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BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 2,50 sonra 

REÎS — Reisisâni Dr. Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), SagıbBey (Kütahya) 

REÎS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hu
lâsası okunacak.. 

(Zaptı sabık hulâsası Kâtip Mahmud Said 
Bey tarafından okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde sa
at 3 te bilinikat Kayseri Mebusu Âlim Efendi ta
rafından ordumuzun nusreti için bir dua kıraat 
olunduktan sonra zaptı sabık hulâsası tashihan 
kabul olundu. 

Antalya'nın italyanlar tarafından tahliyesi 
münasebetiyle mevrut tebrik telgraflarına cevap 
yazılması tensibedildi. Heyeti Vekilden mev
rut Türkiye - Efgan, Türkiye - Rusya hükü
metleri arasında aktedilen muahedelerle üsera 
mukavelenamesi bu baptaki levayihi kanuniye 
ile Hariciye Encümenine, evkaf bütçesine dair 
lâyihai kanuniye Muvazenei Maliye Encümeni
ne, sanayi ve ziraat mekteplerinin iktisat Ve
kâletine raptı hakkındaki lâyihai kanuniye ik
tisat Encümenine, köy imamlarına dair lâyihai 
kanuniye Seriye ve Dahiliye encümenlerine, To-
kad Mebusu izzet Beyin bâzı jandarma efradı
na hasat mevsimi münasebetiyle izin itası hak
kındaki teklifi ile Ertuğrul Mebusu Mustafa 
Kemal Beyin beyn senedatiyle vukubulan bey' 
ve şira muamelâtına dair teklifi Lâyiha Encü
menine havale edildi, bilûmum zâbitan ve efrat
tan azayı mühimmesini kaybedenlere suni âza 

imal ettirilmesi hakkındaki teklifin iadesine 
dair Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresi kiraat edi
lerek lâyihai kanuniyenin iadesine karar ve
rildi. 

Bilâhara hâkimi münferit teşkilâtı hakkın
daki lâyihai kanuniyenin ruznamedeki diğer 
mevadda tercihan müstaceliyetle müzakeresi 
hususunda Adliye Vekilinin teklifi kabul olu
narak ve Heyeti Umumiyesi hakkında cereyan 
eden müzakere kâfi görülerek maddelere geçil
mesi kabul ve teneffüs için Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil
inikat Fevzi Paşa Hazretleri tarafından Yunan 
taarruzu hakkında malûmat ita ve Yunan feca-
yıine ve bu bapta ittihaz edilecek tedabire dair 
Heyeti Vekilenin mukarreratı izah olunarak 
izahatı mezkûre kâfi görüldü; ve Perşembe 
günü içtima edilmek üzere saat beşte Celseye 
nihayet verildi. 

Reisisâni Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Mahmud Said Haydar 

REÎS— Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? «Kabul, sesleri» zaptı sabık kabul edildi. 

2. — LÂYİHALAR 

1. — Palu kazasından Fâris Ağanın bakiye
yi müddeti cezaiyesinin affedilmesine dair ka
nun lâyihan 
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REtS — Palu kazasından Paris Ağanın ba

kiyeyi müddeti cezaiyesinin affına dair Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniyeyi Adliye -En
cümenine veriyoruz. j 

3. — TEKLİFLER 

i. — Botum Mebusu Edib Bey ve rüfe-
kasıntn, Artvin ve Ardahan ahalisine aidolup 
kışlamak üzere Botum*da bulunan hayvanattan 
1337 senesi Eylül gayesine kadar getirilecek 
olanlardan İthalât Resmi alınmamasına dair ka
nun teklifi (2/338) 

REİS — Artvin ve Ardahan livalarına ithal 
edilecek olan hayvanattan İthalât Resmi alınma
masına dair Batum Mebusu Edib Beyin bir tek
lifi kanunisi var, Lâyiha Encümenine veriyoruz. 

2. — Batum Mebusu Edib Bey ve rüfeka-
sının, Artvin, Ardahan ve Kars livalarında Aşar 
ve Emlâk vergilerinin birleştirilip Demirbaş nar 
miyle cibayet edilmesine dair kanun teklifi 
(2/339) 

REİS — Artvin ve Kars kazaları Aşarının 
tarzı cibayetine dair Batum Mebusu Edib Beyin 
teklifi kanunisi var, Lâyiha Encümenine gönde
riyoruz. 

5. — MAZBATALAR 
1. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 

Efendinin, İhtikârın men'i hakkında kanun tek
lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/306) 

REİS — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendi ile rüfekasının, muhtekirler hakkındaki 
teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. I 

Lâyiha Encümeni mazbatası I 

Masarifi nakliye ve istihsaliyesinden sonra 
yüzde ondan fazla temettü kasdiyle ihtikâra 
cüret edenlerin haini vatan addiyle Hiyaneti 
Vataniye Kanunu mucibince tecziye ve muha
kemelerinin de istisnaen İstiklâl Mahkemele
rinde rüyeti lüzumuna dair Konya Mebusu Çe
lebi Abdülhalim Efendi ve rüfekası tarafından 
makamı eelili riyasete takdim ve encümenimize 
muhavvel teklifi kanuni menafii unıumiyenin I 
temini vikayesi noktasından muvafık ve encü- | 
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menimizce şayanı müzakere görülmekle Adliye 
ve İktisat encümenlerine havalesi lüzumu te
zekkür olunarak Riyaseti Celileye takdim kı
lındı. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Esad Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Kâtip Âza Âza 
Ertuğrul İsparta Mardin 
Necib Hacı Tahir Midhat 
REİS — Bu teklifi alelûsul Adliye ve İktisat 

encümenlerine gönderiyoruz. 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Beyin, 
Muhacirlere dair sual takriri ve Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekili Dr. Refik Beyin tahrirî 
cevabı 

REİS — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Be
yin, Muhacirin hakkındaki sual takririne Sîh-
hiye Vekâletinden mevrut tezkerei cevabiye 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Müstağnii arz ve beyan olduğu üzere mille
tin saadet ve istikbalini temin ve âtiyen mun
tazam ordular teşkil etmek, ancak nüfusu 
mevcudenin kemali dikkatle hüsnümuhafazası-
na mütevakkıftır. îlâyi din ve selâmeti vatan 
uğrunda cephelerde şehit ve serveti umumiyet
leri mahıv ve kısmen de esnayı hicrette yollar
da açlık ve sefalet saikasiyle telef oldukları 
aşikâr olan vilâyatı Şarkiye ahalisinden he
men iki yüz bin nüfusu mütecaviz Bayezid li
vasında bugün ancak yirmi beş bin kişi kaldı
ğı tahmin olunmakta ve bunlar da mevasız ve 
meskensiz, şurada, burada, acınacak bir dere
cede kalmakta olup perişan ve mağduriyet do-
layısiyle memleketlerine gidememektedir. İşte 
bu felâketzede mültecilerin bu sefaletten kurta
rılması için İlkbaharda memleketlerine iadeleri 
lüzumuna dair Heyeti Vekilece ittihaz olunan 
karar mucibince Hükümetçe her tarafa tebliğ 
ve tamim edildiğinden, ortakçılık ye yardım
cılık ve çobanlık, hizmetkârlık ve saire ile az 
çok temini maişet edebilen bu biçareler her bir 
hizmetlerini terkle harekete amade ve Hükü
metin emrine ve muavetine muntariz ve mtite-
valiyen makamatı âliye veaideye müraetfajt 
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ve sızlanmakta oldukları halde her ne esbaba 
mebnj ise henüz şevklerine teşebbüs ve ve
saiti nakliye ve mesarifi zaruriyeleri temin 
olunmadığı maatteessüf, görülmektedir. Bun
lar şn mevsimde sevk olunmazsa bir iki mah 
sonra büâdı barideye gidip mesken ve iaşe 
ve mahrukat ve malzemei sairelerinin teda
rikinden âciz kalarak iktihamı gayrikabil 
ikinci bir hicret ve felâkete mâruz ve açlık
tan ve sefaletten mahv ve telef olacakları aşi
kârdır. Halbuki elyevm muhacirin devairi 
memurin ve müstahdemine verile gelmekte 
olan bir senelik maaş ve masrafla bunların sev
kı mümkündür. Mahaza az müddet zarfında 
say ve âmelleri mahsulünden hükümeti seni-
ye de istifade temin edeceği umuru bedihi-
yedendir, ahvali mebsuta nazarı dikkata alı
narak mültecilerin şevklerine emir verildiği 
halde şimdiye kadar infaz olunmaması sebebi
nin ve ileride bu yüzden mahv ve telef ola
cak olanların maddi ve mânevi mesuliyeti kim
lere, ait ve raci kalacağını şimdiden bilinmesi 
lâzımedendir. Binaenaleyh muhacirini merku-
meriin sureti şevklerine dair ne yolda karar 
ve ne gibi tedabir alındığının Heyeti Vekile 
Reisi Fevzi Paşa hazretlerinden ve takarrür 
eden sevkı ve masarifi zaruriyelerinin el'an 
tesviye edilmiyerek bu meselei mühimmenin 
duçarı akamet olması sebebinin de Maliye ve 
Sıhhiye vekillerinden müstaceliyet karariyle 
sualini teklif eder ve bunları dahi emsali mi-
sillû nimeti adaletten hissement eylemek üze
re vaktü zamanı ile müreffehen şevkleri es
babının temin ve istikmalini Heyeti Celilenin 
adaletinden istirham eylerim ferman. 

8 Eylül 1337 
Bayezid Mebusu 
Süleyman Sadi 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Oelilesine 
28... IX . 1337 tarih ve 4/1554. numaralı 

emir ve havaleleriyle tevdi buyrulan Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti Celilesiniin 25 . VI . 1337 
tarih ve zabıt kalemi 407 - 852 numaralı tez-
kerei samiyesi arizii cevabiyesMir. 

Ahiren taanzim ve mevkii meriyete vaz'edil
miş olan 5 Haziran 1337 tarihli Nizamname 
mucibince Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi 
vîlâyat teşkilâtı ilga olunarak vezaifi memuri
ni sihhiyeye tevdi edilmiş ve aynı nizamna-
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me mucibince ve Meclisi Âliden istihsal olu
nan yüz elli bin liralık avans tahsisat ile Vi-
lâyatı Şarkiye ve müstahlasa mültecilerinin 
memleketlerine iadelerine başlanılmış olduğun
dan Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Beyin su
al takririnde mevzuubahsolan muhacirin ida
releri memurin ve müstahdemin maaşatmdan 
tasarruf ve mültecilerin memleketlerine iadele
ri esbabının temini keyfiyetlerinin tamamen hu-
sulpezir olduğu mâruzdur efendim. 

Sıhhat ve Muavenet içtimaiye 
Vekili 

Dr. Refik 

2. — Hiyaneti valaniyeden maznunen muha
kemeleri icra kılınanlar hakkında beraet ve ade-
mimesuliyet kararı verilenlerin ne gibi ahkâ
ma tâbi tutulacaklarına dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

RElS — Hiyaneti Vataniye Kanununun tef
sirine dair Adliye Encümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti Vataniye Kanununda sarahat ol

mamasından dolayı hiyaneti vataniye maznun
ları hakkında verilen beraet veya ademimesuli-
yet kararlarının da Büyük Millet Meclisince tet
kiki lâzımgelip gelmiyeceği ve beraet kararla
rının nef'an lilkanun ref'i lâzımgelirse işbu na
kızdan maznunların müteessir olup olmıyacak-
larınm tefsiren halli hususuna dair olan Adli
ye Vekâletinin 25 Mayıs 1337 tarih ve 815-4739 
numaralı tezkeresi encümenimizce mütalâa ve 
icabı müzakere olundu. 

Hiyaneti Vataniye Kanununun sekizinci 
maddesinde Büyük Millet Meclisince tasdiki 
lâzımgelen mukarreat infaz ile muteber olup 
halbuki beraet veya ademimesuliyet kararla
rının mahiyeti infaziyesi bulunmamasına naza
ran maddei mezkûrenin her ne suretle olursa 
olsun mahkûmiyeti mutazammm mukarrerata 
münhasır olduğu bedihi ve kanunu hususide sa
rahat meveudolmadığı takdirde kavaidi umu-
miyeye müracaatle halli mesele edileceğine gö
re beraet veya ademimesuliyet kararlarının müd
deiumumiler tarafından, vukubulan istidalar 
üzerine tetkiki zaruri olduğu gibi hiyaneti va
taniye eeraiminin rüyet ve intacı mahakimi bi
dayete tahmil edilmiş olmasına ve malhakimi 
mezkûre Usulü Muhakemâtı Cezaiye Kanununun 
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cünhaya ait faslı ile ifayı muameleye mecbur j 
olup birçok ahkâmı istisnaiyeyi- ihtiva eden usu
lü muhakemei einaiyenin bu meselede kabili 
tatbik olamıyacağma binaen beraete mütedair 
bulunan ve bcrvcehi muharrer kavaidi umumi-
yeye tevfikan müddeiumumiler canibinden tet
kiki talebolıınan mukarrei>atm da bittetkik ref'i | 
halind'c tekriri muhakeme edilmesi ve hâsıl olan ı 
neticeye göre muamele ifası muvafık olacağı 
tefsiren ekseriyetle tensip kılındığından tasdiki 
Heyeti Umumiyeye teklif olunur. 

