
mevzuuıbahsolan no'kta, Müdafaai Hukuk Ce
miyetinden kovulmuş bir ferdin vaziyeti değil
dir. Bendenizin işaret (ettiğim nokta, Müdafaai 
Hukuk Cemiyetine meansubolınıakta berdevam, 
elyevm mukayyet müdafaai hukuk âzası, bo
ğulmamış. Fakat her masılsa 'elinden bir cü
rüm çıkmış, Heyeti Gelileniz bunu affetmiştir. 
Şimdi bunun affında tereddüt olunuyor. Bu
nun affında 'tereddüt var mıdır efendiler? (Ha
yır sesleri) Halbuki talebolunan tefsirde Ku
vayı Milliyeye ımensuholan ve Müdafaai Hu
kuk Cemiyeti âzasından (bulunan ve Kuvayı 
Milliyeye mensubiyeti içim 'cümlesinin ittifak 
ettiği bir fert bir cürüm yapmış, onun dahi 
bu fiilî bir fiili âdidir, maksat vatani ile yapıl
mamıştır, diyerek dairei affın kendisine teş
milinden hazer ediliyor. Meselenin birinci nok
tası budur. İkinci noktaya gelince; bendenizin 
ve arkadaşlarımızım vicdanı üzerinde hakika
ten mühim ibir tazyik vardır. Biz nasıl olur da 
Müdafaai Hukuk Cemiyetinden (kovulmuş, 
tardolunmuş ıbir adama bu kanunu teşmil ede
riz diyerefeten, cidden bu gibilerin aleyhinde 
bu kanunda acaba bir (kelime hir harf bulur 
muyuz diye uğraştık. Faikat hulaımadı'k efendi
ler. 
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ALİ SÜRURt E l (Karahisarı Şarki) — 
Açık, açık... 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Açık 
değildir. O adamlar için vazıı kamumun mensu
biyet kelimesi de kâfi değildir. (Muımaileyhi-
min emirleriyle hareket etmiş olan ahar zevat) 
deniyor. Binaenaleyh ibare sarihtir. Bu ibared 
kanuniyenin şümulü üzerinde de durmak lâ-
zımıgeiir. Bidayeten birimci maddede beyan 
'olunan kimselerden olup da bilâhara hıyaneti 
vataniye fazÜhasını irıtikâbedenler istisna edil-
iniyor. Yoksa 'mensubiyetime hitam verilmiş fa
ka t Müeadelei Miilliyede şu veya bu suretle 
hizmet etımıiş kimselere karşı vazıı kanun ale
lıtlak, Mücadele! Müliyede ıhıizımet etmiş olan
ların affını söylemiş, ef alimi cürüm addetme-
ımiştir. Bu babta vazıı kamum, tarihi cezamız
da misli nâmesbu dlaealk derecede refet ve yük
sek bir noktayı tecelli ettirmiştir. Binaenaleyh 
•efendiler, vazıı kanun biziz diye rüou edeme
yiz. Madem ki, Heyeti Gelileııüz rüou ediyorsu
nuz... (Yok sesleri) Binaenaleyh noktaıi naza
rımız taayyün etmiştir. Bu babta zabıtlar geti
rilip alenen okunabilir. Vazıı kanonun noktai 
nazaırı, Kuvayı Milliyeye bir, iki, üç, yirmi 
gün ne* olursa olsun mensuıbolaınlar bilûmum 
efaMmden dolayı bu iki tarih arasımda alelıt
lak cürümlerinin bir cürüm addedilmemesidıir. 
(öyle şey yok sesleri) Vazıı kanunun noktai 
nazarı budur. Biziım Adliye Encümeninin nak
lettiği mesuliyet budur. Üıst tarafında ekseri
yet nerede teeelli ederse oradadır. Encümen 
reyini kanaatimi derin tetikikata ibtima ettire
rek arz ediyor. İçtihat, içtihatla nakzokınımaz. 
Heyeti öelile istediği gibi ittihazı kararda muh
tardır, o karara biz de serfüru ederiz. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (lamiır) — 
Efendim Adliye Vekâletinin tereddüt eylediği 
meseleyi izah edeyim de nasıl tefsir buyurur
sanız o suretle icra olunur. Malûmıuibsanıınız, 
bu meselede dört nevi <cürüm vardır. Kuvayı 
Milliye, harekâtı milliye için bir için birtakım 
efradı cem etmiş, tahşidetmiş, silah bedest ola
rak cepheye götürmüş. Bunların şu vaziyeti ne
dir? Kuvayı Milliyeye mensubiyettir. Şu sı
fat, şu mensubiyet devam ettikçe bir cürüm ika 
'etmişler. Âdi bir cürüm, üç cürüm, beş cürüm, 
onbeş cürüm. Muaftır, bunda tereddüt yok. 
Henüz Kuvayı Milliyeye intisabetmedeın, on
dan evvel de cürüm ika etmişler. Onda da şüp

he yok, ıcürüm yok. Bundan sonra da düri cü
rüm vardır. Birisi, o zatlar silâhbedest ve Ku
vayı Milliyeye men'sulbolduğu halde harekâtı 
milliye lesnasımdaki halkkı bilâhara kendiliğin
den münkati olmuş, yani cephe dağılmış, ken
disine lüzum kalmamış, terhis olunmuş... As-

' kerler gilbi terhis .edilmişler. Yerlerine yurtla
rına, tarlaları başına gitmişlerdir, aradan bir 
müddet ıgıeçtikten sonra 4 - 5 ay sonra tarlasın
da çift sürüp dururken âdiyen bir cürüm irti-
kâbetmiş bu .zat muaf mıdır? (Değildir sesle-
ri) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Muaftır 
efendim. Nasıl olur, şâmildir, zabıtları okuya
lım. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Rica ederim, şimdiden bana cevap vermeyi
niz, reylerle cevap veıriırsiiniz. İkincüsi, kendili
ğinden inikıtadır. Nislbet münkati olmuş. Bu 
efradın Kuvayı Milliyeye irtibatı, intisabı 
mnınlkati olmuş, kendiliğinden meşru bir sunette 
resmen terhis olunmuştur. Ondam sonra bir cü
rüm ika etmiş bu da muaf mıdır? Veyahut bu 
zatların, harekâtı milliye rüesası tarafından işe 
yaramıyaeakları .görülmüş, tardedilmiş, def edil-
'îiiş, işe yaramaz, şarlatan bir adammış, kendi
sinden hayır olmadığı için koğulmuş. Gitmiş. 
Sonra bir cürüm irtikâlbetmiş, bu da muaf mı
dır? (Hayır sesleri). Sonra bir üçüncüsü var: 
Firar etmiş, firardan sonra gitmiş bir cürüm 
ika etmiş bu da muaf mıdır? Ama yine o ta
rihte; bu da muaf mıdır? Bunlara rey verme
nizi rica ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Efen
dim mesele mühimdir. Adliye Vekili Bey kürsü
ye gelsinler sual soracağım. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir 
vardır. Ali Bey. .Sual için buyurunuz. 

ALİ B. (Urfa) — Beyefendi nisbeti katlolu-
nanlar için birşey buyururlar. Nisbeti katedil-
likten sonra muaf mıdır, değil midir ? 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Efendim. Onu Meclisten soruyorum. Meclis na
sıl isterse tefsir etsin. 

ALİ B. (Urfa) — Müsaade buyurunuz o 
vukuattan sonra bir kısmı firarda bulunuyor. 
aranılmıyor, bir kısmı hapsaneden halâs olmuş, 
bir kısım elan mefkuftur. Birçok yerlerden so
ruluyor. Onun için izahat istedim. 

ı 
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ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Bu, tefsir ile hallolunacak meseledir. Bende
nizin de rica ettiğim mesele işte budur. Tabiî 
ibendenizin tacildeki, ricamdaki esiba'b budur ki, 
k'aıtî bir tefsir kararı verdisin de bir ıdaba li'ti-
razata mahal kalmasın, onu tatbik edelim ve 
teşevvüşatı menedelim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
zatıâliniz söylerken yalnız Kuıvayı Milliye men
subu diyorsunuz. Vâzıı kanun yalnız Kuvayı Mil
liye mensupbu dememiştir. Vazıı kanun müda
faa cemiyetleri demiştir. Müdafaai Hukuk Ce
miyetlerine elan mensujbiyeti baki olanlara.. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Onun nislbeti var demektir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Nisbeti 
olanlara, bugün âzası bulunanlara şâmil olup ol
madığı hakkında da tereddüt ediyorsunuz. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Hayır efendim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Onda da 
tereddüt var, tereddüt ediyorsunuz. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Arz ettim efendim. Mensub olanlar diyor. Nis-
bet mevcut ise söz yok. Mesele nisbeti kat'olun-
muş, yalhut münkati olmuş.. Mesele bundadır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — O halde 
zatıâlinize soruyorum. Telâkkiyi âlinize nazaran 
müdafaai hukuk âzasından bulunan ve mücahe-
dei milliye esnasında Müdafaai Hukuk safların
da hizmet etmiş olan ve elan âza bulunan bir 
adam hakkında işibu kanun ahkâmının tatbikte 
ıtereddüdeden müddeiumumi, maihpusiyeti nâ-
meşrua cürmünü irtikâbediyor mu etmiyor mu? 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Hayır, etmiyor. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Ediyor 
efendim, ediyor. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Böyle varsa - fakat yoktur - tahkik edilir çıka
rılır. ıMesele orada değildir, mesele bu nisbetin 
katında veya inkıtamdadır. 

REİS — Vekil Beyefendi. 'Sualler hitam 
bulmamıştır. 

ŞEYH SAFFET Ef. (Urfa) — Malûmuâlmiz, 
«'bu kanunun hükmü Lozan Sulhunun tarihi 
tastikma kadar» diye madde sarihtir. Mua/hede-

nin Mecliste tastiki tarihine kadar efali cürüm 
addetmiyoruz. Harekâtı Milliye Lozan Sulıhünün 
Mecliste tasdiki tarihine kadar devam etmiş 
midir? Buna cevap veriniz. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Devam etmiştir. Fakat .mesele orada değil, Nis
beti kat'olunanlar, inkıtaa uğrıyanlar hakkında 
tefsir lâzımdır. Bunu Meclisten soruyorum. 

FUAD B. (Rize) — Bir lira verir. Sahte ve
sika alır; <bu suretle kurtulur. 

REİS — Fuad Beyefendi. Zatıâlinize söz 
vermedim. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Müsaade 
ederseniz bir sual soracağım. Bir adam bir ay, 
iki ay, üç ay Kuvayı Milliyede bulunsa, ora
dan alâkasını kat'ettikten sonra alet devam ce-
raim irtikâbettiyse onlar da muaf mıdır? 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) ~ 
İşte 'biz de onu soruyoruz, Meclis karar vere
cek, tefsir edecek salâhiyet Meclistedir. -

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Bu ka
nun neşir ve tamim edildikten sonra müddei
umumiler böyle siyyanen şüphe ettiler mi? 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Hayır etmemişlerdir. İhtilâfı âra hâsıl olmuş
tur. Her /biri bir surette tefsir etmiştir. Be
nim ıbile reyimi kabul etmemişlerdir, hakları 
vardır. Meclis tefsir edecektir, Meclis karar ve
recektir. Hariçten kimsenin tefsire salâhiyeti 
yoktur. Onun için tefsir edilsinde ihtilâf ata ma
hal kalmasın diye Meclise gönderdim. 

ALİ iSAıtB B. (Kozan) ,— Reis Bey, &öz is
tiyorum. 

NEOİP B. (Mardin) — Kuvayı Milliye men-
sübininin ne suretle ta'hkik ediyorsunuz? 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (Devamla) — 
Efendim. Kanunda münderiçtir. Hükümeti ma-
halliyenin tasdik ve beyaniyle olacaktır. Ka
nunda sarahat vardır. Maddede (Hükümeti 
mahalliye) denmiştir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — O başka, 
dördüncü maddede denilmiştir. 

