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BEÎS — Ekseriyet hâsıl oldu celseyi açıyo- I 
rum. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 
Birinci Celse 

Reisisani Celâleddin Arif, Beyefendinin tahtı Ri
yasetinde birinci celse badezzeval saat iki burukta 
inikadetti. Zaptı sabık kıraat olunarak aynen kabul I 
edildi. Urfa ve- Karahisarı Şarki mebuslarının meza-
bıtı intihabiyeleri ve Tetkiki Mezabıt Encümeninin 
bu bapdaki mazbataları kıraat edilerek mebuslukları 
bilâkaydüşart kabul olundu. Kâzım Karabekir Paşa 
tarafından Rus Sovyet Komiserliğinin elde edilen ta
mimi ile îrşat Heyeti için Dahiliye Encümenince in- l 

Sayfa 
al takriri 285:286 
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Efendi ile arkadaşının, yarı açık mahallerde ka
dın oynatanların muvakkat küreğe konulmala
rına dair takriri hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası 294:302 

8. — Müzakere edilen maddeler: 288 
1. — istanbul Mebusu Doktor Adnan ve Er

zurum Mebusu Hüseyin Avni Beylerin, istan
bul'un işgalini mütaakıp akdolunan mukavelâ-
tın keenlemyekün addine dair teklifi kanunileri 
ile Karahisarı Sahib Mebusu Hulusi Beyle ar
kadaşlarının istanbul Hükümetinin ittihaz et
tiği ve edeceği her türlü taahhüdat ve mukar-
reratın kabul edilmiyeceşine "• dair takriri ve 
Adliye ve Hariciye encümenleri mazbataları 
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2. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, geçen seferberlikte hai'be iştirak eden 
mahpusinin aflarma dair teklifi kanunisi ve Ad
liye Encümeni mazbatası (2/8) 293:294 

tihabolunan zevatın esamisini müş'ir mazbata okundu. 
Sovyet Hükümetine beyanı teşekkür edilmesine dair 
cereyan eden müzakerenin, İzmit Mebusu Sırrı Bey 
tarafından verilen takrir üzerine, kifayetiyle beyanı 
teşekkür edilmesine karar verildi eazımı îslâmiye-
den Şeyh Şerefeddin Efendi Hazretlerinin Meclisi teş
rif buyurdukları ve meşhudat ve ihtisasatmın Şeyh 
Servet Efendi (Bursa) tarafından Meclise arz oluna
cağı Makamı Riyasetten bildirilmiş ve mütaakıben 
Şeyh Servet Efendi Müşarünileyh Hazretlerinin meş
hudat ve ihtisasatmı alkışlar arasında nakil ve izah 
ettikten sonra celse on dakika teneffüs edilmek üzere 
tatil edilmiştir. 

ikinci Celse 
Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri-

»©•<< 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : Z. S. 2,30' 

BEİS — Reisisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KATİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Muhiddin Baha Bey (Bursa) 

— 278 — 
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yasetinde badezzeval saat dört buçukta ikinci celse 
küşadedildi. Erzincan Mebusu Mir Hüseyin Beyin 
takririnin îrşat Encümenine havalesi ve Erzincan'dan 
Abbasoğlu Aşiret Reisinden mevrut telgrafa Divanı 
Riyasetçe teşekkür yazılması takarrür etti. İsparta 
mebuslarının iki takriri Müdafaai Milliye ve Maliye 
encümenlerine, Lâzistan mebuslarının harcırah hak
kındaki derkenarları Heyeti İdareye ve Erzincan Me
busu Tevfik, Kütahya Mebusu Besim Atalay Beylerin 
takrirleri İktisat Encümenine ve Lâzistan mebusları
nın takriri de İrşat Encümenine havale edildi. Badehu 
Ankara Valisinin tezkeresi kıraat ve Kastamonu Me
busu Hayri Beyin takriri Dahiliye ve Nafıa encü
menlerine havale edildi. Karahisar Mebusu Şükrü 
Beyin Lâyiha Encümeni hakkındaki takriri cereyan 
eden müzakerattan sonra Bolu Mebusu Hilmi ve Kır 
şehir Mebusu Müfid Beylerin takrirleri ile beraber 
diğer bir içtimaa tehir ve Adliye Encümeninin Haşim 
Beyin teklifi kanunisi üzerine tanzim etmiş olduğu 
mazbata Heyeti İcraiyeye tevdi olundu. Mevkuf inin 
müracaatı üzerine Adliye Encümeninin redde dair 
tanzim ettiği mazbata kabul ve Antalya mutasarrıf
lığından mevrut telgraf üzerine yine Adliye Encü
menince tanzim edilen mazbata Dahiliye ve Adliye 
vekillerine tevdi olundu. Mütaakıben Kastamonu Mebu
su Abdülkadir Kemali Bey tarafından verilen takrir 
üzerine Adliye Encümeninin mazbatası okunarak mü
zakeresine başlanmış ise de ekseriyet kalmadığı ci
hetle Çarşamba günü encümenlerde çalışmak üzere iç
timain Perşembe günü ezani saat altı buçukta akdedi
leceği ve ruznamei müzakeratın zaptı sauık hulâsası 
ve evrakı varide ile encümenlerden gelen mezabıttan 
ibaret bulunduğu Makamı Riyasetten bittebliğ saat 
yedide içtimaa nihayet verildi. 

R E İ S — Zabıt hakkında söz söylemek isti-
yen var mı efendim? 

A B D Ü L K A D Î R K E M A L İ B . (Kastamonu) 
— H a y r i Bey, Sabr i Bey olacaktır. 

M U S T A F A B. (Karahisar ı Şarki) — Zabıt
namede Karahisar ı Şarki mebusları deniyor. 
İsimleri tasr ih edilmiyor. Lüt fen isimleri tasr ih 
o lunsun 'münas ip ise. (Hacet yok, sadalar ı ) . 

R E İ S — Zap t ı sabık kabul ediliyor mu efen
dim? Lütfen eller kalksın. Kabul edildi. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
1. — Trabzon mebusluğuna intihdbedilmi§ 

olan tzzet ve Ziya beylerin yolda şehidedildik-
lerine dair Trabzon Müdafaai Hukuk Reisliğin
den mevrut telgraf 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, Trabzon 
Müdafaai Hukuk Riyasetinden İzzet ve Ziya bey
lerin faciai şahadetlerine dair bir telgraf var. 

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Vazaifi milliye ve vataniye uğrunda hain ve 

mel'un bir tesadüf neticesi olarak İzzet ve Ziya 
beylerin faciai şahadeti bütün vilâyet halkını de
rin bir teessür ve mateme ilka eyledi. Müdafaai 
hukuk şubelerinden mevrut telgrafnameler vi
lâyet ahalisinin pek derin bir galeyan içinde ol
duğunu göstermekte ve kaatillerin takip ve im
hası talebedilmektedir. Hükümet ve orduca ya
pılan takibat neticesinde bunların elde edileceği 
ve cezayi sezalarını görecekleri bildirilmek su
retiyle teskini ezhana gayret edilmektedir. Muh
terem şehitlerimiz bugün on binlerce halkın 
heyecanı içinde pek büyük ihtilâfat ile mak-
berei mahsusalarına defini hâki ıtırnâk kılın
mıştır. Cenabı Hak merhumları ebediyen gufra
nına nail ve memleket ve milleti halâs ve saa
dete isal buyursun, âmin. 

8 Mayıs 1336 
Trabzon Müdafaai Hukuk Reisi 

Ahmed 
(Vah, vah, Allah rahmet etsin, sadaları), 

(Ailelerine taziyet yazılsın, sadaları). 
REİS — İzzet Beyle Ziya Bey, malûmu âli

niz Trabzon'dan Büyük Millet Meclisine Meclisi 
fevkalâde âzalığiyle intihabedilmişlerdi ve yolda 
gelirken bu suretle ve belki kasden diyeceğim, 
tecavüze mâruz kalmışlar, bu suretle şehiden ve
fat etmişlerdir. Tabiîdir ki, bugün işittik. Bu
na fevkalâde müteessir olduk. Meclisiniz namına 
ailesine lâzımgelen taziyet yazılır. (Hay, hay, 
sadaları) 

TAHSİN B. (Aydın) — Münasip görülürse 
hürmeten celseyi tatil edelim. 

REİS — Hürmeten beş dakika Celseyi tatil 
ediyorum. 

••imli. > ^ t 
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İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : Z. S. 3,5 

RElS — Beisisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Muhiddin Baha Bey (Bursa) 

RElS — Celseyi açıyorum efendim. 
2. — Gene Mebusu Fikri Beyin, mezuniyet ta

lebine dair telgrafı 
KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, £enç Me

busluğuna müntahap Fikri Bey imzasiyle gelen 
bir telgraf var, 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Uzun müddetten beri devam eden hastalığım 

dolayısiyle nekahette bulunduğumdan meşakı 
seferiyeye halihazırda tahammül edemiyeceğim. 
İki ay tedavi ve istirahati etibba tavsiye etmiş
lerdir. Binaenaleyh, iki ay müddetle mezuniyet 
ita buyurulmasını istirham ederim. 

10 Mayıs 1336 
Genç Mebusluğuna müntahap 

Eğin Kaymakamı 
Fikri 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Başkası 
intihabolunsun. 

REİS — İstifa etmiyor ki, efendim. (Başkası 
intihabolunsun sadaları). Mezuniyet kabul edi
liyor mu efendim? (Gürültüler). 

HÂŞÎM B. (Çorum) — Esasen gelmeye ni
yeti olmadığı anlaşılıyor efendim. 

REİS — O halde efendim kendisine yazarız. 
Deriz ki, bu doğru değildir, eğer gelmiyecek 
iseniz istifa ediniz. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Kaymakamlığa ye
ni gitmiştir. Ümidederim ki, kaymakamlığı terk 
edip gelmez. Onun için diğeri intihabedilsin. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Esbabı sıhhiyeye 
müstenidolmak suretiyle kendisi böyle talebedi-
yor. Bu suretle olduğuna dair bir rapor gönde
rirse o vakit nazarı itibara alırız. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
Bir mebusun sözü doktordan kuvvetlidir. 

REİS — Pekiyi efendim, neye karar veriyo
ruz? 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Efendim, Di
vanı Riyasete havale buyurulsun, tetkik edilsin. 

REİS — Efendim Divanı Riyaset yine Mec
lisi Âlinize havale etmiştir. İzin verip vermemek 
elinizdedir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Gelmiyen-
ler gelmiyecek ise... 

SIRRI B. (İzmit) — Gelmiyecek ise istifa et
sin. 

REİS — Şimdi efendim, Müfid Efendinin 
bir teklifi var efendim. Kabul ediliyor mu efen
dim? 

SOLDAN BİR MEBUS — Mezuniyet veriyo
ruz. Sonra ekseriyet teşekkül etmiyor, bunun 
tahdidi... 

REİS — Müfid Efendinin bir teklifi var. 
Rapor istiyorlar. Müsaade buyurun efendim. 
Kabul ediyorsanız ellerinizi kaldırınız. (Eller 
kalkmadı). Pekâlâ kendisine izin verilemediğini 
bildiririz. Bir an evvel gelmesi lâzımgeldiğini 
tebliğ ederiz efendim. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Zaıf halinde, mazereti meşruası varsa neden ve
rilmiyor ? 

REİS — Ne yapayım Meclisi Âliniz vermi
yor. 

SIRRI B. (izmit) — Galiba Hoca Efendinin 
bir teklifi var da onun için. 

3. — Çorum Mebusu Sıddık ve Erzincan Me
busu Emin Beylerin îrşat Encümenine intihab-
olunduklarına dair Maliye Encümeni mazbatası 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, Maliye 
Encümeninden bir mazbata var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
irşat Encümeni için Maliye Encümeninden 

Sıddık B. (Çorum) ile Emin B. (Erzincan) m 
müttefikan intihabedildikleri arz olunur. 

10 Mayıs 1336 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ferid Fuad * 
4. — Bursa Mebusu Muhittin Baha ve Karahi

sarı Sahib Mebusu Mehmed Şükrü Beylerin İrşat 
Encümenine intihabolunduklarına dair Adliye 
Encümeni mazbatası 

Makamı Âlii Riyasetpenahiye 
Büyük Millet Meclisi irşat Encümenine, Ad

liye Encümeninden Bursa Mebusu Muhiddin Baha 
Bey ile Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şükrü 
Beyin intihabolundukları arz olunur efendim. 

10 Mayıs 1336 
Adliye Encümeni Reisi namına 

Mazbata Muharriri 
Saruhan 

Refik Şevket 

— 280 — 
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5.1 — İzmir Mebusu Yunus Nadi, Saruhan 

Mebusu Mahmud Celâl beylerin İrşat Encüme
nine intihdbolunduklarına dair İktisat Encümeni 
mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Kiyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meclisince takarrür eden İrşat 

Heyetine, iktisat Encümenimizce Yunus Nadi 
ve Celâl beylerin intihabedilmiş oldukları mâ
ruzdur. 8 Mayıs 1336 

izmir Denizli Saruhan 
Yunus Nâdi Yusuf Ömer 

İsparta 
Halil İbrahim 

4. — TAKRİRLER 

1. — Denizli Mebusu Mustafa Beyle arkadaş
larının, Çine'de bulunan Tehcir Divanı Harbinin 
lağvına dair takriri 

KÂTİP HAYDAR B. ~- Denizli mebusları 
tarafından bir takrir var, okuyacağım : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tehcir işlerini rüyet etmek üzere (Çine) Di

vanı Harbi örfisi namiyle Denizli Sancağında bir 
divanı harbi örfi mevcuttur. Mezkûr divanı 
harb bir reisin divanı riyasetinde bir heyeti hâ
kime ile bir heyeti tahkikiyeden ve tahminen 
yirmi beş, otuz kadar zevattan müteşekkildir. 
Halbuki Denizli ve civarı ile Aydın ve Menteşe 
livalarında tehcir muameleleri cereyan etmemiş
tir. Şu halde Hazinenin şu buhranlı zamanla
rında lüzumsuz yere bu kadar memur istihda-
miyle masarifi zaide ihtiyarı caiz görülememek
te olduğundan lüzumu olmıyan mezkûr divanı 
harbin lağvını teklif eyleriz. 

13 Mayıs 1336 
Denizli Mebusu Denizli Mebusu Denizli Mebusu 

Mustafa Yusuf Ömer Necib 
Denizli Mebusu Denizli Mebusu 

Hasan Hacı Hüseyin Mazlum Baba 

(Derhal, sadaları). 
RE IS — Müsaade buyurursanız bunu Müda

faai Milliye Encümenine gönderelim, O tetkik 
eder ve tabiîdir ki, daha doğru olur. 

2. — Denizli Mebusu Mustafa Beyle arkadaş
larının, Denizli Sancağının müstakil liva haline 
ifrağına dair takriri 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, yine De
nizli mebusları tarafından bir takrir var : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Harbi umumi esnasında yirmi yedi livanın 

istiklâline dair Meclisi Mebusanımızda kabul 
edilen maddei kanuniye âyanm tasdikine de ik
tiran ederek bairadei seniye Kuvvei Icraiyeye 
tevdi edildiği varidi hatır olmaktadır. 

5.1336 C : 2 
Binaenaleyh, Denizli livasının Aydın vilâye

tinin müntehasmda bulunmasına ve şimdiye ka
dar livanın varidatı kendi terakki ve tealisine 
sarf edilmiyerek merkezi vilâyete sarf edilmesi 
yüzünden yolları ve maarifi yüzüstü kalmış ol
masına ve bir seneden beri Aydın vilâyetinin 
merkezi olan izmir'in hain Yunanlılar tarafın
dan işgali sebebiyle de umur ve muamelâtı hükü
metin teahhura uğramakta ve binnetice alâka
darların zararını ve işlerinin sürüncemede kal
masını badi olmakta idüğüne ve müstakil muta
sarrıflığa tahvilinde ise varidatı livanın kendi 
maarif ve yollarına sarf edilerek terakki ve in
kişafa doğru gideceği ve muamelâtı umumiyei 
millet ve devletin sureti muntazama ve salimede 
cereyan ve şu suretle halkın menafii temin edi
leceği aşikâr bulunduğundan keyfiyetin Bü
yük Millet Meclisi Heyeti Muhteremesince mü
zakeresiyle marülarz vaz'edilen kanun mucibince 
Aydın vilâyetinden irtibatının fekkiyle müstakil 
mutasarrıflığa tahviline karar verilmesini teklif 
eyleriz. 13 Mayıs 1336 
Denizli Mebusu Denizli Mebusu Denizli Mebusu 

Mustafa Yusuf Ömer Necib 
Denizli Mebusu Denizli Mebusu 

Hasan Hacı Hüseyin Mazlum Baba 

(Dahiliye Encümenine, sadaları). 
RE tS — Dahiliye Encümenine veriyoruz, 

efendim. 

3. — Niğde Mebusu Abidin Beyle arkadaşı
nın, askerî bedeli nakdî usulünün kısmen iade 
edilmesine dair takriri 

KÂTİP HAYDAR B. — Niğde Mebusu Abi
din ve Vehbi beyler tarafından verilen takriri 
okuyacağım : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Harbi umuminin lüzum ve icabatı zaruriye-

sinden olmak üzere nizamiye efradının ita ede
cekleri bedelâtı nakdîyenin ademikabuliyle be
denen ifayı hizmet etmeleri hakkında kanun 
vaz'edilerek harb seneleri zarfında ol veçhile 
muamele ifa edilmiş ve harbi hâili umumi be
şeriyet için bir âfet şeklini alarak milyonlarca 
ebnayi beşeri diyarı âdeme sevk eylediği cümle
nin malûmu bulunmuştur. Beşeriyetin ve be-
tahsis Osmanlı tabiiyeti altında bulunan bizle
rin ne dereceye kadar sükûn ve istirahate arzı 
iftikar eylediği nâkabili inkâr bir keyfiyet olup 
maahaza harbin hitam bulmasiyle bilaistisna 
cümlenin askerliğini tazammun eden kanunu 
mevzuun bakayı mevcudiyetine ve tatbik ahkâ
mına lüzum kalmamış olduğu gibi ahvali coğ
rafiye ve mülkiyemiz itibariyle âtiyen külli
yetli miktarda asker cemi ve tahşidine ,• de lü
zum olmadığı derkâr bulunmuş olduğundan bu 

I bapta Müdafaai Milliyece derdesti tanzim oldu-
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ğu tahkik edilen Askerî Kanununa (Elli yaşı
nı tecavüz eden ve yegâne evlâdı olan bir pe
dere hizmeti nizamiyesini ifaya salih evlâdının 
terki lâzımgeleeeği gibi mütaaddit evlâdı olup 
da kezalik elli yaşını mütecaviz bulunan bir pe
dere evlâdının birisinin terkiyle diğer evlâtları
nın ve hizmeti askeriyelerine mukabil bedeli 
nakdî ita etmek istiyenlerin bedeli nakdîlerinin 
kabulü lâzımgeleeeği ve efradı ihtiyatiye ve re
dife için de elli yaşını mütecaviz olan pedere 
mahdumlarından birinin terkiyle beraber muh
tacı muavenet olanların ve mahremi muini bu-
lunmıyanların kezalik terkleriyle beraber hiz
meti fiiliye efradının ita edecekleri bedelâtı nak-
diyelerinin kabulü) yolunda mevaddı kanuniye 
vaz'mı arz ve teklif eyleriz: 

13 Mayıs 1336 
Niğde Mebusu Niğde Mebusu 

Abidin Vehbi 

(Müdafaai Milliye Encümenine sadaları) 
REİS — Müdafaai Milliye Encümenine efen

dim. 
BlR MEBUS — Nazarı dikkate almaya ma

hal yoktur. 
REİS — Efendim, encümene havalesi taraf

tarı olanlar lütfen ellerini kaldırsınlar. (Eller 
kalktı) Ekseri yet var efendim, encümene havale 
edildi. 