Reis Mazbata Muharriri Kâtip 
Eskişehir Sinob Kângırı 

Abdullah Azmi M'ehmed Şevket Neşet Nâzım 
Âza Âza 

Konya Sinob 
, Refik Muhalifim 

Hakkı Hami 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim, hiyaneti vataniyeye aidolan 
hükümler -malûmuâliniz şimdiye kadar bura
da tetkik olunuyor. Cümlenizin manzum oldu
ğu veçhile fimabait bu hükümlerin Mahkemei 
Temyize tevdi olunması hakkında bir teklifi 
kanuni var; o mesele hail olunursa bu mesele
nin tefsirine lüzum kalmaz. Binaenaleyh ben
deniz bu tefsir keyfiyetinin; o noktanın halli
ne tehirini rica ederim. (Muvafık, sesleri) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğml) Halli 
teehhür ederse ne olacak? 

REİS — Tehirini kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Tehiri kabul edildi. 

S. — Erzurum Mebusu Nusret Efendi ile rii-
felmmıın, Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumi-
yesince Şûrayı Evkaf teşkiline dair kanun tek
lifi (2/340) 

REİS - - E m m i m mebusu Nusret efendi ile 
rüfekasmm. Meclis'te bir Şûrayı Evkaf teşkili
ne dair bir teklifi kanunisi var, Lâyiha Encü
menine gönderiyoruz. 

NUSRET Ef. (Emmim) — Müstaceliyet 
karariyle gönderilmesini rica ederim. 

REİS — Encümenden geldikten sonra efen
dim. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Evkaf İdaresin- j 
de bin üç yüz evrak vardır, teraküm etmiştir, j 
Bunların muamelesine bakılmıyor. Rica ediyo
rum, müstaceliyet karariyle gönderelim. | 
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REİS — Müstaceliyet kararı teklif ediyorlar. 

Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Müstaceliyet kabul edilmiştir, efendim. 

Efendim, geçen rıızııamemizde Hâkimi Mün
ferit Kanununun bâzı ınevaddının tadiline dair 
olan lâyihai kanuniyeyi müzakere etmiştik, mad
delere geçilmesine karar verilmişti. 

Maliye Vekili Beyefendi, ruzııameye dair söz 
istiyor, buyuran efendim. 

S. — Garp cephesinde bilfiil harekâtı aske
riye sahası olan msvakie munhusır olmak üzere 
Aşarın usulü cihayetine dair kanun lâyihası ve 
Kavanin ve Muvazenei Mâliye encümenleri maz
bataları. 

MALİYE VEKİLİ HAKAN B. (Trabzon) •'-
Efendim; harekâtı askeriyle sahasına dâhil olan 
yerlerde ve elviyei selâsede bu seneye mahsus ol
mak üzere âşarm tahmin usulüne tevfikan iha
lesi için Muvazenei Maliye Encümeninizden çık
mış bir maddei kanuniye vardır. Ordu kuman
danı hasılatı umumiycnin ziyadan muhafazasını 
teminen kıtalarda sahiplerine izin vererek mah
sulatı gerilere aldırmak istiyor. Aşar Nizamna
mesinin tatbiki ile bu işin halli için müstacelen 
bir maddei kanuniye tanzim ettik ve gönderdik. 
Rica ederim, bugün ruznamei müzakereye alın
sın. Tebligat icra edelim. (Muvafık sadaları) 

REİS — Hâkimi Münferit Kanunundan son
ra; onu müzakere ederiz efendim. (Daha evvel 
sesleri) (Bu iş müstaceldir, sadaları)" 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Usulü muza-* 
kereye dair söz istiyorum efendim. 

Maliye Vekili Beyefenenin teklif ettiği ka
nunun müstaceliyetle beraber, ehemmiyeti var
dır. Hâkimi münferit hakkındaki lâyihai kanu
niye mühim olsaı bile diğerine tercih edilemez. 
Binaenaleyh hâkimi münferit kanununun tecili 
ile Maliye Vekili Beyin teklif ettiği kanunun 
müzakeresini teklif ederim. 

REİS — Tunalı Hilmi Bey, Hâkimi Münfe
rit Kanununa mözeyyel maddeyi tehir ederek 
evvelâ bu aşara ait kanunu müzakere edelim, di
yor. (Muvafık, sesleri) Kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Kabul edildi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kanun 
okunsun da yazalım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Harekâtı askeriye sahası olan mahallerle me-
maliki müstahlasaya münhasır olmak üzere se-
nei hâliye aşarının bittahmin aynen veya bede-
len istifasına dair îcra Vekilleri Heyetinin 3 
Temmuz 1337 tarihindeki içtimamda kabul edi
len lâyihai kanuniye sureti musaddakası ile es
babı mucibe lâyihası rapten takdim kılınmıştır. 
îfayi muktezası ile neticesinin işarına müsaade 
Duyurulmasını rica ederim efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdaf aai Millîye Vekili 

Fevzi 

Esbabı mucibe lâyihası 

Cephelere yakın bulunan mahaller mezruatı 
kemale erdiğinden bunların bir an evvel kaldı
rılarak gerilere naklini temin ile muhtemel olan 
harekâtı askeriye sırasında düşman eline geç
mek veya ihrak olunmak suretiyle ahali ve Hü
kümetin mutazarrır olması gibi ahvale meydan 
bırakılmaması tahtı vücupta olduğu ve bu gibi 
mahallerde aşarın bermucibi Nizamname ihale 
veya emaneten idaresi için muktazi merasimi 
kanuniyenin ifasiyte iştigal edilerek harmanla
rın çıkarılmasını tehir caiz olmıyacağı ordu ku
mandanlıkları ile memurini mahallîye tarafla
rından işar kılınmaktadır. 

Filhakika ahvali hâzıra ilcaatiyle idrak edi
len mahsulâtın bilâ ifatei vakit dere ve cemi el
zem olmakla beraber hukuku Hazinenin temini 
mahfuziyeti de muktazi bulunmasına binaen ha
rekâtı askeriye sahalarını ihtiva eden mahaller
le yeniden memaliki Osmaniyeye ilhak edilen ve 
emlâk ve arazisi henüz tahrir edilmemiş bulunan 
yerlerde bu seneye mahsus olarak Mecalisi ida
reler tarafından müntehap heyeti tahminiyeler 
vasıtasiyle hâsılatı öşriyenin bittahmin aynen 
veya nakden tahsili ahali ve Hükümetin mena-
fii noktai nazarından muvafık görülmekle bu 
bapta tanzim olunan maddei kanuniye lef fen 
takdim kılınmıştır. 

Lâyihai kanuniye sureti 

MADDE 1. — Harekâtı askeriye sahası olan 
mahallerle memaliki müstahlasaya münhasır ol
mak üzere hasılatı üşriyenin mahallî idaresince 
müntehap mutemet heyetler marifetiyle tarla 
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veyahut harman yerlerinde bittahmin üşrünün 

i aynen veya bedelen istifasına Hükümet mezım-
! dur. 

MADDE 2. — îşbu kanun 1337 senesine mah
sustur. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Mali
ye Vekili memurdur. 

3 Temmuz 1337 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 

Müdafaai Millîye Vekili Seriye Vekili 
Fevzi Fehmi 

Adliye Vekili Dahiliye Vekili namına 
Refik Şevket Refik Şevket 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
Yusuf Kemal Hasan Hüsnü 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Hamdullah Subhi , Ömer Lûtfi 
İktisat Vekili Sıhhiye Vekili 
Mahmud Celâl Dr. Refik 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 
Fevzi 

Kîivanini Maliye Encümeninin teklifi 

Harekâtı askeriye sahası olan mahallerle me
maliki müstahlasaya münhasır olmak üzere senei 
hâliye aşarının aynen veya bedelen istifasına 
dair îcra Vekilleri Heyetinin Heyeti Umumiye-
den muhavvel lâyihai kanuniyesi ve esbabı muci
be mazbatası kıraat ve tetkik edildi. Maddei ka-
nuniyedeki harekâtı askeriye sahası tâbiri ahvali 
hazırai harbiyeye nazaran her cihete tamim edi
lebilir bir mânayi şâmil mahiyette görüldüğün
den maddei kanuniyenin iptidasına Garp Cephe
sinde bilfiil kelimelerinin ilâvesiyle ve memaliki 
müstahlase tâbirinde de ayni iltibas mahsus idi-
ğünden Kars, Ardahan ve Oltu livaları isimleri
nin tasrihi ile tahmin edilen üşrün bedelen veya 
aynen istifasında sahibinin muvafakati şartı mu-
vazzah olmak için de bittahmin üşrü kelimelerin
den sonra sahibinin muvafakatiyle cümlesi ilâve 
olunarak birinci madde tadilen, mütebaki mevad-
dı kanuniye aynen kabul edilmiş ve sureti 
tadile nazaran birinci maddenin iktisabettiği şe
kil tesbit edilerek Muvazenei Maliye Encümenine 
takdim kılınmıştır. 
Encümen Reisi 

Erzurum Antalya Mardin 
Hüseyin Avni Ali Vefa Necib 
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içel Çorum I 

Haydar Lûtfi İsmet 

Lâyibai kanuniye sureti 

MADDE 1. — Garp cephesinde bilfiil hare
kâtı askeriye sahası olan mahallerle Kars, Arda
han ve Oltu livalarına münhasır olmak üzere ha
sılatı üşriyenin mahallî mecalisi idaresince mün-
tehap mutemet heyetler marifetiyle tarla veya
hut harman yerlerinde bittahmin üşrünü sahibi
nin muvafakatiyle aynen veya bedelen istifaya 
Hükümet mezundur. 

MADDE 2. — İşbu kanun 1337 senesine 
mahsustur. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Mali
ye Vekili memurdur. 

3 Temmuz 1337 

Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi 

Harekâtı askeriye sahası olan mahallerle me-
maliki müstahlasaya münhasır olmak üzere se-
nei haliye aşarının aynen veya bedelen istifa
sına dair İcra Vekilleri Heyetinin lâyihai kanu- I 
niyesi ve Kavanini Maliye Encümeninin esbabı 
mucibe mazbatasiyle tanzim eylediği mevaddı 
kanuniye Maliye Vekilinin huzuru ile kıraat ve 
tetkik olundu. 

Kavanini Maliye Encümeninin tanzim eyle
diği birinci madde tadilen ikinci ve üçüncü 
maddeleri aynen kabul edilmiş ve tanzim kılı
nan mevaddı kanuniye leffen ve müstacelen 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılındı. 

MADDE 1. — Harp cephesinde bilfiil hare
kâtı askeriye sahası olan mahallerle Kars, Arda
han ve Oltu livalarına münhasır olmak üzere 
hasılatı üşriyenin mahallî meclisi idaresince in
tihabedilecek iki ve karyeler heyeti ihtiyariye-
since kezalik intihabedilecek iki ki ceman dört J 
zattan mürekkep heyetler marifetiyle tarla ve- j 
yahut harman yerlerinde bittahmin üşrünü ay
nen veya sahibinin muvafakatiyle bedelen isti- j 
faya Hükümet mezundur. 

MADDE 2. — işbu kanun 1337 senesine 
mahsustur. 
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MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Maliye 

Vekili memurdur. 
11 Temmuz 1337 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Hakkâri 

Mazhar Müfid 
Kâtip 

Mardin 
Necib 
Âza 

Çorum 
Haşini 
Âza 

Mersin 
Yusuf Ziya 

Âza 
Tokad 

Mustafa 
Âza 

Antalya 
Hasan Tahsin 

Âza 
Niğde 

Âza 
Karesi 

Ahmed Hakkı Hacim Muhiddi 
Âza 

Mersin 
Salâhaddin 

Âza 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Âza 

Kırşehir 
Sadık 
Aza 

izmit 
Sırrı 
Âza 

Bayezid 
Atıf 

Âza 
Yozgad 
Ahmed 

Âza 
Esad 

Âza 
Kozan 

Dr. Mustafa 
Âza 
içel 

Mehmed Sami 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var mı? 

DURAK B. (Erzurum) — Garp cephesinde 
harekâtı askeriye icra edilen sahada aşarın ne su
retle alınacağına dair söz söylemiyeceğim. Çün
kü, o cihete ait malûmatım olmadığı için belki 
hata etmiş olurum. Bendeniz elviyei selâse hak
kında söz söyliyeceğim. 