HAMDİ B. (Bozok) — Efendim, Kuvayı 
(Milliye mensulbininden bir zat, şu iki tarih ara
sında bir cürüm irtikâbetmiş, elinde de Kuva
yı Milliye mensu'bu olduğuna dair vesikası var. 
Bunu müddeiumumiye ihbar etmişler ki, bu 
adam tardolundu veya kaçtı da o suretle cürüm 
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irtibâibetti. Bunu kim tahkik edecek? (Çok doğ
ru sesleri) bu adam kalacak mı, yoksa tevkif 
mi edilecektir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — İçinden 
çıkılmaz. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİT B. (İzmir) — 
Maddede malûmuâliniz (Hükümeti mahalliye) 
diyor. Hükümeti mahalliye müddeiumumi değil
dir. Kaymakamdır. Müddeiumumiyi, zâbitiye ku
mandanını yanma alır; birlikte tahkikat icra 
ederler. Kimden sorulacaksa resmî ve gayriresmî 
malûmat istihsal ederler ve bu zatın Kuvayı Mil-
liyeye mensubiyetini tahkik ederler. Kendilerinde 
kanaat hâsılolursa derhal tahliye ediyorlar. Bâ
zılarını da mensup değillerdir diye tahliye et
miyorlar. Bunlar, mevkuf kalıyorlar ve bendeni
ze, vekâlete müracaat ediyorlar, itiraz ediyorlar 
ve «biz Kuvayı Milliyeye mensubolduğumuz hal
de bizi tahliye 'etmiyorlar» diyorlar. Bendenizde 
tahkikat icra ediyorum. «Bu zat böyle diyor, siz 
bunu niçin tevkif ediyorsunuz» diyorum, «men
sup değildir» diye cevap geliyor. Bendeniz her-
gün bu iş ile meşgul oluyorum. Onun için rica 
ederim, bu tefsiri biran evvel yapınız mesele bit
sin. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Vekil 
Beyefendi, makamı vekâlet, birinci maddeye ait 
hükmün tefsirini istiyor. Binaenaleyh birinci 
maddenin metni sarihine istinaden şu suali soru
yorum, maddede «Mondros Mütarekesinin tarihi 
akdi olan 30 Teşrinievvel 1334 tarihinden biliti-
bar sulhun Büyük Millet Meclisi tarafından ta
rihi tasdiki olan 23 Ağustos 1339 tarihine kadar 
geçen müddet zarfında» «çok rica ederim» keli
melerin mutlakıyet ve katiyet ifadesine dikkat 
buyurunuz. (Müdafaai memleket maksat ve ga
yesiyle teşekkül etmiş olan her nevi cemiyet ve 
heyetlerde müfrezelerin kumandan ve efrat ve 
mensuıbîni veya mumaileyhimin emirleriyle hare
ket etmiş olan ahar zevat tarafından ika edilmiş 
olan...) diyor. Yine tekrar ediyorum. 30 Teşrini
evvel 1334 tarihiyle 23 Ağustos 1339 tarihi ara
sında ika edilmiş olan... 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (İzmit) — 
Hayır efendim, hayır, öyle değildir. 

SÜREYYA B. (Karesi) — Bu, böyle olduğu
na göre ihraoolunmuş mu, mensubiyeti baki mi? 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
Bu müddet zarfında müteşekkil demektir. (Grü-
rültüler) 

SÜREYYA B. (Karaesi) — Bunu nereden 
çıkarıyorsunuz? İbareyi okuyunuz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Rucu edi
yorsunuz, rucu ediyorsunuz beyefendi. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
Efendim, maddeye nazaran bu müddet zarfında 
müteşekkil demektir. Edat.1 zarf, karinine masruf 
olup. Baidine masruf olmaz. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Basit 
insan meselesidir. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
Zarflar karinine masruf olur. (Rucu ediyor 
sesleri) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Bir da
ha okuyorum. Dikkat ediniz. Basit bir lisan me
selesidir. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (Devamla) — 
Öyle tefsir edin. (Gürültüler) 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir 
vardır. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Kifayet 
aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Kifayet hakkında iki tane takrir 
vardır. Siz kifayet aleyhinde söyliyeceğim diyor
sunuz. Beş dakika için müzakere açılmakta beş 
saat oluyor. Hâlâ devam ediyor. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Kifa
yet aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Buyurunuz... 
AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendi

ler, Adliye Vekili Seyid Bey, bizden Meclisi Ce-
lilenizin mevcudiyeti muhteremesini, istiklâli 
tanımım, memleket ve milletin namus ve istik
lâlini temin veya Kuvayı Milliye mensuplarının 
affı hakkında çıkartmış olduğu kanunun sarih 
ibarelerle yazılmış olan birinci maddesinin tefsi
rini talebetti. (Yaşa, bravo sesleri) 

Bu kanun; müzakeresi esnasında dört defa 
Adliye Encümenine gitti. Nihayet Müdafaai 
Milliye Encümeni âzalarının iştirakiyle müşterek 
encümen; bütün bu nıkatı, yani vekâletin bilâ-
lüzum iştibah ederek bizden sorduğu esasları, tek
rar tekrar tezekkür ederek (Bravo sesleri, alkış
lar) Açık ve katı ifadelerle tavzih ederek Kuva
yı Milliye teşkilâtına mensubolan herhangi bir 
şahsın, muayyen olan şu iki tarih arasında her 
ne şekilde ve mahiyette olursa olsun ika etmiş 
olduğu bilumum ef'alin cürüm addohınmıyaca-
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ğmı tesbit etti. Efendiler dikkat ediniz. Efali 
memmıa demekten cürüm demekten istihya ettik 
ve «efali cürüm addolunmaz» diye mafevkal il
mi hukuk bir tâbir kullandık. Bundan maksadı
nız ne idi? 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Zonguldak Mebu
su Halil Beyin reddedilmiş takririni müdafa 
ediyor. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Bu 
cihetler tavzih edilmelidir, çok şeyler olmuştur, 
mugalâta olmuştur, rica ederim müzakere gayri-
kâfi addedilmelidir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Gayrikâ-
fidir. Dinliyeeeğiz. 

ALÎ SAÎB B. (Kozan) — Zonguldak Mebusu 
Halil Beyin reddedilmiş takririni müdafaa edi
yor... 

REÎS — Rica ederim efendim, müsaade bu
yurunuz. Müzakerenin kifayetini reye koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın. Tekrar reye koyacağım. Müzakereyi kâ
fi görenler lütfen ayağa kalksınlar. Kâfi görme
yenler lütfen ayağa kalksınlar. Müzakere kâfi 
görülmemiştir. 

FERÎDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Kâfi de
ğildir. Zabıtları okuyacağız. 

REÎS — Buyurun, Recep Bey. 
RECEP B. (Kütahya) — Muhterem arkadaş

larım. Mevzuubahsolan meselenin... (İşitmiyoruz 
sesleri) 

REÎS — Efendim işitilmiyor. Rica ediyorum 
sükût ediniz. 

RECEP B. (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım mevzuubahsolan meselenin Meclisi Âli
ce - bütün vatanın hayatiyle alâkadar olana me-
sailde gösterildiği veçhile - bu sefer dahi ibraz 
ettiği büyük asabiyete alâka ile cidden münase
beti vardır. İBâzı rüfekayı mulhteremem der-
hatır buyururlar ki, 'bu kanun müzakere edil
diği zaman şimdi vekili muhterem tarafından 
burada dermeyan buyurulan ve Meclis Riya
setine yazdıkları tezkerede ehemmiyetli suret
te mevzuuibaJhsedilen ve sorulan mesai ve ona 
müşabih olan diğer mesail hakkında yine ıbu-
ıgünkü derecede büyük bir asabiyet ve feveran 
gösterilmiş ve hatıra gelen ve geimiyen bir
çok kuyudatın vaz'ı için uzun münakaşat cere

yan etmiş ve ıbu kanun, bu müzakerat netice
sinde ortaya konulmuştur. Bu müzakerat esna
sında bugün mevzuühahsolan şekilde behema-
hal ceraimi âdiyenin ıbu cürümlerden dolayı 
mutazarrır ettiği eşhası hususiye veyahut umu-
miyenin hukukuna - bir ıgün Devlet ve millet 
için ihizmet etmiş (olduklarından dolayı bun
lara - diğer vatandaşların hukukuna tecavüz 
hakkı verilmesin diye mutlak, sarih kuyudu 
tahdidiye vaz'edilmesini, bilhassa bendeniz bu 
kürsüden dermeyan etmiştim. Bunun üzerine 
cereyan eden gayet uzun ve hararetli münaka
şat neticesinde bendeniz de kaani oldum ki -
bütün bu arzularıma rağmen - böyle (bıçakla ke
ser gibi hudutlar vaz'etmeye imkân yoktur ve 
muayyen olan maddenin kabuliyle mesele ne
ticelendi. Bilhassa mazbatayı getiren encüme
nin dermeyan ettiği mufassal mütalâat me-
yanmda hatıra gelebilecek Ibütün kuyut ve ih-
timalât ve Sururi Beyefendinin Adliye Encüme
nine nevema tariz gibi ifade ettikleri ve efkârı 
üzerinde sebat ederek hatıra gelebilecek (bütün 
nıkatı tetkik ettikten sonra mevcudolan kanu
nun mutlâkiyeti üzerine tatbik edilmesi husu
sunda karar vermiş olması bendenizce gayet 
doğrudur ve gayet tabiîdir. Muhterem Reşit 
Ağa ıbüyük kardeşimin ve diğer muhterem ar
kadaş ve kardeşlerimizin ifade buyurdukları 
veçhile birgün Kuvayı Milliyeye hizmet ettim 
diye diğer, bingün posta soyan ve diğer bir gün 
bir kadının mukaddeısatına taarruz «eden, daha 
öbürgün diğer (bir fazihayı irtifeâıbeden adam
lar da bulunur. Elbette vardır ve olur. Zan
nediyorum ki, hiejbir arkadaş, bütün cürümler 
muafolsun diyen arkadaşlar dahi dâhil oldu
ğu halde bingün vatan ve millete hizmet üzerine 
bir gün yine vatan Ve milletin efradı aleyhine 
bir kuvvet sarfetmesi ve bir fazilha irtikâbey-
lemesi hususunda elinde bir senet olmasını ka
bul etmiyor. Böyle bir mesele üzerinde hiçbir 
arkadaşın itiraz etmesine imkân tasavvur ede
miyorum. Yalnız, muhterem .arkadaşlar, her 
kanunda da kabiliyeti tatbikiye var mıdır, yok 
mudur ? Eğer 'bıçakla keser gibi Kuvayı Milliye
ye Ibingün hizmet etmiş olan 'bir zatın bir vatan
daşın yaptığı ıbir cürmü o Kuivayı Milliye men
subiyetinde veya mensulbiyeti bir sebeple zail 
olduktan .sonra yaptığı cürmü muayyen bir su
rette ve kati olarak tahkik ve tesibit etmek im
kânı varsa ıbu katî kanaati ortaya koyalım ve 
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o kuyudu koymak şartiyle hepimiz kaani ola
lım ve onları âdi cürümlerinden dolayı {beheme
hal teerim edelim. (İmkân yok sesleri). 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B (Devamla) — 
Cürmün tarihi vukuu ile şahittir o mesele. 

RıEGEP B. (Kütahya) — Müsaade ıbuyurun, 
'bendeniz 'beyefendiye arzı ceva'bedeyim. Efen
dim. Cürmü tarihi vukuu ile sabittir, buyuru
yorlar. Kendileri kürsüde olmadıkları, için mu
kabil sual soramıyacağım ve mütalâa şeklinde 
dermeyan edeceğim. İki tarih arasında âdi cür
mün tarihi ikaı kabili tesıbittir. Fakat ihtilâl 
zamanında. Devletin muntazam işliyen adliye 
makinası var idi ise, kuyudu .zâibitâsı var idi ise 
teshit edebilirler. Bendeniz bu noktai nazar
dan daıhi Adliye Vekili Muhtereminin fikrinde 
değilim. Çünkü Kuvayı Adliye ve Kuvayı Za
bıta, ıbütün ibu cürümlerin ikâ edildiği ve Ku
vayı Milliyenin bu memlekette çalıştığı zaman
larda faaliyeti muntazamada bulunmamıştır. 
Polis Ibulunmadığı, hiçjbir .adliye memuru buMı-
madığı yerlerde, diyebilirim ki, arkadaşlar! 'bir 
çok ceraim esnayı mensubiyette ikâ edilmiş ola
bilir. iBundan başka, asıl mülhim nokta burada
dır. Arkadaşlar, cürmün tarihi ikamda değil.. 
Cemiyete nisbeti hangi tarihte, başlayıp hangi 
tarihte meşru, hakiki veyahut gayrihakiki bir 
selbeple bu intisabının hangi yerde münkati ol
duğunu teshit etmek lâzım. Bunu Adliye Ve
kili Muhteremi veya diğer muhterem bir ar
kadaşım ispat edebilirler mi ki, bu Ibir kayıt 
tarihiyle teabit edilebilsin? (Muhaldir sesleri). 
Muhterem arkadaşlar vaktiyle Kuvayı Milliye-
ye kumandanlık etmiş, serdarlık etmiş rüfeka-
yı mulhteremeye tariz için değil fakat ibu bapta
ki fikri âcizanemi izah için süyliyeceğim ki, 
vaktiyle Kuvayı Milliye kumandanlığı etmiş 
olmak vaziyetinde bulunan bir zata sorsak ki 
«sizin zamanınızda, müfrezenize mensubolan 
şu adam hangi tarihte müfrezenizden ayrılmış
tır1?» bu bapta muntazam ordunun künye def
terlerindeki (Refti âmedî) kayıtları .gibi bize 
muntazam ıbir kayıt verebilirler mi? (Yok ses
leri). Muhterem Hafız İbrahim Efendi o vakit 
Kuvayı Milliye kumandanlığı etmiş ıbir timsali 
Muhteremdir, bir arkadaştır. Bendenizin o su
alime o sıfatla kendileri müspet bir cevap ver
diler. (Edemeyiz) diyorlar. Muhterem arkadaş
lar şu halde ne olacaktır? Bir adamın kendi
siyle beraber ıbulunduğu emsalinin mâfü bulun

duğu 'bir cürümden dolayı mahkûm edilip edil
memesini buıgün şu veya bu sıfatta bulunan 
bir zatın takdiri zatisine havale ve tevdi ede
ceğiz. (Çok doğru sesleri). 