4. — Karesi mebuslarından Abdülgafur 
Efendi ve arkadaşının, Bergama, Soma, Akhisar 
ve Kırkağaç kazalarının Karesi livasına rap-
tolunmdlanna dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
* 

Saruhan livasına merbut olup Yunan işgali 
dolayısiyle merkezsiz kalmış olan Bergama, So
ma, Akhisar kazalarının gayrimeşgul aksamı 
ve Kırkağaç kazasının heyeti umumiyesi harb 
noktai nazarından Karesi livasına' rapt ve ilhak 
edilmişti. Teşkilâtı milliye itibariyle de bu vah
det ve merbutiyetin temini lâzimeden olmakla 
ona göre icabeden tebligatın ifasına karar ve
rilmesini teklif ederiz 13 Mayıs 1336 

Kar asi Mebusu Karesi Mebusu 
Abdülgafur Hasan Basri 

REÎS — Dahiliye Encümenine. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Ertuğrul Mebusu Halil İbrahim Beyle 
arkadaşlarının, Belediye Kanununun tadiline 
dair teklifi (2/16) 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, ikinci bir 
takrirleri var, bunda fazla olarak Ertuğruı Me
busunun imzası da vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
23 Eylül 1293 tarihli Belediye Kanunanun 

4, 18, 19 ncu maddelerindeki (Emlâk Vergisi) 
kaydının ref'ini, intihap hakkına malikiyet için 
(yirmi), intihabolunabilmek için yirmi beş ya
şının kabulünü ve binaenaleyh mevaddı âtiye-
nin zeylen ve müstacelen neşir ve ilânını teklif 
ederiz. 

Ertuğrul Karesi Karesi 
Halil İbrahim Abdülgafur Hasan Basıi 

1. Belediye azasının intihabından vergi 
şartı mülgadır. (Çok güzel sadaları). 

2. Müntehiplerin yirmi, azaların yirmi beş 
yaşında olmaları kâfidir. 

3. Bu maddelere mugayir fıkarat hüküm
süzdür. 

4. İşbu kararname ilk intihap zamanından 
itibaren mer'idir. 

5. İşbu kararnamenin icrayı ahkâmına Da
hiliye nezareti memurdur. 

REİS — Şimdi efendim; bunu da isterseniz 
Dahiliye Encümenine havale edelim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim, Adliye ile alâkası vardır. Adliyesi Manisa'ya 
merbuttur. Müsaade buyurulursa Adliye ile 
Dahiliye müşterek yapsın. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — O mesele geç
miştir. 

. 5 — îzmit Mebusu Hamdi Beyle arkadaşları
nın, Damad Fer id Paşa Kabinesinin Hıyaneti va
taniye Kanununa tevfikan gıyaben muhakemesi
nin icrasına dair takriri 

KÂTİP MUHİDDÎN BAHA B. — Hamdi 
Bey ve on beş refiki tarafından verilen takrir 
vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İslâmları yekdiğeri aleyhine tahrik ve teşvik 
ile beynelislâm irakai deme sebebiyet veren ve 
şu suretle hiyaneti vataniyeleri sabit olan Rerid 
Paşa Kabinesiyle kendilerine suveri muhtelife 
ile muavenet ve muzaheret eden eşhasın tahri
katı vakıalara, (Hiyaneti vataniye) Kanununun 
birinci ve ikinci maddeleri ahkâmına temas et
mekte bulunmuş olduğundan hukuku umum iye
nin tahriki ile gıyaben icrayi muhakemeleri için 
bir karar ittihazı lüzumunun Encümeni Adliye
ye havalesini müstaceliyet kararı ile teklif ede
riz. 

13 Mayıs 1330 
İzmit Kastamonu Kastamonu 

Hamdi Okunamadı Murad 
Lâzistan Bursa * Karasi 

Ziya Hurşid Emin Basri 
Eskişehir Eskişehir Yozgad 

Hüsrev Sami Eyub Sabri Feyyaz Âli 
Kayseri Saruhan Saruhan 

Atıf Okunamadı Reşid 
(Hay, hay, sadaları) 
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REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) —. Söz söy-

liyebilir miyiz efendim? 
Şimdi bu teklif bir teklifi kanunidir. Bina

enaleyh her teklifin kanuna uygun olması mu
vafıktır. Birinci, ikinci maddeyi daha yakında 
tanzim ettik. Hiyaneti vataniye ile maznun olan 
bir adamın muhakemesi ya hiyaneti vataniye 
cürmünün irtikâbedildiği yahut derdest olun
duğu mahal mahkemesinde görülür diye tesbit 
etmiş iken ve sureti cereyanı muhakemeye dair 
her suretle malûmat varken Ferid Paşa hak
kında burada muhakeme icrasına ayrıca karar 
almak doğru değildir. Çünkü desek ki, Ankara 
mahkemesi bu dâvayı görecektir. Şahit ister, 
delâil ister, Ferid Paşanın ef'al ve ahvali umu-
miyesini tetkika vesait ister ve zannederim ki, 
Ankara mahkemesi bunu icra edemez. Bendeniz 
bu takririn kanuna muhalif olmak itibariyle ve 
kabilitatbik olmadığı için reddini teklif ediyo
rum. 

SOLDAN BÎR MEBUS — Refik Beyefendi 
biraderimiz bu cürmün, ika edildiği mahal mah
kemesinde icra ve rüyet edilmesi lâzımgeldiği-
ni dermeyan ediyor. Kabul etmiyorum. Çünkü 
Ferid Paşa Kabinesi ile rüfekasınnı ika etmiş 
olduğu cürüm yalnız istanbul'a münhasır değil 
memleketin her tarafına şâmildir. Bugün onlar 
tarafından teşvik ve islâmlar aleyhine teslih edi
len birtakım cühela halkın ki, bunların bir kısmı 
an gafletin iştirak etmiştir, bunları Hiyaneti Va
taniye Kanununa nazaran mücrim addettiğimiz 
halde Ferid Paşa Kabinesinin bundan hariç tu
tulmasını bendeniz muvafık bulamıyorum. 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. »(Kastamonu) 
— Hariç tutmak muvafık değildir. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — Ar
kadaşlar biz burada bulunduğumuz esnada İs
tanbul ile bizim aramızda bildiğimiz yabancı 
kuvvetler mevcut iken hainleri tecziye etme
mizin maddeten mümkün olmadığına bendeniz
de kaaniim. Fakat mânevi kıymetler vardır ki, 
bunlardan istifâde etmek dâvamızın zaferi nok
tasından son derece mühimdir. Bendeniz bu 
hâdiseden, bu tekliften istifade ederek bir nok
ta üzerine dikkati âlinizi celbedeceğim. Son ak
şam gelen (Tan) gazetelerini aramızda okuduk, 
bunların tercümeleri yarın ajansla, maha'lî 
matbuatla ilân ve neşredilecektir. Göreceksiniz 
ki, memleketin bir kısım evlâdını diğer kısım 
evlâdına karşı nasıl dünyanın en büyük şenaat 
ve hiyanetiyle tahrik ediyorlar ve istiklâl yolun
daki mücahedemîzi nasıl tahribetmekle meşgul
dürler. 

İtalya'da (San Remo'da) içtima eden Sulh 
Konferansına Riyaset eden İtalya Başvekili, Tür
kiye sulhu noktai nazarından kendi mütalâasını 
Meclise beyan ediyor, diyor ki : İstanbul'dan leş 
adam getirdiniz, bunlara bir sulh imza ettire

ceksiniz. Acaba bu sulhun Türk milleti, Türk 
Millet Meclisi tarafından kabul edilmek imkânı 
var mı? Siz ki, İstanbul'u işgal ettiniz. Siz ki, bu 
milletin bütün limanlarını kapadınız. Siz ki, bu 
milletin, bu memleketin birçok aksamını işgal 
altına aldınız ve bu milleti nefes almıyacak Lir 
hale getirdiniz. Nasıl oluyor da bu sulhu asîl 
millete kabul ettireceğinizi tahmin ediyorsu
nuz? Bu baştanbaşa bir haksızlıktır diyor ve 
İtalya hiçbir zaman bu kadar haksız olan bir 
sulhu infaz için ne bir nefer yollıyacak, ne bir 
tek frank verecektir. (Alkışlar, teşekkür olunur 
sesleri). 

O halde arkadaşlar ben dikkati âlinizi bu 
nokta üzerinde celbetmek isterim. Demek ki, „ 
Anadolu dâhilinde bizim, canı ve kanı olan, ümit 
ve imanını kaybetmemiş olan kardeşlerimizin 
vücuda getirdikleri mukavemetin ilk meyvaları-
nı haricî siyaset üzerinde toplamaya başlıyoruz. 
Bizi parçalamak niyetiyle iki üç sene evvel arzu
sunu gayet sarih bir surette göstermiş olan bir 
milletin bugün Başvekili bunu söylüyor. Uç beş 
adam tarafından kabul edilen bir sulh Türk 
milleti tarafından kabul edilmiş bir sulh de
ğildir. 

İtalya asker vermiyor ve para vermiyor. Yi
ne bu on beş Nisan tarihli (Tan) da bize ait 
bir makale var. Bu makalede deniliyor ki : Pa
dişah esir edildikten, İstanbul doğrudan doğru
ya İngiliz tahakkümü altına girdikten sonra 
Türkiye'nin her tarafından birbirine zıt ihtira-
satı siyasiye ile bir türlü yatıştırılması mümkün 
görülmiyen bin teşettüt vücuda getirdik. Tan 
Fransa'nın hiç şüphe yok ki, en fazla resmiyeti 
haiz olan gazetesidir. O da Türkiye dâhilinde 
vücuda gelmiş olan müdafaa kuvvetleri neticesi, 
Anadolu'yu parça, parça edecek bir sulha imkân 
olmadığını serd ediyor ve asıl bizi parçalamak 
istiyen başlıca üç milletten, İngilizlerden, Fran
sızlardan, İtalyanlardan ikisi demek doğrudan 
doğruya bizim lehimize bir temayül göstermeye 
başlıyorlar. Halbuki İstanbul ne yapıyor arka
daşlar? Bu memleketin ölüm mücadelesinde 
gösterdiği kahramanlığı hissetmekten, anlamak
tan âciz olan ve namusu olmıyan beş on sefil, 
beş on İngiliz uşağı, Anadolu'nun evlâdını kır
dırmak için mütemadiyen tahrikat yapıyorlar \>e 
ben size en yakın günde yani dün (Mudurnu) 
tarafından gelmiş iki zatın - ki, biri benim kar
deşimdir - hikâye ettikleri bir şeyi iki kelime 
ile söyliyeceğim. Mudurnu civarında Kuvayi 
Milliye köylere dâhil oluyor, ortada bir çocuk 
bile yok, köylerde, bir kimse kalmamış, yolcu
lardan tahkik ediyorlar. Halk dağlara çekilmiş. 
Süvariler, dağlar üzerinde tahassun eden köy
lüleri buluyorlar ve soruyorlar, niçin buraya 
çekildiniz? Çalıların arasına gizlenmişler, kaya
ların koğuklarına girmişler, sinmişler, titriyor
lar ağlıyorlar. Delice bir korku gösteriyorlar. 

— 283 — 



î : 15 13.5.1336 O : 2 
Siz bizi öldürmeye geliyorsunuz. Canım biz siz
den değil miyiz ? Biz sizin dininizden değil miyiz ? 
Nasıl tasavvur ediyorsunuz ki, 'biz sizi öldüre
lim? Hayır öldürmiyeceğiz. Köyümüzü yakmıya-
cak mısınız ? Hayır yakmıyacağız. Köyünüzü düş
manlara, memleketinizi işgal edenlere karşı mü
dafaa edeceğiz. Bunları alıyorlar. Köylere indiri
yorlar. Çanaklarını, çömleklerini toprağa göm
müşler, bu suretle dağlara kaçmışlar. Bu iğva 
ve ifsad, yabancılara, Türk Milletine memleket
lerini parça parça ettiren 'bir sulhu kabul etti-
remiyeceğiz dedirttiğimiz bir zamanda yapılı
yor. Cephelerden askerlerimizi çekecek ve Ana
dolu'nun içinde birbirimizi kıracak bir surette 
halkın bir kısmını diğeri aleyhine tahrik edi
yorlar. Bizim üzerimize düşen bir şey var, faili 
doğrudan doğruya yakalamak mümkün değil
dir. Bunu biliyorum. Bâzan memleket haricine 
gidenleri bile kanun tecrim eder ve onun istih 
'kak ettiği cezayı söyler. Biz Ferid Paşayı yaka-
lıyamayız. İngiliz esaretini bu memlekete sok
mak istiyen İngiliz yardakçılarını bugün yaka-
lıyamayız. Hiç olmazsa Millet Meclisi, kendi 
haklarında düşündüğü hükmünü, ilâmını söyler 
ve İstanbul'a kararlarımızı, diğer kararlarımız 
gibi, yine tebliğ ederiz. Bunun mânevi büyük 
'bir menfaati vardır. 

Bu noktadan teklifin kabul edilmesini Mec
lisi Âlinizden rica ediyorum. (Sürekli alkışlar) 

İSMAİL SAFA B. (Mersin) — Bugün efal 
ve akvalinden pek mustaribolduğumuz Damat 
Ferid Paşa Adana ahalisinin en büyük düş
manıdır. (Yalnız Adana ahalisi mi? sadaları) 
Adana ahalisi bilhassa bu ismi duymaktan bü
yük bir azap çekiyor. Bütün Milleti İslâmiyenin, 
hepimizin malûmudur ki, Ferid Paşa Paris'e git
tiği vakit Adanalıları Toros'un cenubunda bu
lunan Türkleri Türk addetmedi ve bizi heyeti 
umumiyemizle Fransızlara peşkeş çekti. Bunun 
için biz Adanalılar Ferid Paşayı vatandaşlık hu
kukundan tecridediyoruz ve istiyoruz ki, Anado
lu'nun her tarafından Türk kardeşlerimiz, bir 
Kilikya'yı peşkeş çeken bir bedbahtı kendi ara
larından tardetsinkr. (İştirak ederiz sadaları, 
alkışlar) Vatandaşlık hukukundan mahrum et
sinler. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— İsmail Safa Beyin söylediği söz üzerine 
meselenin şekli değişiyor. Zannediyorum ki, 
(Gürültüler) (Kâfi kâfi sadaları) Müsaade bu
yurun, benim de hakkı kelâmım var. Refik 
Şevket Bey, Hamdi Beyin teklifinin kanuna 
mutabakatı olmadığını söyledi. Onun tecziye 
edilmemesini mevzuu'bahsetmedi. Hiyaneti vata
niye Kanunu Ferid Paşa ve arkadaşlarına tatbik 
edilemez. Fakat Ceza Kanunun maddeler var
dır. Sonra, İsmail Safa Beyin söylediği daha 
esaslıdır. Ferid Paşa hakkında o kanunun tat
biki teklif edilemez. Fakat İsmail Safa Beyin 

teklifi kabul olunabilir. (Gürültüler), (Hem onu, 
hem onu sesleri) Olmaz, kanun çocuk oyunca
ğı değildir. 

MÜFİD Bf. (Kırşehir) — Bendenizin asıl 
arz etmek istediğim nokta; İstanbul'da güya Fe
rid Paşa Hükümeti varmış da onu tahtı muha
kemeye almak cihetini müzakere ediyoruz. Hal
buki 16 Mart 1336 da, Istan'bul'un işgal tarihin
de İstanbul'da Hükümet kalmamıştır. Burada 
bir Millet Meclisi teşekkül etmiş ve mukadde
ratını kendi eline almış ve buradaki harekâtını 
tanzim etmek için kanunlar, nizamlar, usuller 
vaz'etmek suretiyle kendi işini de meydana koy
muştur. Ferid Paşa Hükümetini, eğer kabul edili
yorsa, tahtı muhakemeye almak hususunu müza
kere edelim. O, Hükümet değildir. O Sadrazam 
değildir. Onun orada Hükümetini kabul etmedi
ğimizden dolayı o cihet mevzuubahsolmamalıdır. 
Fakat bunların cürümleri bir değildir. Arkada
şımızın beyan ettiği hareketi ayrı bir cürümdür. 
Cürümleri mütaaddit, binaenaleyh bunun cerai-
mi taaddüdettiği sırada bir mahkemede muha
keme edecek isek elimizdeki kanunun icrayı 
ahkâm etmesi caiz değildir. Mahkûm etmek me
selesini ortaya koyuyorsak bu bir iş değildir. An
cak Adana Mebusu Beyin teklif ettiği gibi Ferid 
Paşanın bu millet ile, Hükümet ile alâkası kalma
dığından ve bu Milleti Osmaniyeye ihanet etti
ğinden dolayı Milleti Osmaniye içerisinde ismi
nin tardı ile iktifa edilmesi şimdilik icabeder 
zanındayım efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — İsimler 
taayyün etsin. 

MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) — Bütün ha
sımlarımızın bizi takdir ettiği, bizim hukuku 
milliyemize riayetkar bulunduğu bir anda kendi 
dindaşlarına husumet eden Ferid Paşa ile onun 
avenei havenesine şimdi alçaklıkları sebebiyle 
imalei nazar ve italei kelâm edecek değilim. 
Yalnız Refik Şevket Bey ile onun iddiasını te
yit ve tevsik etmek istiyen zevata mukabil id
dia edeceğim ki, Meclisi Âlinize takdim edilen, 
kanuna muvafık bir takrirdir. Hiyaneti vatani
ye maznunlarının muhakemeleri ikai cürüm edi
len mahallin bidayet ceza mahkemesidir. Bilfiil 
ihanet tecziye edilir. Yukarda kavlen veya 
fiilen deniliyor. Bilfiil hiyaneti vataniyede bulu
nanlar şaiben idam olunur. İstirham ederim. Mü
teşebbisler Kanunu Cezanın 45, 46 ncı maddeleri 
mucibince tecziye olunuyor ki, memleket bu 
melunların tezvirat ve ifsadatından masun kal
sın. Ankara, Konya, gitgide ötede beride, vic
danı âlilerine müracaat ediyorum, memaliki Os-
maniyenin hangi noktası vardır ki bunların tez
virat ve ifsadatından kurtulmuş bulundu? Ve 
Ankara kazalarından kaç tanesinde tahrikat 
çıktı? Memaliki Osmaniyenin dâhilinde her yer 
ifsadedilmiştir. Bin türlü ifsadat vukuageldiği-
ni bilmiyor muyuz? Ankara kazaları gibi mema-
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li'ki Osmaniyenin her yerinde vardır. (Biz birin
ci maddede de ifsadatta bulunanlar diyoruz. Bi
naenaleyh cürüm Memaliki Osmaniyenin dâhi
limde, mademki Memaliki Osmaniyenin dâhilinde 
ve her yerde ifsadatta bulunmak suretiyle irti-
kâbedilmiştir, Memaliki Osmaniyenin her hangi 
yerinde bunların muhakemesini rüyet ettiririz. 
Birinci maddede ifsadatta bulunanlar diyor. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Her yerde muha
kemenin tekerrürü lâzımdır. 