Efendim, elviyei selâsede bir usul vardır, 
bendeniz bizzat gördüm ve pek güzel bir usul
dür. Zannediyorum ki, biz bu usulü elviyei selâ
sede olduğu gibi Memaliki Osmaniyenin her ta
rafına teşmil edersek pek güzel bir şey yapmış 
oluruz ve halkımız birçok fenalıktan kurtulur 
ve Hükümetimiz birçok kırtasi muamelelerden 
kurtulur. Oralarda bu vergi bizim aşarı sattığı
mız gibi alınmıyor. Halk bu suretle alışmamış, 
köyün maktu bir vergisi var. Aşarı ve sairesi 
onun içinde dâhildir. Halk ona alışmıştır, tah
sildar ve saire yoktur, halk o borcunu bilir. 
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Köylü borcunu çift başına yani bir çift öküz ba
sma beyinlerinde uyuşarak taksim ederler. Kö
yün içinde bulunan birkaç fukara varsa onlar 
vergi vermezler. Onlar da bundan müstefidolur, 
vergi yüklenmezler. Tabiî vergiyi zahire eken, 
parası, malı olan adamlar verir. Meselâ köyün 
aşarı satılmaz, satılmadığı olur, o köye mülte
zim gitmez. Pek güzel bilirsiniz ki, efendiler, 
biçare köylülere mültezimler ne kadar gadre
derler. Sekizde bir mi alır, yedide bir mi alır, 
beşte bîri mi alır. Zavallı köylü bunu anlamaz 
ve boyuna verir. Fakat oralarda köylü tahsil
dar gürültüsünden, jandarma gürültüsünden 
mültezim gürültüsünden azadedir. Bunların hiç
birisi köye gitmez ve köylüyü sıkmaz. Köylü 
kendi borcunu bilir ve kendi kendine dört tak
sitte parayı getirir heyeti ihtiyariyeye verir ve 
heyeti ihtiyariye de parayı doğru kaza, liva mal 
sandığına yatırır. Hattâ bu »ene yani biz orayı 
aldıktan sonra dahi cari olan usul el'an böyle
dir. Biliniyorum, eğer iki üç ay zarfında değiş
ti ise, onu bilmiyorum. Hükümet yine orada o 
usulü kabul etti ve köylülerin eski Rusya, za
manında olan kııyuduııu çıkardı O vakit ne 
kadar para alıyordu. O vakit (Manat) usulü 
idi, şimdi bizim bankınota tahvil ettiler, şimdi 
o hesaptan alınıyor. Hattâ orada yeni tahsildar 
teşkilâtı yapıldı. Tahsildarlara tahsildar namı 
verilmedi. Bendeniz orada bulunuyordum. Mu
akkip isini verildi. Mesela; yirmi tahsildarın 
yerine bir livaya altı tane muakkip kâfi geli
yor. Taksit zamanı gelmiş- ise heyeti ihtiyariye
ye haber verir, para verme zamanı gelmiştir, 
paranızı alınız, götürünüz Hükümete teslim 
edin, der. Heyeti ihtiyariye de parayı alır, Hü
kümete teslim eder. Makbuzunu keser götürür. 
Bendeniz çok rica ediyorum. Oranın ahalisi de 
bu suretle alışmıştır. Ve kendi kendine gelir pa
rayı da verirler, müşkülât da yoktur. Heyeti 
Unrumiyenizden çok rica ederim, bu usulü de-
ğiştiroıiyelinı. Oraya yine böyle bir usul vaz'-
edelim. Halk da buna alışmıştır, Halk da ezil
mez, köylü de, Hazine de daha ziyade istifade 
eder. Birtakım kırtasi muamelelerden kurtulu
ruz. Heyeti Muhtereminizden çok rica ederim 
bu usulü değiştirmiyelim. 

MUHİDDİN B. (Elâziz) — Ahali bu usul
den memnun mu? 

DURAK B. (Devamla) — Çok memnun, 
ahali diğer suretle vergi alınmasını istemez. 
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I Diğer suretle vergi alınmak lâzımgelirse Hükü

met çok müşkilât çekecektir, efendiler,- buna 
emin olunuz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
^fendim, Durak Bey biraderimizin elviyei sclâ-
sede beyan ettiği usul buraların Rus elinde bulun
duğu zaman tatbik edilen Rus usulüdür. Şunu iti
rafa mecburum ki, Rus usulü mucibince o mahal
lerden alman vergi borcu bizim doğrudan doğ
ruya Kavaninimizin tatbik olunduğu memalikte 
diğer maîıallerimizdeki mükellefinin borcunun 
pek dûnıındadır. Ve eski usulün idamesini arzu 
etmek onların tekalifi emiriye noktasından di-

} ger nıemalikimizden müstesna bir mevkide tu
tulmasından başka bir şey değildir. Bendenizin 
noktai nazarıma göre eğer elviyei selâse bilâkay-

• düşart bizim malımız ise ve bizim eczayi nıema
likimizden madud ise Hükümetin istisnai mua
mele yapmasına imkân yoktur. İmkân olsa bütün 
yüklerimizin bilhassa Aşar muamelâtı gibi erba
bı ziraat i fevkalâde mahmul eden verginin hafif-
leştirilmesi lâzımdır. Fakat hepiniz itiraf buyu
rursunuz ki, Âşarm şimdiye kadar hafif leştiril
mesi çaresi çoktanberi aranıldığı halde buluna
mamıştır. Ve şu şekil, ve vaziyeti maliye içerisin
de bunun halline de imkân yoktur, efendim. Ben
deniz istisnai muamele yapılmasına taraftar de
ğilim. Bilâkaydüşart Kavanini Maliyemizin bi
zim elviyei. selâsede de tatbiki lüzum ve kanaa
tindeyim. Fikri müsavat ve fikri Hükümet mua
melenin bütün tabaasma siyyanen tatbik edilme
sini istilzam eder. Nitekim Ağnam Kanunumuz 
buralarda da tamamen tatbik edilmiştir, efendim. 
Oralarda henüz tahrir yapılamadığı ve 93 ten 
evvelki kııyudu kadime meveudolmadığı için Em
lâk Vergisinin ve böyle tahrire müstenit diğer 
vergilerin sureti tatbikıyesi hakkındaki meseleyi 
tetkik edip Heyeti Celiieııize ayrıca teklifte bu
lunacağız. 

Fakat Aşar, Ağnam ve tahkiki tahtı imkânda 
olan Temettü vergilerimizin diğer memalikte ol
duğu gibi siyyanen buralarda da tatbikinin lâzi-
mei adalet ve müsavat olduğuna kaaniim, onun 
için istisna değil, fakat suhulet olmak üzere doğ
rudan doğruya Aşar Nizamnamesi oralarda tat
bik edilmeden evvel... Garb Cephesi sahaları gi
bi oraları da bu seneye mahsus olmak üzere te
kâlifin bu suretle istifası ve gelecek sene vaziyeti 
için şimdiden bir şey söylemek imkânı olnıa-

1 dıgmdan âtiyen icabı teemmül olunmak üzere 
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şimdilik yalnız bu mahaller için tahmin esası 
üzerine Aşar Kanununun tatbikini kabul etme
nizi rica ederim. 

ABDULLAH AZMÎ E i (Eskişehir) — 
Asıl kanun hakkında biraz malûmat veriniz, 
bununla neyi temin etmek istiyor? 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN B. (Devam
la) — Arz edeyim efendim : Malûmuâlileri 
olduğu veçhile, Aşar Nizamnemesi, ki, eski bir 
nizamname olmak itibariyle kanun hüküm ve 
kuvvetindedir. Gerek tahmin suretiyle aynen 
ihale edilsin ve gerek nakden ihale edilsin, 
gerek emaneten idare edilsin her üç şekle 
nazaran erbabı ziraat, muamelâtı tâşiriye ik
mal edilinceye kadar her zaman malını Hükü
metin emrine veyahut onun vekili demek olan 
mültezimin emrine harmanda amade bu
lundurmak mecburiyetindedir. Muamelâtı tâşi
riye ikmal edilmeden harman yapılıp kaldı
rılamaz. Halbuki vaziyet gayet sıkı ve müzü-
colduğu ve oraların harakâtı harbiye sahnesi 
olması itibariyle bazan ileri geri bırakıldı, 
yandı, mahsûlün ziyama sebebiyet vermiş " ol
duk gibi mantıksız bir neticede kalmamak için 
ordu kumandaniyle bilmuhabere sahiplerinin 
kendi borçları tahakkuk ettirilerek malına sa-
hibolabilmesi ve icabederse mallarının geri
ye nakli için Hükümetçe de vesaiti nakliye 
ve saire verilerek suhulet gösterilmesi için 
yegâne kabili tatbik usul olarak bunu bulduk. 
Efendim, tahmine raptederek Hükümetin hakkı 
tesbit edilecek -ve mükellefin kabulüne muallâk 
olarak aynen veya nakden tahakkuk eden bu j 
borcu tesbit olunacak ve ondan sonra istediği 
gibi harman yapacak ve malına sahibolabilecektir. 
Eğer bu usulü yapmaz da Aşar Nizamnamesi-
nin usulünü tatbika mecbur olacak olursak, 
harekâtı askeriye icabetse dahi s kanunen har
manların bilâta'şir geriye nakline imkân yok
tur. Bu mecburiyetten ahaliyi kurtarmak için 
böyle bir maddei kanuniye teklif ediyoruz. 

DURAK B. (Erzurum) — Buyurdunuz ki, 1 
memleketin bir tarafında istisnai bir muamele 
yapmak doğru değildir. Bir taraftan istisnai bir 
muamele yapmak doğru değildir, deniliyor. Hal
buki diğer taraftan Maliye Vekili Beyin teklifi 
kanunisi ile memleketin her tarafında istisnai 
muamele yapılacak demektir. Halbuki şu halde 
vekil beyin söylediği- söz ile verdiği kanım ara
sında birtakım tezat vardır. I 
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MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 

O tezada yalnız zatiâliniz zahiboldunuz. Bu ka
nun yalnız bu seneye mahsustur, kanunun na
sıl bir lüzumdan doğduğunu, şimdi arz ettim 
ve elviyei selâseye tatbiki de, oraların nispe
ten harekâtı askeriye sahası gibi telâkki edilmesi 
itibariyle düşünülmüş bir tedbirdir. İstisnai 
bir vaziyet yoktur. Aşar Nizamnamesinin me-
vaddı, ancak bütün muamelâtı hükümet orada 
tesbit edildikten sonra tatbik olunabilecektir. 
Malûmuâlinizdir ki, elviyei selâsede teşkilât pey
derpey yapılmaktadır. Henüz bâzı yerlerde teşki
lât bile yapılmamıştır. Bu itibarladır ki, vaziyeti 
müstacele karşısında Garp harekâtı askeriyesi 
sahasında yaptığımız gibi oralarda da tahmin ile 
muamele yapmak istiyoruz. Gelecek sene inşal
lah bütün teşkilâtı ikmal edebilirsek bütün ka-
vanini maliye ve sairemizi orada da siyyanen 
tatbik etmek arzusundayız. 

Efendim, Heyeti Celileniz takdir buyurursa 
hükümetin vazifesi onu icra etmektir. 

HALÎL B. (Ertuğrul) — Harekâtı Harbiye 
sahasında bulunan bâzı köylerin aşarı bir hafta; 
evvel satılmıştır. Dün satılmış ve bugün işgal 
altına girmiş olan mahallerin aşarı ne olacak? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) 
— Neresini efendim kasdediyorsunuz? Ertuğ-
rul 'u kasdediyorsanız buraya dâhil değildir. Biz 
Ordu kumandanlığı ile bilmuhabere lüzum görü
len yerlerde tatbik edeceğiz. Yani o cephe bü
tün teferruatiyle bu kanuna dâhil değildir. Bu 
kanunun istihdaf ettiği gaye, aşar nizamname
sine tatbiki muamele ile aynı zamanda oralarda 
hukuku ahalinin zıyaa uğramamasını temine ma
tuftur. Ve bu üç beş kazaya mahsustur. Şimdi
lik ordunun malûmatına nazaran icabederse ha
rekâtı askeriyenin alacağı şekle göre diğer ma
hallere de teşmil ederiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Sahibinin mu
vafakatiyle, deniyor. Muvafakat etmezse? 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Müsaade buyurun, sahibinin muvafakati kay
dını Kav anini Maliye Encümeni koymuştur. 

Sebebi ise : Malûmuâlinizdir ki, aşarda, 
gerek mültezimler cibayet etsin ve gerek ema
neten idare edilsin, köylünün vermeye mecbur 
olduğu şey aynendir. Köylü ve zürra aynen 
üşrü ödemeye mecburdur. Bedel meselesi yok
tur. Halbuki burada bir de bedel meselesi var
dır. Bunda da hakkı hiyarı mükellefe veriyo-
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ruz. İsterse aynen versin, isterse nakden ver
sin. Bu kayıt bunun için konmuştur. 