Efendiler, Devlet işi böyle görülmez. Devlet 
işi Devletin muntazam makinalarınm ifayı faali-

. yet eylediği kuyudata istinaden ifa edilir. Ba
husus teerim gibi, af gibi ıbir ferdin hayatına 
taallûk eden mesaile ait iken höyle katî delil 
ve tarihler ve esbalbı suibutiye olmadan hiçıbir 
vakit bir neticei katiyei hükmiyeye varılamaz. 
Bundan sonra muhterem arkadaşlar, farz bu
yurunuz ki bir de Hükümeti mahalliyeler tes-
bit edecektir. Fakat oradaki ifadeler mutlaktır. 
Hükümeti mahalliyeler bir zatın Kuvayı Milli-
yeye mensubolup olmadığını isbat sadedinde 
zikredilmiştir. Fakat, falan tarihte infikak et
tiği Hükümeti mahalliyeden tetkik edilecek de
ğildir. Kanunda böyle bir şey yoktur. Böyle ol
duğunu kabul etsek dahi Hükümeti mahalli-
yenin mercii o ıgün, eşraftan birini çağırıp (ya
hu! Falan adam filân yerden çıkmış. Şu adam 
da şikâyet ediyor. Bu acaba hanıgi tarihte çık
mış?) diyecek. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Kuvayı 
Miilüyeden levvelki oeraim içindir. 

RECEP B. (Devamla) — O 'da «falan adafm-
dlan öğrenirsin...» diyecek ve 'her hangi bir se-
'bdbi şahsi ile omu îBtiziam edecek, ötekini etımi-
yeoelk. Memleket içerisinde hiçhlir. Ikayılt ve deli-
îe müstenit hiçbir 'esasa tabi 'Olmaksızın muay
yen mücrimler hakkımda müspıelt ve mıenfi biır 
tefrik muamelesi yapı'lacak. Efendiler. Tekrar 
edÜyoruım : Bir Devlet 'bu tlarzda mualmeüie ya
pamaz. 

REŞİT AĞA (Mallaltya) — Malhkieıme'lterde 
kuyudu hükmiye vardır. 

RECEP B. (Devamda) — Bendemizin Adliye 
Eocülmeni mazbatasının lehinde oöıan lefk'âr ve 
miüfcalaatımım. fetin'aldettiği eısba'bı arz ediyorum. 
Burudan başka muhterem Sururi Efemldi bize de
diler ki «bizim fıkhımız müsaittir», bu fıikhıimız 
mucibince iyilik yapmış 'olan hir adamım o iyi
liği yapmış .olduğundan diğer Ibir fenalığının 
affı daiz mi? Bendeniz fukahadan değilim, bil-
mîyoruim. Fakat akil ıselüimiime iknsmuen muvafık 
geldi. Şunu arz •edemiy iki, her hıangi 'bir işin 
-evvel ve sonra yapılması arasında niisibeti kati
ye nedir? Sonra muhtenem arikadaşilar! Hiç 
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unu'timıyali'm İki, (mevzuübahsıol'aın {mesele !bu-
g-üdkü mevculdiyeıfci •miTliyemizin ımayeıi ıasiMyesi-
•nd teşkil eıdeın, tleNkÜHâtın içerisinde Idoğrulıar, eğ
rililer, haklılar ve haksızlar, nıüeıûmler, (masum
lar diye muayyen olmıyan 'hudut iîe tlaihdiidedil-
miş iki k'srnı, 'iki parça olacaktır. Bendenizin fik-
nl'niıe 'g-öre id'ü'şmaın ils'tilüâsiyle, ;bir 'tiüırllü âlâım ve 
fecayi ile memleketin başına fırtına veya afatı 
semaviye gibi. büyütk (bir iüstlilâ 'belâsı goİTi'İMtir. 
Bu belânın 'ieahatı oClanalk imuiaıyym haklar. 
ımuayyien sebeplerle bâzı yerlerde .mıınSkat'i -r.Ö-
ırnu'şitur. Bunlarım kıısımen talm-irinii, ımukadıdes 
olmla'lsla 'beralber (mümkün ollmıyan 'bir ıs!c!beple 
!bir mlülâhaz'a ile Ibülfcün 'İhmal ieitim.dk Idloğru İde-
pildir. Keza vaiktiyle hizimet /etmiş laldalmliirı hak
sız lodiaırak 'tecrime müntıehi îfoir yoldaın yürüye
rek mlesele'yi hall.ctimıemiiynn arnikam yolkftur, Bi
naenaleyh Adliye Encümeni maızbatalsım hali 
h'azırı ille 'kabul edenek •'karaunun ıltllalkı cari ol-
smaisımıa karar verımenizi rica ddeıijm. (Müzakere 
!kâ£i ısteisl eri) 

REİS — Müzalkerıeınin kifayetlimi rey;Jn!':7e 
vez'ediyomm. Kifayeti ımüzalkcın? 'halikı r>ida ta!k-
rir vardır. Müzakeren'uı kifayetlini kaîbul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini rey?, vaiz'ödüyo
rum. Müzakeremin kifayieıtnırm kabul dtîm.6yen?!8-r 
lütfen el kaldırsın. Müzakerenin 'kifayeti kabul1 

•eidilmfetir Tia'kr'Mer okunacak : 

Riyaseti Cellyeye' 
Müzakere kâfidir. Adliye Enıoümıenıi imanlı-

tamının aynen reye vaz'ımı teklif eyleri:1?;. 
Rizıs Eskişehir 

Anmet Fuat Emlin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Adliye Encümeninin mazbatasının reddi ile 

İhsan Beyin takririnin tâyini esami ile reye vaz'-
edilmesini teklif ederiz. 

13 . 2 . 1340 
İzmir Muş 

Şükrü İlyas Sami 
Diyarbekir Bayezid 

Zülfi Süleyman Sudi 
Trabzon Çanakkale 
Rahmi Şükrü 
Trabzon Rize 

Ahmed Muhtar Ali 
İsparta Ankara 

Hüseyin Hüsnü İhsan 

İzmit 
Safvet 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Malatya 
Reşit 

Adana 
Zamir 

Malatya 
Mahmud Nedim 

Konya 
Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Kuvayı Milliye demek ashabı bedrin sünneti 

celâdetine imtisal etmiş bir zümrei naciyedir. 
Velevki. cüzi ve munkati bir nisbetlerı bulunsa 
da her halde müstehakkı hürmettirler. Binaena
leyh Adliye Encümeni Mazbatasının hemen ka
bul buyurulmasmı teklif eylerim. 

13 . 2 . 1340 
İsparta 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Adliye Encümeni mazbatasının reye vaz'mı 

teklif ederim. 
Van 

İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Kuvayı Milliyeden kat'ı alâka ettikten son

ra ika eyledikleri müteaddit ceraim einaiyeden 
affedilmesi kavanini mevzuaya, adalete, mantı-
ka muvafık olamıyacağmdan Adliye Encümeni 
mazbatasının reddini teklif eylerim. 

Bayezid 
ISüleyiHMın Sudi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Adliye Encümeni mazba

tasının reddi ile ekalliyet rey dairesinde şekli 
tefsirin kabul edilmesini teklif eylerim. 

Rize 
Ali 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfi ve Adliye Encümeni ekseriye

tinin tefsiri ruhu kanuna sarahaten münâfidir. 
Encümen âzasından İhsan Beyin mazbata zeirin-
de münderiç reyinin kabuliyle ruznameye geçil
mesini arz ve teklif eylerim efendim. 

Trabzon Mebusu 
Rahmi 

Riyaseti Celileye 
Mevzuubahis tefsirin müstenüdünleyhi olan 

kanunun birinci maddesinde münderiç mebde 
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ve münteha tarihleri arasında vukua -gelen efa-
Kn-©ürüm addedilmemesi efradın Müdafaai Hu
kuk («emiyetine mensubiyeti baki kalmak şar-

rtiyle muteber olup nisbetleri kat'ohınduktan 
sonra ika.ettikleri ceraimden dolayı takibatı ka
nuniye »emri bediîn olduğununHefsiren tahtı ka-

jcara;„aluımasını, teklif ederim. 13 Şubat 1340 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 

13 . 2 .1340 
Riyaseti Celiîeye 

iAdlive Encümeninin-tefsir mazbatasının red
di ile (Hizmetinden istiğna hâsd olmak, firar et-

*miş veya kumandanı tarafından koğulmak su
retiyle nisbet ve alâkası inkitaa uğramış veya 
kat'edilmiş olanların bilâhara ika eyledikleri 
cezaimden dolayı takibattan vareste kalamıya-
cakları) şeklinde tefsir edilmesini teklif eyle
rim. 

Ankara 
İhsan 

Riyaseti Celiîeye 
.Müzakere kâfidir. Adliye Encümeninin maz

batasının reye konulmasını teklif ederim. 
Gazianteb 

Şahin 

"Riyaseti "Celiley e 
Adliye "Encümeninin tefsiri muvafiki adâl et 

değildir. Adalete muvafık olarak tefsir edilmek 
üzere tekrar ^encümene iactesini teklif eylerim. 

T Malatya1 Mebusu 
Reşit 

Riyaseti Celiîeye 
Kanunun tefsiri hakkında Adliye Encümeni 

.âzasından Ankara Mebusu. İhsan Beyin mütatlâ-

.asuıın. reye, ıkonmasmın • teklif ederim. 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 

"Riyaseti "Celiîeye 
Kanun mücrim taraftarıdır. Bu kanun mü

zakere edilirken hukuku şâhsiyede af buyurul-
muştu. Koğulan yahut cephenin dağılması se-

-bfebıyle ayrılanların tahkikinde müşkülât hâsıl 
'olacakı gibi,tefsir de aftan bir nevi ricat de-
tmek §ldaîğandan vâridolan Adliye Encümeni 
•iâ^taflâasınm kabulünü rica eylerim. 

Muş • 
*öaman!Kadri 

REİS— Efendim evvelemirde btt mâîSbffifea-
mn tekrar Adliye Encümenine iadesini teklif 

' ediyorlar. (Hayır, hayır, sesleri) 
Efendim. Adliye Eneümeni: mütalâasında -yi

ne musir mıdır efendim? 
FERİDUN FİKRİ B: (Dersim)—- Bemirrgibi 

musirdir efendim. 
(Malatya Mebusu Reşit A.ğanm "takriri tek

rar okundu.) 
REİS— Efendim, bu teklifi kabul edenler 

lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. .Teklif red
dedilmiştir. Bundan sonra efendim... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Bey, 
takrirleri ayrı ayrı reye koymaya lüzum yok. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, Eskişe
hir Mebusu Abdullah Azmi Efendi ile Ankara 
Mebusu İhsan Beyin takriri vardır. (Abdullah 
Azmi Efendi ile Ankara Mebusu İhsan Tfeyin 
takrirleri tekrar okundu.) (Ret sadaları)'Efen
dim. Rica ederim söz söylemekliğimc vakit bı
rakınız. 

REŞİT Ağa (Malatya)-— Onbeş imzalı tak
rir vardır. Tâyini esamiyle reye koymak,. Nisam-
namei Dahilî ahkâmmdandır... 

REİS — Efendim rica ederim, söz vermedim 
zâtıâlinizc... 

Efendim, İhsan Beyin Mazbatadaki itirazatı-
m. ayrı bir surette tefsir şeklinde kabul etmek 
mi istiyorsunuz? 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) —"Ben
deniz takririmde izah ettim. Okunursa anlaşılır. 

REİS — Evet, fakat ayrıca reye koyalım mı? 
Yoksa tâyini esamiyle reye vaz'olunmasma; dair 
onbeş imzalı teklif var onu mu koyalım? Malû-
muâliniz Adliye Encümeni mazbatasının reddi 
ile İhsan Beyin takririnin tâyini esamiyle reye 
vaz'ına dair onbeş imzalı takrir vardır. Bunu 
reye koyacağım. (Ankara Mebusu 4hsan Beyin 
takriri tekrar okundu.) Efendim, bu takriri ka
bul edenler beyaz, kabul etmiyenler kırmıza rey 
puslası vereceklerdir. (Anlaşılmadı, «esleri) 
Efendim, bir daha izah edeyim. İhsan Beyin tak
ririni kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı 
rey varakası verecektir. 

HAFIZ İBRAHİM B. (İsparta) — Mazbata
nın tâyini esamiyle reye konulması lâzımgeUrdi. 