MÜHİDDİN BAHA B. (Devamla) — Hayır 
efendim, mademki dâhilde bu cürüm irtikâbedil-
miştir, binaenaleyh ilk istirdadedilecek kazala
rın birinde muhakemesi rüyet ettirilir. 

REİS — Adliye Encümenine havalesini ka
bul edenler ellerini kaldırsınlar! Kabul edildi 
efendim: 

6. •— Sivas Mebusu Mustafa Takt Efendinin 
imam ve hatip yetiştirilmesine dair takriri 

Büyü'k Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
İçtimai dertlerimizden, acilen çare ve ilâç 

aranması lâzımlgeienlerinden biri de tariki il
mînin inkıraza mâruz olmasıdır. İşte iza'h ede
yim. Bugün her kasabada iki, üç ve nihayet vi
lâyet merkezlerinde yirmi kadar ulemamız var
dır. Bunları takriben sinleri kırk ile elli arasın
da farz edelim, ömrü vasatinin altmış olmasına 
nazaran on nihayet yirmi sene sonra ne olacak? 
Şimdi ulemayı kiram birer, ikişer olsun halef 
yetiştirmezlerse demek ki, memleketimizde bu 
tarikten kimse kalmıyacak. Birer ikişer olsun 
halef yetiştiriliyor mu? Oümlemizce malûmdur 
ki, hiçbir yerde yetiştirilmiyor. >Ne talip var, ne 
de medaris. Asarı sabıkada İmamı Âzamlar ye
tiştiren kuvvet, azim ve iman kesbi za'fetti. 
O râtıp medrese köşelerinde mücerret rızaullah 
için, yalnız îlâyı din için dirsek çürütenler her J 
türlü sefaletlere, mahrumiyetlere, hattâ meni ve 
riefiylere rağmen yirmi, otuz sene ömür sarf j 
edenler kalmadı.. Bu tarik ilminin neşvüneması \ 
için emvali kesîrelerini bezledenler, azîm vari
datı vakfiye vazı ve temin eyliyenler de kalma- j 
di. Şimdi mevcudolan beş, on ulemanın maişet- j 
lerini temin için yine eslâfı 'kiramın bıraktıkları 
bakıyei evkafı, meşrutelerine sarf ederek bunla
ra halef yetiştirilmek çaresine bakılmazsa on | 
beş, yirmi sene sonra imamet, hitabet edecek, 
halkın mesaili diniyelerini öğretecek kimse kal
mıyacak, eliyazübillâh memleketimizi cehil ve 
dalâl fcaplıyacak, dini mübinimiz yerine, misyo
nerlerin, cizvitlerin milyonlar sarfına da hacet 
kalmaksızın maksatları kaim olacaktır. Bana 
kalırsa muhafazai din ve vatan için olan şimdiki 
mücahedatımız da heder olur. Bu dert yalnız 
dinî değil aynı zamanda hem de siyasidir. Ana
dolu'nun rabıtai içtimaiye ve siyasiyesinin İslâ-
miyetten başka bir şey olmadığı pek bariz !bir 
hakikattir. Hakir yalnız derdi ortaya koyuyo
rum. İlâç ve çaresi için Meclisçe münakaşa ve I 

acilen tedabir ittihazını teklif ediyorum. . 
'SiVas Mebusu 
Mustafa 'Taki 

REİS — Şer'iye Encümenine havale edelim. 
Encümene havale olundu. 

7. — Niğde Mebusu Vehbi Reyle arkadaşları
nın, postanelerce havale muamelesinin tekrar te
sisine dair takriri 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, Niğde Me
busları Vehbi. Âbidin, Mustafa beylerin takriri 
vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Harekâtı Milliyenin bidayeti zuhurunda Fe-

rid Paşa Hükümeti asayiş olmadığı bahanesiyle 
posta ile para nakliyatını meneylemiş idi. Bu 
memnuiyet Ali Rıza ve Salih Paşalar Hükümet
leri tarafından ref'edilmemiş olmakla beraber 
postaneler mevcudunun âdemimüsaadesi dolayı-
siyle ahiren havalename muamelâtı da tatil edil
miş olmasiyle muamelâtı ticariye sektedar edil
miş olduğu gibi posta varidatının da tenakusuna 
sebebiyet verdiğinden dâhili memlekette posta
ların grup suretinde ve miktarı tahdidedilme-
mek şartiyle para kabul ve şevki hususunun te
mini lüzumunun Dahiliye Vekiline tebliğini arz 
ve teklif eylerim, olbapta. 

13 Mayıs 1336 
Niğde Mebusu Niğde Mebusu Niğde Mebusu 
Mustafa Hilmi Abidin Vehbi 

(Maliyeye, Dahiliyeye sadaları) 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) -*- Dahiliyeye 
RIEIİS — Dahiliye Encümenine havale edi

yoruz efendim. 

5. — SUALLER 

1. — Niğde Mebusu Vehbi Bey ve arkadaşları
nın, şimendiferlerde kömürün mevöudolup olma
dığına dair Nafıa Vekâletinden şif ahi sual takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dâhili memleketteki zahair sevkıyatının He

yeti İcraiyece serbest bırakılarak bu yolda vi-
lâyata tebligatı lâzimenin ifa kılındığı maal
memnuniye haber alınmış ise de bunun muvaf
fakiyetle husulü şimendiferler sevkıyatına muk-
tazi kömürün mevcudiyetine mütevakkıf ol
duğu ve aksi halde bu baptaki tebligattan bir 
fayda çıkmamış olmakla beraber zahire ihracatı 
hakkındaki müsaadeye binaen emniyetle zahire 
mubayaat ve sevkiyatma girişmiş olan tücca-
ranın azîm bir surette zarar ve ziyan eyleme
lerini de badi olacağı şüphesizdir. Ahvali ma
razaya binaen evvelemirde elyevm Anadolu'da 
işbu nakliyatı temine kâfi mevcut kömür var 
mıdır? Kömür mevcudu kâfi değilse bile tedri
cen celb ve tedariki tabtı temine alınmış mı-
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dır? Zahire sevkıyatına müsaade edildikten son
ra sevkiyata başlanılmış mıdır? Nafıa Vekili Paşa 
Hazretlerinden bu bapta izahat talebini arz ve 
teklif eyleriz, olbapta. 

13 Mayıs 1336 
Niğde Mebusu Niğde Mebusu 

Abidin Vehbi 

RElS — Şimdi efendim izahat isteniyor. 
kendisine gönderelim. 

8. — Saruhan Mebusu Mahmud Celâl Beyin, 
Kuvayi Milliye hidematmda çalışan nizamiye, 
jandarma ve polis efradiyle küçük zabit ve zâbi-
tana mükâfatı nakdîye verilmesi hakkında tak
riri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kuvayi Milliye ile müştereken hareket ve 

harb etmekte olan nizamiye, polis ve jandarma 
efradı ile küçük zabit ve alelûum zâbitana 
maaşat ve muhassesatı Tesmiyelerinden baş
kaca mükâfatı nakdîye itası; vahdeti efkâr 
ve intizamı harekât ile müsavatı mutlakayı 
daha ziyade tesis ve teyidedeceği, şimdiye ka
dar edilen tecrübe ile sabit olduğundan berveç-
hi âti teklifin nazarı dikkate alınmasını rica 
ederim. 

13 Mayıs 1336 
Saruhaıı Mebusu 
Mahmud Celâl 

MADDE 1. — Kuvayi Milliye hidematmda 
bilfiil müstahdem nizamiye, jandarma ve polis 
efradı ile polis komiserleri ve küçük zabit
lere ve alelûmum zâbitana muhassesat ve maa-
şatı Tesmiyelerinden başkaca mükâfatı nakdîye 
verilir. 

MADDE 2. — Efrada mahiye sekiz, küçük 
zabit ve polis komiserlerine on iki, alelûum zâbi
tana on beş lira ita olunur. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayi ahkâmı
na Büyük Millet Meclisi memurdur. 

(Müdafaai Milliye ve Maliye encümenlerine, 
sesleri), (Müstaceliyet kaydiyle, sadaları). 

REİS — Efendim, Müfid Efendinin bir tak
diri vardı ki, bu celseye tehir etmiş idik ve bu 
da Lâyiha Encümeninin tamamiyle muntazaman 
iş görememesinden şikâyeti havi idi. Şükrü 
Beyin de bir takriri vardı. Bendeniz de bir tec
rübe edilmesini rica etmiş idim. Maatteessüf 
tecrübemiz de boşa çıktı. Rüfekayi kiram
dan rica edeceğim : Bu, kanunu Esasi Encüme
nidir. Lâyiha Encümeninde iştigal edecek iki
şer zat intihap buyursunlar ve orada elde bu
lunan tekarir ve mezabıtı kendilerine tevdi 

edelim. O halde efendim, encümenlerden ikişer 
zat intihap buyurulacak. 

MUHlDDİN BAHA B. (Bursa) — İçtima 
edilmesi lâzım. Onlar da toplanırlarsa, (Gürül
tüler). 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — 56 ncı Fırka Kumandanlığının, Kuvayi 
înzıbatiyenin harekâtına dair telgrafı. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine 
Bursa : 10 . V . 1336 

1. istanbul'dan alman malûmat arz olunur : 
On gün evvel güya Bursa'dan firar eden bir er
kânı harbiye zabiti Sadrazam Ferid Paşa ile gö
rüşerek Bursa vaziyeti hakkında malûmat ver
miş imiş, Gönenli Bekir Sıdkı ile birisi istan
bul'da bin iki yüz mevcutlu bir alay teşkil 
etmiş ve bu alay Erdek ile Edincik arasında 
Belkis mevkiine ihracedilecekmiş, kezalik diğer 
bin iki yüz kişilik bir alay da Lapseki'ye ihrac
edilecekmiş. Anzavur Umum Kuvayi Seyyare 
Kumandanlığına tâyin edilmiş ve itimadedile-
medığinden dolayı Süleyman Şefik Paşa ge
riye çağırılmış imiş, Anzavur da üç gün evvel 
Geyve'ye gitmiş imiş, Geyve'ye ayrıca bir de 
tayyare göndermiş olup zabitine itimadedileme-
diğinden dolayı Anzavur'un yaveri bu tayyare
ye binecekmiş, istanbul'da Teşkilâtı milliye aley
hinde çalışan rüesa arasında ihtilâf hâsıl ol
muş, ezcümle Müşir Bekir Paşa, kan dökülmi-
yerek, Kuvayi milliye ile uyuşmayı teklif etmiş 
veyahut da cümlesinde Kuvayi milliye ile çalış
mak lâzımdır, fikrini sürmüş imiş. 

2. iznik'ten alman bir malûmata göre 
9 . V . 1336 akşamı veyahut 10 . V . 1336 sabahı 
İzmit - Değirmendere arasına istanbul kıta
atı ihracedilmiş imiş, bu şayia üzerine iznik 
Kuvayi milliyesinin Değirmendere'yi işgal, ile 
orada teşkilâtı milliye vücuda getirmesi, izmit 
civarından malûmat istihsali Karamürsel'de bu
lunan Kuvayi milliyeye emredildi. Gönenli Be
kir Sıdkı'nm ikinci muhafız alayını teşkil eyle
diği dünkü tarihli istanbul gazetelerinde görül
düğünden bu havadisin teeyyüdetmiş olduğu 
mâruzdur. 

Fırka 56 K. 
Bekir Sami 

2. — Anteb Kuvayi Milliye Kumandanı Kı
lıç Ali Beyden, Fransızlarla yapılan müsademe
lere dair alınan telgraf 

Maraş : 12 -13 Mayıs 1336 
Anteb'deki mahsur Fransızları kurtarmak ve 

mühimmat getirmek üzere Kilis'ten çıkan (800) 
piyade;,! 4 top, 2 zırhlı otomobil ve (150) sü
variden mürekkep düşman müfrezesinin Kilis'
ten hareketi haber alınır alınmaz lâzımgelen 
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kuvvetlerle Kilis yoluna gitmiştik. Anteb'e üç 
saat mesafedeki Balbad boğazına Kadar ilerle
miş olan mezkûr düşmana yapılan taarruzda 
gerek piyade ve gerek süvari ve zırhlı otomobil
leri büyük telefat vererek ricate mecbur olmuş
tur. Şimdi aldığm malûmatta mezkûr düşman 
Kilis istikametinde ricate devam etmiş ve kuv
vetlerimiz dilirane bir surette Kilis yakınlarına 
kadar takibetmiştir. Her halde mezkûr düşma
nı tamamen imha edeceklerini ümidediyorum. 
Mevcutları bin kişi ise de Ermeniden pek çok
larını teslih etmiş ve istihdam ediyor. 

Kılıç, Ali 

9. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, 
nasp ve azilleri îradei Seniyeye mütevakkıf olan 
askerî ve mülki memurların bu gibi muamelele
rinin badema Meclis karariyle yapılmasına dair 
takriri 

HAYDAR B. — Saruhan Mebusu Refik Şev
ket Beyin takririni kouyacağım : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Meclisimiz hasbelicap millet ve Padişah kuv

vetini nefsinde cemettiği için Padişahın ira
desine tevakkuf eden her hususu ifa eylemesi 
muktazi iken mülki, adlî, askerî azil ve tâyin
lerden haberdar olamamakta ve bu gibi tâyin 
olunanlar da kuvvei memuriyetlerini tamamen 
istihsal edememektedir. Heyeti îcraiye tarafın
dan intihabolunan ve tasdikleri iradeye müte
vakkıf bulunan zevatın şahısları hakkında mü
zakere edilmemek ve bu tâyin ve intihabın iıilâ-
fı kanun olmasından dolayı terettübedecek mes
uliyet Heyeti Icraiyeye aidolmak üzere fimabait 
bu gibi azil ve tâyinlerde Büyük Millet Meclisi 
kararının esas ittihazını teklif ederim. 

13 Mayıs 133(> 

Saruhan Mebusu 
Refik Şevket 

REÎS — Bunu Kanunu Esasi Encümenine 
havale edelim. (Muvafık, sadaları) 

10. — Bursa Mebusu MuMddin Baha Bey ve 
rüfekasının, Nizamnamei Dahilî ahkâmının mer'i 
addedilmesine dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Teşettütü efkârı ve her meselede yeni yeni 

kararlar ittihazı mecburiyetini ref'etmek üzere 
Nizamnamei Dahilî ahkâmının meri addedilme
sini talep ve teklif ederiz. 

Bursa Saruhan Karahisarı Sahib 
MuhiddinBaha Mahmud Celâl Hulusi 

Karahisarı Sahib Diyarbekir 
Nebil Hacı Şükrü 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Bundan başka yapacak çare yok. 

1336 C : 2 
RE IS — Malûnraâliniz Lâyiha Encümenine 

bu bapta birçok teklifler veridolmuştu. Fakat 
Lâyiha Encümeni içtima edip bu mesele hak
kında tamamiyle bir karar ittihaz edemedi. 

Çünkü Meclisi Âlinizce birçok esaslarda ken
disi için bir taamül yarattı onu da nazarı iti
bara almak lâzımgelir. Onun için zannederim 
ki y<?ni teşekkül edecek Kanunu Esasi Encüme
nine verir isek bir an evvel çıkması için eski ka
rarımızı bozmamış oluruz. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Müstaceliyet karariyle. 

11. — Saruhan Mebusu Mahmud Celâl Bey
le arkadaşlarının, Meclis ruznamesine itfîal edi
lecek hususatm daha evvel azaya bildirilmesine 
dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Meclisin ruznamei müzakeratma dâhil olan 

her husustan evvelâ âzanm umumiyetle haber
dar olması lâzımgelir. En mühim esasata ve 
mcnafii milliyeye taallûk eden hususat evrakı 
varide şeklinde ilân ile mahiyetinden Meclis 
daha evvelce haberdar edilmiyor ve bu sebeple 
katî rey itasında teşettütü efkâr ve âra hâsıl olu
yor. Binaenaleyh bu mahzurun ref'i için alelûsul 
ilânını ve hiç olmazsa bir gün evvel âzayi Mec
lisin haberdar edilmesinin teminini teklif ve ri
ca ederiz. 

Karahisar Diyarbekir Saruhan 
Nebil Hacı Şükrü M. Celâl 

REİS — Müsaade buyurulur mu efendim? 
Burada bir cihet var ki, Divanı Riyasete taallûk 
eden bir meseledir. Malûmuâliniz elimizde mun
tazam • matbuamız ve kâfi derecede kâğıdımız 
mevcut değildir. Biz de isterdik ki, her encümen
den çıkan mazbatalar hemen matbaada tabı ve 
rüfekayı muhteremeye tevzi edilsin, rüfekayı 
muhtereme de bu suretle ifayı vazifede daha zi
yade suhulete mazhar olsun. Fakat maalesef bu 
ciheti Divanı Riyasetçe şimdilik temin edebil
mek müşkül bulunuyor. Bundan dolayı evrakı 
varide deniliyor. Vakaa birçok, yani encümen
lerden gelen evrakı veyahut mevaddı kanun iye
yi şurada tahtaya yazıyoruz. Bu da kâfi gel
miyor. Diğer taraftan encümenler de kâfi dere- • 
cede iş çıkarmıyorlar. Bunu da derhatır ettire
yim nasıl arzu ederseniz... 

BİR MEBUS — Müstensih ile olsun. 
OPERATÖR EMlN B. — Hiç olmazsa bir 

liste yapılarak raptolunsa. 

RE IS — iş kâğıtta efendim, matbaada de
ğil. Elden geldiği kadar imkân dairesinde çalı
şıyoruz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Kâğıt tedariki mümkün değil mi, Beyefendi? 

REÎS — Çalışıyoruz, efendim. 
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MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Mehmaernken ha

berdar edilmek üzere tedarik edilmeli. 
TAHSİN B. (Aydın) — Geçende yapıldığı 

gabi bugün de öyle yapılsın. 
REİS — Mühim olanlar yazılıyor, efendim. 