YASİN B. (Gazianteb) — Maliye Vekili Bey
efendi iyi bilirler ki, Anteb'in etrafında birçok 
kıtaat var ve bu kıtaat köylerde ve bilhassa 
harmanların içerisinde bulunuyor. Tabiî bu 
husustan dolayı bu ekinin muhafazası gayet 
müşküldür. Bu tahmin usulüne Anteb etrafın
daki köyler de dâhil edilirse Hazine istifade 
eder. Eğer o köyler dâhil değilse bunda ordu 
kumandanının muvafakati olmaması lâzım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Müsaade buyurunuz. Harekât sahalarını Mali
ye Vekilimiz bilemez. Buna lüzum gösterecek 
ordu kumandanlarıdır. Bunları bilmuhabere 
tesbit ederiz. Eğer orada da tatbikine lüzum 
varsa kanunun sarahatine istinaden ve ordu
nun göstereceği lüzuma binaen orada da yapı
labilir. 

YASİN B. (Gazianteb) — Ordu kumanda
nı harekâtı askeriye noktai nazarından tyelki 
bir lüzum gösterebilir. 

REİS — Sonra söz vereyim söyleyiniz. Ya
hut tadilname verin. 

YASİN B. (Gazianteb) — Arz ediyorum efen
dim. Anteb hakkında şimdilik... 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Burada cevap veremem, efendim. Bilmuhabere 
tahakkuk eder. Mültezimlerin zaten nizamna
meler mucibince hukuku mahfuzdur. 

EDİP B. (Batum) — Efendim, Maliye Ve
kili Beyefendinin tekliflerinde her halde bir 
hüsnüniyet olduğu aşikârdır. Benim kanaatime 
göre Garp cephesiyle elviyei selâsenin birleş
tirilmesi doğru değildir. Garp cephesi için 
böyle bir kanun yapmak zaruridir. Fakat elvi
yei selâseye gelince, elviyei selâse büsbütün bam- ; 
başkadır. Maliye Vekili Beyefendinin buyur- ; 
duklan gibi elviyei selâsede ilk sene olmak ve 
teşkilâtı mülkiyemizin tamamiyle yapılamaması { 
yüzünden her halde bir heyeti muhammine tara- j 
fmdan aşarın tahmin edilip, noksan cibayeti hak
kında bir kanaat besleniyor. Fakat orada esa
sen demirbaş usulü namiyle aşarın cibayeti hak
kında bir usul vardır ki, Maliye Vekili Be
yefendi buna Rus Kanunu tabir ediyorar. Ha
yır beyefendi bu Rus Kanunu değildir. Rusya '-
ura 180 milyonluk memleketinin hiçbir yerinde 
boyta bir kanun yoktur. I 

.1337 O : 1 
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 

Elviyei selâseye mahsus Rus usulü dedim, Rus 
Kanunu demedim. 

EDİB B. (Devamla) — Elviyei selâsede beye
fendi henüz arazi üzerinde ne Rus Kanunu ve 
Rus'un bir şeysi cari olmamıştır. Elviyei selâ-
sedeki kanun Arazii Emiriye Kanunudur. 93 
Harbinden evvel oranın aşarı ve idaresi gayet 
perişan ve gayrimuntazam bir surette idi. Son
ra Rus memurlarının müdahalesine, daha doğ
rusu Rusların gelmesine rası olmıyan ahali Hü
kümetle uyuşarak bu vaziyet hâsıl olmuştur. Ta
biî evvelâ; sekiz on sene Rus memurları gelmiş, 
ölçmüş, bakmış ve ondan sonra Hükümet ile 
ahali arasında uyuşmuşlar. İşte bu usul ve uyuş
madan başka bir şey değildir. Fakat buna Rus 
usulü diyemeyiz. Daima bir hükümetle böyle 
uyuşmak olur. 

Bendeniz tekrar arz ediyorum. Oradaki arazi 
üzerinde hiçbir Rus kanunu ve Rus (zagon) u 
cari olmamıştır. Orada aşar teslis suretiyle ci-
bayet edilmekteydi. Bilâhara emlâki dahi aşar 
içine koydular. Bendeniz emlâk için hiçbir şey 
demiyorum. Yalnız Maliye Vekili Beyefendiden 
rica etmiştim ki, bu aşar tabiî o zamandaki, ruble 
üzerinden cibayet edilmekteydi. Rublenin kıy
meti nedir? Bu malûmdur. O zamanki rublenin 
kıymeti, şimdiki para farkı kabul edilmek şar-
tiyle, her köyün üzerinde malûm olan miktarın 
cibayeti her halde hem ahaliye kolaylık olur 
hem de Hükümet vergisini kolayca tahsil etmiş 
olur. Ve hem Maliyeye tahsilat ve fayda temin 
eder ve ahali üzerinde de hüsnütesir etmiş olur, 
kanaatindeyim. Zira heyeti muhammine' her 
halde kendi kendine gidip orada doğrudan doğru
ya yalnız başına birşey yapamaz. Çünkü bir renç
per iki saatlik bir mesafede rençperlik yapıyor, 
fakat yarımşar dönümden 40 parça araziye ma
liktir. Bunu hiçbir heyet tahmin edemez. Ma
liye Vekili Beyefendi gibi kendi seviyesindeki 
adamlar o vazifeyi ifa etseler pek doğru olur. 
Ben de bunu kabul ederim. Fakat orada bu işleri 
görecek memurları göz önüne getirirsek na
sıl tahmin edecek? İhtimal ki, suiistimal ola
cak. İhtimal ki, işler evvelki kararın büsbütün 
hilâfında tecelli edecektir. Meselâ bir köy beş yüz 
liradır. Beş yüz olan üç yüz olacak, üç yüz olan 
beş yüz lira olacak. Burada ahali arasında bir 
suitefehhüm ve zan hâsıl olacak binaenaleyh ben-

- İ48 — 



I : 50 14. 
deniz zaten bir takrir vermiştim, bunu 1337 -
1338 seneleri için teklif etmiştim. 1338 sene
sinden sarfı nazar ediyorum. Keski orada bilâ-
kaydü şart muntazam bir hükümet teşkil etsek, 
orasını doğrudan doğruya, bilâkaydü şart bizim 
malımız gibi idare etsek, daha İngilizler ora
dan hareket ederlerken oraların bilâkaydü şart 
bizim malımız olduğunu ve olacağını burada ben
deniz arz etmiştim. Her vakit bilâkaydü şart 
bizim malımızdır. Ancak bendeniz içtihat ve ka
raranca bu sene yapılacak olan heyeti muhammi-
nenin belki yanlışlığa sebebolur. Fazlasını eksik, 
eksiğini fazla yaparlar. Maliye bundan belki de 
az aşar almış olur. Fakat bunun için de Maliye 
Vekili Bey bir fedakârlıkta bulunsun. Orada bir 
suizan hâsıl etnıiyelim, gelecek sene altıda bir al
sınlar. Vatani vazifelerini bihakkin ifa etsinler, 
başka bir felâkete sebebiyet vermesinler, dörtte 
bir versinler, katiyen ben onu müdafaa edecek 
değilim. Yalnız suizannı mucibolmasm. Müdafaa 
edeceğim budur. Bunun için rica ederim Garp 
eephsei sahnei harbindeki arazi ile Kars, Adı-
han livaları aşarını ayıralım ve oralarda para 
farkını kabul etmek şartiyle aşarın eski tarzda 
cibayet edilmesini Maliye Vekili Beyefendiden 
ve Heyeti Umumiyenizden rica ve istirham ede
rim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, Maliye 
Vekili Beyin teklif ettiği lâyihai kanuniye bâzı 
mahaller ahalisi için hakikaten muvafıktır. 

Gerek Hükümetin ve gerek oralar ahalisinin 
menafii hakikiyesine muvafıktır. Ancak yine 
aynı sahada bir kısım ahalinin de âtiyen mağ
dur olması muhtemeldir. O da hangi ahali? Me
selâ şimdi, efendiler biliyorsunuz ki, düşman 
Kütahya'nın bâzı yerlerine, Gediz'in birçok 
köylerine Emet ve Tavşanlı'nın köylerine gir
miştir. Buralarda aşar ya satıldı veyahut bu 
kanun mucibince tahakkuk ettirilecektir. Son
ra inayeti hakla Ordumuz düşmanı yine oralar
dan kovacak, düşman oralardan tardedildikten 
sonra - ki, düşman bıraktığı yerlerde taş taş 
üstünde bırakmıyor - harmanları mahvedecek. 
Ordumuz 'girip de bizim Hükümetimiz oralarda 
hükümran olduğu zaman Maliye Vekili Bey di
yecek ki; «Sizin defter mucibince şu kadar bor
cunuz vardır, verin.» Bu usul bu mahaller ara-
lisi için müstelzimi zarar olacağından bendeniz 
şöyle bir fıkranın da birinci maddeye ilâvesini 
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teklif ediyorum : «Düşman istilâ edip de istir-
dadedilen mahaller hakkında yapılacak mua
mele bilâhara takarrür ettirileceğinden bu gibi 
mahallerin tahkikatı keenlemyekûn addolna-
eaktır» fıkrasının ilâvesini teklif ediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Buna lüzum yoktur, kanun sarihtir. 

MAZHAR MÜFİD *B. (Hakkâri) — Encü
men namına Ragıb Beye bir cevap vereceğim. 
Hususatı saireye Maliye Vekili Bey cevap ver
diler. 

Ragib Beyefendi bu kanun bir kısım halk 
için gayet nafidir ve fakat bir kısım halk için 
de muzırdır, buyuruyorlar, istilâya uğrıyaeak 
memleketlerde bilâhara aşar bu usulle cibayet 
edilirse ahali mağdur ve zarardide olacaktır, 
dediler. 

Efendim, buna cevap vermeye bile lüzum 
görmüyorum. Çünkü, düşman istilâsı, isyan, 
harb gibi ahvalde ne suretle aşar alınacağına 
dair Âşâr Nizamnamesinde buna dair sarahati 
katiye ve kâfiye vardır. Efendim, yalnız bu gi
bi hususat için değil, hattâ afatı semaviye için 
bile kayıt vardır., ihale edilsin edilmesin, âşâr 
ne suretle alınacaktır. Buna dair de sarahat 
vardır. Binaenaleyh elimizde bulunan Aşar Ni
zamnamesinde sarahat varken bir de buraya ka
nun şeklinde sarahat ilâvesi zaittir ve beyhude
dir. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Efendim, 
elimizde bir Aşar Nizamnamesi mevcuttur. Bu 
İ ş a r Nizamnamesi iki kısma tefrik edilmiş, bi
risi doğrudan doğruya ihale muamelâtından bi
risi de idare muamelâtından bahistir, ihale mu
amelâtı ne suretle yapılır? Bunu Nizamname 
göstermiştir. 

idareye gelince, idare usulü birkaç suretle 
olur. Meveudolan kavaninde âşarm ya tekyil ve
ya demet veya tahmin suretiyle, sureti cibayeti 
gösterilmiştir. Evvel emirde bunun için ayrıca 
bir kanun teklifini nâbemahal görürüm. Çünkü 
her cihet gösterilmiştir. Nizamname mucibince 
ameliyat yapılacaksa orada tahmin de gösteril
miş, demet usulü de gösterilmiştir. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Tahmin yoktur, Nizamnamede. 

YAHYA GALlB B. (Devamla) — İdare kıs
mında vardır, efendim, bakarsınız. 
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Tahmin usulüne gelince; tahmin usulü eğer | 

muntazam memurlar bulunur, iyi memurlar tâ
yin edilirse bundan memleket zarar görmez.-Yok 
eğer sellemmehüsselâm böyle meclisi idarei li
vanın intihabedeceği iki kişi gider, köylüden de 
iki kişi giderse bundan bazan Hazine zarar gö
rür. [Bazan da köylüler mahvolur. 

Sonra ..muamelâtı nakdiyede bir tahakkuk 
meselesi vardır. Bunu daima nazarı dikkate al
malıdır. Yüz bin, yirmi bin kuruş bir kere ta
hakkuk kaydedildi mi, o bir daha silinmez, onu 
köylü ölünceye kadar vermeye mecburdur. Bi
zim ahvali maliyemiz içinde en fena usul aşar 
usulüdür. Bu aşar usulünü düşünmek ve salim. 
bir tarika rapdetmek lâzımigeldi. Senelerden be
ri düşünüldü, salim usul bulunamadı. Şimdi 
Kars ve mülhakatında eskiden bir usul cari 
imiş. Bu usul iyi mi, fena mıdır bilmeden bunu 
bozmak doğru deği'ldir. Çünkü yapılacak olan 
tahmin usulü de, tekyil usulü de berbattır. 
Mültezim usulü de berbattır. Bir kere Hükü
met kendisi cibayetinden âciz olduğu bir kaza
yı, bir nahiyeyi bir mültezime veriyor. Mülte
zim gidiyor, bin türlü fenalık yapıyor. Ya köy
lüyü bütün bütüne mahvediyor, ya köylünün 
arkası oluyor, mültezimi mahvediyor. 