REİS — Efendim İhsan: Beyin takririnin tâ
yini :esamiyle teye ^omı^Qasıaiijstiyo»lar^^«ft-
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enaleyh İhsan Beyin takririni kabul edenler -be
yaz, reddedenler kırmızı rey varakası verecek
tir. Efendim, reylerini istimal ctmiyen rüfeka 
varsa lütfen istimal etsin. 

Rey istihsali hitam bulmuştur. Neticei arayı 
arz ediyorum. Reye iştirak eden azanın adedi 
(125) olduğu için muamele tamam değildir. Re
ye koyduğumuz İhsan Beyin takriri hakkında 
(64) rey kabul, (59) rey ret, (2) müstenkif var
dır. Binaenaleyh ikinci defa reye konacaktır. 
(Yoklama suretiyle, sesleri) 

REİS — Ertesi günü, yarın tekrar reye ko
yacağız. Şehramaneti Kanununun müzakeresine 
devam edeceğiz. (Ekseriyet yok, sesleri) Yokla
ma yapacağız. 

(Bolu dairei intihabiyesinden yoklamaya baş
lanmıştır.) 

REİS — Efendim, 145 kişi vardır. Ekseriye
timiz vardır. Müzakereye devam edeceğiz. Şeh-
ramanati teşkilâtı hakkındaki Kanunun müza
keresine geçiyoruz. 

3. — Belediye Jcanunu lâyihasının intacına 
değin İstanbul Şehramanati Kanununun bâzı ta
dilât ve tenkihat icrasiyle Ankara'da da tatbiki 
hakkında (1/440) numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası 

6 . 2 . 1340 
T. B. M. M. Riyaseti Celi!esine 

Belediyelerin ihtiyacat ve inkişafını temin 
maksadiyle Dahiliye Vekâleti Cclilesince tan
zim olunup 13 . 1 . 1340 tarih ve (G/136) nu
maralı tezkere ile takdim olunan Belediye Ka
nununun intacına değin şimdilik bâzı tadilât ve 
tenkihat icrasiyle İstanbul Şehramanati Kanu
nunun Ankara'da tatbiki zımnında kezalik ve
kâleti müşarünleyhaca kaleme alınıp İcra Ve
killeri Heyetinin 6 . 3 . 1340 tarihli içtimamda 
ledettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür eden 
lâyihai kanuniye ile esbabı mucibeyi havi tez
kere sureti lef fen takdim kılınmıştır. Müstacc-
len iktisabı kanuniyet eylemesi esbabının istik-
mal buyurulmasını arz ve istirham eylerim efen
dim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
5 . 2 . 1340 

Belediyelerin ihtiyacat ve inkişafatmı temin 
maksadiyle tanzim ve Meclisi Âliye takdim kı-
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lmmış olan Belediye Kanunu ile büyük şehirle
rin de ihtiyacatı medeniye ve asriyesi tahtı te
mine alınmış ise de bu kanunun müzakere ve 
intacı oldukça bir zamana tevakkuf edeceği ci
hetle Türkiye Cumhuriyetinin merkezi bulun
ması hasebiyle ihmali caiz olmıyan Ankara şeh
ri hidematı belediyesinin mihveri matlubunda 
cereyanını teminen şimdilik bâzı tadilât ve tas-
hihat icrasiyle İstanbul Şehramanati Kanunu
nun Ankara'da tatbiki zaruri görülmüştür. 

Şehrin vaziyeti hazırası vazaifi belediyenin 
ehemmiyetle nazarı dikkate alınmasını istilzam 
etmekte olduğundan biran evvel iktisabı kanu-
niyeti esbabının istikmalinc müsaade buyurul-
ması ricasiyle bu bapta tanzim kılman lâyihai 
kanuniye arz ve takdim kılındı efendim. 

Dahiliye Vekili 
Ferid 

Dahiliye Encümeninin Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
İstanbul Şehramanati Kanununun bâzı tadi

lâtla Ankara'da tatbiki hakkında Hükümetçe 
tanzim edilip Heyeti Umumiyece Encümenimize 
havale olunup lâyihai kanuniye tetkik olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe muhtırasında da 
beyan olunduğu veçhile belediyelerin ihtiyacat 
ve inkişafatmı temin maksadiyle tanzim ve Mec
lisi Âliye takdim kılınmış olan Belediye Kanu
nu ile büyük şehirlerinde ihtiyacatı medeniye 
ve asliyesi tahtı temine alınmış ise de bu kanu
nun müzakere ve intaci oldukça bir zamana mü
tevakkıf olduğu cihetle Türkiye Cumhuriyeti
nin merkezi bulunması hasebiyle ihmali caiz ol
mıyan Ankara şehrinin hidematı belediyesinin 
matlup veçhile cereyanını teminen verilmiş olan 
işbu lâyihanın bâzı tadilâtla kabulü encümence 
ekseriyetle takarrür etmiştir. Tadilâtı cedideyi 
havi olan lâyihai mezkûrenin müstaceliyet ka
rarı ile müzakeresini talep ve rica ederiz. 

Ankara Şehramanati Kanunu 

(Hükümetin teklifi) 
Madde 1. — Ankara Şehri kendisine tâbi olan 

bağ ve bahçe ve tarla ve otlakları içerde kal
mak üzere tepelerden geçirilecek hududiyle bir 
şehramaneti teşkil eder. Bu hudut cemiyeti umu-
miyei belediye tarafından tesbit ve haritası tan
zim ettirilir. Hududu gösteren işbu harita Da-
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hiliye Vekâletince tasdik olunduktan sonra kes-
bi katiyet eder. 

Madde 2. — İstanbul Şehramanctince tat
bik edilmekte olan nizamat ve talimat ve mu-
karrerattan Ankara şehri ihtiyacatma uygun 
olanları cemiyeti umumiyei belediyese tetkik 
ve icabında tadil olunarak Dahiliye Vekâletin
ce tasdik edildikten sonra tatbik olunur. 

Madde 3. — Ankara Şehremini Dahiliye Ve
kâleti tarafından nasbolunur. İstanbul Şehre-
mininin vazife ve salâhiyetini haizdir. 

Madde 4. — Ankara Şehramaneti bir dairei 
belediyeden ibarettir. Ankara cemiyeti umumi
yei Belediyesi yirmi dört azadan teşekkül eder. 
İntihabat kırksekiz âza için Vilâyat Belediye 
Kanununa tevfikan icra edilir. 

Madde 5. — Ankara Cemiyeti Umumiyei Be
lediyesi Şehremininin riyaseti altında toplanır 
ve İstanbul Cemiyeti Umumiyei Belediyesinin 
vazife ve salâhiyetini haizdir. 

Madde 6. — Ankara Şehramaneti Bütçesi Ce
miyeti Umumiyei Belediyece tanzim ve Dahili
ye Vekâletince tasdik edildikten sonra tatbik 
olunur. 

Madde 7. — Ankara Şehramaneti umuru fen
niye, sıhhiye, hesabiye, tahririye, hukukiye mü
dürleri sıhhiye müdürü Sıhhiye Vekâletinin mü
talâası alındıktan sonra diğerleri doğrudan doğ
ruya Dahiliye Vekâleti tarafından diğer memu
rin ve müsdahdemîn şehremini tarafından nasb 
ve azlolunur. 

Madde 8. — Şehramanetinde, umuru fenniye, 
sıhhiye, hesabiye, tahririye ve hukukiye müdür
lerinden mürekkep bir emanet encümeni teşkil 
olunur. Bu encümen belediye meclisleri vazife 
ve salâhiyetini haizdir. 

Madde 9. — Ankara Şehramaneti memurla
rının Devletçe mansubolanlarmın maaşı Dahili
ye Vekâletince ve şehremini tarafından tâyin 
olunacakların da cemiyeti umumiyei belediyece 
tâyir ve tesbit olunur. Bu kabîl memurin hak
kında Mülkiye Tekaüt Kanunu ahkâmı tatbik 
olunacaktır. 

Madde 10. — Ankara Şehramcnetinin zabıtai 
belediye vazaifi polis tarafından ifa olunur. 

Madde 11. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

6 . 2 . 1340 

Başvekil 
İsmet 

Seriye Vekili 
Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili 

Dahiliye Vekili 
Ferid 

Maliye Vekili 
.Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 

Adliye Vekili 
Seyit 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 
• İsmail Safa 

Mübadele İmar ve İskân Vekâleti Vekili 
İsmet 

Dahiliye Encümeninin tadili 

Madde 1. — Aynen kabul. 
Madde 2. — Aynen kabul. 
Madde 3. — Aynen kabul. 
Madde 4. — Ankara Şchramanati bir dairei 

belediyeden ibarettir. Ankara Cemiyeti Umumi
yei Belediyesi yirmi dört azadan teşekkül eder. 
İntihabat kırk sekiz âza için Vilâyet Belediye 
Kanununa tefikan icra edilir. Şehirde sakin ve 
müntahiplik evsafını haiz her ferd rey verir her 
müntehap reyini bizzat ita eder. Belediye Kanu
nunun intihabata mütaallik maddelerindeki 
müddetler rubuna tenzil edilmiştir. 

Madde 5. — Aynen kabul. 
Madde G. — Cemiyeti umumiyei belediye 

kanunen kendisine tevdi edilen vazaifi tecavüz 
ederse Dahiliye Vekâletinin teklifi ve Heyeti 
Vekile kararı ile fesholunur. Cemiyeti umumi
yei belediye ile şehramaneti arasında her hangi 
idari (Fennî, sıhhi, iktisadi) mesailden dolayı ih
tilâf zuhurunda keyfiyet Büyük Millet Meclisi
nin Şûrayı Devlet vazifesini ifa eder Muhakemat 
Heyetinden tetkik olunur. Eğer cemiyeti umu
miyei belediye haklı görülürse şehremini muta-
baat eder. Şehremini haklı görülürse cemiyeti 
umumiyei belediyenin mutabaatı teklif olunur. 
Kabul etmezse Dahiliye Vekâletinin teklifi ile 
Heyeti Vckilece cemiyeti umumiyei belediye fe
sih ve yeniden intihabat icra olunur. 

Madde 7. — Ankara Şehramaneti Bütçesi 
Cemiyeti Umumiyei Belediyece tanzim ve Dahi
liye Vekâletince on gün zarfında tetkik ve tas
dik edildikten sonra tatbik olunur. On gün zar
fında iade veya tasdik edilmezse bütçe meriyülic-
radır. 
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Madde 8. — Ankara Şehramaneti umuru fen
niye', sıhhiye, hesabiye, tahririye ve hukukiye 
müdürleri şehramanctinin inhası ile Dahiliye 
Vekâleti tarafından ve diğer memurin ve müs
tahdemin §ehrcmini tarafından nasıb ve azlolıı-
nur. 

Madde 9. — Şehramanctinde; şchremininin 
riyasetinde umuru fenniye, sıhhiye, hesabiye 
tahririye ve hukukiye müdürlerinden mürekkep 
bir emanet encümeni teşkil olunur. Bu encümen 
belediye meclisleri vazife ve salâhiyetini haiz
dir. 

Madde 10 Aynen kabul. 
Madde 11. — Ankara şehramanetinin zabıtai 

belediye vazaifi polis tarafından ifa olunur. Be
lediyeye mütaallik vazaifte polis müdürü doğ
rudan doğruya şehremini ile muhabere eder. 
Polislerin bu baptaki yolsuzluklarına dair yapı
lacak muamele Memurin Muhakemat Kararna
mesine tabidir. 

Madde 12. — İşbu kanunun hükmü belediye 
kanun lâyihası katiyet kesbedinceye kadar ca
ridir. 

Madde 13. — İşbu kanun neşrinden mute
berdir. 

Madde 14. — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye Vekili memurdur. 

10 . 2 . 1340 
Dahiliye Encümeni 

Reisvckili Mazbata Muharriri Namına 
Karasi Karahisarısahip 

Esasına muhalifim İzzet Ulvi 
Mehmcd Vehbi 

Kâtip Âza 
Karesi Bozok 

Muhalifim Süleyman Sırrı 
Ali Şuuri 

Âza 
Karesi 

Haydar Adil 

İHSAN HAM1D B. (Ergani) — Vekâlet na
mına kimse yoktur efendim. 

REİS — Haber verdik efendim. Kanun maz
batada geçecektir. Mamafih arzu ederseniz ka
nunu b k defa okuyalım (Hayır sesleri) Ka
nunun, heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
yar mı? 

ALİ ŞUURİ B. (Karesi.) — Efendim her 
fırtınaya bir sükûn mevcut imiş. Kuvayı Mil

liye meselesi do bir fırtına gibi geldi geçti. 
Onlar kendileri de fırtınayı temsil ederlerdi. 
(Sonu yağmur oldu. Rahmetli fırtına sesleri) 
arasındaki fark birinin yapıcı, diğerinin yı
kıcı olmasındadır. Şimdi bu Şchramaneti Ka
nununu kemali sükûnetle tetkik ve münakaşa ede
lim. Efendim kanunların mahiyotini en iyi teşrih 
eden şey esbabı mucibesidir. Bendeniz bunu 
esbabı mucibeslni okuduğum vakit hayrete 
düştüm. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahip) — 
Zaten muhalifsiniz. 