Yalnız takrirler ve mazbataları yazamıyoruz. 
Efendim müsaade ederseniz bir çeyrek kadar 
celseyi tatil edelim. Diğer celsede Cami Bey mu-
kavelât ve uhudat hakkında Heyeti İcraiyenin 
fikrini dermeyan edecektir. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : Z. S. 4,30 

BEİS — Reisisani Celaleddin Arif )Beyefandi 
KATİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Feyyaz Ali Bey (Yozgad) 

REİS — Efendim, ekseriyet hâisıl oMu, celse
yi açıyorum. Buyurun Cami Bey. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
±, — İstanbul Mebusu Doktor Adnan ve Er

zurum Mebusu Hüseyin Avni beylerin, İstanbul'
un işgalini mütaakıp akdolunan mukavelâtın ke-
enlemyekün addine dair teklifi kanunileri ile Ka-
rahisan Sahib Mebusu Hulusi Beyle arkadaşları
nın, İstanbul Hükümetinin ittihaz ettiği ve ede
ceği her türlü taahhüdat ve mukarreratın kabul 
edilmiyeceğine dair takriri ve Adliye Encümeni 
mazbatası (2/5, 2/6) 

DAHİLÎYE VEKİLİ CAMİİ B. (Aydın) — 
Heyeti Muhteremeniz tarafından, 'fikrini istim
zaç tarikiyle tevdi olunan 16 Mart tan itibaren 
muahedat, ukudat, mukavelât, uhudata ait Ad
liye Encümeninin kanun lâyihası suretiyle Hari
ciye Encümeninin lâyihası sureti Heyetimizce 
alınmıştır ve bugün de Heyetin noktai nazarını 
arz edecektik, fakat Meclisin buna ait müza'ke-
ratının, ceridelerini mütalâa ve bu hususta He
yeti İcraiyenin katî olarak noktai nazarını arz 
etmek üzere celsei âtiyeye talikine karar verdik 
ve onu talebederiz. (Hay, hay sesleri) 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Ufak 'bit' şey 
arz edeceğim... 

REİS — Peki ama takrirleri okuyalım da 
ondan sonra.... 

12. — Karahisarı \Sahib Mebusu Mehmed Şük
rü Beyin Düveli İtilâf iye tarafından yapılan me
zalimin protesto edilmesine dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Çelilesine 
Tarihî mütarekeden beri Düveli İtilâfiye tara

fından yer yer vâki olan işgaller, tecavüzler, zu
lümler, katillerin birer 'birer tes'Hti ile Büyük 
Millet Meclisi tarafımdan protesto edilmesini1 

teklif ederim. 
13 Mayıs 1336 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

REİS — Adliye Encümenine gönderelim.. 
Kabul buyuruluyor mu efendim? (Muvafıktır 
sadaları) 

13. — Bolu Mebusu Abdullah Efendnin, 
Şer'iye' ve İrşat encümenlerinin inikat etmedik
lerinden şikâyeti mutazammm takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Çelilesine 
Birkaç »gündür müdavemeti mütaahhidoldu-

ğumuz Şer'iye ve İrşat encümenleri inikadede-
mediğinden müteessiren avdete mecbur olduğum 
karini hikmet ve cevaz olamıyacağm'dan bir 
kaidei sâlimeye raptiyle tanzimi umurlarına 
müsaade buyurmalarını niyaz eylerim efendim, 
hazretleri. 

Bolu Mebusu 
Abdullah 

REÎlS — Şer'iye Encümenine ait... Fakat 
heyet teşekkül edememiş... 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Şer'iye Encüme
ninde bulunan bu za't kimdir, söylesin.. 

REİS — Bolu Mebusu Abdullah Efendidir. 
MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Şer'iye Encüme

nine muhavvel evrak olmadığından dolayı tabiî 
içtima etmemiştir. İrşat Encümeni de Şer'iye 
Encümenine iltihak etmediği münasebetiyle on
dan dolayı gelmiyor... Bugün encümene havale 
edilmiş evrak vardır. Cumartesi günü içtima 
edeceğiz. 

14. — Burdur Mebusu Şevket Beyin, Burdur 
içiq kesilecek kerestelerin Orman Resminden mu
afiyetine dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Çelilesine 
Dairei intihabiyem olan Buldur livasında 
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(1330) senesi Eylülünde zuhura gelen hareketi-
arzda şehrin dörtte üçü harap ve kamilen mün-
hedim olmuştur. Halk esasen fukara olmakla 
beraber seferberlikte iki sene mahsulât çekirge 
afatına mâruz kalarak müstahsıllar bir tane bile 
istihsalâtta bulunamamışlardır. Binaenaleyh inşa
at için ormanlardan katedilecek kerestenin Or
man Rüsumundan affı hususunun karara raptını 
teklif eylerim. 

13 Mayıs 1336 
Burdur Mebusu 

Şevket 

REİS — İktisat Encümenine... Orman oraya 
ait zannederim... (Muvafık sadaları). 

15. — Saruhan Mebusu Mahmud Celâl Beyle 
rüfekasıntn, muhtelif cephelerdeki millî kuvvet
lerin iaşe ve sair ihtiyaçlarım tanzim için bir ni
zamname ihzar etmek üzere bir encümen teşkiline 
dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memaliki Osmaniyenin muhtelif mahalle

rinde vukubulan işgaller üzerine teşekkül eden 
harb cephelerinin idaresi şimdiye kadar mez
kûr cephelere civar bulunan mahaller heyeti 
milliyeleri tarafından ifa ve icra edilmekte bu
lunduğu malûmdur. Bu suretle mahallî ve mev
kii lüzum ve zaruretlerle teessüs eden idarele
rin bir dereceye kadar ayrı ayrı şekil \e 
tarzlarla çalışması ve bilhassa cephelerin umu
ru maliyesiyle meşgul olan heyeti milliyeler ta
rafından tatbik ve müracaat edilen iaşe, ok-
trova Resmi ve saire gibi birtakım rüsum 
ve tekâlifin muhtelif şekil ve suretlerle ahiz ve 
cibayet edilmesi ve tekâlifin yalnız cephelere 
civar bulunan mahaller ahalisine talimi] edile
rek aksamı sairei memleketin bundan istisna 
edilmesi keyfiyetlerinin pek ziyade mucibi mah
zur olduğu görülmektedir. Binaenaleyh işbu 
mehaziri takdir etmiş olacağında şüphe etmedi
ğimiz Heyeti İcraiyenin ve bilhassa Müdafaa i 
Milliye Vekâletinin, heyeti milliyelerin muame
lât ve idare itibariyle bir şekli salim ve umumide 
çalışmalarının temini ve umuru maliyenin tensik 
ve ıslahı hakkındaki noktai nazarını Meclis huzu
runda tesbit etmesini ve bu hususat hakkında 
her tarafça mer'i ve muta olacak bir nizamname 
tanzimi için bir encümen teşkilini teklif ederiz. 

Saruhan İzmir Denizli 
Mahmud Celâl Reşid Yusuf 

Diyarbekir Adana Aydın 
Hacı Şükrü Abdullah Faik Tahsin 

Urfa Adana 
Hayalî Mehmed 

REFİK B. (Konya) — Bu mesele ile alâka
dar olmak üzere bendenizin bir takririm vardı. 
Heyeti umumiyede müzakere olunduğu sırada, 1 

Heyeti İcraiyeye gönderilmesi karargir oldu. 
Bu takririn de Heyeti İcraiyeye gönderilerek 
bir an evvel bu esas meselenin hallolunmasını 
teklif ediyorum (İştirak ederiz sadaları). 

REİS — Heyeti İcraiyeye tevdiine karar 
verildi. 

KÂTİP HAYDAR B. (Kütahya) — Efendim, 
Burdur Mebusu Şevket Bey iki takrir vermiş 
idi, bir tanesi zayi olmuş, zayi olan takrir diğe
rinin aynıdır. 

ŞEVKET B. (Burdur) — Evet arz etmiştim. 
Zayi olmuş, yeniden vermiştim. 

16. — Mersin Mebusu İsmail Safa Beyin, Da-
mad Ferid Paşanın vatandaşlık hukukundan tec
ridine dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Damad Ferid Paşanın sulh konferansında 

Toros'un Cenubundaki dört milyona yakın Tür
kü haymeneşin ve yabancı addederek Fransız
lara peşkeş çekmesi ve son günlerde milletimi
zin mukavemet ve müdafaasını yıkmak için Ana
dolu'nun muhtelif mahallerinde şuriş ve fesat 
ikaına kalkışması en büyük bir hiyanet oldu
ğundan kendisinin vatandaşlık hukukundan tec
ridine ve milletimiz arasından tardına karar ve
rilmesini Heyeti Muhteremeye teklif eylerim. 

13 Mayıs 1336 
Mersin Mebusu 

İsmail Safa 

(Takririn kıraatini mütaakıp muvafıktır, 
hay hay sadaları). 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Hamdullah 
Subhi Beyefendinin izahatı hakikaten İtalya ve 
Fransa efkârı umumiyesinde lehimizde bir cere
yan olduğunu gösteriyor. İsmail Safa Beyin 
takriri de hakikaten umumiyetle kabul ediliyor. 
Kendilerinin beyanatını teyiden ve bu Avrupa 
efkârı umumiyesinde hâsıl olan efkârı takviye 
ve teyid için bendeniz (Sanremo'ya) gönderil
miş olan sulh konferansına gönderilmiş olnn 
azaları, isimleri yahut şahısları malûm ise tas
rih edilerek Ferid Paşa ve arkadaşları meya-
nmda isimlerinin derci ve derhal Avrupa'ya 
gönderilmek suretiyle neticenin teşriini taleb-
ederim. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Reis 
Beyefendi, efendim Hariciye Vekâleti namına 
yazılmış bir kâğıt vardır, Düveli İtilâfiye rüesa-
sına hitaben idi. Orada deniyordu ki :lstanbul 
tarafından akdedilecek hiçbir mukavele, hiçbir 
muahede millet tarafından muteber değildir. 
Eğer o, arzuyu tatmin ediyorsa yeniden bir şey 
yapmaya, yazmaya esasen hacet yoktur. 

REİS — Başka söz söyliyecek var mı?. Vâ-
ridihatır olacak... (Gürültüler). 

Meclisi Âliniz, bundan evvel, bir takibatı ka
nuniye kararı vermişti. 
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SOLDAN BİR SES — Onunla birleştirilmesi 

muvafık olur efendim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey, 
bundan evvel verilen karar, takririn encümene 
havalesidir. Takibatı kanuniye değildir. Takri
rin encümene havalesi idi. 

ÎSMAtL SAFA B. (Mersin) — Bendeniz Da
mat Ferid Paşanın tecrimini veyahut Avrupa'-
daki murahhaslığının kabul edilmemesini teklif 
etmiyorum. Bu adam şimdiye kadar bizim top
rağımızda yaşamış, toprağımızın bir evlâdıydı. 
Bir kardeşimizdi ve bir milletdaşımızdı. Fakat 
bu bedbaht vatandaş dünyada hiçbir milletin 
arasında yetişmiyeeek kadar hain bir sıfatla 
karşımıza çıktı, memleketimizin en güzel par
çalarını hiç titremeden, hiç utanmadan ecnebi
lere peşkeş çekmek istedi. Memleketin son ümi
dini kurutmak, son ümidini söndürmek için yı
lanların, şeytanların bile düşünmediği bin türlü 
fesadı, bin türlü hiyaneti irtikâbetti. Binaen
aleyh ikide bir, Muhterem Meclisimiz bu ada
mın karşısında bu ismin karşısında münakaşa 
yapmamalı... Biz bu dakikadan itibaren milleti
mizin arasında böyle bir adam olmadığına ka
rar vermeliyiz ve bu kararımızı gerek dâhile 
ve gerek harice ilân etmeliyiz. Bütün milletimize 
demeliyiz ki: Damat Ferid Paşa isminde bedbaht 
bir adam var, fakat (bu, milletimizden değildir, 
aramızdan tardedilmiştir. Sonra, bütün Avru
pa'ya ve bütün cihana, Damat Ferid Paşa is
minde bir adam var, bu, milletimizden değildir. 
Bunu milletimiz tardetmiştir demeli, binaen
aleyh bunu tahtı karara alacak Heyeti Muhte-
remenizdir. Ne encümenlerdir, ne başka yerdir. 
Tâyini esami ile Meclisi MuJhteremeniz, milleti
miz arasından tardına karar vermeli ve bunu 
bütün dünyaya ilân etmeli. 

REFİK B. (Konya) — Ali Kemal... Refi Ce-
vad gibileri unutmıyalım... (Müttefikan kabul 
sesleri) 

RASÎH Ef. (Antalya) — Rüfekayı kiram, 
Tevfik Paşa Makamı Sadaretten çekildikten son
ra malûmu âliniz memleketimizde teessüs etmiş 
bir kuvvet, Kuvayi Milliye Rıza Paşa ile anla-
şıncaya kadar görülmedi. Bunda müttefikiz 
zannederim. Ferid Paşanın teşkil ettiği (3) ve 
bu defa (4 ncü) Hükümetini bir teslim Hüküme
ti olarak biliriz. Biz, Ferid Paşa mevkii iktidar
da iken, gerek istanbul ve gerek vilâyatı Şaha
nedeki hükümetlerini, bir teslim vaziyetinde, 
hariçten gelecek bir heyete memleketi teslim 
etmek vaziyetinde gördük. Vaziyetleri de, 
şekli hakikileri de, bundan başka bir şey de
ğildir. Binaenaleyh bunlar için Meclisi Âlinizin 
vereceği karar, kanunen bir Kabine muhake
mesi veyahut Heyeti îcraiyenin Meclisi Âlice 
muhakemesi kabilinden değildir. Binaenaleyh 
bunlar birer âdi cani, Hükümete musallat ol
muş birer tufeylidir. Başka bir şey değildir, 

kanatindeyim. Malûmu âliniz Ferid Paşa yal-
mzbaşına değildir. Meclisi Âlinizin vatandaş
lık hukukundan tard için vereceği karar yalnız 
Ferid Paşa için değildir. Onunla teşriki mesai 
etmiş, şu dört Kabinede ne kadar zevat varsa 
bunlar da bu meyanda dâhil olmalıdır. Çünkü 
bu kabineler zamanında memleketimizde zan
nederim ki, soyulmadık ev, yakılmadık can kal
madı. Bilirsiniz ki, Kuvayi Milliyenin ilk te
şekkülünde bütün vilâyetler birdenbire, aman! 
Bu şada nereden geliyor? Bizi kurtareak, di
yorlardı. Çünkü yedi sekiz aylık bir tecrübe 
bize o kanaati getirdi ki, Adana'yi teslim eden 
Ferid Paşa, İzmir'i teslim eden Ferid Paşa bir 
.gün vilâyatı Şahanenin her tarafını teslim ede
cek; buna herkesçe kanaat gelmişti, kanaati 
umumiye hâsıl olmuştu. Binaenaleyh böyle eda-
niyi, millet bu mülkü mulhafaza etmek için ma
lını, canını, her şeyini feda ederken onları 
yine vatandaş olarak bu mülkte yaşatır
sak bu millet yaşamıyacak demektir. Binaen
aleyh, Ferid Paşa ve bununla beraber Kabine
ye iştirak tenıiş ne kadar zevat varsa, hepsi, 
bu millet namına bu Heyeti Kiramın akdedeceği 
sulh ile, bunların gerek ailesi ve gerek kendile
ri bu mülkte hakkı hayatı bulmıyaeaktır ve 
bulmamalıdır. Çünkü bu suretle bu derecede 'hı
yanete ictisar edenler yine aramızda yer bula-
caksa, ilelebet aramızda hainler yer bulacaktır, 
aramızda ilelebet hainler hâkim olacaktır... 
Saniyen bir şey daha arz edeceğim : Memlekete 
ecnebi bir kuvveti yerleştirmek için, milletin 
ekseriyeti hakkında hurucu alessultan diye fet
va veren bir Şeyhülislâm hakkında da Heyeti 
Aliyenjzin bir kararını, yani bir Encümeni Âli 
tarafından, bir fetva ısdarını teklif ediyorum. 

(Bravo sesleri), (Doğru sadaları)... Çünkü 
bu suretle bir fetvayı vermek, bendeniz şeriat 
müftüsü olmak sıfatiyle arz ediyorum. Bu bir 
merdudu aleddindir. Başka bir şey değildir. He
yeti umumiyei îslâmiyeyi hurucu alessultan diye 
itham ve bu ithamda da memlekete ecnebi 
kuvveti yerleştirmek maksadı mündemiç bulun
mak, malûmuâliniz (Ya eyyü'hellezine âmenû 
lâ tettehizû) âyeti Celilesinin mantuku sarihine 
tamamen mugayirdir. Eğer bu mugayerti şey
hülislâm tetkik etmekten âciz ise kendisini ceb
reden yoktu. O mevkide durmak için, binaen
aleyh, bugün haini vatan, haini millet, haini 
Devlet olmakla beraber haini dindir. Bu cihe
ti arz ediyorum ki, bir heyeti ilmiye onun hak
kında bir fetvayı şerif ısdar etsin. Efkârı îs
lâmiyeyi bu suretle tenvir edelim. (Alkışlar) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Müsaade buyurulur mu? Bir noktayı hatırlat
mak isterim : Ferid Paşa Kabinesinde bulunan 
zevatın bir kısmı malesef Ali Rıza Paşa Kabi
nesinde de ahzı mevki etti ve o zevata Meclisi 
Mebusan itimadetti. Millete karşı onların lâ-
yikı itimadolmadıklarmı o Meclisi Mebusan bil-
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dirmelidi ki, Ali Rıza Paşa onları kabinesine it
hal etmemek mecburiyetinde kalsın. Madem 
ki, Millet Meclisi itimadetmiştir. Onlar hakkın
da bir muamele yapmamak lâzımdır. 

EEÎS — Onun içindir ki, bendeniz Meclisi 
Âlinize bir teklifte bulunacak ve diyecektim ki: 
Evvelâ birinci takrir Adliye Encümenine havale 
edildi, Adliye Encümeni çalışsın ve bu zevatın 
isimlerini de ortaya koysun, bir liste yapsın ve 
Meclisi Âlinize arz etsin. Tarafı âlinizden tas
vip buyurulursa tasdik olunduğu takdirde karar 
ısdar edilmiş olur. (Muvafık, sadaları) 

Pek güzel efendim. Eğer Rasih Efendinin 
teklifi de Meclisi Âlinizce tasvibolunursa onu 
da Şer'iye Encümenine havale edelim. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Müsaade buyu
rursanız o mesele hakkında bir söz söyliyeyim. 