BİR MEBUS B. — Hangi memlekette?.. , 
YAHYA GALİB B. (Devamla) — Kaç bin 

tane istersin. Bendeniz tahmin usulünü Halep'-
de binnefis tatbik ettim. Emin olunuz yüzde on 
Hazine istifade ettiyse - Bunu itiraf etmeyi ken
dime vecibe addederim, - yüzde yirmi ahali mu
tazarrır olmuştur. 

Sonra; efendim bu tahmin usulünü Kasta
monu'da yaptım ve o kadar iltizam ettim. Ben 
başında olduğum halde çalıştım. Ahali ve Hazi
ne menfaat kazanamadı. Sonra Ankara'da yap
tım, burası da menfaat görmemiştir. Beyefen
di tecrübeden başka büyük bir ders yoktur. 

Şimdi, cepheye yakın olan sahada tahmin 
yapacağız. Sonfa bu talimin içine - samimi ru
humla söylüyorum, başka türlü telâkki edilme
sin - askeri de karıştıracağız. Askerin karıştı
ğı işte cebir çıkar. Beyefendi askerin vazifesi 
ölmek ve öldürmektir. Başka bir vazife ile mü
kellef değildir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Yaşatmaktır. 
YAHYA GALİB B. (Devamla) — Bu kuv-

vei cebriyeyi bu vazifede istimal ve istihdam 
etmek yanlıştır. Sahai harbte ne suretle tahmin I 
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yapılabilir? Üç tane efendi gelecek, diyecek ki, 
bundan yüz kile çıkar, aman efendim çıkmaz, 
çıkar diye tahakkuk ettirilecek, köylü bu yüz 
kileyi veremezse mahvolacak. Binaenaleyh bu 
kanunu bize teklif edip de mesuliyetin heyeti 
unıumiyesini bize yükletmekten ise, bugün Aşar 
Nizamnamesinde sarahat vardır, Maliye Vekili 
esasen buna mezundur, Maliye Vekili nerede 
lüzum görürse orada o suretle yapar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
Eğer bendeniz Aşar Nizamnamesinde böyle bir 
şey bulunduğuna kaani olsaydım bu maddeyi 
buraya sevk -etmezdim. Maddeyi Heyeti Vekile-
ye müstaceliyetine binaen teklif ettim, karar 
almak istedim. Bu, kanuna muhtaçtır. Bu, He
yeti Vekile kararı ile yapılamaz, dedi. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — İdare kıs
mına bakmamışsınız, yalnız ihale kısmına bak
mışsınız. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Bu mesele bendenizin salâhiyetimde dâhil olma
dığından teklif ediyorum. Salâhiyetim olsaydı 
şimdiye kadar yapardım. Bu maddei kanuniyeyi 
teklif etmezdim. 

MAZHAR MÜPİD B. (Hakkâri) — Elendim, 
aşar ihale edilir veyahut emanete ka
in-. Aşarın sureti ihalesi elimizdeki Aşar 
Nizamnamesinde musarrahtır. Aşar eğer sa-
tılmazsa veyahut bâzı esbaba mebni Hü
kümet aşarı ihale etmezse veyahut haddi )â-
yikıııi bulmazsa, Meclisi İdare kararı veçhile 
emanete kalırsa, olunacak muamele pek hatı
rımda kalmamış zannederim, eski düsturların 
üç ve beşinci ciltlerinde emaneten idare oluna
cak aşar hakkında sayfalarca izahat vardır. Fa
kat bu usul, emaneten idare hususunda Aşar Ni-
zamnamesindeki tarif ata muvafık bir usûl de
ğildir. Emaneten idarede bu usulü göremezsiniz 
efendiler. Vakaa emaneten idarede Yahya Galib 
Beyefendinin buyurdukları gibi pek çok usuller 
var. Meselâ hatırımda kaldığına göre Hükümet 
gider tarlada demet üzerine hattâ başak üzeri
ne bile mahsûl sapta iken öşür alır, beylik har
man yaptırır, birçok usuller vardır. Fakat Hü
kümetin teklifi; bu usullerin hiçbirisi değildir 
efendim. Mademki emaneten idare hakkında 
nizamname vardır, bu maddeye ne lüzum var
dır? Efendim emaneten idare hakkındaki kanun 
veya tahmin usulündeki mevaddı nizamiye bu 
kadar basit değildir, Bâzı mahsulâtın öşrü tah-
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inin suretiyle alınmakla olsun, fakat uyuşula-
madığı takdirde malûmu ihsanınız nıeealisi idare 
erbabı vukuf zevat gönderir. Erbabı vukuf gi
der, bunların tahminatma ashabı razı olmazsa 
o vakit meclisi idare âzasından yemden muham
minler gider. Bakınız muamele ne kadar uzun 
sürüyor. Evvel emirde erbabı vukuf gidiyor, er
babı vukufun tahminine razı olunmadı, meclisi 
idareye tekrar müracaat olunacak, bu sefer 
meclisi idareden muhamminler tâyin edilecek. 
îkinci defa onlar gidecek ve sonra verilecek ka
rar artık katı olacaktır. Halbuki bu kanunda 
böyle şeyler yoktur, ve esbabı da Maliye Vekili 
Beyefendinin buyurdukları gibi ordu kumanda
nı sahai harb olmak üzere bâzı yerlerin tahliyesi 
icabeder, diyor. Böyle tahliye edilen yerlerde 
böyle mütaaddit usuller tatbik etmek mümkün 
değildir. Yani bir kere muhammin gitsin, souva 
istinafı olsun, sonra temyizi olsun, bunlara va
kit ve imkân yoktur. Vakit ve imkân olmadığı 
içindir k i ; bu maddei kanuniye vaz'ediliyor. 
Hattâ Hükümetin teklifinde, yalnız meclisi ida
reden muhamminler teşkil olunur şeklinde idi 
ve Kavanini Maliye Encümeniniz de aynı şekil
de kabul etmişti. Fakat biz Muvazenei Maliye 
Encümeninde düşündük ki, bu usulün istinafı 
yoktur* katidir. Mademki bu usulün istinaf] 
yoktur ve yalnız Hükümet tarafından memur 
gitmesi doğru değildir. Fakat karyenin heyeti 
ihtiyariyesi de diğer iki memur intihabediyor. 
Şu halde bir karyeden ve Hükümetten olmak 
üzere dört kişilik bir heyet olursa elbette uyu
lacaklardır ve sonra Maliye Vekili Beyefendi 
bize encümende izahat vermişlerdir. Demişlerdir 
ki; sahai harb olan yerlerden maksat, tahminatı 
fazla göstererek halkı ızrar değildir. Ve biz bu
na kaani olduk ki Hükümet de aynı fikirdedir. 
Yani zamana muvafık bir tahmini kabul ederiz. 
Biz bunda ısrar etmeyiz, dediler. Her ne-suretle 
olursa olsun Hükümetin tâyin edeceği yerde 
mutlaka her karyenin heyeti ihtiyariyesinden 
iki kişi dahi kabul ettik. 

/MUSTAFA KEMAL B. (Krtıığnıl) — İtti
fak edemezlerse i? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — ittifak 
edemezse bu; olmaz efendim. Kırk sekiz saat ge
ce olursa ne yapılır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) Tahliye 
edilmiş köy yoksa? 
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* MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Tahliye 

edilecek köyler hakkında diyor, Beyefendi. 
O zaman Aşar Nizamnamesi mucibince alır

sınız. Binaenaleyh bu maddeyi Hükümetin tek
lifinden ve encümenin kabulünden maksat 
halka teşkilât göstermektir. Köy tahliye ediliyor. 
Malûmu ihsanınız emaneten olmasa mültezime 
ihale edilir. İhale edilmezse ne yapılacak, Hükü
met her harmandan üşrünü almaya kalkacak, 
emanet olursa muaşşir oraya gidecek, her gün 
harmanda duracak. Ahalinin bununla uğraşmaya 
vakti var mıdır efendiler? Onun için iki kişi on
dan, iki kişi ondan bir heyet tahmin edecek ve 
sonra ister aynen versin, ister bedelen versin. Bi
naenaleyh bu emaneten ihale ne kanunda ve ne de 
Aşar Nizamnamesinde yoktur. Ve olmadığı için
dir ki, Hükümet bunu teklif ediyor. 

NEBÎL Ef. (Karahisari Sahib) — Reis Bey, 
müsaade buyurur musunuz? Burada Meclisi İda
reden iki kişi deniyor. Halbuki bir kazaya mer
but (140) köy var, her köy için ikişer kişi gön
derilirse (240) kişi eder, bu kadar adam nereden 
bulunacak?. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bey
efendi bir kazanın (150) köyü birden tahmin edi
lir. 

NEBİL Ef. (Karahisari Sahib) — Bugün 
dairei intihabiyenı Afyon Karahisardır. Sahai iş
galdir. Zannedersem.... 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Sahai 
işgal başka, bundan sonra tahliye edilecek yerler 
başkadır. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, benim ev
velâ anladığım bir şey .varsa bu kanunu ikiye tak
sim etmeli. Garp Cephesi başka, elviyei selâse 
başka. Orada olacak muamele Garp Cephesinde 
olacak muamelenin aynı değil gibi bilirim ben." 
Onun için Garp Cephesine dair söylemiyeceğiın. 
Yalnız bâzı arkadaşlarımdan anladığıma nazaran 
elviyei selâse hakkında bir iki şey söyliyeceğinı. 
Bizim usulü maliyemizin salim bir tari|ca ifrağ 
olımamadığı cümlemizin malûmudur. Fransa'dan 
müsyö (Lorani) getirdik, yine olmadı. Müsyö (Co-
ni) getirdik, yine olmadı. Sonra birtakım müte
hassıslar aradık yine bir şey yapamadık onun 
i<;in usulü maliyemiz salim bir halde değil, bu
nu tasdik etmeli. Binaenaleyh elviyei selâsede 
şimdiye kadar cari olan bir usul varmış ve bu da 
kırk beş seneden beri cari imiş ve bu mahalleri 
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biz istirdadedeli, tahtı idaremize alalı bir buçuk 
senedir, işbu bir buçuk sene zarfında biz her 
türlü pürüzden salim olmıyan maliye usulümüzü 
orada tatbik edecek olursak, zannederim ki, aha
li de o kadar haşnudiyet olmıyaeaktır. .(Doğru, 
sesleri) 

Şimdi maliyenin hukukuna gelelim; maliye
nin hukukuna gelince beyefendiler; biz şimdi bu
rada bire kaç zammettik? Meselâ, dört; orada beş 
zammedelim, diyelim ki; orada bir adam ne ve
riyor? Beş lira, yirmi beş lira versin. Bunu der
sek ahali eski usul üzere amelelik ader, çiftçilik 
eder, ne yapar yapr, vakit ve zamaniyle Hükü
mete borcunu teslim eder. Binaenaleyh, Hükü
met tahsildar masrafı çekmez, ahali de tahsildar 
jandarma ve sairenin esareti altında bulunmaz. 
Bundan dolayı her halde Edib Beyin dediği gibi 
lıiç olmazsa bu seneye mahsus olmak üzere usulü 
atikai cariyeyi tatbik etmek ora için ve Hükümet 
için muvafıktır, zannederim. Parayı fazla alalım, 
fakat usulü değiştirmiyelim. Biliyorsunuz ya 
efendiler; seferberlikte bâzı mahallere girerken 
ahali bizi takı zaferlerle karşıladı, fakat orada 
beş, on, yirmi gün eğleştikten sonra ne yolda çı
kıp geldiğimizi birçok zâbitaıı ve askerlerden 
dinledik. Efendiler; biz bu usulü yeniden vaz'-
edip de o usulü adalet üzere tatbik edebilmekte 
çok müşkülât çekeceğiz. Onun için bu müşkülâta 
duçar olmaktansa usulü cariyeyi tağyir ve tebdil 
etmeksizin bu senelik o usul üzerinde oradan ci-
bayet olunsun. Fakat, diyelim ki, bire beş, bire 
altı ver; ahali buna razıdır, fakat usulün tağyi
rine razı değildir. (Muvafık, sesleri) Çünkü, tat
bikinde müşkülât görülecektir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, zaten 
fazla söyliyecek bir şey kalmadı. Durak Bey, 
Hoca Efendi ve saire bu meseleyi hallettiler. 
Merkeziyet zihniyetiyle teklif edilmiş olan şu 
mesele üzerinde bendeniz bir şey söyliveceğim 
ki, uzun münakaşayı icabetmiyecek : 

Evvelâ; Garp Cephesinde tahmin usulünün 
tatbiki için teklif edilen bu teklifi kanuni; bu 
başka bir şey değil, âdeta sel önünden kütük 
kaçırmak gibi, yapılmış olan bir şey. Gerek me
sele Garp Cephesi ve gerek sair yerlerde aşar 
şimdiye kadar emanete idare ve tâşir edilmiş, 
hükümetlerde, mültezim ellerinde muntazam 
esas defterleri var, sonra nüfus üzerinde Ar-
med'in, Mehmed'in ve sairenin aşar miktarını be
yan edecek çapıt defterleri mevcuttur, öyle 
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zannederim ki, Garp Cephesi için Hükümetin 
muhasebede bulunan aşar defterlerine veya mül
tezimler dilerinde bulunan çaput defterlerine 
müracaat edilse halk hiç izacedilmeden ve uzun 
uzadıya... 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Çaput 
defteri ne oluyor? 