ALÎ ŞUURİ B. (Devamla) — Tabiî efendim; 
izah edeceğim «belediyelerin ihtiyacat ve in
kişaf atını temin maksadıyla- tanzim ve Meclisi 
Âliye takdim kılınmış olan Belediye Kanunu 
ile büyük şehirlerin ihtiyacatı medeniye ve 
asriyesi tahtı temine alınmış ise de bu kanu
nun müzakere ve intacı oldukça uzun bir za
mana tevakkuf edeceği cihetle» diyor şu hal
de Hükümet bunu esaslı surette düşünmüş, 
Mc2İİ3İ Âliye sevk etmiş, oradan Dâhiliye En
cümenine gelmiştir. Bendeniz de Dâhiliye En
cümeninin naçiz bir uzvu olmak itibariyle 
arz ederim k'ı bu derdesti tetkiktir ve hayli 
ilerlemiştir. Böyle yarım tedbire ne lüzum gö
rülmüştür. Bunun esbabı var efendim. Sâfi-
yo'ı'mden kloıoe şüph-3 .etmesin. Biz'nı pereötiş 
ettiğimiz esasattan fena halde tebaüdü is
tilzam eden cihetleri görülüyor. Arz edeyim. 
İkinci maddede «İstanbul şehramanetince tat
bik edilmekte olan nizamat ve talimat ve mu-
karrerattan Ankara şehri ihtiyaeatma uygun 
olanlara cemiyeti umumiyei belediyece tet
kik ve icabında tad'l olunarak Dâhiliye Ve
kâletince tasdik edildikten sonra tatbik olun
muş» bunlar öyle nizamlardı ki içlerinde ica
bında kanun mahiyetini haiz olanlar da var
dır ve sonra Dâhiliye Vekâletince tasdik edil
dikten sonra tatbik olunuyor diyor. Halbu
ki zannederim Meclisi Âliniz nizamnamelerin 
bile tanzimini Heyeti Vükâlâya vermiş değil
siniz. (öyle bir karar yoktur sesleri) Var
dır. Dâhiliye Encümeni arkadaşlarımın abdi 
âcise karşı hürmeti mahsusları vardır. Hükü
metin teklifinden daha fazla olarak bir al
tıncı madde bendenizin olmadığım zaman
da tahrir edilmiştir. Bütün arkadaşlarımın ka
naatlerine hürmetkarım. Benim de kanaatleri
mi sükûtla istima etmelerini rica ederim. Altın-
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cı..: maddede «Cemiyeti Umumiye! belediye 
kanunen kendisine tevdi edilen vazaifi teca
vüz ederse Dâhiliye Vekâletinin teklifi ve He
yeti Vekile kararı ile fesholunur denmiş» ben 
bunu bizim dairci teşriiyemizde bir garibe ola
rak telâkkiden başka bir şey yapamıyacağım. 

BİR MEBUS BEY — Dâhiliye Encümeni 
niçin yaptı? 

AHMET SÜREYYA B. (Karesi) — Ilataâlût 
düşünmüş. 

ALI ŞUURİ B. (Devamla) — Bendeniz bun
ların kanaatlerine hürmet ediyorum. Sonra bu
rada bir yedinci madde görüyoruz ki Hükü
met tarafından tanzim edilmiştir ve Ankara 
Şehramaneti umuru fenniye, sihhiye, hesabiye, 
tahririye, 'hukukiye müdürleri sıhhiye müdürü 
ıSıhhiye Vekâletinin mütalâası alındıktan sonra 
diğerleri doğrudan doğruya Dâhiliye Vekâleti 
tarafından diğer memurin ve müstahdemin şeh
remini tarafından nasb ve tâyin olunur.» Şu 
ıbalde beyefendiler bu şohramanoti Dâhiliye Vc-
(kâletine merbut bir müessesei memurin men
zilesine iniyor. Bendeniz diğer 'kısımlardan sar
fınazar ederek esasata geliyorum. Efendiler, 
vâzıı kanunlar teşri hususunda bilâ'kayduşart 
'bütün kudreti haiz midir? Hiçbir kayıt ile mu
kayyet değil midir? Hukuku tabiiye gibi, na
zariyatı hukukiye gibi ve hukuku esasiye ve 
(hukuku. becerin tebellür etmiş csasatı gibi bir 
şeyle mukayyet değil miyiz? Elbette muikayyc-
diz. Şu halde Teşkilâtı Esasiyemiz natamam 
»olmakla beraber elde mevcut hututu esasiyc-
sinden birinci maddesini tejkil eden maddeyi 
okuyayım. «Hâkimiyet Bilâlkaydüşart milletin
dir. idare usulü halkın mukadderatını bizzat 
veya bilfiil tedvir etmesi esasına müstenittir,» 
dedikten sonra çok rica ederim böyle bir teşki
li nasıl olup da kabul edeceğiz? Ben bunda 
hayretteyim. Eğer şehramano^i demek behoma-
dıal Dâhiliye Vekâletinin emir ve arzusu ile 
hareket öden bir müessesei memurin demekse 
ve behemahal bunda müdahalei idariye şartsa, 
başka suretle maksadı temine yol yoksa onu 
(bilemem; fakat maksat bir şehrin tanzifi, tan
zimi, tenviri ise elimizde yeni yapılan bir ka
nun vardır. Ihtiyacat hazıra nazarı dikkate alı
narak pekâlâ böyle bir kanun vücuda getiri
lebilir. Kendileri burada olmadığı için bir şey 
söylemiyorum. Kendilerinin havsalai faaliyeti 
o kadar .geniştir ki âdeta balina balığını geçer. 

Fcrid Beyin bu iştihai faalânesi istiyor ki her 
tarafta eli olsun her taraf emriyle 'hareket et
sin. Biz buna razı olmayız ve zannetmem ki 

arkadaşlar da razı olsun. Bundan maada bey
efendiler, bir taraftan Köy Kanunu yapıyoruz. 
Milletin kendisinin kendi idare etmesi esasını 
hararetle, perestişkârlıkla kabul ediyoruz. Ve 
bu hukuku onların üzerine tesbit ediyoruz. Çün
kü hak zaten kendilerinindir. Belediye kanun
larını kendileri getirmişlerdir. Bizde derdesti 
tetkiktir, bu yarın tedbirlere katiyen lüzum 
yoktur. Milletin kabiliyeti hakkında da iştibah 
tcvlidedeeek derecede gördüğüm için bu muzır 
kanunun derhal reddini ve bunun için Mecli
sin ufak 'bir zaman sarf etmesini rica ediyo
rum. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim usul hak
kında müsaade buyurun, Dâhiliye Vekili bura
da bulunmadan 'bu kanun nasıl müzakere edili
yor? 

REİS — Usul hakkında söyliyeceğiniz bu 
mu idi? Dâhiliye Vekiline malûmat verdik 
efendim. Kendisi Heyeti Vekikde olduğu içki 
gelemiyeceklerini söylediler. Aynı zamanda He
yeti Celile bugün bu kanunu müzakeresine ka
rar verdi. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Dâhiliye 
Encümeni var efendim. 

REİS — Dâhiliye Encümeni burada, Vekil 
Beye tekrar haber- gönderdik Vekâlet namına bir 
zatı göndermelerini haber verdik. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, elimizde bu
lunan Belediye Kanunu 93 Meclisi Mebusanmın 
millete yegâne yadigâr olarak bıraktığı bir Ka
nundur. O tarihten bu ana kadar Ankara şeh
rinde her ferdin belediye riyaseti intihabında 
bir hakkı vardır ve bu hakkı kullanmakta idi, bu
nu devri istipdatta da kullandı. Devri Meşruti
yette kullandı ve devri Cumhuriyette de bugüne 
kadar kullanmaktadır. Bunu hangi sebeple nez'-
cdiyoruz? 

Birinci umdemizi okuyalım. Hâkimiyet bilâ-
kaydüşart milletindir, idare usulü halkın mukad
deratını bizzat veya bilfiil tedvin etmesi esasına 
müstenittir. Milletin hakikî ve yegâne mümessi
li Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin haricinde hiçbir fert, hiçbir 
kuvvet ve hiçbir makam mukadderatı milliyeye 
hâkim olamaz. 

— 825 — 
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Binaenaleyh bilcümle kavaninin tanziminde 
her nevi teşkilâtta idarenin alelûmum teferrua
tında, terbiyei umumiye ve iktisat hususa tında 
hâkimiyeti milliye esasa ti dâhilinde hareket olu
nacaktır. Binaenaleyh halkın elinde bulunan hak
kı intihabı alacaksınız. Memleketlerinin işlerini 
görmelerini ellerinden alacaksınız ve diyeceksiniz 
ki, efendiler! Hâkimiyeti milliye buna derler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Mütalâa
nı Teşkilâtı Esasiyeye sakla. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Avrupa'da böyle
d i r 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz, 
zatıâlinizln de ilânı arkasında koştuğumuz birin
ci umdeden bahsediyorum. Paris'ten bahsediyo
rum. Ankara'dan bahsediyorum. Binaenaleyh 
böyle elli seneden beri halkın kendi sarih bir hak
kını bugün acaba ne için nez'ediyoruzf Ankara 
imar edilecekmiş ve merkezimizdir inşallah, ile
lebet merkezimiz kalacaktır. Bendeniz de evvel
den beri bu kanaatteyim ve inşallah da Anadolu'
nun selâmeti namına merkez kalsın. Bu merkezin 
biranevvel imar edilmesi, ihya edilmesi lâzımge-
lir. Bunda hepimiz müttefikiz. Acaba bunu imar 
ve ihya edip etmemek Dâhiliye Vekili Muhtere
minin intihabettiği bir şehremlnlnin bulunmama
sından mı neşet ediyor? Yani bir Dâhiliye Vekili 
memleketin imarı için reyinde isabet edip intiha-
bedecek bir adam bulabiliyor da bütün memleke
tin sükkânı, sizler dahi intihapta dâhil olduğunuz 
halde bir adam bulmanın imkânını bulamıyor 
musunuz? 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahip) — 
Nerede, gösteriniz? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, müsaade bu
yurunuz. Zatıâliniz asabiyet göstermeyiniz. Bu
raya geliniz de burada fikirlerimi reddedersiniz. 
Acaba yok mudur? .Zahire bakıp da Ruşen Eşref 
Bey gibi hırçınlananlar hakikaten böyle düşü
nül*. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahip) — 
Hırçmlanmıyorum. Vakadan bahsediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Elde mevcut hangi 
vesaitle ve hangi kanunla, Ankara bu iman gös
termemiştir. Dün müzaekre buyurduğunuz Rüsu
mu Belediye Kanununu ne vakit çıkarırsanız, be
lediyenin bugünkü idare usulü ve şekli itibariyle 
birtakım bağları vardır. Bu bağlar çözülürse ve 

I yeni bir belediye kanunu yaparsanız, o vakit halk 
memleketin idaresinde bir servet membaına, bir 
varidat membaına sahibolur ve kendisinde bir 
kudret ve salâhiyet görür. Bakalım bunu da bir 
kere tecrübe ederiz. Vadimizin hakiki, kavlimi-

I zln fiilen de sabit olduğunu gösteririz, ondan son
ra deriz ki: İşte kabiliyetleri yoktur. Henüz daha 
tecrübe etmedik. Henüz böyle bir şeye bakmadık. 
Ellerindeki kırık dökük vesaitle bugün yaptıkları
na çok şükür edelim. Binaenaleyh bendeniz böy
le hukuku milliyeyi gasp mahiyetinde olan bir lâ
yihanın Meclisi Âlinizden ve birinci umdeye bü-

I tün bütün açık ve bariz bir surette muarız olan 
bir lâyihanın buradan çıkmasına taraftar değilim. 
Reddini teklif ediyorum. 

DÂHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA İZZET 
ULVİ B. (Karahisarı Sahip) — Muhterem arka
daşlar bu kanunun encümende müzakeresi esna
sında aramızda ihtilâf hâsıl olmuştu. Tabiî Veh
bi Beyin Ali Şuuri Bey arkadaşımızın beyanatm-

I dan bu ihtilâf malûm olmuştur. Encümenin ek
seriyetinin mahsulü olan bu kanunun ne gibi te-

I mayülâtı fikriye tahtında husule geldiğini arz 
etmek isterim. Efendim, biz, büyük bir inkılâp 
ile yeni bir Türkiye'nin temellerini kurduk ve 
Cumhuriyet ilân ettik. Ankara'nın merkez olması
nı da kabul ettik. Bütün dünyanın enzarı ve dâ-

I hilin ümidi şüphesiz bizim üzerimize bütün kuv
vetiyle dikilmiştir. Halbuki yâr ve ağyar Anka
ra'ya geliyor. Ankara'nın halini görüyor. Zan-

I nederim ki, bu, hariçteki düşmanlarımızı memnun 
I eder bir emare olabilir ve dâhilde de her halde 

iyi bir tesir yapmaz. Çünkü bir insanın ne ya-
I pabileceği ve bir heyeti muhteremenin ne yapabi

leceği oturduğu, bulunduğu en yakın idaresi al
tında bulunduğu yerden bir dereceye kadar ma
lûm olur. 