FUAU B. (Çorum) — Perid Paşanın reza
leti, cinayatı alçaklığı cümlece malûmdur. Evvel 
beevvel bu cihet hakkında bir karar verilmeli, 
sonra rüfekası hakkında bir şey yapılır. Evet 
evvelâ, bunun hakkında karar vermeli.. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Refiki muhteremi
min verilen fetva hakkındaki beyanatına dair bir 
söz söylemek istiyorum. Efendim, Meclisi Âli
niz henüz resmen küşadedilmezden evvel bura
yı teşrif eden rüfekayı kiramdan ekserisi husu
si surette içtima etmişler ve hakikaten cebren ve 
kerhen alman fetvalara karşı bir fetva neşre
dilmesini beyinlerinde kararlaştırarak, biz bu
rada bulunan ulemayı kiram ile hariçte bilfiil 
makamı iftada bulunan zevatın da bu fetvaya 
iştirak etmesini teemmül ederek böyle bir fetva
yı şerifi meydana getirdik ve altına da bilû
mum ulemayı kiram ile imza ettik. Bu fehvada 
gösterdik ki; İstanbul İngiliz tarafından işgal 
edildikten ve halife esarete alındıktan sonra ha
life tarafından böyle bir fetvanın ısdarını, cebir 
ve kerh ile vücuda getirdiler. Binaenaleyh, 
cebren ve kerhen verilen fetvaların katiyen ma-
mülünbih olmıyacağı esbabı şer'iye, delâili muk-
nia ve hattâ kendilerinin nakilleri sarih olarak 
yazılan fetva üzerine verilmiştir. Binaenaleyh, 
zannedersem bendeniz bu bapda ayrıca fetva is-
darma lüzum görmüyorum. Çünkü, esas itibariy
le fetvalarla oynamak iyi değildir. Binaenaleyh, 
cebren verilen fetvanın hükmünü iskadetmek 
için yüzü mütecaviz ulema tarafından tasdik 
edilmiştir. Bununla iktifa edilmesini, yani fetva-
noktasmdan iktifa edilmesini istirham ederim. 

RASİH Ef. (Antalya) — Refiki muhteremim 
efendi hazretlerinin buyurdukları doğrudur. 
Bendenizin arz etmek istediğim, şeyhülislâm na
mını alan Dürrî zade - başka nam da verdiler 
ya... Abdullah Efendi, şahsi; şu fetvayı verdi
ğinden dolayı seran ne gibi bir hükme müsta
haktır, bunu bir heyeti ilmiye tâyin etsin. Çün- \ 
kü efkârı âmme, evet ortada şeyhülislâmın fet- | 
vasi var, diyor. Şu verilen fetvanın mahiyeti ha- j 
kikiyesini tâyin etmek için onun şahsiyetini, o ' 

fetvayı verdiği için seran ne gibi bir cezayı müs-
telzim olmuş; bu âleme ilân edilmeli ki, müsli-
minevet, bu şeyhülislâmı ihaneti diniye ile müt-
tehem addetsin. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Verdiği fetva 
mekruh olarak verildiği için mekruhun sözü 
muteber midir, değil midir? (Gürültüler) Bu, 
meselei şer'iye de halledilmiştir. 

RASİH Ef. (Antalya) — Çekilmeli idi. İk
rah ile fetva veren bir zat bejoıelmüslimin nasıl 
bu mevkide kalır? 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Onu Şeyhülislâm 
tanımıyoruz. (Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun hususi bir tak
rir yazarsınız da Şer'iye Encümeni ona da ce
vaplarını verirler efendim, bu daha muvafık. 

FUAD B. (Çorum) — Reis Beyefendi Haz
retleri! Ferid Paşa hakkındaki takriri reye ko
yunuz. Buna bir karar verilsin. 

REİS — Efendim, şimdi zannederim ki, Fe
rid Paşa... (Gürültüler) Bana lâkırdı söylermi-
yecek iseniz kürsüye buyurun. Onu istirham 
ederim. Müsaade buyurun söyliyeyim, Ferid Pa
şa hakkında bir noktai nazar: Bu adamı Osman
lılıktan tardettikten sonra hakkında taknıatı 
kanuniye meselesini de mevzuubahis ettik, onun 
için bu cihet hepsi bir arada olmak üzere Ad
liye Encümeninde müzakere ve. tetkik kılmır. 
Ondan sonra da... 

SESLER — Ona da muvafık dedik. 
MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Zaten ona da mu

vafık denmiş idi. 

17. — Ertuğrul Mebusu Halil İbrahim Be
yin, Balıkesir ahvali hakkında Karası mebusla
rından izahat alınmasına dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kuvayı milliyenin meşhedi evveli olan Balı

kesir ve havalisi hakkındaki malûmatın bidaye
tinden nihayetine kadar Meclise arzı için Kara-
si mebuslarından gelecek celsede izahat talebi
ne karar verilmesini teklif ederim. 

13 Mayıs 133G 
Ertuğrul Mebusu 

Halil İbrahim 

REİS — Sahibi takrir kim, efendim? 
HAYDAR B. (Kütahya) — Ertuğrul Mebu

su Halil İbrahim Bey.. 
REİS — Buyurun kürsüye takririnizi izah 

ediniz. 
HALİL İBRAHİM B. (Ertuğrul) — Efen

dim, maksadı âcizanem, Balıkesir Şimalî Heyeti 
Merkeziyesinin duçar olmuş olduğu malî müza
yakalardan kurtarılması için icabeden tedabiri 
temin eylemek. Bunun için şimdiye kadar uğ
ramış oldukları müşkülâtı bizzat mebusları ağ
zından işitmektir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Heyeti İcraiyeye 
verildi. 
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REŞİD B. (Saruhan) — Deminki takrir bu 

meseleyi halletmiştir. 
REÎS — O halde efendim, nazarı itibara alı

yor musunuz? (Hayır, sesleri). Kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi, efendim. 

18, — İçel Mebusu Ali Efendi ile arkadaşla
rının, Kilikya harekâtı hakkında o havali mebus
larının Meclisi tenvir etmelerine dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Kilikya mmtakasmda Fransız işgalinden 
beri vukuu şayi olan mezalim ve fecayi ile 
elyevm oralardaki vaziyetimizin derecesi hak
kında Heyeti Muhteremeden birçoklarımızın 
esaslı malûmatlarımız yoktur. Binaenaleyh, 
bu hususta Kilikya'nm muhtelif menatıkmdan 
gelen yani Mersin, Adana, Maraş, Urfa, Kozan 
mebuslarının Meclisi tenvir etmelerini teklif 
ederiz. 

13 Mayıs 1336 
İçel içel Antalya îçel 

Mehmed Sami Lûtfi Rasih Ali 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Şu 
takrir hakkında bir söz isterim. Arkadaş
larım en son zamanda geldiler. Son vaziyeti 
teferruatına kadar biliyorlar. Zannederim ki, 
Meclisi Âli bunu kabul eder. Niçin mebusları 
bize izahat vermekten menedelim ve niçin ken
dimiz rica etmiyelim? O halde bendeniz diyo
rum ki, kabul edilsin ve bizi tenvir etsinler. 
(Gürültüler). Hayır efendim, o taksim edilse 
idi pek güzel muvafık olurdu. Orada bir pa
ra meselesi var, reddedilen odur. O bir karara 
iktiran etmiştir. Diğer kısmı ayrıca tefrik 
edilirse kabul edileceği çok mümkündür, efen
dim. 

REİS — Şimdi efendim, evvelâ Kilikya me
selesi var, diğeri reddolundu. 

(Kâtip Haydar Beye) Okuyun efendim, tak
riri... (Takrir tekrar okundu). 

REİS — Muvafık görülüyor mu efendim? 
Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). 
Kabul edildi, efendim. 

O halde istirham ederim, efendim, gelecek 
celsede Meclisi tenvir buyursunlar. Kendileri 
bittabi o vazifeyi kabul ediyorlar. Değil mi efen
dim?. 

19. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, hi
lafı §er'i fetva ısdar eden Şeyhülislâm Dürrizade 
Abdullah Efendi hakkında bir fetva ısdarına 
dair takriri 

REİS — Efendim, Antalya Mebusu Rasih 
Efendinin takriri var, deminki şifahi teklifini 
takrir şeklinde veriyor. Efendim, takriri okutu
yorum : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Milleti hurucu alessultan ile ittiham fet

vasını ısdar eyliyen Şeyhülislâm Dürrizade Ab
dullah Efendi hakkında, bir heyeti ilmiye ta
rafından bir kararla, ita olunan fetvanın hilafı 
hakikat ve vâki verildiğinin ve hilafı hakikat 
fetva itasına içtisar eyliyen bir Şeyhülislâmın 
ne gibi bir cezayı şer'iye müstahak olacağının 
bir fetva ile bilâdı islâmiyeye ilânını teklif ey
lerim. 

13 Mayıs 1336 Antalya Mebusu 
Rasih 

REİS — Bu meseleyi Seriye Encümenine ha
vale buyurmuştunuz. 

2. — Ertuğrul Mebusu Hamdi Beyin, Hiya-
neti vataniye Kanununa eşkiyalar için bir mad
de ilâvesine dair teklifi (2/16 mükerrer) 

REİS — Ertuğrul Mebusu Hamdi Beyin bir 
takriri var, arzu ederseniz onu Adliye Encüme
nine havale edelim. (Muvafık, sadaları). 

Adliye Encümenine havale edildi, efendim. 
HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 

Efendim, Meclisi Âliniz cepheler hakkında iki 
karar teklifi karşısında bulundu. Birisi, Balıke
sir cepheleri hakkında, ikincisi de Adana cephe
leri hakkındadır. İkincisini kabul buyurdunuz, 
birincisi reddedildi. Birinciyi redde sebep, onun 
malî bir kısmı ihtiva etmesi ve evvelce alınmış 
umumi bir kararınız olmasıdır. O halde efendim 
Balıkesir cepheleri hakkında bir fikir istemiyo
ruz, demektir. Bunun o cephelere varması, 
Meclisimiz hakkında nasıl bir düşünce uyandı
rır bilir misiniz? Oradaki vatandaşlarımız, ora
da çalışan gençlerimiz arasında, bizim hakkımız
da söz dinlemek istememişler, diye bir suitelâk-
ki uyandırabilir. Rica ederim, efendim, bunu 
tashih edelim. 

NEBİL E l (Karahisarı Sahib) — Balıkesir 
ve havalisi hakkında izahat verildi. 

REİS — Efendim, bu mesele hakkında Heye
ti Âliniz bir defa karar verdi. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsaade 
buyurun efendim, verilen karar son vukuata 
aittir. Binaenaleyh, takrir bidayetinden nihaye
tine kadar Balıkesir'in son vukuatı hakkında, 

BİR SES — Onu reye koyalım. 

REFET B. (İzmir) —- Mevzu doğrudan doğ
ruya Aydın cephesi olduğundan bana da taal
lûk etti ve oradaki mücahitlerin, oradaki va
tandaşların dertlerinin burada dinlenmek is-
tenilmemesi gibi bir zanna düşecekleri söylendi. 
Bu hiçbir zaman vâridolamaz. Çünkü, bura
ya geldiğim günden beri bizim Meclisin daima 
oradakilerin, orada çalışanların, orada uğra
şanların dertleri ile uğraştığını gördüm ve hat
tâ Meclisin yarım saatini işgal ettim. Fakat 
her hangi bir mebus için, sen gel de bu kürsüye 
çık, burada filân yerin vaziyeti hakkında söz 
söyle, izahat ver, diye bir karar ittihaz etmek 
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elbette doğru değildir. Böyle bir zat gelir ve 
kendisinden rica ederiz, istirham ederiz. Kabul 
buyurun, bizi vaziyet hakkında tenvir edin, 
deriz. Fakat behemehal söyliyeeeksin diye bir 
karar itası hakkını haiz değiliz. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — Reis 
Bey, cevap vereyim rica ederim; hir kelime söy-
liyeceğim: Efendim, Refet Beyefendi geçen de
fa çıktıkları vakit buyurmuşlardı ki ; son vazi
yet hakkında söyliyecek bir şey yoktur. Çünkü 
son vakayi yok. Halbuki kendilerinden on beş 
gün sonra gelen bir zatın efendim, bize verdik
leri son malûmat içinde son derece şayanı hay
ret, çok şayanı dikkat birtakım hâdiseler vardı 
ve bize, kendilerine bir sual fikrini telkin eden; 
bundan memleket için bir fayda umdular ve bu 
fikri telkin ettiler. îzahat vereceksiniz demiyo
ruz. Bir mebusu, vermek istediği malûmattan 
menetmemek... (Gürültüler) 

REÎS — Fakat kendileri tarafından bize söy
lemediler ki... 

BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, Balıkesir ve 
havalisi hakkında izahat vermek icabederse bi
zi dört yüz elli bin nüfus ihtiva eden bir liva 
intihabettiği için biz bu izahatı maaliftihar ve 
kendi arzumuzla veririz. Meclisi Muhterem de 
lütfen istima buyururlar. (Maailiftihar sesleri) 
Demin Halil Bey kardeşimizin verdiği takririn 
reddedilmesi malî ihtiyaçtan münbais olması 
ihtimalinden neşet etmiştir ve bunun hakkında 
da ayrıca bir takrir verildiği için; bunun hak
kında - malî i'htiyacat hakkında - izahat ver
mek zaidolacağı pek tabiî idi. Hamdullah Sufo-
hi Beyefendi bundan bâzı suitefehhüm hâsıl 
olacağını söylediler. Katiyen suitefehhüm hâsıl 
olmayacaktır. Biz buraya meşagili vataniyemizi 
ifa için geldik. Binaenaleyh meydanda suitefeh-
hümü mucip bir hal yoktur. Biz arzu ettiğimiz 
zaman Meclisi Muhtereme sözlerimizi istima 
için rica ederiz. Binaenaleyh meselenin bu su
retle kapanmasını bendeniz teklif ediyorum. 
(Muvafık, muvafık sadaları) 

REÎS — Kabul edildi mi efendim? (Muva
fık sadaları) 

2. — Kastamonu 31ebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, geçen seferberlikte harbe iştirak eden 
mahpusinin aflarına dair teklifi kanunisi ve 
Adliye Encümeni mazbatası (2/8) 

REÎS — Efendim, geçenki îçtimaımızdan 
Adliye Encümeninin bir mazbatası var idi ki, 
o da; Abdülkadir Kemalî Beyin, terhis edilen 
mahkûmin hakkında takibatı kanuniye icra edil
memesine ait bir takriri üzerine tanzim edil
mişti. Meclisimizde ekseriyet hâsıl olamadığın
dan müzakeratını ikmal edemedik. Bugün de
vam ediyoruz. Bu hususta söz istiyen var mı? 
Yeni esasat hakkında olsun. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Arkadaşların bir kısmı çıktıktan dolayı tehir 
edilmişti. 

REÎS — Şimdi efendim, tekrar okuyoruz, he
yeti umumiyesini reye koyacağız. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemalî Be

yin, 28 Nisan 1336 tarihli ve Heyeti Umumiye-
den muhavvel takriri encümenimizde arizü 
amik tetkik olundu. 

Mezkûr takrirde umumi seferberlikte gö
nüllü olarak hizmeti askeriyeye dâhil olup da 
.badehu avdet eden mahkûmların bakıyei müd
deti cezaiyelerinin affedilmesi hususunda bir ka
rar ittihazı teklif olunuyor. Bu kabil gönüllüle
rin müddeti mütebakıyelerinin affı hizmeti as
keriyelerini hüsnüifa ile mukayyet idi. 

Bu hususta neşredilen 28 Şubat 1336 tarihli 
Kanun, affedilecek asakirin hüsnühizmetleri fır
ka veya kolorduları tarafından tasdik olundu
ğu takdirde Harbiye Nezaretince af iradesi is
tihsalini tasrih etmekte ve bu suretle istihsali 
hukuk ve af kapısı her zaman açık bulunmakta 
olduğuna göre yeniden bu hususa dair bir ka
nun tanzim ve ilânına lüzum bulunmadığı müt-
tefikan karargir oldu. 
Adliye En. Reisi M. M. Kâtip 

Müstafi Saruhan Sino'b 
Refik Şevket Mehmed Şevket 

Bursa Sinob Karahisarı Sahib 
Muhiddin Baha Hakkı Hami Mehmed Şükrü 

Ertuğrul Denizli içel 
Mustafa Kemal Ömer Lûtfi 

îçel İsparta içel 
Şevki Tahir Ali Sabri 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Gök muvafık... 
SESLER — Hayır, hayır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Biz geçen 
sefer dedik ki; kanunda yeri var, herkes teşeb
büs etsin alsın, fakat cereyan eden müzakerede 
Meclisi Muhteremin fikri kısmen af, kısmen tez
kere ibrazı suretinde muamele şeklinde veya di
ğer şekil ve surette göründü. Şimdi bizim ısrar et
miş olduğumuz maddei kanuniyede fırka ve 
kolordular diyor. Halbuki eski fırka ve kolor
dular şimdi mevcudolmadığmdan, eğer Meclisi 
Âliniz müsaade ederse efendim tekrar encümene 
iade edilsin. Biz bu suretle vazifesini hüsnü
ifa edenlere karşı, hüsnühizmetlerini ispata me
dar olacak vesaikin ne şekilde olacağını tesbit 
edelim, o maddei kanuniyeyi iptal edelim. (Mu
vafık sesleri) 

REÎS — Kabul buyuruluyor mu? Eller kalk
sın. (Eller kalkar) Pekâlâ, encümene iadesine 
karar verildi. 

HULÛSÎ Ef. (Karahisarı Sahib) — Üç nok
ta bugün tavazzuh etsin, ondan sonra encümene 
gitsin. 
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duğu takdirde fayda bahşolacak surette büyük 
cezayı ihtiva eylemekte olduğundan şu suretle 
maddenin tadilinden ziyade tatbikatına ehemmi
yet verilecek olursa daha ziyade ahlâk ve meıîfa-
ati umumiye temin edileceği kaviyyen meczum 
bulunmuştur. Bahusus Kanunu Cezamızın f iili-
şeni faslındaki ahkâmı sabit dururken fiili şenia 
nispetle ehven bulunan kadın oynatmanın kürek 
cezasiyle tehdidinde bir nispeti âdile bulunmak 
imkânı örülememiş ve şayet 202 nci maddenin 
salifüzzikir zeyli tadil olunacak olursa nispeti 
mevcudeyi muhafaza etmek için daha birçok mc-
vaddı cezaiyendn tadili icabedeceği teemmül olun
muştur. Halbuki böyle külli bir tadil teklifi mev-
cudolmadığmdan sarfınazar, vâki farz olunsa bile 
içinde yaşadığımız ahvali fevkalâde bu yeni me
sailin icabı veçhile teemmülüne müsaidolmadı-
ğından, teklifi vâkıın reddiyle, kadın oynatmaya 
maihsus maddeye daha ziyade hasrı ehemmiyet 
olunması lüzumunun Heyeti Icraiye tarafından 
icabedenlere havalesi bilittifak tezekkür ve işbu 
mazbatanın Makamı Riyasete takdimi karargir 
oldu. 

13 Mayıs 1336 
Adliye En. Reisi M. M. Kâtip 

Müstafi Saruhan Sinob 
Refik Şevket Mehmed Şevket 

Bursa Sinob içel 
Muhiddin Baha Hakkı Hami Ali 
Karahisarı Sahib içel içel • Ertuğrul 
Mehmed Şükrü Şevki Lûtfi Mustafa 

REtS — Karardan sonra lâkırdı söylenmez 
efendim. 