SALİH Ef. (Devamla) — Çaput defteri; 
emanet memuru köye giderken bir kere emane
ten idarede Ahmed'in ne kadar buğdayı, arpası 
çıktığı yazılıdır. Bunlara göz defteri, çaput 
defteri tâbir ederiz. Yani bunlar emaneten idare 
edildiği zaman tutulan defterlerdir ki, Hükü
mette mevcuttur. Binaenaleyh ondan daha dik
katli olmak üzere mültezimlerde de bu defter 
vardır. Çünkü tahmin yapmak üzere meclisi 
idareden dört efendi değil, on dört efendi, mu
hasebeden bir efendinin rcfakatiyle köye gitse, 
eğer müteferrik olan her köy için ayrı ayrı me
mur çıkarmak lâzımgelse, bir sancak için, bir 
kaza için binlerce memura ihtiyaç vardır. Köy be-
köy yapılmak icabederse yine olmaz. Beş köyü yüz 
elli gün dolşma-k icabeder ki, bunun altından çı
kılması kabil değil. Onun için doğrudan doğ
ruya köylülere senei sabıka aşarının miktarı ne 
kadardır? Meselâ. Afyon'da Çınar köyü geçen 
sene kaç kuruşa satılmış? Onun yüzde beş, ve
ya yüzde on fazlasiyle doğrudan doğruya köy
lü üzerine bırakıp köylünün heyeti umumiyesin
den bir senet alarak tahsil etmek... (Olmaz, ses
leri) Bendeniz mütalâamı arz edeyim de siz ih
timal ki, daha iyi düşünmüş olursunuz. Bu ci
heti Garp Cephesi böyle yaparsa daha doğru 
olur. Zaten kestirme yoldur. Esasen Hükümetin 
bu meslekidir, öteden beri ihale edemediği kö
yü emaneten de idareye kalkışmazsa köylüye 
sorar, geçen seneki miktar üzerinden bu köyü 
sana bırakıyorum alıyor musun? Almıyor mu
sun? Der, köylü de bunu kaimi eder. 

Kalıyor, Şark Cephesindeki elviyei selâse me
selesi : burayı siz de iyi bilirsiniz ki, evvelce 
lîus Hükümetinde olan elviyei selâsede Jiusîar 
(Kadastro) tâbir edilen tahmis usulüne dikkat 
ederek her köyün arazisini, hududu ile, kıyme-
tiyle, dönümüyle bakmış ve ölçmüştür. Her kö
yün emlâkinin hududunun kıymetinin miktarını 
ölçmüş, tesbit etmiştir. Sonra oradaki arazi 
toparlak değildir. Yani Ahmed'in tarlası öteki 
dağm tepesinde, Alrninki öbür dağın tepesinde, 
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Veli'ninki derenin başında fadan; Rus Hüküme- I 
ti gerçi evvelce bir düşmanımızdı. Fakat iyi bir 
usul nerede görürsek alırız. Velev ki düşmanla
rımızda dahi olsa ve bunu Hükümet evvelce dü
şünüyordu ki, (Kadastro) usulünü biz de kabul 
edelim. Bu mühim mesail mühendis vasıtasiyle 
maliyyunun nezareti altında yapılmış (Kadast
ro) usulü ki ; oraca kabul edilmiştir. Hükümet 
orada eğer tahmin ile memur gönderip aşarın 
alınmasına kıyanı ederse bir kere suiistimal olur. 
İkincisi halkın ademimemnuniyeti, üçüncüsü 
ahalinin (Kadastro) usulü ile Rus Hükümetine 
verdiği paranın yüzde ellisini zayi etmiş olur ki, 
Hükümet bundan mutazarrır olacaktır. O mu
hitte vaktiyle kabul edilmiş olan sağlam Rus j 
usulü ki, - Rus bizim gibi hamiyetperver değil
dir, bir santiminden vazgeçmez - Ahmed'iıı üze
rine tarh edilen vergi bin kuruş ise biz beş yüz 
kuruşunu affederiz, o bir kuruşunu bile affet
mez, sağlam bir usuldür. Bunun orada yani el- I 
viyei selâsede (Kadastro) usulü ile alınmasını 1 
ve Garp cephesi için geçen seneki aşarın muha- I 
sebedeki miktarına nıüraeaatle köylüye teklif I 
edip ve köylüye terk ederek alınmasını teklif I 
ediyorum. £ 

TüNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, bil
hassa Heyeti Vekileden istirham ediyorum ; li- S 
sanımıza cidden taallûku olan bâzı hataları - | 
hattâ gayet mühim hatalar diyeceğini - lütfen | 
bu Meclisin huzuruna gctirmesinler. | 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Müsaade buyurur musunuz, ibare Maliyeye jj 
ait değildir? Muvazenei Maliye Encümenine ait- | 
tir. I 

TUNALl HİLMİ B. (Bolu) — Teşekkür ii 
ederim. Efendim kanunların tarzı tahririnde i; 
müstakbel siygası hemen hiç kullanılmaz diyebi- |j 
lirim. Olacak yerine olunan? Edilecek yerine İj 
edilen denilir. Bahusus burada bir tâbir vardır ıj 
ki, o, zannımea epeyce bir zarara mal olacaktır, ii 
(Harmanlar) denilmiyor da (harman yerinde) \ 
deniyor. Demek oluyor ki, harman yerinden ha- j 
licolan yerlerden öşür alınmıyacak. Şu halde | 
oraya da (harmanlar) demek icabediyor. Ben- j! 
deniz metnin mânası hakkında mütalâada bn- !| 
lunmıyacağım. Yalnız, Maliye Vekili Beyin jj 
sarf ettiği bir söze biraz dokunmak isterim. !j 

Efendim, Maliye Vekili Beyefendi buyurdu- ;; 
lar ki, (istisnai bir kanun yapılamaz) arkadaş- ü 
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larımızdau bâzılarının da bu zihniyette olduk
larını görüyorum. Bu, kalbimde dehşetli derin 
bir acı olarak kalmıştır. Geçen sene teklif etti
ğim Zonguldak kanununun reddine vesile teşkil 
etmiş olan esas, güya Zonguldak'a-mahsus bir 
kanun olması imiş ve bunu, bana kanunun ret 
neticesini başıma getirmiş olan söylemiştir. (Sa
dede sesleri) Hattâ öyle bir sadet ki : Meclis 
eğer umumiyetle bu zihniyeti ademimerkeziyet 
itibariyle tebdil etmezse : (Hayye alessalâh, hay-
ye alessalâh) Efendim Heyeti Vekile azaları me-
yanında bir zatın bu zihniyeti beslemesi, ben-
denizce bir falihayır değildir. Bahusus geçen 
gün encümeni namına mı, bilmem ne sıfatla bu
raya gelmiş olan Mazhar Müfid Bey elviyeyi se
lâse kanunundan, nevahi meselesinden bahse
derken dediler ki : (Biz kalkacağız da memleke
tin tâ öbür ucundaki bir vilâyetimiz için hususi 
bir teşkilât, hususi bir kanun mu yapacağız?) 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Öyle ise 
her nahiyeye mahsus kanunlar takdim ediniz. 

TUNALl HİLMİ B. (Devamla) — Allah ba
na nasibetsin; Allalıtan bunu dilerim. (Alkışlar, 
bravo sesleri) 

HAKKİ HAMİ B. (Sinob) — Bendeniz yal
nız elviyei selâse hakkında Maliye Vekili Beye
fendinin bâzı mütalâatı üzerine fikrimi arz ede
ceğim. Hasan Beyefendi buyurdular ki" : (Elvi
yei selâse hakkında vâki olan teklif iki sebepten 
dolay, kabul edilmiyecektir. Birisi vergilerin az
lığı: ikincisi imtiyaz şeklinde bir mıı.amelei istis -
naiyeye tâbi tutulması. Vergilerin azlığı ki, bit
tabi Ruslar kendi kavaninine tevfikan maktuan 
umum şeklinde bir şey alıyordu, binaenaleyh 
"bizim kavanini hazmımıza nazaran, bittabi 
diğer efradı milletten aldığımıza nispet edecek 
olursak pek cüzidir, bu itibarla da doğru değil
dir. 

DURAK B. (Erzurum) — Bizimkinden faz
ladır, iyi hesap yapmamışlar. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Şimdi efen
dim bendeniz vergilerin azlığını bahane ederek 
halkın kırk beş seneden beri alışmış oldukları 
bîr usulün hilâfında kendilerine muamele ya
pılması ; bahusus elviyei selâse mebusları muh
terem arkadaşlarımız dahi halkın bu memnu
niyeti hakkında Meclisi Âlinize tercüman ol
makta iken «Hayır bizim kanunlarımız böyle
dir binaenaleyh biz kavanini hazıramıza ,göre 
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muamele yapacağız» diye halkın bu arzusunu 
reddetmek kadar bendeniz dünyada bir hak
sızlık tasavvur edemiyorum. Halk ne istiyor
sa efendiler, kanun odur. Halkın ihtiyacatma 
tevafuk edendir, yoksa üç kişinin dört kişinin 
düşündüğü şey kanun değildir. Mademki elvi-
yei selâse ahalisi bunu istiyor, mademki bu aha
li ihaddi zatında mer'i bulunan kavanine tev
fikan üşür ita etmektedir, şimdiye kadar tat
bik edilen bu usulü kaldırmaya Hükümeti sevk 
eden saikı bendeniz anlamıyorum. Bendeniz ver
gilerin azlığını bahane ederek o usulü kabul et
memeyi anlamıyorum. Az ise zammedelim. Ma
demki memurlar tahmin yapacaklar, o me
murlar tetkikat yapsınlar, yüz elli kuruş ver
gisi olan bir ferde varidatı umumiyesi nispetin
de bir zam iera edilsin. Bu bir; İkincisi; is
tisnai muamele katiyen yoktur. Geçenlerde He
yeti Celileniz elviyei selâse hakkındaki teşki
lâtı mülkiyede nahiye müdürlerinin intihabını 
nahiye ahalisine terk etmiştir. Ve bu intihap 
usulünü kabul etmiştir. Binaenaleyh vekil be
yefendinin eğer bu mütalâasını kabul etmek 
lâzım gelirse Meclisi Âlinizin bir hafta evvel 
vermiş" olduğu bu kararı vermemesi icabeder
di. Binaenaleyh bir hafta evvel böyle istisnai 
bir idare bahşedilmiş iken neden dolayı Ma
liyede bir istisnai muamele, hukuku Hazinenin 
muhafazası suretinde verilmesin? 

Sonra arkadaşlardan birisi, kimdir.' Ha
tırlamıyorum, zannederim Vehbi Efendi Haz
retleri olacak, beyanatta bulunurlarken : (Hu
kuku Maliye ne olacak?) Dediler. Hukuku Ma
liye nedir rica ederim! Bugün efendim bir.Hü
kümet varsa efradı ahali için teşekkül etmiş
tir. Hukuku efrat olmazsa Hukuku Maliye ne
reden çıkar? Bu itibarla efendim; gerek bi
rinci ve gerek ikinci sebebolmak üzere derme-
yan ettikleri şeyler gayrivârittir. 

Sonra efendiler, 45 sene sonra Anavatanına 
tekrar dönmüş olan bir kıta ahalisini zannederim 
böyle kendilerini memnun etmiyecek bir şekil 
ile idare etmek, onları nahoşnut bir vaziyete sok
mak iyi olmaz. Onun için istirham ediyorum, 
evliyei selâse hakkında rüfekanm beyanatı veç
hile usulü hazıra - beis yok - muhafaza edilmek 
şartiyle vergiler tezyidedilsin. Usulü hazıra bo
zulmasın. îpka edilsin. Bendeniz ne bunlar hak
kında ve ne de diğerleri hakkında bir şey söy-
leıuiyeceğim. (Müzakere kâfi sesleri). 