TALÂT B. (Ardahan) — Arslan bulunduğu 
yatağından belli olur. 

İZZET ULVİ B. (Devamla) — Evet öyle der
ler. Darbımeseldir, efendim. Bir hayat vardır ve 
bu hayatın icaba ti vardır. Bir tahkikat vardır. Bir 
de mefkure vardır. Mefkure çok caziptir. Mefku
remiz umdelerimizde dâhildir. Bittabi onu taki-
bedeceğiz. Hâkimiyeti milliye bizim için en kavi 
bir esastır. Onun için hayatımızı vereceğiz ve ver
dik de, içimizde verenler vardır. Böyle olmakla 
beraber bir de hayatı kurtaramazsak, hayatı haki-

[ kiyi kurtaramazsak ve hayatı hakikiyi mefkure-
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sinde giderken bunu nazarı itibara almazsak mef
kure hakikaten bir hayal, bir hülya, belki bir hiç 
olur. Ali Şuuri Bey arkadaşımız, kanunun bâzı 
noktalarına itiraz ettiler, «Yakında Belediye Ka
nunu çıkacaktır. Derdestir, Hükümet veriyor böy
le yarım tedbirlere ihtiyaç yoktur.» buyurdular. 

ALİ ŞUURİ B. (Karesi) — Esbaptan biri 
de ö. 

İZZET ULVİ B. (Devamla) — Biri budur. 
Diğerlerini tadadedeceğim. Bir de bu kanun bi
zi prestiş ettiğimiz esasattan fena halde uzaklaş
tırıyor diyerek, zannederim hâkimiyeti milliye 
esasına işaret buyurmak istediler. Sonra nizamna
me, talimatname tâdilinin meclisi umumii bele
diyeye verilmesine itiraz buyurdular. Bunları sı
rası geldiği vakit tabiî maddelerde müzakere et
mekle beraber şimdi esas mesele mevzuubahistir. 
Efendim! Belediye burada müntehaptır. Seneler
den beri müntehaptır. Vazifesini acaba iyi ifa 
edebiliyor mu? (Asla sesleri.") 

RUŞEN EŞREF B. (Karaıhisarı Sahib) ' — 
Hayır. 

İZZET ULVİ B. (Davamla) — Peki! Beledi
ye vazifesini ifa edemiyor diye lâğv mı edece
ğiz? Hayır lağvetmiyeeeğiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — İfade
nizde hata var efendim. 

REİS — Rica ederim, hatibin sözünü kesme
yiniz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — İyi ke
limesini söyledi de onun için. 

İZZET ULVİ B. (Devamla) — Efendim. 
Evvelâ Fransa Hâkimiyeti Milliyede Cumhuri
yette bizden evvel olduğu halde Paris'te, Li-
yön'da «isim söylemekle malûmat furuşluk ol
masın» belediye reisleri mansuptur, en münev
ver yerimiz olan İstanbul'da da mansuptur. 
İstanfoul Şehremininin ne yaptığını herkes bu
gün görüyor. Gazeteler sitayişte bulunuyorlar. 
Ankara'da mansıtbolmadığı da malûmdur. İzaha 
hacet yoktur. Rica ederim, Hâkimiyeti Milliye 
esasına mugayir hiçbir şey yoktur. Biz hayata 
o maksatla bakacağız ve yine Hâkimiyeti Milli-
yeye bu maksatla vâsıl olaacğız. Bizde belediye 
yalnız şohremininden ibaret değildir. Belediye
de 24 zatlık müntohap âza olacaktır. Bunlar 
tamamen müntehaptır ve Hâkimiyeti Milliyeyi 
temsili . de ondan ibarettir. İkincisi; şehrcaıiin.in'i 
Dahiliye Vekili intihabetmekle zannetmem ki, 

Hâkimiyeti Milliye esasından uzaklaşmış olalım. 
Dâhiliye Vekili kimdir? Elindeki kuvvet yu
kardan .gelmiyor. Hep milletin sinesinden ko
puyor. Bugün Meclis nasıl mileltin sinesinden 
çıkmış ise Daihiliye Vekili de milletin münte-
habıdır. Dahiliye Vekili de .falan zata böyle 
iş yap demekle Hâkimiyeti Milliye esasından 
uzaklaşmamış olur. Bendeniz arkadaşlarımın 
itirazını - ki ekalliyette kalmışlardır gayrivâ-
rit görüyorum. Maddelere geçilmesini teklif edi
yorum. 

•SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Kanunun 
son maddesi cevabı müskittir. 

İZZET ULVİ B. (Devamla) — Evet ka
nunun son maddesi belediye kanununun kesbi 
katiyet etmesine kadar bu kanunun muteber ol
masını meşrut kılıyor, muvakkattir. 

İSMAİL CANBULAT B. (İstanbul) — Pa
ris ve Liyon'da şehreminlerinin mansuboldü-
ğundan bahsettiniz. Daha başka yerde de var
dır dediniz. Lütfen onlardan da bahseder mi
siniz? Paris'teki belediye reisi olan zat aynı 
zamanda validir ve malûmunuzdur ki, bunlar 
bir çok eski inkılâpların neticesi olarak kal
mışlardır. Asri bir devlette, medeni bir mem-
kelette belediye reislerinin nasp ve tâyini vâki 
olduğuna dair bir malûmatınız varsa lütfen ben
denizi tenvir buyurunuz. 

İZZET ULVİ B. (Devamla) — Bendeniz 
bunu misal olarak söyledim, biz hariçten misal 
almaya muhtaç değiliz, Marsilya'da belediye 
reisleri mansuptur. Daha diğer memleketlerde 
de vardır. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Mevzuu, 
manzuru âliniz olan kanunun mazfbata muhar
ririnden evvel iradı kelâm eden arkadaşları
mın noktai nazarlarına göre hulâsa ediyorum. 
Sözleri iki safhaya inkısam ediyor, iki suretle 
tetkik cdiljr, birisi Dâhiliye Vekili şöyledir 
böyledir diye şahıstan bahis buyurulur ki, ben 
burasını ^ geçeceğim. . Çünkü bu kürsü şahsi
yete hiçbir zaman âlot değildir. İkinci me
sele, bergüzarı tarih olan BeledVe Kanunu
nun millete 'bahşettiği hakkı bir h'akkı mil
liyi yıkıyor dediler. Efendiler! Eski zamanda 
yapılıp bugün elimizde bergüzarı tarihî olan 
Beled'ıye Kanunu o zaman movzuu'bahsolur-
du, ki. bu metini enzan umumiyei âliyenize 
arz edilmemiş, iradî tedbir olarak yapılma-



î : 101 13\2.134ö (T: 2 
mışr aîaydi. Hâlbuki efendiler, bu kanun hu
kuki esasiye,} düvel ve milleti biran için in-
kılâilata uğratan ve eski kanunları âli ka-
rarlariyle paçarva gibi birer birer atan He
yeti. Celilenize arz edilen bir kanundur. Eş
kâli Hükümeti şekilden şekite tahvil, hukuku 
esasiyeyi her gün türlü türlü endamlarla gö
zünüzün önünde arzı çehre ettirmeye kabi-
liyattar ıuill<etin hakiki vekilleri önünde mev-
zuubahsolan: kanunlar varken söz diğerlerine 
intjkal edemez. Çünkü iradenize iktiran et
tiği gxın iradei milliyeyi kâfil en kuvvetli 
bir kanun olacaktır. (Bravo sesleri) Binaen
aleyh burada çı'lop söz söyliyscek adam şa
nstan ve bergüzarı tarihî olan Beled'ıye Ka
nunundan değil, iki şeyden bahsetmeliydi. 
Heyeti Âliyeniz müsaade ederse ben o iki 
şeyden burada bahsedeceğim. Efendler, bu 
kanunu size iki cihetten tahlil ediyorum 
ve her hatibin iki noktai nazardan mülâ
haza etmesini temenni ed'ıyorum. O iki cihet
ten biri olarak hatırıma Ankara Belediyesi 
geliyor. Bu noktayı tetkik ettiğim zaman 
n'e itiyorum ve gözümün önüne ne geliyor bi
liyor musunuz ? Köpeklenin sokaklarda memle-
'ketin en aziz halkına tecavüz ettiği sırada 
biri de ona geliyor diyor ki : Köpek sen beni 
affet. Bu memlekette ölüm yağdıran, veba 
yağdıran bin türlü esbap var. Sen ona yar
dır etme. Köpek affediyor. 

Akrabamdan biria'ı yakımda bir ev tutmuş
tur. Üç kere belediyeye beş kere heyeti sıh
hiyeye müracaat etmiştir. Cifelerden, haiş-
lerden türlü türlü ilel Ve emrazdan hâli 
olmıyan sokaklardan geçüm'ıyor. Bu kanu
nu hâtıra getiren şey Ankara Belediyesi ola
bilir. Bunu düşündüğüm zaman birinci çare 
ben buc kanunu görüyorum ve böylo muha-
•keme ediyorum. ikinci nıieseie, efendiler, bu 
Meclis Âlinin, tarihe geçeeok zerrin sahifei 
şerefi. nedir bilir mitsiniz? Sc&izasırli'k nra'hru-
an&yeû mMlöte çaresiz dlaeak lameli yollar 
bulmak: Şu kanun buna engeldir diyebilir 
misinizi" Sekiz asırdan beri inim, inim inli-
yen bu memleketin artık derd!ı sefaletine mah-
ramiyetine çaresaz olacak her hangi bir 
şekle iaadei midyeniz hâkimdir. iradei mil-
liyenizin •istediği gibi bu ımillete saadet yol
ları açabilecek yol ancak bu kanundur. Bu 
•kâaaaşd^ğil bundan daha cşnai bile iradei 

milliye iktiran eder. (esna değil sesleri) Tas
hih ediyorum, maksadım o değildir. Yani 
en mâkul şeyler iradei milliyeye iktiran eder. . 
Tâbirimi mazur görünüz, o tâbiri geri alıyo
rum. Tâbirde münakaşa olmaz. Maksa
dım buradan zaten en mâkul şeyler çıkar de
mektir. Şimdi çok rica ederim. Efendiler 
cihan... Cihan atfı enzar etmiş Meclisi Âlinize 
ve diyor ki : Düşmanı atmakta istihkar, ha
yata harikalar gösteren bu. milletin yeri otur
duğu semti payitahtı, Ankara'sı, Anadolu'su 
acaba bundan sonra nasıl olacaktır? Hari
kalar yaratır, düşmanı denize döker. Tedviri 
umarda, terakkide, içtimaiyatta acaba nasıl 
hatve atacaktır? işte ikinci madde. Bu ka
nunu yaparken bu kanunu düşünürken gözü
nüzün önüne gelecek şey imar 'esasıdır. Sekiz 
asırlık mahrumiyettir. Beşeriyetin mizanı, 
nisvan ve sübyanıdır dedikleri gibi buraya 
ilâve edilecek bir şey daha var, o da oturduğu 
bünyanıdır. Aynı nisvanı, sübyanı ve otur
duğa m'eb anidir, insan yerinden anlaşılır. 
Mili: Payitahta millî bir şekil lâzımdır. Bu
nun harikalar ibda eden bu memleketten, bu
radan başlaması lâzım. Zira ben biliyorum 
ki, şu merkezde kurulacak millî Payitahtın 
etrafına yapılacak bütün şeylerden benim 
memleketim de mesudolacak. Oün'kü medeni
yet saridir. Bulunduğu yerlerden her ta
rafını kucaklar, her tarafını mesut eder. 
Şimdi bu ilk imar Kanununa hakkı millî ve
riliyor. Çünkü 24 âzası oluyor. Her şeyi o 
âzaiar tanzim edecek,, kavanini onlar yapa
cak ve her şey milletin hakkı, olarak .'kendin
de kalacak. Buna dair eskiden b-k*. Belediye 
Kanunu vardır, bunu tamik nasıl olur? Ve 
bir de acaba nüfuzu nazar ve isabeti fikre 
bir tek adam o kadar malik mi? Efendim, 
bir tek adam 'konulmuştur fakat kendisi yap
mıyor. Binaenaleyh mah'ıyeti mesele bu iki 
çehreden mülâhaza edilmelidir. Bu milletin, bu 
Meclisin, en mühim işi tanzim devresidir. Bu
na buradan kendi oturduğu yerden başlıya-. 
eak, kendi «oturduğu yeri halledecek, sonra 
ötelere gidecek. Binaenaleyh hararetle kabul 
edilerek müzakere edilmesini teklif ediyorum. 