7. — MAZBATALAR 
1. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen

di ile arkadaşının, yarı açık mahallerde kadın 
oynatanların muvakkat küreğe konulmalarına 
dair takriri ve Adliye Encümeni mazbatası 

KÂTlP HAYDAR B. (Kütahya) — Efendim 
Adliye Encümenin diğer bir mazbatası var, bu 
mazbata Konya Mebusu Refik Beyle ^ Çelebi 
Efendi Hazretlerinin takrirlerine 'dairdir. 

RElS — (Kâtip Haydar Beye hitaben) i lk 
önce takriri okusanız. 

REFlK B. (Konya) — Takrir okunsun efen
dim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilerine 
Ahkâmı esasiyei şer'iyemiz hilâfına olarak 

birçok esbap ve avamil tesiriyle bâzı mahallerde 
âdeta müstevli bir marazı ahlâki 'halini almış ve 
bu yüzden dinî, ahlâki, sıhhi, içtimai, mehazir 
ve mazarratı müteaddide husule getirmiş• olan 
kadın oynatmak ve .gezdirmek âdatı fazihasımn 
meni hususunda Kanunu Umumii Cezamızda 
muayyen olan ceza şimdiye kadar işbu adat ve 
ahvalin izalesini temin edememiş ve Anadolu'
nun birçok bilâd ve mahallerinde yaşıyan genç
ler sırf evamiri diniyeye bitemamüha ademiria-
yet ve cehil saikasiyle bir girdabı felâket ve se
falet içinde kalmıştır. Bu halin bünyei içtimai
mizde husule getirdiği fecayii izaleye hadim ol
mak üzere Ceza Kanununun (202) nci maddesi 
ikinci zeylinin şekli âti dairesinde tadilini teklif 
ederiz. 

Madde : Âdabı umumiyeye mugayir olarak 
icrayı fuhş maksadiyle evlerde, bağ, bahçe gibi 
nim açık mahallerde kadın oynatıldığı takdirde 
oynatan eşhas ile bilihtiyar oynıyan kadınlar 
muvakkaten küreğe konulur. 

29 Nisan 1336 
Konya Konya 

Postnişin Cenabı Mevlâna 
Abdülhalim Refik 

No : 3 
Adliye Encümeni mazbatası 

Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efendi ile 
Refik Bey taraflarından muta ve encümenimize 
havale olunan merbut 29 Nisan 1336 tarihli tek
lifi kanuni mütalâa olundu. Mezkûr teklifi ka
nunide Kanunu Cezanın 202 nci maddesinin 
iikinci zeylinin muhtevi olduğu hapis cezasının 
muvakkat kürek cezasına tahvili ve bu suretle 
maddenin tadili bâzı esbabı mucibe dermeyaniy-
le talebolunmakta ise de encümenimizee ariz 
ve âmik tetkikat neticesinde Ikadm oynatanlar 
ile oynıyanlara ceza tâyin eden maddei mebsuta 
vazifedar olanlar tarafından hüsnü tatbik olun-

REFlK B. (Konya) — Muhterem efendiler, 
gerek tarafı âciziden verilen takrir mündereoatı 
gerek Adliye Encümeni mazbatası hakkında He
yeti Umumiyenizce bir kanaat hâsıl olmuştur. 
Adliye Encümeni teklif edilen şu maddei kanu-
niyenin tadilini ret için üç sebep gösteriyor. Se
bebin birincisi (202) nci maddenin ikinci zeyli, 
memurini aidesi tarafından bihakkin tatbik edil
diği takdirde bu teklifi kanuniye lüzum yoktur 
deniyor, ikincisi : Kanunu Umumii Cezamızda 
fiili şeni hakkında ahkâmı mevaddı sariha durur
ken fiili şenia nispeten daha zayıf olan bir cürüm. 
hakkında âzami bir ceza tâyininin doğru olamı-
yacağı ve bunun da Ahkâmı Esasiyei Cezaiye ile 
kabilitelif olamıyaeağ], üçüncüsü de Meclisi Âli
nin fevkalâde ahval üzerine içtima etmesi dola-
yısiyie hududu mesaisinin yine fevkalâde ahval 
ve hususata muhtas olması lâzımgeleceği. Bende
niz, bu üç mesele hakkında noktai nazarımı arz 
etmezden evvel yalnız Adliye Encümenini teşkil 
eden rüfekayı muhteremenin bir noktai nazarına 
biraz muarız kalacağım. 'Şimdiye kadar Adliye 
Encümeninden çıkan birçok teklifi kanu
niler 'heyeti umumiye'si itibariyle redde 
uğramıştır ve sebep olarak da ahkâmı 
mevzuai kanuniyemizin hali hazırda tatbiki bek
lediğimiz fevaidi adlînin kifayeti kanaatidir. Bu 
kanaate kısmen iştirak edeceğim. Fakat rü-
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fekayı kirama karşı diyorum ki; rica** ederim, 
memleketin geçirmiş olduğu buhranı fevkalâde 
içerisinde şu teklifi kanuni, bilhassa arzedilen 
teklifi kanuni bir mevkii mühim teşkil etmez 
mi?'Hattâ bu teklifi kanunide bulunmaya mec
buriyetime sebep bilhassa dairei intihabiyemiz-
deki meşhudat ve ihtisasatım olmuştur. Heyeti 
muhteremenizi teşkil eden zevatı âliyenin de 
meçhulü olmadığı veçhile birçok zamandan beri 
yine birçok esbabı içtimaiyenin tesiriyle sui-
ahlâk ve suiahlâka delâlet edecek birçok 
ahval maalesef milletimiz arasında müstevli 
bir surette sâri olmuştur. îşte kadın oy
natmak ve kadın gezdirmek âdatı fazihası 
arz ettiğim bu cümledendir. Bâzı mahaller, bâzı 
memleketlerde bu âdatı faziha öyle korkunç, 
elîm, berbat bir halde icrayı ahkâm eylemeye 
başlamıştır ki, Heyeti Muhteremeniz pek gü
zel takdir buyurursunuz bu hal bünyei içti-
maiyemizi kemiriyor, kuvayı umumiyemize ha
lel getiriyor. Zannederim erkanım ifade ettiği 
belagat her delilin, her burhanın fevkındedir. 
Bugün hapisane kuyudatını, zabıta kuyuda
tını tetkik ettiğimiz vakit hepimizi korkunç 
bir halde bırakacak, hepimizin tüylerini ürperte
cek bir manzara karşısında bulunacağız ki, oda 
hapisaneleri dolduran bîçare millettaşlarımızm 
ekserisinin mucibi -mahkûmiyeti olan hal işte 
bu kadın oynatmak ve kadın gezdirmek ve kadın 
oynatırken husule gelen ceraimden dolayı kendi
sinin o hapisaneye ilkası keyfiyeti teşkil ede
cektir. Yine ben dairei intihabiyemdeki meşhu-
datıma avdet ederek diyorum ki, maalesef bu 
âdeti faziha bilhassa Konya muhitini mahvedip 
bitirmektedir. Bunu bir misal ile Heyeti Muh-

. teremenizin nazarında tesbit etmek için arz et
meme müsaadenizi rica edeceğim. Muhterem 
efendiler : Konya'da birçok zamandan beri başlı-
yan bu fena hal son zamanlarda yine harbin ah
lâkı umumiye üzerine yapmış olduğu birçok 
tesirler saikasiyle çok fena bir şekilde devam 
ediyor. Köylümüz, taraf, taraf iktisadi muvaf
fakiyetlere mazhar oldu ve ceplerine para gir
di. Fakat cahil halk bu paranın mahallî sarf ve 
istimalini doğrudan doğruya tesbit edemediği 
için kendini, gözü önünde fena bir görenek olan 
bu kadın oynatmak suretiyle safahat hususuna 
attı, bu hal böyle elîm bir halde devam ediyor 
ki, beşeriyet için birer fena, muzır mikrop ha
linde bulunan ve maalesef dairei edep ve ahlâk
tan uzaklaşmış kadınlar, nasılsa İstanbul'dan, 
şuradan buradan bu gibi adamlar tarafından 
ya, doğrudan doğruya celbediliyor veyahut yine 
kendi muhitlerinde bu gibi fena kadınları topla
yarak bu fena, âdeta büyük, bir faaliyet sahası 
hazırlıyor ve buna da efe namı veriyorlar. 
Bu efe, yanma fena kadınlardan bir kadını alı
yor. O efe müstakillen kadına hâkim değil, ben
deniz bu kürsü muallâdan doğrudan doğruya 
ahkâmı esasiyei diniyemize münafi olan şu hali 

söylemekten sıkılıyorum. Fakat maalesef bu bir 
hakikattir. Onun etrafında sekiz, on ve daha 
fazla adamlar toplanıyor. Bunlar münavebe ile 
beraberinde taşıdıkları bu kadını köyden köye, 
şuraya, buraya dolaştırıyorlar ve yekdiğerine 
karşı kahramanlık satarmış gibi etraflarına al
dıkları bu kadınları birleştiriyorlar. Bunların 
bazan yekûnları öyle bir hale geliyor ki, cemi
yetlerde, düğünlerde miktarı yüze, hattâ bilâ-
mübalâğa arz ediyorum, üç yüze yakın fahişele
rin, kadınların düğünlerde ve cemiyetlerde bu
lunduğunu işitiyor, anlıyor ve bittabi bundan 
müteellim oluyoruz. Sonra ne oluyor efendim? 
Bu içtimalar cahil eşhas tarafından tertib-
olunuyor. Onların arasına bir de işret beliyesi 
giriyor, bin, iki bin liralık rakı içiliyor. Sefahat 
uğruna paralar heder olup gidiyor. Sonra bu 
cahil tabakaya, milletin, memleketin, vatanın 
selâmetine hadim olmak üzere getiriniz, sefahat 
uğruna sarf ettiğiniz bu paradan bir miktarını 
da bize veriniz, dediğiniz zaman maalesef omuz 
silkiyor. Bunun yegâne saikı, sebebi cehildir, şu 
halde cehil içinde, zulmet içinde kalan ırk-
daşlarımızı, dindaşlarımızı, kurtarmak için ne 
yapmalı? işte bu fevkalâde zaman içinde en mü
him ve fevkalâde olmak üzere şöyle bir teklifi ka
nunide bulundum. Bu teklifi kanuni ile sıhhi, ah
lâki, dini, içtimai mehaziri muhakkak olan şu hali 
elimin önüne geçileceğine tamamen kaani deği
lim, fakat tamamen pekâlâ takdir buyurursu
nuz ki, her hangi maddei cezaiye doğrudan doğ
ruya menetmek istediği fiilin büsbütün meydan
dan kalkacağı zehabiyle vaz'olunmuş değildir. 
Bu, bir terhip vazifesidir. Terhibin şiddet ve 
kuvveti de ne kadar ziyade olursa bittabi yapa
cağı tesir o nispette fazla olur. Adliye Encüme
nini teşkil eden rüfekayı muhtereme buyuruyor
lar : Ceza Kanununun iki yüz ikinci maddesinin 
zeyli tatbik olunursa beklenilen faide husule ge
lir. Bendeniz bu vazifeyi bizzat ifa ettim ve yine 
bu işlerle iştigal ediyordum. Bu kanunun şu mad
desi bitemamiha tatbik olunduğu halde maattees
süf hiçbir suretle mâni olamamıştır ve önüne 
geçememiştir. Müsaadei âlileriyle iki yüz ikinci 
maddenin zeylini okuyacağım, bunda diyor ki : 
«Âdabı umumiyeye mugayir olarak icrayı fu
huş maksadiyle açık yerlerde veya halkın suhu
letle muttali olabileceği bağ, bahçe gibi nim açık 
mahallerde kadın oynatan eşhas ile bilihtiyar 
oynıyan kadınlar bir aydan bir seneye kadar ce
za görür». Biliyor musunuz muhterem efendiler! 
Bu işlerle iştigal eden adamlar yani kadın oyna
tanlar bu kanunun sarahati karşısında kendileri 
için kaçamak yolu bulmuşlardır. Vâzıı kanun; 
«Alenen veya halkın suhuletle muttali olabile
ceği» kaydını ilâve buyuruyor. Onlar da bu kay
dı kanuniye uğramamak ve yakalandıkları vakit 
cezadan yakayı kurtarmak için kapalı ve hattâ 
hiç kimsenin duyamıyacağı yerlerde içtima edi
yorlar. Kırlarda ve birçokları da evler içinde 
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oluyor. İşte bu hal ile o ahlâktan mahrum olan 
kadınlar, evlerin içerisine dâhil olmak suretiy
le de çok yazık ki, nâmuskâr ailelerle temasa va
kit buluyorlar ve bu suretle ne dinimizle, ne şeri-
atimizle ne akıl ve hikmetle kabili tevfik oıamı-
yacak pek çirkin, pek elîm bir hal karşı-urda 
kalıyoruz, işte arz ettiğim gibi rüfekayi muhıere-
menin göstermiş olduğu şeklin tamamen varid-
olamıyacağı yani bu kanunun tatbiki maksadı 
esasiyi temin edemiyeceği kanaatinde bulunuyo
rum. Üçüncü sebebolmak üzere de buyurdular 
ki, ahvali fevkalâde üzerine içtima ettiğimiz len 
mesaimizin bu ^oktaya matuf olması lâzımge-
lir. Zannetmem ki, bu esas üzerinde rüfekayi 
muhteremeden hiç birinin zerre kadar bir tered
düdü olsun. Buna ben de iştirak ederim. Fakat 
evvelce de arz ettiğim gibi istirham ediyorum. 
Şu arz ettiğim mehazir, mesaimizi teşkil eden 
ahval ile mütenasibolmıyacak derecede küçük 
müdür? Hiç bir vakit... Daha ileri giderek diye
ceğim ki, bilhassa esasatı şer'iyeyi nazarı dik
kate almak ahlâkı umumiyenin çenberlerinl da
ha tazyik edici bir hale getirmek, hudut Y& te
mellerini daha sıkıcı bir hale ifrağ etmek için an
cak yine bu fevkalâde zamanlar içerisinde ku-
vayi umumiyemizi ve bilhassa yegâne istmad-
gâhı teşkil edecek tabakai avamı muhafaza için 
pek esaslı nokta üzerinde toplanmış olacağız. 
Olabilir ki, bendenizin teklifim, göstermiş ve ta-
dadetmiş olduğum mehaziri zale için kâfi Mmı-
yabilir. Zaten maksadı acizanem bu teklif- ka
nuni ile Heyeti Muhteremenin bu meselei mü-
himmeye nazarı dikkatini celp ve meylettiımek 
ve münakaşa kapısına fırsat vermektir. Pek rica 
ederim. Diğer bâzı mesailde yaptığımız gibi Af
fınıza mağruren söylüyorum - istical gösteımiye-
lim, duru diraz düşünelim, icabederse Hoyeti 
Muhteremeden daha birçok zevat çıkar, noktai 
nazarını, kanaatini söyler ve bu münakaşa ve 
müdavele neticesinde arz ettiğim mehazirin ünü
ne «yerilecek tedabir ittihaz edilmiş olur. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Sahibi tak
rirler verdikleri takrirde mevaddı kanuniye ol
mak üzere gösterdikleri maddeler yalnız aleni 
ve açık yerlerde değil, hane içindeki fuhşiyatı 
da camidir. Adliye Encümeni ise hane içindekile
re şâmil olmak cihetini nasılsa zühul etmişler zan
nederim. (Kâtip Haydar Beyden encümen maz
batasını alıp tekrar okudu) Ceza Kanunuı-daki 
madde, açık yerlerde, halkın muttali olabileceği 
yerlerde icra edilmesine muhtas, bizim Ceza Ka-
nunumuzdaki maddei müzeyyele o suretle tas
rih edilmiş. Halbuki yani takrir sahipleri, ha
ne içinde vukubulan fuhuşları da cezaya müsta
hak etmek istiyorlar. Onun için maddede ceza 
itibariyle değil, cürmün tasrihinde de fark var. 
Sahibi takrirlerde istiyorlar ki, hane içinde icra 
edilen cürümlere de şâmil olsun. Onlar da müt-
tehim olsun, onlar da ceza görsünler. Onun için 
bendeniz diyorum ki, fuhuşlar gizli yerlerde olu

yor. Gizli yerlerde olmakla beraber mazarratı 
umuma şâmil oluyor. Bunun için gerek açık 
yerlerde olsun ve gerek kapalı yerlerde icrayı 
fuhuş edenler muvakkaten küreğe konmaları su
retinde kabulünü teklif ediyorum. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efendi
ler, âlemde doğan güneşleri, yağan yağmurları 
idare eden birtakım kanunlar olduğu gibi efal, 
hissiyatı beşeri idare eden birtakım kanunlar 
da vardır. Bu kanunlar bilinmeden beşerin e*a-
lini takyide, harekâtını tahdide, karar vermek 
kadar gülünç bir şey olmaz ve hayat ilmi deni
len bir ilim vardır ki, insanların efal ve hare
kâtını bu efal ve harekâtın esbabını tetkik ve 
taharri eder. O esbap tetkik edilmedikçe hare
kâtı mene kalkışmak katiyen faydasızdır. Bu
nun emsali adidei tarihiyesi vardır. Size kadın 
oynatmak hakkında bir tarihçe yapacak değilim, 
arzu buyurursanız onu da yapayım. Fakaı he
piniz bilirsiniz ki, daha düne kadar ellerinde zil
lerle kadın kıyafetine girmiş birtakım köçekler 
de vardı ve bunu da en büyük eşrafımız, en 
büyük zadeganımız oynatırlardı. Hemşerileri-
mi işhadediyorum ki, başka yerlerdeki mütalâ-
atım da bunu teyideder; on beş seneden beıi bu 
sakim âdet, bu şeni âdet azalmaya yavaş, yavaş, 
sönmeye başlamıştır. Eğer biz bunu cebir ile, 
kahır ile, kuvvetle kaldırmaya çalışırsak muvaf
fak olamayız. Kanunu tabiatta ve sünnetullahta 
bir kaide-vardır ki; her hangi bir şeyi tazyik 
edersek kuvvei mukavemesi artar, kavanini tabi
ata sünnetullah nâmı verilir hocam; şimdi efali 
beşerin esbap ve sevaikı tetkik edilmeden evvel 
bu suretle bir kanun yaparsak hataya gideriz. 
insanlar, kadın ve köçek oynatıyor, çalgı yalı
yorlar, neden? Zevk ve musiki insan için bir 
ihtiyaç mı, değil mi? Bunu da inkâr mı edelim? 
(Gürültüler) (Sadede gelelim, sadalan) Saded-
dir efendim, eğer bunlar insanlar için bir ihti
yaç ise insanların ihtiyacını mâkul bir tarzda.. 

MÜF.ÎD Ef. (Kırşehir) — Kadın oynatmak 
ihtiyaç değildir. 

BESÎM ATALAY B. (Devamla) — Elen
dim, ben kadın oynatmak demiyorum, insanlar 
için bir zevk ihtiyacı varsa, bir musiki ihtiyacı 
varsa bunu mâkul bir surette temin edelim. (Gü
rültüler) Meşru ve ilmî surette temine çalışa
lım. Eğer efali beşeri biz böyle gevezelikle... 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Şeriat bunu men-
etmiştir. 