. •• - % 
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REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 

dair takrirler vardır. Malûmu âliniz kanun tek 
bir maddeden ibarettir. Binaenaleyh heyeti umu
miyesi diye müzakere açıldı. Fakat müzakere 
maddei kanuniyeye aittir. Müzakerenin kifaye
tine karar verilirse takrirleri reye koyacağım. 
Ona göre... 

VEHBÎ B. (Karesi) — Madde hakkında sö.v-
liyeceğimiz vardır. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Esasen söz 
almıştınız. Müzakerenin kifayetini kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsınlar. Kâfi görülmüştür. 

Şimdi tadil takrirleri vardır. Onları okuya
cağız. 

Hiyaseti Oelileye 

Hasılatı üşriyenin aynen istifası usul olması 
na ve Maliye Vekili Beyin verdiği izahata bina
en fıkrai ahirenin; (Bittahmin üşrünü aynen ve
ya sahibinin muvafakatiyle bedel en istifaya Hü
kümet mezundur.) şeklinde tadilini ve bu suretle 
ibaredeki za'fı telifin izalesini teklif eylerim. 

11 Temmuz M37 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Ali Sururi. 
. . . . . j 

Riyaseti Oeliteye 

Kars, Ardahan, Oltu livalarının harekâtı har 
biye icra olunan mahaller vaziyetinde olmadığı
na ve bu livalara mahsus bir şekli cibayet tes
hiline ihtiyaç mevcut olmadığına mebni bu ka
nunun harb sahalarındaki mahallere hasır ve'tah
sisini teklif eylerim. 

Muş 
Abdülgani 

Riyaseti Oeliieye 

Birinci maddenin sonuna; (Düşman istilâ edip 
de istirdat edilen mahaller hakkında yapılacak 
muamele bilâhara takarrür ettirileceğinden 
bu gibi mahallerin tahakkukatı keenlemye-
kûn addolunacaktır.) fıkrasının ilâvesini teklif 
ederim. 

Kütahya 
Ragıb 

% Riyaseti Celileye 

Maddenin son satırındaki ibarede taktım 
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tehir vardır. Şekli hazıra nazaran üşrün ge
rek aynen ve gerek bedelen istifasında sahi
binin muvafakati şart gibi bir mâna anlaşıl t-
yor. Halbuki zürra aynen aşarını vermeye mec
burdur. Bedel itasında mecburiyeti yoktur. Bi
naenaleyh maddedeki son satırın şu suretle 
yazılmasını teklif ederim: «Harman yerlerinde 
bittahmin üşrünü aynen veya sahibinin mu
vafakatiyle bedelen istifaya Hükümet mezun
dur.» 

14 Temmuz 1337 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Şimdiye kadar aşarın ne suretle idare ve 
cibayet edileceğine dair mütaaddit kavanin 
mevcuttur, ve cephelerdeki mahsûllerin zarar
dan vikayesi için mahallî kaymakam ve muta
sarrıfların halkı ikaz ve irşadetmeleri lâzım
dır. Binaenaleyh halihazırda yeni bir maddei ka
nuniye vaz'ma lüzum olmadığından bu mad
denin heyeti umumiyesinin reddini teklif ey 
lerim. 

Denizli 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 

Elviyei selâsede öteden beri cari olan bede
li maktu usulünün 1337 senesi içinde devam 
ettirilmek şartiyle maddeden elviyei selâse fık
rasının tayyını teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali 

Büyük Millet Meclisi Riyeseti Celilesine 

Elviyei selâsenin müzakere edilen kanun
dan ayrılmasını ve bu sene için eski usul üzere 
idare edilmesini teklif ederim. 

Erzurum 
Mustafa Durak 

Riyaseti Celileye 

Elviyei selâsede bihakkin teslis edilerek 
öteden beri cari bulan muamelâtın 1337 sene
sinde dahi tatbiki cihetine gidilmesi muvafık 
ve maliyenin daha fazla istifade edeceği ka
naatiyle demirbaş namiyle cibayet edilmesi için 
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, Maliye Vekili Beyin teklif ettiği kanunun bi

rinci maddesinden Kars, Ardahan, Artvin liva
larının tâyyi ile berveçhiâti teklifimin ikinci 

ı madde olarak kanuna ilâvesini teklif eylerim. 
14 Temmuz 1337 

Batum 
Edib 

Madde 2. —- Kars, Ardahan, Artvin livala-
ı rmın aşarı, teslisen (demirbaş) namiyle kabul 

ve tatbik edilen miktarın para farkı nazarı iti
bara alınmak şartiyle cibayet edilecektir. 

i 

Riyaseti Celileye 
• •••-••-TA~r% 

Garp Cephesine ait üşrün sureti cib ayeti 
hakkında Hükümetçe vâki teklifi kanuninin 
(bittahmin) fıkrasından sonra (miktar hakkın
da ittifak veya ekseriyet husulünden sonra) 

j cümlesinin ilâvesini teklif ederim. 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 

Riyasete 

Maddedeki (olunacak) ve (edilecek) yerine 
(olunan) ve (edilen) (ve harman yerlerinde) 
yerine (harmanlarda) denilmesini teklif ederim. 

^ Bolu 
Tunalı Hilmi 

REÎS — Abdülkadir Kemali Bey takririni 
izah edecektir, efendim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Maliye Vekili Muhteremi, meşhur bir haki
min sözünü teyiden beyanatta bulundular. O 
söz; (insanlar esarette müsavidirler, saadette 
asla.) Meclisi Âlinizden takririmin kabulünü 

i rica etmekle beraber o hakimin ve Maliye Ve
kilinin sözünün doğru olmadığını Meclisi Âli
nin o sözü reddetmesini isterim. Çünkü insan
lar esarette müsavidirler, saadette asla, diyen 
hâkimin sözünü teyidetti. Maliye Vekili muhte
remi de şu kanunda tefrik etmek şartiyle insan
lar saadette müsavi olabilirler, düsturunu tat
bik edecektir. Rica ederim elviyei selâseyi bun
dan tefrik "edelim. 

REİS — Efendim, iki takı*ir daha vardır. 

] Riyaseti Celileye 
(Aynen ve rayici beldeye tevfikan biiistîfa) 

I tarzında tadilini (ve baclel işgal istirdadedilen, 
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yerler hakkında mukaddema yapılan tahminat ı 
keenlem yekûn olup ayrıca tahkikat yapılır) 
suretinde bir fıkra ilâve olunmasını teklif ey
lerim. 

Karasi 
V-ehbi 

VEHBÎ B. (Karasi) —Efendim, bendenizce 
aşar hakkında ve aşarın teşmili, tadili hakkın
da yani bu şimdiki aşarın devamı suretinde ka
nun getiren Maliye Vekili bu memlekete bihak-
kin hizmet edecek bir vaziyette değildir. Aşarı, 
bu milletin sırtından ne vakit kaldıracak bir 
kanun getirirse Maliye Vekilini o zaman alkış-
lıyacağım. Binaenaleyh bendenizce aşar keli
mesi dâhil olan her kanun hakkında hazır bir 
kırmızı kâğıt getirdim. Maahaza mademki, ıstı
rarı kabul 'edilecektir, zararını tahfif için be
yanatta bulunacağım. O da aynen ve bedelen 
deniyor. Acaba Ankara'da bulunan Maliye Ve
kâleti bu yolda taayyün edecek aşarı, Van'da 
da Eskişehir'de de, Karahisar'da da mı bu yol
da istifa edeceklerdir? (Rayiç mahalli üzerin
den, sesleri) o halde onu tashih etmek lâzımdır. 
Oraya bir kelime. 

Sonra; ikincisi tabiî harekâtı askeriye do-
layısiyle hepimizin bildiği bir vaziyet. Bugün 
düşman girmeden memleketin tam aşar vakti
dir, diye tahmin edilir. îcabatı askeriye ile bi-
lâhara temdidedilir. Yarın inşallah îzmir'e ka
dar gideceğimize mutmainiz ve maksadımız o I 
vakit Maliye Vekili ve o yerin maliye memuru 
hiçbir şey tanımaz, elindeki defter mucibince 
para ister. Onun için şimdiden ona göre bir ka
yıt koymak lâzımdır. 

Geçen gün elviyei selâse hakkında gelen ka- | 
nunda Kars, Ardahan, Oltu deniyordu. Bu da 
her halde Kars, Ardahan, Artvin olacaktır. Zan
nederim merkezi liva oraya nakledilmiştir. Oe- I 
çenki kanunu biz Mecliste Artvin sancağı diye 
kabul ettik. Binaenaleyh bunu da ona göre tas
hih etmek lâzımgelir. Üç gün evvel çıkan ka- I 
nun Oltu olamaz. | 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — j 
Merkezi Oltu olmuştur. 

VEHBİ B. (Devamla) — (Tolmaz efendim. I 
Binaenaleyh bendeniz şimdi Maliye Vekili Bey
efendiden bugün için değilse de intizar ediyo
ruz ki : Maliyenin hiç eski ve bulaşık usulleri
ne girmemiş bir Maliye Vekili sıfatiyle memle-
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ketin en büyük beliyyesini teşkil eden §ü Aşarı 
bir usulü salime raptetsin. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Maliye Veki
li senelerce maliyede bulunmuştur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Bu kanunu kaldırmak imkânı varsa çaresini be
raber ararız. 

VEHBİ B. (Devamla) — İmkânı çoktur. Bi
zim memleketten başka bu felâketi çeken yok
tur. 

ABDULAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, tahmin edecek zevat taaddüt edince ara
nın da ihtilâf edeceğini kabul etmek zaruridir. 
Madem ki, tahmin edecek zevat dört kişiden te
şekkül edecektir, âramn da ihtilâf edeceğini ka
bul etmek de pek tabiîdir. Ara ihtilâf ettiğinde 
ne yapılmak lâzımgeleceğine dair Kanun sakıt
tır. Binaenaleyh bittahmin dedikten sonra (mik
tarı hakkında ittifak veya ekseriyet hâsıl olduk
tan sonra) kaydının konması lâzımdır. Çünkü 
böyle demiyeeek olursanız âra tehalüf ettiği gibi, 
insanların yaradılışı itibariyle nafiz olabilmesi, 
zayıf olabilmesi de pek tabiîdir. O âza arasında na
fizler daima kaydeder, geçer, gider. Diğerleri sü
kût eder, onun için mutlaka eşhası taaddüdettir-
diğinizde bilcümle aranın ihtilâf edeceği zarure
tini nazarı dikkate alarak bir cümle ile olsun, 
ona dair olan ahkâmı zikretmek lâzımdır. Bina-
enalyh takririmde bu ciheti koydum. Muhtasar 
yazdığım için izah etmek mecburiyetinde kalıyo
rum. (Bittahmin) kelimesinden sonra (miktarı 
hakkında ittifakı âra veya ekseriyet husulünden 
sonra) cümlesinin ilâvesini teklif ediyorum : 

VEHBİ Ef. (Konya) — Şu halde dört olun
ca tesavii âra zuhur edeceğinden beş olması lâ
zımdır. Binaenaleyh beş yapmalıdır. 

REİS — Vehbi Efendi, sormayınız. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Sormadım bir nok
san ikmal edilmeli beş olmalı. 

Riyaseti Celileye 

Kanunun sahnei harb hakkındaki fıkrasına 
diyeceğim yoktur. Fakat istirdadedilen aksamı 
mmeleketimiz ahalisinin, vergilerin tarzı eiba-
yeti yüzünden mazii karipdeki idareye gıpta et
melerine sebeb verebilecek halattan bilhassa bu 
esnada pek ziyade tevakki etmeliyiz, binaena-
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leyli maddenin elviyei selâse hakkındaki fıkra
sının tayyini teklif eylerim. 

Kastamonu 
Besim 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Bendeniz ora ahalisi namına bu teklifi reddedi
yorum. Eski idareye gıpta edecek elhamdülil
lah hiçbir müslüman yoktur. Binaenaleyh bu 
kanunu onlar maalmemnuniye kabul ederler. 

DURAK B. (Erzurum) — Halkın idaresini 
bizzat görüp ona göre söz söylemelidirler. Hal
kın idaresinden Maliye Vekilinin haberleri yok
tur. 

Riyaseti Celileye 

Ahiren Bayezid sancağına raptedilen Nahçi-
van ve İğdır kazaları da bilfiil sahai askeriye
ye dâhildir. Halbuki maddei kanuniyede buna 
dair sarahat yoktur. Bu kazaların maddei ka-
nuniyeye dercini teklif eylerim. 

Erzurum 
Nusret 

Riyaseti Celileye 

Elviyei selâsede Hükümetten bir muaşşir tâ
yin olunarak heyeti ihtiyariye ile bittaşir ay
nen üşrü ahzetmek hukuku tarafeynin muhafa
zasına kâfi ve Aşar Nizamnamesine muvafık 
olur. Ve Garp Cephesindeki teklifi kanuni ise 
münasip olup kanunun iki şık üzerine tadil edil
mesi reyindeyim. 