DAHtLlYE VEKlLt FEKlD B. (Kütahya) 
— Efendim, Heyeti Celileleriner arzv olunan: 
Şehramaneti Kanunu, şehrin en zaruri ihti-
yaeaüni-. süratle temin; etmefc ar«asuna;inEö^:-
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tfaieı m.teim m\$z 
teaî4eia^a»2Pve:teklif-- ©&i'ka%fcİR.. Bu- kanuaiüm-
yaiaöfc- ve^jU tatbiki. ihtî aziıddL'mfizaikeEê 'edê -
ceğiniizannederd&n^ Fakat işin.İtrisine- diğer 
mesaili y^^bütoaasa.hâkiaüye'^jmilliye mesaili 
ithal,edildi. Bendeniz* öyle zannediyorum • ki, 
b*umü^kew münasebetiyle hâkimiyeti. mi iye 
iîxesaksiniıı^katiy©n mıtvsuubahsolmıya burada 
mahalli yoktur., 

AHMETT SÜREYYA BT (Karesi) — 'Fam 
sahası... Belediye teşkilatı millet ocağı... 

DAHMYE VEKÎLÎ FEEÎB B. (Devamla) 
— Mendim 'müsaade buyurursanız zatıâlİniz de 
anlaksınız ki, hakikaten bu mesele mevzuu. 
bankedûmesine mahal yoktur. 

AMMED S t e E Y A A B . (Karesi)— Eğer 
şHodideHi sonra anlsyaeaksa'm... Anlamıyayım, 
ban^ zennediyorum ki, çoktan- ve çok anlaau-
Çl*3^ 

DMffilYETVEKÎLÎ FEKÎD~ B. (Devama) 
Heyeti" (^liîelernre arz- edîen mesele, ancak 
•ê fcâlî" HMünretîmizlir ve~ hukuku vaz&ifimizle 
bir* tefrikr vazaif meselesidir, yani hâkimi-
yetî nrilliye-messlesideğildir. 

AHMEIX SÜREYYA, B, (Karesi) — Tama-' 
men 

DÂİÖLtY£ VEKlLÎ FERİD B. (rfevamla) 
—-Tefrikıuvazaif meselesi, malûmuâliniz. Dev
letin- teşkilâta cdariyesHide idarei umumiyesi 
okuv, idarei nıahalliyesi olur, idarei belediyesi 
'olur*: Bu meselelerden- her birinin- vechi tefrik 
ve- tevzii meselesijdir. Hâkimiyeti milliye*, me-
seişsi katiyen, mevzuuıbahis de^ildİT. Filhakika 
arkadaşlarımızdan. bâzılarmın ? Hey<et Celile-
lenizes a£z- edilen teklifaUn,:^u veya: bu nok
tadan dolayı- maslahata:tevafuk etmemesi da-
layrsiyle biraz daha vâsi veyahut biraz daha 
anash'düt. olması ihtimaJi olabilir. Bunu tahdi-
dedelim veya tevsi edelim. Memleketin ihti
yacı bu şekildedir, tarzlarında vâki olan içti-
hâdşi&ira şüphesiz tamamiyîe iştirak ederiz ve 
asıi mevzuubahsölacak, bu ictihadâtın müzake-
re^fö. Hâkimiyeti milliye ile ne alâkası var-
dtt*t Heftdile» yine sizin kanunlarınızda" bır-
gtaPher taraıgr bir kumandana,;her hangi bir 
mfcnratuıasa zamam geldiği zaman efradı 
müfett iş biır adamnr kurşuna: dizilmesi - emri 
nfcverfycamaiîcr; salâhiyetini veriyoTsunuz ve * 
y«p$r^ Bu^itfidilf I H â k ^ ^ 

ğaywr bir harekat midir? Kâtiyeni.' Yinerha
kimiyeti milliyenin dahilindedir. Neden? Ç^a^ 
kü-o ̂ emrisa» veriyorsunuz; p salâhiyeti- si t ve
riyorsunuz. Bu meselede de yine aynı suretten 
dir, hâkimiyeti milliye meselesi ntevzuabah-
solmaz. Çünkü; Heyeti Celileniz. idarei umumi
ye hususunda kendisine tahsis etmek istediği 
hukuku nasıl ki muhafaza ederse idarei mahat* 
liyeye-vermek istediği hukuku-da idarei ma-
haüîyeye tahsis-ve tefrik eder ve o husustaki 
salâhiyeti yine ona ita eder. İdarei beled%ff£ 
ye aidolanı da yine; idarei belediyeye bahis\ 
ve teveih-eder. Onu tevcih ve daima istediği 
zamanda-geri almak salâhiyetidir- ki hâkimi-, 
yeti milliye- meselesidir. Yoksa bu hususta" 
hâkimiyeti milliye meselesi mevzuubahis. de* 
ğildir. Bu idarei maslahat meselesidir. Maşlar 
h&tm istilzam ettiği hususat meselesidir. Evet 
efendiler. Mantıki olarak arzu edeceğimiz 
şey alelıtlak idarei hugus:yede, idarei mahâl^ 
üyede:-vev idarei belediyede' teşkilât olmak 
üzere* kabtd ettiğimiz teşkilâtı mutlâkiyeti tânr-
me ile;- yani mantıkin istilzam ettiği bütün-

; salâhiyetle kendi hududuna, kendi salâhiye
tine malik olmak ihtiyacıdır. Mantık bunu 
ieabeder. Fakat vâzır kanun" yalnız mantıkla; 
müeyyet değildir. Vâzu Kanun' memleketin/ 
ihtiyacını temin ile mükelleftir. Onun ihtiyar 
cim. temin etmek, için» eğer isterse, her han
gi bir kademede ve her hangi şekilde olursa 
olsun kendisinin- hukukunu, muhafaza eder. 
Yani-devairimahsusaya vermiş, olduğu - hak
lardan- bâzılarını tay, ve bend, eder takyideder, 
Heyeti€elileniziiry kendisi muhafaza ettiği hu» 
kukoıasıL istimal edilir? Heyeti-Celileniz kendi 
âzâsı-meyanında-her hangi bir dairenin- ici'.a 
vazifesini, görmek» üzere tefrik ettiği arka
daşına. o - vazifeyi icrayı tevdi- ederek- doğru-
dan-doğmya - idarei umumiyeye - hasır- ve tah
sis- ettiği hususatı- icra, ettkic ve but hâkimi* 
yet Meselesi değildir. Mantık itibariyle; arcr 
ediyoruaıki kabul edeceğimiz- her hangi bkî 
belediye ver her hangi bir idarei mahalliye teş* 

; küâtiada^bütün. salâhiyetleri kendilerine vef&t_ 
meiiyiızuFakat eğer o salâhiyelâ. vermeyigerefc 
siyasete^ gerek idareten, gerek maslâhaten 
muvafık .görmezsek-«vakit mantıka ̂ teaviyet* 
le-mutll^ai>o salâhiyeti vermekte ısrar- etmek: 
mi Iâzımgelir. Yoksa memleketin: menfaatinia. 

} istilzamı ettiği, sutette. her- hangim bir- kitasaa^ 

—--OtP^'ı-ı— 
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takyid ve kendi elinde idare etmesi mi lâzım-
gelir? 

ALİ ŞUUR! B. (Karesi) — Daha salâhiyet 
vermedik ki. 

DÂHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Müsaade buyurun efendim. Verdik verme
dik meselesi değildir. Ortada bir ihtiyaç me
selesidir. Efendim, her memlekette siyasi nok-
tai nazardan bâzı beledî teşkilâtta vazıı ka
nun yine takyidat vaz'etmişt'r. Beyefendiler. 
Buyuruyorlar ki, (Meselâ payitahtlarda) Ang
losakson memleketleri gibi asırlardan beri 
bu hususta tecrübe sahibi olmuş, asırlardan 
beri kendi intihablarmı yapmaya alışmış olan 
yerler müstesna olmak üzere diğer memleket
lerde siyasi merkezlerin belediye esasları, be
lediye heyetleri Hükümeti merkeziyenin , 
vâzıı kanunun, .asıl idarei umumiyeye vâzral-
yed bulunan kuvvetler elinde bırakılmıştır. 
O kadar da değil beyefendiler. Refiki muhtere
mim İstanbul Mebusu Muhteremi sual buyur
dular. O kadar da değil. En asri, en medeni 
teşkilâta malik bulunan - Avrupa'da - memle
ketler vardır ki /alnız merkezlerde değil, en 
küçük şehirlerinin belediyesine kadar bütün 
belediye reisleri Hükümetten mansuptur. Doğ-
ru4an doğruya mansubolan belediye idarele
ri mevcuttur. 

İSMAİL CANBULAT B. (İstanbul) — Me
selâ !. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Meselâ İtalya'da ta Romansından Çlyotya ve 
Yekyas'ma kadar, bir ucundan diğer ucuna 
kadar evet doğrudan doğruya hepsi mansup
tur. Çünkü o memleketin terakkiyatı fikriyesi, 
çünkü o memleketin ihtiyacatı medeniyesi ve 
ihtiyacatı asriyeöi o zamanın vâzıı kanununu 
bu tarzda ittihazı harekete, bu tarzda ittiha
zı karara icbar etmiştir ve bundan da bir men
faat hâsıl olmuştur. Mazarrat hâsıl olmamış
tır. Binaenaleyh efendiler. Siyaseten, siyaset 
itibariyle biz teşkilâtı müstakbelemizde diğer 
hükümetlerin merkezlerindeki diğerlerinden 
sarfınazar etsek bile bâzı teşkilâtımızı muhak
kak idarei umumiyemizin elinde bulundura
cağız. Bunu siyaset icabettiriyor. Bugün İstan
bul şehramanetini doğrudan doğruya orada 
teşekkül edecek vâsi âdeta belki Heyeti Çeli
klerinin adedine müsavi olabilecek bir cemi
yeti umumiyei belediyenin intihabına terk ve 

tevdi etmeye razı olur musunuz? Katiyen ola
mazsınız. Çünkü olmak memleketi idare etme
yi bilmemektir. Binaenaleyh, onun gibi bir 
memleketin merkezi idaresi olan ve tekmil teş
kilâtı mevcut bulunan, en yüksek adamları 
oraya cclbetmiş bulunan bir mahalde de yine 
belediye teşkilâtında onun mensubolmasmı is
tilzam edecek hususat vardır. Ankara'da bu
na ilâve edilecek bir şey daha vardır ki o da 
Ankara'nın müstacelen imara olan ihtiyacıdır. 
Efendiler! 1340 senesinde en mübrem, en zaru
ri ikmal ât vücuda getirilmek üzere Heyeti 
Celilenizden bâzı tahsisat talebolunacaktır. 
O halde Hükümet tarafından vâki olan bu mua
veneti, Devlet tarafından vâki olacak bu mua
veneti şüphesiz yine mensubolacak ve aynı su
rette müteselsilen manyabolacak adamlar vası-
tasiylc idare ettirmek daha muvafık olacaktır. 
Bu demek değildir ki, katiyen gayrimesüldür. 
Hayır efendiler. Mesuldürler. Her noktasında 
murakabenize tabidir. Her noktasında hâkimi
yeti milliyenizc münkattır. Bu mesele müna
sebetiyle daha şümullü olmak üzere belediye 
teşkilâtına girmiyorum. İnşallah o husustaki 
mâruzâtımı elan Dahiliye Encümeninde der-
desdi tetkik bulunan Belediye Kanunun bura
ya geld'ıği zaman arz edeceğim ve diyeceğim 
ki memleketin istirahati noktai nazarından di
yeceğim ki, yalnız Ankara için değil, büyük 
şehirler için de hiç olmazsa müntahip bulunan 
cemiyetlerin, Meclisi belediyelerin bize göstere
ceği üç namzedin içerisinden bir tanesi inti-
habedilmek suretiyle yine idarei merkeziye
nin bu hususta bir murakabesi muhafaza edil
sin. (Gürültüler) müsaade buyurunuz mesele
yi şimdi arz' etmiyorum, o kanun geldiği za
man yine ariz ve amik müzakere ederiz. 

AHMET SÜREYYA B. (Karesi) — Merkez
den idare fikriyle müştehir olanlar için bu 
fikir gayet tabiîdir. 

DÂHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Müsaade buyurunuz efendim, geldiği zaman 
ariz ve amik müzakere ederiz. Arzularımızı 
tekabül ettiririz. Fikirlerimizi, iddialarımızı çar
pıştırırız ve Heyeti Celile hâkem olur. Han
gisini memleketin menfaatine muvafık görür
se onu kaıbul eder. İdarede yalnız mantıkla 
hareket edilmez. Memleketin zaruretini ve ihti
yacını düşünmek lâzımdır. Fakat her şeyin fev-
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kinde birşey vardır. O da, bu tarzda vâki olan 
teklifi kanuni ile Hâkimiyeti Milliyeye katiyen 
bir itiraz, katiyen bir tecavüz vâki olmadığı
dır. Karışınızda bulunan Cumhuriyet Hükümeti
nin en büyük meziyeti, en 'büyük gayreti, ken
disince en büyük gayesi Hâkimiyeti Milliyeye 
hürmet etmek, telbaiyet etmektir. Bizden baş
ka şey beklemeyiniz beyefendiler. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir 
vardır. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Aley
hinde söyliyeceğim. 