BESÎM ATALAY B. (Devamla) — Men olu
nan bir şey hakkında tekrar bir şiddet vazede
cek olursak daha fazla ileri gideriz. Sultan Mu
radı Rabi sigara için bir neferi astı. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Bu, sigara içmeye 
benzemez. 

BESÎM ATALAY B. (Devamla) — Omuz
larına mum diktirdi, çarmıha gerdirdi, başına bı-
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raktığı nöbetçi gece omuzlarındaki mumlardan 
sigara yakıyordu (Gürültüler)... Olmaz ki, efen
dim (Gürültüler). 

REİS — Devam edin efendim. 
BESİM ATALAY B. (Devamla) — En ufak 

bir kanunun adını kabul etmek için günlerce 
dedikodu yapan arkadaşlarım, lütfen bir de bu
nu dinleyin, fakat kabul etmeyin, ne olur. 

BÎR MEBUS — Reis Bey! Bunlar zapta ge
çiyor. 

" BESÎM ATALAY B. — Efendim, ben ilmen 
ispat ediyorum. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Burası fen meclisi 
de Pildir. 

°BESİM ATALAY B. — Eğer bunu ispat ede-
mezsem bu kürsüyü değil, dünyayı terk ederim 
(Gürültüler), ilmen ispat ediyorum. Omuzların
da yanan ateşten sigara yakıyor, bunun esba
bını tetkik edelim. Sen cebren bunun önüne ge
çemezsin, mâkûl ve meşru bir surette, bunların 
esbabını tetkik edelim (Bir kısım mebuslar ta
rafından gürültüler). Dinleyin efendim (Cüzi 
bir kısım tarafından gürültüler). Bu hastalık 
yalnız Konya'da değil, memaliki Osmaniyeninx 
memaliki islâmiyenin her tarafında vardır. E me-
vî ve Abbasî halifelerinin nasıl kadın oynattık
larını ben size anlatacak olursam vallahi çıldı
rırsınız, billahi çıldırırsınız (Gürültüler). Sen 
bunun cebir ile, kahrile önüne geçemezsin. An
cak akıl ile önüne geçilecek. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Kapıları açalım. 
Bunlara lüzum yok öyle ise. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Hocam! 
bu, ilim işidir, dirsek işidir... Gürültü işi değil
dir. Ruhiyatı beşeri başka başka tetkik etmek 
ihtiyacındayız efendiler. (Sosyoloji) isminde bir 
ilim vardır. O ilmi tetkik etmeden ef'ali beşeri 
takyidetmek katiyen doğru değildir. Size arz 
ediyorum. Maarif, ahlâkiyat, şeriyat ileri git
tikçe nasıl ki, on seneden beri hemşerilerimi i§-
hadederim. Yalan ise çıksınlar, söylesinler. Bu 
âdet yavaş yavaş mahvoluyor. 

REFİK B. (Konya) — Hayır, hayır katiyen. 
BESÎM ATALAY B. (Devamla) — Kolay 

kolay bunu kanun ile kaldırmanın imkânı yok
tur (Sadette sesleri), Medarisi ilmiyeden he
yeti irşadiyeler tertibedin ve Hükümetin bu hu
susta tatbik edeceği mevaddı esasiyeyi ilmen 
tâyin edin. Yoksa kanun yapmakla katiyen bir 
şey yapılmaz (Alkışlar). (Muvafıktır - Bravo 
sadaları). Cihana yegâne bir şey hâkimdir: îliın, 
ilim (Alkışlar). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Adliye 
Encümeninin mazbatasında, memurini aidesi Ka
nunu Cezadaki maddei mahsusayı hüsnütatbik 
ederlerse kadın oynatmak fazihasmm önü alınır, 
binaenaleyh başkaca kanun tanzimine ve başka
ca ceza tertibine mahal yoktur deniyor. Bu ka
nunu tatbik edecek memurlar kimdir? Kayma

kam, jandarma kumandanı, polis komiseri, müd
deiumumiler. Bunlar bir olup da oynatırlarsa 
kim tedibedecek? (Handeler ve alkışlar). Bina
enaleyh Refik Bey biraderimizin teklif ettiği 
maddei kanuniye kabul edilirse şer'an ve ahlâ-
kan bu millete pek büyük hizmet etmiş oluruz. 
Zaten milletimiz bu Meclisi Âliden, dinî, ahlâki 
kanunlar bekliyor. Bu kanunun kabulü Mecli
sin ulviyetini milletin nazarında bir kat daha 
tezahür ettirecektir. Bey biraderimizin buyur
dukları gibi millet, ilmen, irfanen terakki eder
se o vakit tabiatiyle bu kanunu keser atarız. 

ŞEVKET B. (Burdur) — Efendim, bu mez-
mum hal yalnız asayişin ihlâline vesile olmu
yor. insanları ölüme sürükliyen bir maraz vü
cuda getiriyor. O da firengidir. Konya ve mül
hakatı halkının nısfı, bugün firengilidir. Onun 
için muvakkat kürek değil, müebbet kürek di
yorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Aşkol
sun. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, bu 
kanun müzakere edilirken, arkadaşlarımızdan 
birçokları söylediler. Bendeniz yalnız bir nok
taya itiraz etmek istiyorum. Şu bir hâdisedir. 
Yeni taammüm etmeye başlamıştır. Bunu men
etmek için kanun yapmak lâzım mıdır, değil 
midir? Zannederim ki, mesele bu değildir, orta 
yerde bir kanun var, bir ceza var, o ceza mev-
cudolduğu halde yapılan işleri mene kâfi gel
miyor. Mesele budur, arkadaşımız ilmî bir kon
ferans verdiler ve müstefidolduk. Fakat onun 
söylediği ilmi ruh ve saire henüz müspet ilim
ler değildir. Rica ederim. Bugün (Spenser) 
böyle söyler, bir diğeri yarın şöyle söy
ler. Birçok mesailde fikirler yekdiğerine mü-
tenakızdır. Ben bugün (Spenser) den misal 
getiririm. Hiçbir kanunu ruhi yoktur ki, be
şerin temayülâtı nefsaniyesi itibariyle bir kanu
nu maddi ile tefrik edilmedikçe tatbik oluna-
bilsin. Spenser de büyük bir âlimdir. Rica ede
rim. Dünkü (Durkhaym) değildir. Bu itibarlar 
müspet olmıyan ve henüz esasgir olmadıkça bir
çok ulemanın üzerinde ihtilâf ettiği meseleye 
bugün tatbiki muamele imkânı yoktur. Zaten 
bu esas burada değildir. Mesele, mevcudolan bir 
cezanın teşdidini talebetmektir. Sonra rica ede
rim, bu hâdisenin zannediyorum ki, esasında 
herkes müttefiktir. Memleket için, bu âdet 
bünyei içtimaimiz için en muzır bir haldir, bu
nu menetmek lâzımgeliyor. Konferansa cevap 
vermiyorum. Yalnız Adliye Encümenine cevap 
vermek istiyorum. Bir iki noktai nazar göste
riyorlar. Bu ceza kâfidir deniyor. Cezanın kâfi 
olmadığını bugünkü şu vaziyetin teşettütiyle 
anladık, bunu anladıktan sonra diğer fiilişeni 
maddesinde ceza zayıf imiş, bunda nispet yok 
imiş, o halde cezayı artıralım, o fenalığın önü
nü alalım. Üçüncüsü; bununla uğraşılır mı, 
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uğraşılmaz mı, meselesi efendiler, cezri ve 
esaslı yapılan ıslahat, inkılâbat zamanında 
olur. Çünkü alelade zamanlarda birçok mües-
sirat, birçok menafi vardır ki, tesadüm eder. 
Fakat ruhlar heyecanda bulunduğu sırada öyle 
hususi, şahsi menafi alelekser insanın fikrinden 
uzak bulunur. Bu itibarla en ziyade içtimai 
bir noktai r^azar nazarı itibara alınır ve böyle 
fevrî olarak verilecek mâkul kararlar memlekete 
büyük menfaatler tevlideder. Onun için bende
niz şiddetle bunun daha fazla bir ceza ile teczi
yesi taraftarıyım. Bundan başka bir şey soy-
liyeceğim; efendim. Konya tarafında pek çok 
varmış, gitmedim, kendi dairei intihabiyem olan 
Trabzon'da da görmedim. Fakat pek çoklarının 
şehadetiyle biliyorum ki, Ramazanı Şerifte cami 
şadravanmda gençler oturuyor, içiyor, kız oyna
tıyor. Rica ederim, hiçbir hiristiyan bunu mem
leketinde yapmaz. Memleket yıkılıyor. Onun 
için ne kadar şedit ceza mümkün ise hattâ idam 
lâzım ise yapalım (Bravo sesleri). (Müzakere 
kâfi sadaları). 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Bendeniz bunun 
esası hakkında söz söyliyecek değilim, esasın-
daki menmuiyeti kabul etmişimdir. Elde mev
cut bulunan Kanunu Ceza bu fiilin mezmum ol
duğunu ve pek çok fenalıklar tevlidettiğini ve 
bundan dolayı senelerden beri birçok adamla
rın öldüğünü kabul ederek bunlar hakkında Ka
nunu Cezamızda bir maddei mahsusa vaz'iyle te-
dabir ittihaz edilmiş, şimdi irtikâbedilen bu cü
rüm ile ceza arasında bir nispeti âdile aramak 
noktai nazarından ortaya bir içtihat konmuş 
Encümeni Adliye buyuruyor ki : Kanunu Ceza
da mevcudolan maddedeki ceza, bu çürme göre 
âdil bir cezadır. Teklif sahibi Refik Bey birade
rimiz diyorlar ki, bu cürümle kendisine mahsus 
olan ceza arasında bir nispeti âdile yoktur. Çün
kü Encümeni Adliyenin istişhadetmiş olduğu 
fiilişeni vakasındaki diğer cezayı başka suretle 
tefsir etmek lâzımgelirse orası ikiye ayrılmıştır. 
Birisi birriza fiilişeni icrası, diğeri cebren icrası, 
cebren fiilişeni icrasını cinayet derecesinde ka
bul etmiş, küreğe vaz'etmiş; birrizayı derecat 
üzerine taksim etmiş. O fiilişeni hakkındaki ceza 
fiilişenii menetmiyor. Binaenaleyh, bunun hak
kındaki cezada bunu menetmez. Ancak sahibi 
teklifin sözü şudur ki : Kadın oynatmak mese
lesi yalnız bir cürüm tevlidetmiyor. 

Efendiler, kadın oynatmak için oraya birçok 
gençler toplanıyorlar, orada işret istimal olunu
yor. Kadın oynatmak için evden babanın para
sını eşyasını çalıp, satıp, oraya getirip veriyor. 
Bandan dolayı cerainı içtima ettiği zaman âzami 
cürme ceza vermek lâzımgeliyor. Rica ederim 
orada hırsızlık cürmü, işret cürmü, kadın oynat
mak eürmü, ahlâksızlık, medeniyetsizlik eürmü 
içtima ettiği halde, bütün kâinata karşı mede
niyeti islâmiye ile iftihar eden bu Millet Mec

lisi, bütün mileli mütemeddinenin menettiği bu 
fiilin neticesinde tevellüdeden binlerce katil me
selesinden dolayı teşdidi cezayı çok mu görüyor? 
Binaenaleyh, bu cürüm ile ceza arasındaki far
kı halletmek için bu takririn bendeniz tekrar en
cümene iadesine ve bunun bir iki saat zarfında 
hallini değil, gelecek celsei umumiyeye tehirini 
teklif ederim. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, bu meselenin dinen, aklen, mantıkau, 
âdeteh mezmum ve fecî olduğunu bütün rüfeka 
tasdik ediyor. Hakikaten bu memleketin bir is
lâm memleketi olduğunu her züvvarm nazarında 
parlatmak için bu misillû şeni âdatı fecianııı, 
dinen muzır ve âdatı islâmiye ile kabilitelif ol-
mıyan bu hallerin bir an evvel kaldırılması 3â-
zımgelir. Maalesef Anadolu'nun hangi köyüne 
gitsek, her köyünde, böyle dinen yüzümüzü ye
re eğdirecek bu fena âdeti ve fena ahlâkı mevcut 
görürsünüz. Bunu men için bendeniz cezanın 
teşdidini kâfi görmüyorum. Ceza teşdidedilmeli, 
fakat bunu men içi, bu meseleyi takip için ay
rıca buna mahsus kanun çıkarmalı. Çünkü bi
zim Usulü Muhakematı Cezaiyemiz, bu misifîû 
cürınün ispat ettirilip, katiyet kesbettirilip bu
nun önüne geçilmesine kâfi değil... Bunun için 
bu müzakerenin yevmi âhara talikini ve uzun 
uzadıya görüşerek ispatı katiyet ettirip bunun 
önüne geçilmesini ve meselenin kökünden kazın
masını teklif ve istirham ederim. 

REFİK B. (Konya) — Bendeniz de iştirak 
ediyorum. Daha esaslı düşünülsün ve şimdi sıra
sıdır. 

MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) — Efendim, 
ne kadar istiyorum ki, bugünkü münakaşalar; 
uzun uzadıya asıl bizi meşgul etmesi lâzım gel en 
Maarif meselesi için yapılmış olsun. Ben Ali 
Şükrü Bey gibi kavanini tabiiyenin dedikleri 
kadar müphem, mütereddit ve meşkûk oldu
ğunu kabul edenlerden değilim. Besim Atalay 
Beyi buraya sevk edip bize konferans verdiren, 
Ali Şükrü Beyi buraya sevk edip ona tariz etti
ren kanunu tabiîdir. Binaenaleyh, kavanini ta-
biîyeyi ulu orta reddetmeyi bilhassa Ali Şükrü 
Beyden beklemezdim. Evet o bir tabakatülarz 
ilmindeki katiyeti haiz değildir. Fakat ilmü ru
hun bir zafiyeti nispiyesi vardır. Ve o bir ilim 
halinde tedvin edilmiştir. Binaenaleyh, dertle
rimizi esasından teşrih ve tedavi etmeye çalışır
sak hayırlı olur. Ben cezanın azlığını ve çoklu
ğunu mevzuubahsetmekten ziyade cürmün esası
nı ortadan kaldırmak isterim. Bu Meclis her
hangi bir eürmü ortaya koyarak bunun kava
nini tabiiyeye ademiriayetten tevellüdettiğini, 
ahkâmı şer'iyeye riayet edilmediğini söylemek
ten ziyade meseleyi esbabı hakikiye gibi esasın
dan tetkik ve tamik ederek halletmelidir. Binaen
aleyh, iddia ederim ki, efendiler, cezanın şid
deti fiilî mezmumun men'i için kâfi değildir, îd-
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dia ederim ki, eğer o fiilin vukua getirilmesini 
icabedecek ve icabet tiren esbabı tabiiye ve esbabı 
ruhiye ve içtimaiye bir memlekette mevcut ise, 
siz ne kadar kanun yaparsanız yapınız ne kadar 
şiddetli hareket ederseniz ediniz onu reddetme
niz, onu menetmeniz imkân dâhilinde değildir. 
Binaenaleyh, biz bunda fazla münakaşa, fazla 
mücadele ediyoruz gibi görüyorum. Bir seneyi 
az görmeyiniz efendim, fakat biz kadın oyna
tanlara bu bir sene cezayı vermiyoruz. Bendeniz 
Konya'da bulundum. Kadın oynattıklarını pek 
müstekreh ve fena bir halde... 

REFİK B. (Konya) — Yalnız bir şey ilâve 
edeceğim. Konya'yı bir misal olarak arz ediyo
rum. Her tarafa şâmil olmuştur. 

MUHİDDÎN BAHA B. (Devamla) — Yani 
bu ahvalin en şenii Konya'dadır. Fakat bir ak
şam bana bir evde bir kadın oynatıldığını, ertesi 
akşam yine aynı adamların oynattıklarını söylü
yorlardı. Daha ertesi akşam keza, demek ki, ce
za verilmiyor. Kadın oynatanlara ceza verin, bir 
kere kadın oynatanı hapse atın, ertesi gece yine 
bir başkasını hapse atm. Efendiler, Konya'da 

kaç kişi oynatıyor? Yüz kişi mi, bin kişi mi, bir 
gecede kaç kişi oynatıyor. Üç yüz kişi mi? Üç yü
zünü de hapse tıkınız, ertesi gece, yine mi oyna
tıyorlar. Onları da tıkınız, o suretle ki, bir se
ne içinde kadın oynatan kimse bırakmazsınız. 
Bunu tatbik etmeyip idam edeceğiz, on beş se
neye mahkûm edeceğiz, demeyi de ben doğru 
görmüyorum. Cezadaki nispeti âdileyi istihfafla 
karşılamayınız. Biz eğer âdil isek - bu cihan
da pek de görülmiyen adaleti hakikiyeyi mev-
zuubahsetmiyorum - Anasının kucağından çocu
ğunu alıp götüren ve cebren bikrini izale eden 
adamla, birrıza oynıyan kadınla onu oynatan bir 
adamı bir tutmıyalım. - Şimdi bize bir kanun 
teklif edilmiştir. Diyorlar ki; kadın oynatan
ları muvakkaten küreğe koyunuz. Sonra mevcut 
ve henüz tadil edilmiyen bir kanun var. Orada 
cebren bir kadına fiilişeni irtikâbeden muvak
katen küreğe konur, deniliyor. İnsaf buyu
run, bir kadını cebren aile ocağından alıyoruz, 
bir kızcığazı hattâ on sekiz yaşındaki bir kızı 
götürüyoruz.Cebren fiilişeni ve zina irtikâbetti-
riyoruz. Hattâ fazla olarak onu oynatıyor da, 
onu sefil ve perişan, namuslu bir kadını na
mussuz yaptığımız halde ailesi ocağına, zevci
nin yanma bırakıyoruz. Sonra diğer taraftan 
sefilürruh, zaten sefil, zaten ahlâksız bir kadın 
nefsini satmış, ortaya çıkmış beni oynatacak 
var mı diyor, yine o kadar sefilürruh bir erkek, 
gel ben seni oynatacağım, diyor, gidiyorlar. Bu 
iki şahıs arasında insaf buyurunuz bir nispet 
var mıdır? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Evvel
kisini idam etmeli... 