REİS — Buyurunuz. 
AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen

dim müzakerenin kifayeti aleyhinde söyliyece
ğim. Buna birinci sebep benim de sözüm var
dır. Bana sıra gelmemiştir. İkinci sebep de, so
rulan en canlı bir suale inkâr edilen ve fakat 
Hâkimiyeti Milliye esasına mugayeret teşkil 
eden münafi bir ruh taşıyan şu kanunun ah
kâmı umumiyesi meselesinde ben çok arzu eder
dim ki, Cumhuriyet Hükümetine dâhil olan ve 
onun Dâhiliye Vekâletini idare eden zat bize 
Roma Kıraliyetinden misal getirmesin. Efendi
ler vahdete doğru giden, kıraliyete doğru, sal
tanatlara doğru giden devletlerin idaresiyle hal
ka doğru giden Türkiye Cumhuriyetinin idaresi 
arasında hiçbir münasebet yoktur. Müsaade 
buyurunuz. Bu noktayı tavzih edeyim. Efendi
ler, Müzakereyi kâfi görmeyiniz. Sizi yorma
mış olmak için bu kadarla iktifa ediyorum. 

Riyasete 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini tek

lif ederim. ' • 
Zonıguldak Mebusu 

Tunalı Hilmi 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kalbul et-

I I - < ! • 
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miyenler lütfen el kaldırsın. Müzakere, kâfi 
'görülmüştün Maddelere geçilmesini reyi âlinize 
koyacağım. Maddelere geçilmesini tâyini esamiy
le reye vaz'ını teklif eden on beş imzalı bir tak
rir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Ankara Şehremaneti Kanununun heyeti 

umumiyesinin reddini ve »bu reddin tâyini esa* 
miyle reye vaz'ını teklif eyleriz. 

Karesi 
Mehmed Vehbi 

Erzincan 
Sabit 

Kastamonu 
Halit 

Erzurum 
Ziya 

İstanbul 
İsmail Canbulat 

Erzurum 
Câzim 
Çorum 
Mustafa 

Karesi 
Ali Şuuri 
Giresun 

Hacim Muhittin 
Karesi 

Süreyya 
Kayseri 

Nuh Naci 
Mersin 
Besim 

Erzurum 
Haled 

Güımüşane 
F\aik 

Maraş 
Hacı Mehmed 

REİS •— Efendim maddelere geçilmesini 
tâyini esamiyle reyinize vaz'ediyorum. Bina
enaleyh maddelere geçilmesini kabul edenler 
kabul, reddedenler ret diye isimleri okundukla
rı zaman cevap vepeoeklerd'ir. (Ara istihsal 
edildi) 

Efendim, netice! anayı arz ediyorum: Anka
ra Şehremaneti Kanununun maddelerine ge
çilmesi için 97 âza kabul reyi vermiştir, 19 
âza da ret reyi vermiştir, araya iştirak edem 
azanın adedi 116 olduğu için muamele tamam 
değildir. 

Yarın saat birbuçukta içtima etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,13 

«* 
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Müdafaai Memleket uğrunda ika edilmiş cürümler hakkındaki Kanunun birinci maddesinin tef-
sirine-dair. Adliye Encümeni mazbatasına, müteallik Ankara Mebusu İhsan Beyin tdkrüsiniıı mîu 

cei arası - .' 

Reye (iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

125 
G4 
59 
2 

(Kabul edenler) 

Adana Y ('Talât B.), Aksaray :! (Neg'et B.), 
Amasya : (Nafiz B.), Antalya Y (Ahmet Saki 
Bey.), Ankara : (Uhsan B.), Ayîdın : (İhsan 
B.), Ordu : (RecaiB.), (Halil B.), (Hamdi B.), 
(İLmad. B.), Erzincan : (Sabit B.), Erzurum : 
(Halit B;j; (Cazım E l ) , (Ziya Ef.), Ergani : 
(İhsan Hamit B.), İsparta : (Hüseyin Hüsnü Ef.), 
İstanbul ': (İsmail Canbulat B.), (Hamdi B.), 
(Ali Fethi #.), Eskişehir : (Abdullan Azmi Ef.), 
Elâziz : (NaciB.), İzmit : (İbrahim B.), ('Şükrü 
B.). Beyazid : (Süleyman Sudi B.), Bolu : (Fa-
lih Rıfkı B.), Bilga : (M>ehımed B.), (Şükrü B.), 
Cauik : (Câvid Paşa), (Süleyman. ,Necmi B.), 
Çorum : (Mustafa B.), Hakkâri : (Naami B.), 
Diyarbekir : (Şeref B,), (ZülfiB.), Dize : (Ali 
B.), (Esad B.), Sivas Y (Muammer B.), Saru-

han : (Kemal B.), Trabzon : (Rahmi B.), (Ne
bimde Hamdı B.), (Ahmed Muhtar B.), Karesi : 
(Ali Şuuri B.j," Karahisan Şarki : (Mehmed 
Emin B.), (A!i Suruıt Ef.), (İsmail B.), Ka
rahisan Sahib : (Musa Kuzum B.), Kastamo
nu : (Halid B.), (Hasan Fehmi B:), (Metonned 
B.), (Ali Rıza B.), Kozan : (Ali Şâdi BV), 
Kırşehir : (Mahbub Ef.), Kayseri : (Nuh Nâ:' 
ci B.), (Sabit 13.j, Gümü$ane Y (Hasan Fehmi 
Ef.), (Veysel Rıza B.), Kanığın : (Talat B,), 
(Ziya B.),; Giresun : (Şevket Ef.), Mardin : 
(Abt'ürrezzak Celebi Ef.), (Abdülgani B.),. (Ya-
kup Kadri B.), Maraş : (Ha<n. Mehmed Ef.), 
Malatya : (Reşid Ağa), Muş.: (Hacı llyas Sami 
E l ) , . . 1 " 

(Reddedenler) 
Artvin••••: (Hilmi B.), Adana. : (Zamur B.), 

: (Beşlim^ Ataİay B.),; (Vehbi B.), 
Amasya : (Esıad B.), (Ali Rıza Ef.), Edirne -: 
(FaikB.), Erzurum. : (Münir B..), İsparta : 
(Hatfız İbrahim Ef.), İstanbul- : (Ali Rıza B.), 
Eskişehir ; (Emin B.), Elâziz : (Mustafa B.), 
(Muhiddin.B.)„ Urfa : (Şeyh Safvet Ef.), (Ali 
EL), laııit : (İbrahim Süreyya ,*B.), Bayezid : 
(Şefik B.), Bursa: (Mustafa Fehmi Ef.),Bozdk: 
(Hamdi 15.), (SüLeyman Sırrı B.), Bolu : (Şük
rü" 07), Cöbelib'erelket Y (Avni Bl), Çorum : 
(Fer&d B.), Dıersim : (Feridun Film B.), (Ah-
tmed Şükrü B.), Denizli- : (Mazhar Müfld B.) 
Diyarbekir : (Mehmed B.), Zonguldak : (Tu-

natlı Hilmi B,), (Yusuf Ziya B) , Rize : (Ra
uf B.), (Fuad B,), Siird : (Halil Huki Ef,), 
(Mahmud B.), Siverek : (Kadıü B.), (Mahmud ^ 
Ef.), Gaziantep : (Hafız Şalhm Ef.) (Kılıç,Ali 
B.), (Ferid B.), Karasi : (Ahmed Süreyya B.), 
(Haydar Adil B.), (Mehmet B.), KaraJhisarı Sa
hib : (Sadık B.), (İzzet Ulvi B.), (Ali B.), 
Kastamonu : (Ahmed Mahir Ef.), Kozan : (Ali 
Salb İ3.), Konya ': Mustafa Feyzi Ef.), Kângırı : 
(R«fet B.), Kütahya : (Ragıb B.), (Receb 
B.), (Nuri B.), Mardin i (Derviş B.), (Necib B.), 
Mersin : (Beşlim B.), Malatya : (Hacı Bedir 
Ağa), Muş: (Osman Kadri B.), Van : (Hakta? 
B.), (İbrahim B.), (Münib B.) 

(Müstenkifler 

Karahisan Sahib : (Ruşen Eşref B.), Gire- | sun : (Hacim Muhiddin B.), 

'•»^^JîJj&Je'V-
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Ankara Şehremaneti kanun lâyihasının maddelerine geçilmesi 
takririn ncticed arası 

hakkında verilen onbeş imzalı 

Reye î§t)irak 'edenle* 
Kabul edenler 
Reddedenle i*. 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

116 
97 
19 
0 

Artvin : (Hiiımi B.), Ardahan : (Talat B.), 
Aksaray : (Basim Atalay B.), (Neşet B.), 
Amasya : (Esad Ef.), (Ali Rıza B.), (Nafiz 
B.), Antalya (Ahımed Saki B.), Ankara: (İhsan 
B.), Aydın : (Tahsin B.), Ordu : (İsmail B.), 
(Hamdi B.) (Haiti B.), (Recai B.) Erzurıım : 
(Münir Hüsrev B.) Ertuğrul : (Ahmed İffet 
B.), (Dr. Fikret B.), Ergani : (İhsan Hcmid 
B.), (Kâzıım Vehbi B.), İzmir : (Rahmi B.)5 
(Mahmud Celâl B.), İsparta : (Hüseyin Hüs
nü Ef.), İstanbul : (Ali Fethi B.), (Ali Rıza 
B.), Eskişehir : (Emin B.), (Abdulah B.), 
(Azmi Ef)., Elâziz : (Mustafa B.), (Naci B.), 
Urfa : (Şeyh Saffet Ef.), (Ali B.), İzmit : 
(Saffet B.), (İbrahim Süreyya B.), Bayazıd : 
(Süleyman Sudi B.), (Şefik B.), Bursa : (Re-
fet B.), (Mustafa Fehmi E l ) , Bozok : (Haım-
di B.), (Süleyman Sırrı B.), Bolu : (Doktor 
Emin Cemal B.), Biiga : (Şükrü B.) (Mehmed 
B.),Can'ik : (Cayit Paşa), (Süleyman NecmiB.), 
Hakkâri : (Nazmi B.) Dersim (Feı'ldujn Fikri 
B.), DenMi : (Mazhar Müfid B.), (Necip Ali 

B.), Diyarbekir : (Şeref B.), (Mehaned B.), Ri
ze : (Ekrem B.), (Esat B.), (Rauf B.), (Ali 
B.), (Fuad B.), Zonguldak : (Halil B.), (Tu-
nah Elimi B.), Sürt : (Halil Hulki Ef.), (Mah
mud B.), Sivas : (Halis Turguit B.), (Raskn 
B.), Siverek : (Mahmud B.) Trabzon : (Nebiza-
de Hamdi B.), (Ahmet Muhtar B.), (Raimi B.), 
Gaziantep : (Hafız Şalhi'n Ef.), (Ferld B.), Kı-
nkkiliöe : (Doktor Fuad B.), Karesi : (Haydar 
Ad!U B.), Karahisan Şarki : (İsmail B.), (Ali 
Şururi Ef.), (Me»hmed Emin B.), Karahisan Sa-
hi'b : (Rur.en Eşref B.), (İzzet Ulvi B.), (Mu
sa Kâzıım B.), (Kamil Ef.), Kastamonu : (Hasan 
Fehmi Ef.), Konya : (Mustafa Ef.), Kırşehir : 
Maihbub Ef.), Kayseri : (Sabit B.), Kanığın : 
(Rıfat B.), Kütahya : (Ahmet Ferid B.), (Re
cep B.), (Nuri B.), Giresun : (Şe\lket Ef.), 
Mardin : (Devriş B.), (Necip B.), (Abdülgani 
B.), (Abdürrezzak Celebi Ef.), (Yaikup Kadri 
B.), Malatya : (Mahmud Nedim B.), Menteşe : 
(Esat Ef.), Muş : (Hacı Sami Ef.), (Rıza B.), 
Van : (Hakkı B.), (ibrahim B.), 

(Reddedenler) 

Erzincan : (Salbit B.), Erzurum : (Haled 
B ) . (Cazim Ef.), (Ziya B.) İstanbul : (İsmail 
Canbulat B.), Bolu : (Şükrü B.), Karasi : (Ah
met Süreyya B.), (Ali Şururi B.), (Mehmed 
B.), (Vehbi B.), Kastamonu : (HalJt.B.), Kay

seri : (Nuh Naci B.), Gümüşane : (Veysel Rı
za B.), KângiTi : (Ziya B.), Giresun : (Hacim 
Muhittin B.), Mersin : (Besim B.), Maraş : 
(Hacı Mehmed Ef.), Van : (Münih B.), 
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