MUHİDDİN BAHA B. (Devamla) — Eğer 
ceza azsa bizim ahvali ruhiyemizle tevafuk eder 

yolda, Kanunu Cezanın mephası mahsusunu baş
tan başa tadil edelim. Fakat teklif edilen madde 
kabul edilemez. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Efendim, bu 
maddei kanuniye hakkında epeyce söz söylendi. 
Bendeniz bir nokta hakkında tenviratta bulun
mak isterim. Herkes bilir, herkes işitir ki, memle
ketimizde frengi günden güne taammüm etmek
te ve her tarafa intişar etmekte ve neslimiz 
bundan zarar görmektedir. Frengi denilen bu 
hastalık belki yüzde doksan beş, doksan sekiz 
fuhuş suretiyle intikal eder. Pek nadir vakayi-
dendir ki, frengi hastalığı münasebatı cinsiye 
haricinde de intikal eder ve onun içindir ki, cü
rüm ve ceza olması mevzuubahsolunca cürüm 
meselesinde bilhassa bunun nazarı dikkate alın
masını rica ederim. Çünkü, frengi eğer bu gizli 
fuhuştan sirayet ediyorsa ve gizli fuhuş mesa
ilinden biri de bu kadın oynatmak mesailinden 
tekevvün ediyorsa - ki, bu muhakkaktır - bu me
selede bu hususun da nazarı dikkate alınması 
lâzımdır. İstatistiklerde görülmüştür ki : Bilhas
sa bir kadın altı tane gence aynı zamanda frengi 
vermiştir. Bu da kadın oynatmak vakasından 
hadis olmuştur. Binaenaleyh, bunun cezai kısım
larından evvel, bir doktor, bir hekim olmak iti
bariyle, memleketi tahribeden ve içtimaiyatımızı 
kemiren bu müthiş hastalığın önünü almak me
selesinde bu meselenin de alâkadar olduğunu 
arz ederim. (Teşekkür ederiz, sadaları). 

REÎS — Bir takrir var. 
ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Me

sele meskûtünanh kalmıştır. Buna cevap verilme
miştir. Şeraiti cürmiye hakkında teklifler var, 
o meskûtünanh kalmıştır. O noktai nazardan en
cümene iade edilmek lâzımgelir. Takrir bu nok
tai nazardan iade edilsin. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey! 
Müsaade ederseniz Mazbata Muharriri olmak sı-
fatiyle biraz izahat vereyim. 

REİS — Buyurun, efendim. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şimdi 

efendim, kadın oynatmak meselesinde zerre ka
dir akıl ve insafı olan her şahıs, her insan, mut
laka bir tehdidi kanuninin icrasiyle bu rezaleti 
ahlâkiyenin önüne geçmek vücup ve farizesini 
tabiatiyle hisseder ve esasen hissolunduğu için
dir ki; kanunda yeri vardır. Şurasını nazarı dik
kate alınız efendiler, kanunda mevzuubahsolan 
her şey ahlâka münafidir. Kanunların esası ah
lâktır. Onun için hep ahlâksızlığa karşı tâyini 
ceza olunurken o ahlâksızlığın heyeti içtimaiye-
ye vereceği zarar ve ziyan ölçülür. Biz de onu 
ölçeceğiz. Bizim en büyük kusurlarımızdan bir 
tanesi, kanunu çok olup da fiiliyatı bulunmıyan 
bir memlekette bulunmaktan ibarettir. Bizler 
meslekimiz olduğu halde birçok kanunların 
isimlerini bile bilmekten âciz kalıyoruz. Nerede 
kaldı muhteviyatını. Meclis evvelemirde bu nok-
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tai nazardan muhakemesini yürütmelidir. Mev
cut kanunu tatbik etmekten âciz bulunan bir 
heyeti icraiyeye; jandarma, polis, müddeiumu
miye, hâkimlere, tatbik ettikleri dakikadan iti
baren tedehhüş edecekleri bir cezayı tatbik et
mek külfetini tahmil etmek, o kanunu keenlem-
yekün addeylemek demektir. Divanı harbler esa
sen asker olmak itibariyle şiddetli ceza ile mü
kellef oldukları halde Harbi Umumi zamanında 
çıkan kanunlardaki şiddetli cezaları vermemek 
için divanı harb âza ve reisleri dolap kullanmaya, 
merhamet kapısı açmaya, bu suretle kanunu çiğ
nemeye mecbur olmuşlardır. (Bir ses - vazifele
rini suiistimal etmişlerdir) Cürüm ile ceza bey
ninde âdil bir nispetin bulunmaması hükkâmı • 
lerzedar eder. Binaenaleyh vazifelerini türlü 
türlü suiistimale sevk eder. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Saiab) 
— Hâkimler cezayi ağır görünce takdir ederler. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Refik 
Beyin dediği gibi terhib ile biz memleketi ter
biye edeceğimize kaani isek bendeniz Heyeti 
Umumiyenize arz ediyorum. «Kanunu «e/ada 
mevcut ceraimin hepsi idamdır», diyelim. Bana 
kaani isek ne harb kalır, ne cerh kalır, ne fuhuş 
kalır, hiçbir şey kalmaz. Binaenaleyh terhib key
fiyeti varit değildir. Cezanın çok olması ile, tat
bik olunması güçleştirilir. Bu bizce mücerreptir. 

Ali Şükrü Bey buyuruyorlar ki, cezrî ıslahat 
fevkalâde zamanlarda olur. Biz bu kanunu t ger 
bugün için yapıyorsak ben de sizinle beraberim. 
Kanun bu dakika için değil istikbal içindir. Eğer 
kanunu yapmaktan maksadımız daima istikbali 
göze almaktan neşet ediyorsa diyebilirim ki, efen
dim, bu üç sene kürek cezası da kabili tatbik de
ğildir. Saniyen efendim, Kanunu Cezada bir mad
de vardır, tekriri cürüm meselesi. Bir adam bir 
kadın oynattı, cezası bir aydan bir seneye kadar, 
yani hâkim bir aydan bir seneye kadar ona ce
za vermeye mezundur. Sebebi şekli ika ile, mür-
tekibi cürmün şahsiyetini nazarı itibara almak
tır. Meselâ ne için bir miralay kadın oynatmış 
olsun, ayıp değil mi? Herkesi terbiye ile mükel
lef iken bu miralaya kadın oynatıyorsun diye 
hâkim sekiz ay ceza verebilir. Bir cahilin oy
natmasına mukabil ise bir ay verir. Bunun ce
haletini esbabı muhaffifeden addeder. Bir mem
leketin hocası oynatmış, bir valisi oynatmış, bir 
kaymakamı oynatmış, hâkim onların ahvali iç-
timaiyelerini nazarı dikkate alarak ceza verebi
lir. Kaç tane işittik efendiler ki, ferdi âdi te
kerrürü cürmünden dolayı iki seneye mahkûm 
edilmiş olsun ve bu suretle kaç kadın işittik efen
diler? Demek ki, kanun var, tatbikat yoktur. 
Bizim vazifemiz bir defa tatbikatı temin etmek 
olduğu halde muvaffak olamıyoruz. Tatbikatın 
da faide vermediğini görürsek o vakit tadil ede
lim efendim. Bizim vazifemiz ihtiyacatı umumi-
yeyi teskin etmektir. Sıhhati umumiyei milliyeyi 
muhafaza etmektir. Yoksa kürsüden havaya söz ' 
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atmak değildir. Onun için bendeniz encümen na
mına söylüyorum; encümende bu meseleler mu-
fassalan görüşüldü ve hatıyatımızm, tatbikatın 
noksanlığı olduğu hususunda ittifak edildi. Ni
tekim müzakereden evvel de bir arkadaşımız 
söylüyordu; Türkiye'de mevcut kanunların yüz
de otuz veya kırkı tatbik olunsa ben bahtiyarım 
diyordu. Tatbikatın yüzde kırk raddesinde oldu
ğuna kaani olmadığımız bir memlekette rica ede
rim tatbik olunuyormuş gibi kanun tadilât ve 
vaz'ile uğraşacağımıza mevcudun tatbikatını is-
tiyelim. (Doğru, sesleri) Teklifi kanunide bir 
de haneler tâbiri var, efendim. Cihanda hüküm-
ferma olan bir de ahlâksızlık vardır. Kanunla
rı yaparken vasıtai tezvir olmamasına dikkat et
meliyiz, hepimiz ufak ufak kazalardan geldik. 
Halkımızın haleti ruhiyesini biliyoruz. En bü
yük marazımız birbirimizi çekememek ve tez
virdir. Her tarafta falanın zenginliği, falanın 
ağalığı, falanın efendiliği mutlaka diğerinin ha
sedini celbetmiştir. Rica ederim, namuskârane 
bir surette bir aile diğer aileye gitmiş, alt katta 
kadınlar oturuyor, üst katta erkekler oturuyor, 
diye bir müzevirin gelip ihbar etmesi ile 
defaten arzu edermisiniz ki, hanemiz bir te
cavüze mâruz kalsın, polisler tarafından basıl
sın? Binaenaleyh hane kay di zaten esas madde
nin vaz'ı esnasında düşünülmüş olduğundan 
nazarı itibara alınmamıştır. Ahlâksızlık, ilk tiy
le meydana çıkar. Hepimizin kendi kendimize 
irtikabettiğimiz ahlâksızlıklar vardır ki, meyda
na çıkmaz. Falan birisine karşı yalan söviese 
bu bir ahlâksızlıktır. Giybet etsem yine bir 
ahlâksızlıktır. Fakat kanuna geçmemiştir. Bun
lar cezası olmıyan ahlâksızlıklardır. Binaena
leyh mümkün olabildiği kadar kanunu tanzim 
ederken yalnız mürtekibi cürüm olacak olsular 
yüzünden husule gelecek tezvirat ve ifsadatı dü
şünelim, başkalarının hukukunu ayaklar altına 
almıyahm. Evvelemirde mevcudu tatbik ede
lim. Tatbikat neticesinde bir faide hâsıl olma
dığım gördüğümüz zaman cezayi teşdidederiz. 
Teşdidi ceza şimdilik encümence muvafık görül
memiştir ve zannederim Heyeti Muhterem eniz 
de bu noktai nazara iştirak edecektir. Saniyen 
şurasını da ilâve edelim ki, kadın oynatanlar 
içerisinde maalesef jandarmalar, polisler de bu
lunuyor. Memlekette ahlâkı umumiyeyi muhafa
za edecek olan jandarmalar, polisler karı oyna
tırlarsa Hükümete, müddeiumumiliğe kim ha
ber verecek ve onları kim sevk edecek? V<L:ıfei 
memuriyetlerini ifa etmediklerinden d layı 
mahkûm edilmiş kaç tane polis gördük, hu'sız-
lıktan dolayı mahkûm olmuş kaç jandarma gör
dük, karı oynattığından mahkûm olmuş hangi 
bey veya efendiyi gördük? Bunları düşülıit ek
sizin sanki makina muntazaman dönüyormuş 
gibi cezayi teşdidetmek bendenizce muvafık 
değildir. Onun için encümenin fikrini arz edi
yorum. Kanun, tatbik olunmak,için yapıl:yor. 
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Tatbik olunmıyan kanunlar yok demektir. Re
fik Bey misal gösterdiler. Sorarım Refik Beye 
acaba iki yüz, üç yüz kadının oynadığını işidecek 
Konya'da jandarma alay kumandanı, polis mü
dürü yok muydu? Jandarma Alay Kumandanı
nın jandarmaları yok muydu? Bu üç yüz kişiyi 
tevkif edemez miydi? Hiç olmazsa bunlardan beş 
on tanesini tahtı muhakemeye alınamaz mıydı? 
Heyeti hâkime de bunların üç yüz kişi olmala
rını esbabı müşeddideden addedersek hepsine bi
rer sen ceza verse idi bir ikinci defa oynatmak 
imkânı ikalır mıydı ? Binaenaleyh 'biz Heyeti 
Umumiyemiz teşdidi ceza değil tatbiki ceza ah
kâmını kabul ederiz. Mevcut maddede zaten ha
ne meselesi nazarı dikkate almmamiştır. Biz o 
maddeyi kabul etmiş olduğumuzdan hane mese
lesine cevap vermek lâzım değildir fikrindeyim. 
Heyeti Umumiyenin bu İhususta vereceği karar 
tabiî bir kararı katidir. Abdullah Azmi Efendi
nin buyurdukları haneye duhul meselesini encü
men bundan dolayı mazbatasına dere etmemiş
tir, buna cevap vermemiştir. 

ABDULLAH ÂZMÎ Ef. (Eskişehir) — Cevap 
verip de mucibi izah olan ciheti izah edebilir, en
cümenin bu cihete cevap vermesi için teklifi ka
nuni encümene iade edilmeli ve encümen cevap 
vermeli. Bu ciheti müzakere etsin. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Aynı 
maddeyi kabul ediyoruz. Esbabı mucibe derme-
yanma lüzum yoktur. Aynı maddeyi mademki 
kabul ediyoruz, kanunun maddesini muhafaza 
ediyoruz demektir. Tekrar esbabı mucibe derme-
yanma lüzum yoktur. 

REİS — Efendim, daha çok söz istiyenler 
var; müzakerenin kifayetine karar verilmesini 
istiyenler de var. Bir de kanunun müzakeresi 

' keyfiyetinin yevmi âhara talik teklifi de var, 
müsaade buyurun evvelâ kifayet meselesini, on
dan sonra vakti âhara talik meselesini, müsaade 
buyurun; bir 'de Müfid Efendinin bir teklifi var, 
encümene iadesini talebetmişti. 

TAHSİN B. (Aydın) — Hastalığın üzerine 
parmağımızı koyduğumuz zaman müzakere ke
silmesin. Çünkü bendenizin otuz senelik tecrü
bemden anladığıma 'göre bu kanunların icra 
olunmamasından dolayı bu vaziyette bulunuyo
ruz. 

REİS — Pekâlâ, müzakerenin kifayetini re
ye koyacağız. Müzakerenin kifayeti Heyeti 
Umumiyenin reyine muhavveldir. Bu meselede 
müzakereyi kâfi görenler ellerini kaldırsın. (El
ler kalkar) Müzakere kâfi görüldü. Şimdi efen
dim Mü'fid Edendi teklifin encümene iadesini 
talebetmişti. Encümen de fikrini söyledi, fikrin
de ısrar ettiğini bildirdi. 

TAHSİN B. (Aydın) — Şimdi efendim, me-
vat tezekkür edilmek üzere encümene iadesini 
talebediyorum. 

REİS — Efendim, encümene iadesini kabul 

edenler ellerini kaldırsınlar. (Encümende ne 
müzakere edilecek sesleri, gürültüler) 

REİS — Şimdi efendim, müsaade buyurun 
bir takrir var. 

•Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kanunu Cezadaki derecenin kifayet ve ade-

mikifayeti anlaşılmak üzere karı oynatmak âde
tinin en ziyade mûtad bulunduğu anlaşılan Kon
ya vilâyetinde son bir sene zarfında kaç kişinin 
mahkûm edildiğini bilmuhabere İcra Vekili va-
sıtasiyle sual olunmasını teklif ederim. 

13 Mayıs 1336 
IBolu 
Nuri 

(Yalnız Konya değil sesleri, gürültüler) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
Ceza Kanununun iki yüz ikinci madde'si ikin

ci zeyline ait teklifi 'kanuninin şekli âti daire
sinde tadilini teklif ederim. 

1. Âdabı umumiyeye mugayir olarak efradı 
ahalinin muttali olabileceği bağ ve baihçe ve ha
nelerde kadın oynatan ve gezdiren eş'has her kim 
olursa olsun bunlar ile bilihtiyar oynıyan kadın
lar ve bunları muhafaza eden polis ve jandar
malar da müddeiumumi huzuriyle alâmeleinnas 
yirmi deynekten elli deyneğe kadar darbedilir. 
(Handeler) 

2. Bu gibi eşhas hakkında verilen hükümler 
kati olup kabiliistinaf ve temyiz değildir. 

Mayıs 1336 
Konya 
Rifat 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
İşbu kadın oynatma meselesi Anadolu 'nun en 

mühim dertlerinden ve pek çok cinayatm mevli
di 'bulunduğundan işbu mesele hakkında beyanı 
fikir ve mütalâada bulunmak ve çarei halâsı 
aramak kolay bir şey olmadığından encümen 
mazbata suretinin bittabi tevziinden bir gün 
sonra müzakere olunmalını teklif eylerim. 

KaVahisarı ISahib 
İsmail Şükrü 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Çok güzeldir, çok 
muvafıktır efendim. (Müzakerenin kifayetine 
karar verildi sesleri) 

Huzuru Celili Riyasefcpenahiye 
Cebren bir bikri baligaya fiili şeni icra eden

lerin beş seneden akalli olmamak üzere ve kız 
oynatanların da dört aydan iki seneye kadar ha
pis cezasiyle mücazatları için olbaptaki mevaddı 
kanuniyenin tashih edilmesini teklif eylerim 
ferman. 

13 Mayıs 1336 
lElâziz 

Hüseyin 
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î : 15 13.5.1336 C : 3 
Riyaseti Oelileye 

Mevkii müzakereye vaz 'edilen fuhşüyat mesele
sinin 'bir defa da Encümeni Şer'iyece tetkikini 
badehu mevkii müzakereye vaz'ı hususunu tek
lif ederim. 

.1.3 Mayı's 1336 
İsparta 
ibra'h'im 

REİS — Şimdi efendim, takrirleri reye ko
yacağım. 

(Kâtip Haydar Bey, Bolu Mebusu Nuri Be
yin takririni tekrar okudu.) 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkmaz) Reddedildi efendim. 

(Kâtip Haydar Bey, Konya 'Mebusu Rifat 
Beyin takririni okudu.) 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın, 
(Eller kalkmaz) Reddedildi efendim. 

(Kâtip Haydar Bey, İsmail Şükrü Efendinin 
takririni tekrar okudu.) 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkmaz) Kabul edilmedi efendim. 

(Kâtip Haydar Bey, Elâziz Mebusu Hüseyin 
Beyin takririni tekrar okudu.) 

REÎS — Ka'bul edenler ellerini kaMırsm. 
(Eller kalkmaz) Reddedildi efendim. 

('Kâtip Haydar Bey, İsparta Mebusu İbrahim 
Efendinin takririni 'tekrar okudu.) 

REİS — Kabul edenler ellerini 'kaldırsın. 
(Eller kalkmaz) Ka'bul edilmedi efendim. 

REFİK IB. (Konya) — Tadil teklifimiz red-
dolunmadı efendim. 

REİS — Encümenin teklifi ne diyor? Oku
yun. 

'(Adliye Encümeni mazbatası tekrar okundu.) 
REFİK B. (Konya) — Encümen def atla nok-

tai nazarını gösterdi, reddediyor. 

REİS — Encümenin fikrini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Sayacağız bakalım, ekseriyet 
nedir? (Sayılarak altmış üç rey) 

REFİK B. (Konya) — Lütfen 'bir daha tek
rar 'buyurun Reis Beyefendi! 

REİS — Aksini koyuyorum. Reddedenler el
lerini kaldırsın. (Eller kalkar) Encümenin fik
rini reddedenler sayılarak kırk üç rey hâsıl olu
yor. Encümenin teklifi kabul edildi. ((Alkışlar) 

Efendim, müsaade buyurun, Cumartesi gü
nü malûmuâliniz ıgüzel İzmirimizin Yunanlılar 
tarafından işgali günüdür. Bu Cumartesi ıgünü 
ona karşı Millet Meclisi ilıtisasatını ve bu hâdi
seyi nasıl reddettiğini ilân eyliye'bilmesi için iç
timai bu meseleye hasredeceğiz. Onun için Cu
martesi günü 'badezzeval saat ikide içtima ak
dedeceğiz, efendim. 

('Saat altıyı çeyrek ıgeçe sonrada celseye hi
tam verildi.) 

»e-« 

T. B. M, M. Matbaası 