Tokad 
İzzet 

Riyaseti Celileye 

Tahmin heyetine maliyeden bir zatın intiha
bını teklif ederim. 

İstanbul 
' Hüseyin Hüsnü 

Riyaseti Celileye 

Aşar Nizamnamesinde, üşrü bedel alınması 
lâzımgelen sebzevattan tahmin usuliyle alınması 
sarahati kanuniye mevcudolduğundan mazereti 
meşruaya müsteniden bu kanunun hububata teş
mil edilmesi Maliye Vekilinin vazifei asliyesin
den olduğu elviyei selâse hakkında 1337 sene-
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sine mahsuben kemafissabık cari olan usulün 
tatbik edilmesini derdesti müzakere kanunun 
reddini teklif eylerim. 

Malatya 
Reşid 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müza
kerenin kifayetinden sonra söz söylenemediği 
gibi zannederim takrir de kabul edilmemesi lâ-
zımgelir. 

Riyaseti Celileye 

Gerçi sahai harbden cibayet edilecek aşar 
hakkındaki teklifi kanuni pek geç kalmıştır. 
Bunun için sahai harb ahalisini böyle tahmin ve 
teslis gibi kayıt altına almmıyarak usulü kadim 
dairesinde muamele edilerek mümkün olduğu 
kadar tarafı hükümetten bir an evvel harman 
edilmesini teklif ile iş bu kanunun reddini ta-
leb ederim. 

Karesi 
İbrahim 

REİS — Efendim, yirmi beş otuz kadar tak
rir var. (Encümene sesleri) birer birer reyi âli
nize arz edeceğim. 

(Karahisarı Şarki Mebusu Ali Süruri Efen
dinin takriri tekrar okundu.) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğnü) — Evve
lâ maddelerin reddi hakkında bir takrir vardır, 
onu reye koyunuz. 

REİS — Evet bir ret teklifi vardır. Kanunun 
reddini havidir. Bunu tehir etmek lâzımdır. Ay
nı mealde Süleyman Sırrı Beyin de bir takriri 
vardır. 

Karahisari Şarki Mebusu Ali Süruri Efendi
nin takririni £eye vaz'ediyorum. Kabul edenler 
el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim, bende
niz teklif ediyorum, bütün takrirler encümene 
gitsin. 

RElS — Muş Mebusu Abdülgani Beyin tak
ririni nazarı itibara alanlar el kaldırsın. Nazarı 
itibara alınmamıştır. 

Kütahya Mebusu Ragıb Beyin takririni na
zarı itibara alanlar el kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Be
yin takririni nazarı itibara alanlar el kaldırsın. 
Nazarı itibara alındı efendim. 

257 



İ : 60 14.1 
'Kiminim Mebusu Mustafa Durak Beyin tak

riri de aynıdır. Reye konmak icabetmez. Sonra 
Batum Mebusu Edib Bey de aynı mealde bir şey 
teklif ediyorlar. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Reis Bey, yalnız 
para farkının alınmasına dair bir takrir vardır. 
Onu reye vaz'ediniz. 

REİS — Müsaade ediniz. Abdullah Azmi 
Efendinin takririni nazarı itibara alanlar el 
kaldırsın. Nazarı itibara alınmıştır, efendim. 

Tunalı Hilmi Beyin takririni nazarı itibara 
alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı itibara alın
mıştır, efendim. 

Karesi Mebusu Vehbi Beyin takririni nazarı 
itibara alanlar lütfen el kaldırsın. (Ragıb Be
yin takririnin aynıdır, o takrir reddedilmiştir, 
sesleri) Müsaade buyurunuz beyler, onu söyli-
yeceğim. Bunda iki fıkra vardır. Birinci fıkra 
diğerinin aynıdır. İkinci fıkra rayici belde hak
kındadır. Onu reye koymak lâzımgeliyor. Ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Nazarı itibara 
alınmamıştır. Tokad Mebusu izzet Beyin tak
ririni nazarı itibara alanlar el kaldırsın, nazarı 
itibara alınmamıştır. 
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İstanbul Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendinin 

takririni nazarı itibara alanlar lütfen el kaldır
sın. Nazarı itibara alınmamıştır. 

Malatya Mebusu Reşit Ağanın takriri öteki 
takrirlerde nazarı itibara alınmıştır. Binaen
aleyh. hacet kalmadı. 

Kastamonu Mebusu Besim Beyin takriri esa
sen nazarı itibara alınmıştır. Tekrar reyinize 
vaz'a lüzum yoktur. 

İki tane ret teklifi vardır. Birisi Denizli Me
busu Yusuf Beyin, diğeri Karesi Mebusu İbra
him Beyindir. Ret teklifini kabul edenler elle
rini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Encümene havale olunan birkaç takrirle bu 
maddenin hemen yeniden tanzimine lüzum hâ
sıl oluyor. Eğer muvafık görürseniz maddeyi 
tekrar Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edelim. Süratle tekrar müzakere ederiz. 

Efendim, Muvazenei Maliye Encümenine ha
valesini kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. On dakika teneffüs (Müstacelen, 
sesleri) müstaeelendir, efendim. 

..•;*» IV^ı»nr>:-»-

İ K İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 4,30 

REİS —• Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud flaid Bey (Muş), Haydar Bey (Kütahya) 

REÎ'S — Oelseyi açıyorum. 

i. — .5 Haziran 1295 tarihli Mahakimi Niza
miye Teşkilâtı hakkındaki Kanunun tadiline dair 
kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 

RBÎS — Hâkimi Münferit (Kanununun tadi
line dair olan Myihai kanuniyenin müzakeresine 
başlıyoruz. 

Hâkimi Münferit Kanununun bâzı mevaddını 
muaddil Kanun 

MADDE 1. — Hâkimi münferit teşkilâtı olan 

mahallerde hâkimler refakatine ayrıca muavin 
tâyini lüzumunu Adliye Vekâleti takdir eder. 

ADLİYE V E K İ I J Î REFİK ŞEVKET B. (Sa
rakan) — Efendim, evvelce de arz etmiştim. Mü
saade ederseniz bu maddeyi geriye alıyorum. Bi
rinci madde yerine ikinci maddeyi 'kabul ede
lim . 

REFİK B. (Konya) — Efendim, encümenin 
mütalâası alındı mı? Encümen, Adliye Vekili 
Beyin mütalâasını kabul, ediyor mu? Adliye Ve
kili Bey birinci maddenin tayyını teklif ediyor. 

REÎS — Encümen de kabul ediyor. (Kabul 
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sesleri) Maddenin tayyım kabul edenler el kal- I 
dırsm. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hâkimi Münferit Kanununa 
tevfikan teşekkül eden istinaf mahkemesine iş
bu mahkemenin teşkilâtsız kalan mülhakatını 
veyahut hâkimi münferit teşkilâtı haricinde te
şekkül eden istinaf mahkemelerine hâkimi mün
ferit teşkilâtı ığören mahakimi iptidaiyeyi rapta 
Adliye Vekili salâhiyettardır. 

RİFAT B. (Tokad) — Efendim, Edirne teş
kilâtı adliye Kanunu var. Malûmuâliniz bu ka
nuna istanbul Hükümeti 'bir zeyil yapmıştı. Bu 
zeyilde deniyordu ki ; Edirne teşkilâtı adliye 
Kanununu adliye nazırları lâzımgeldiği yerler
de tatbik ederler. Adliye Vekili sabıkı Hafız 
Mehmed Bey bu kanunun verdiği salâhiyetle, ya
ni Edirne teşkilâtı adliyesini istediği yerde tat- I 
bik etmek salâhiyetini haiz olduğu için tuttu 
bâzı yerlerde bakimi münferit teşkilâtı yaptı. 
Bu taraflarda, Karadeniz sevahilinde, Sivas vi
lâyetinde yaptı. Yine o Edirne teşkilâtı adliye 
Kanununun birinci maddesine tevfikan liva ve 
vilâyet merkezlerinde hâkimi münferit teşkilâtı 
yapıldı mı, behemehal oralarda istinaf mahke
meleri buluna çaktır. O kanunun salâhiyetine bi
naen birçok livalarda müceddeden istinaf mah
kemeleri teşkil edildi ki, onlar da Giresun re 
sairedir. Tokad'da bakimi münferit teşkilâtı 
yaptı. Tokad merkez olması hasebiyle orada is- I 
tiııaf mahkemesi yapacaktı. Kanun mecbur tu- I 
tuyor, bilâkis Tokad'm liva mahkemesini kal
dırdı. Sonra bir takrir verdik. Onu öyle bir şek
le soktu ki, garip ve aeaip bir şey yaptı. Yani I 
böyle bir şey hiçbir livada yok. varsa söyleyiniz, | 
iki âzalı cinayet mahkemesi. i 

MUSTAFA B. (Tokad) - Öyle ise tecrübe 
etmiş. i 

RİFAT B. (Devamla) •— Söyledik. Salâhiye
ti varmış, yaptım diyor. Bendenizin kanaatine | 
.8?Öre, bu kanunla Adliye Vekilline salâhiyet ve
riyoruz. İnşallah kanun tasdik edildikten sonra 
Adliye Vekili muhteremi suiistimal etmez, her 
yerde lüzumu kadar, foabı kadar teşkilât yapar. 
Bunu teklif ediyorum. (Vekil Bey izahat versin 
sesleri) 

REİS Refik Şevket Bey, izahat istiyor
lar. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. (8a-
ru'ha-n) — Efendim, birinci madde hakkında j 
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izahat arzu buyuruyorlar. Bundan ev.ve-1. zanne
derim Heyeti Muhterem ey e 'iâzımgelen izahatı 
vermiştim. Madem ki, tekrar arzu Duyuruluyor, 
vereyim. 

Türkiye'de üç türlü istinaf mahkemesi var
dır. Birisi, hâkimi münferit istinaf mahkemesi, 
birisi livaların merkezlerinde, kazaların umuru 
muamelâtı istinafiyesiyle mevaddı cinaiyesini 
rüyet eden cinayet mahkemesi ve bir de hâkimi 
münferit teşkilâtı görmiyen yerlerde mevcut, 
Konya'da, Kastamonu'da, Elâziz'de, Erzurum'
da, Yozgad'da mevcut istinaf mahkemeleridir. 
Şimdi eğer Heyeti Muhtereme bu kanun ile ta-
lebedilen müsaadeyi Adliye Vekâletine verirse 
- ki gaye budur - Türkiye'de istinaf mahkemeleri 
bir şekilde olacaktır ve bu şekil sayesinde insan 
tasarrufu yüz üç kişi kadar olacaktır. Bu yüz 
üç kişi açığa çıkmıyaeaktır. Bütçede yeri var
dır. Onlara teşkilâtı olmıyan ve birçok yerler
de geçen gün maatteessüf söylenen jandarma 
neferlerine, polis neferlerine tevdi edilmiş va-
zaifi mühimmei adliyeyi tevdi edeceğiz. Bu 
maksada binaen şimdi esasta bir şey kaybetmi-
yeceğim. İstinaf mahkemesi istiyorsunuz, mev
cuttur. Cinayet mahkemesi istiyorsunuz, mev
cuttur. 

Beş kişilik mahkemeler yine mevcuttur. Yal
nız bir şey olacaktır. Kazalara aidolan muame
lâtı da bu heyet istinafen rüyet edecek. Hâki
mi münferit Kanununa tevfikan iş görecektir. 
Bilmünasebe gecen gün arz ettiğim noktanın 
suiitefehhüme uğradığım gördüm. Arkadaşlar» 
dan bir kaçı itiraz ettiler, söyliyeyim, hâkimi 
münferit teşkilâtı yaptığımız vakitte hâkimi 
münferitler sulh hâkimleri yerine kaim oluyor. 
Vazifesi Sulh hâkimleri Kanununa tevfikan 
Sulh hâkimleri Kanununa ve bu kanuna teva
fuk etmiyen huBUsatı da Bidayet mahkemesin 
nin hukuk ve cünha aksamı gibi rüyet. 'edecek
tir, yoksa başka bir şey varit değildir. Bir mi
sal ile söylersek mesele bütün vuzuhu ile tavaz
zuh edecektir. 

Meselâ; Konya'da İstinaf Mahkemesi var
dır. Konya'daki İstinaf Mahkemesini Adliye 
Vekili şu kanuna tevfikan hâkimi münl'eritli-
ğin ieabcttirdiği istinaf mahkemesi haline kal 
bettiği zaman Konya'ya merbut bulunan kaza 
lara da mutlaka hâkimi münferitlik lâzımdır. 

Çünkü; her istinaf mahkemesi yaptığımız 
mahallerde defaten hâkimi münferit bulmak 
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imkânı yoktur. Yavaş yavaş bu tasarruf ettiği
miz adamlarla tedrici bir surette yapacağız. 
İkinci şekilde mülhakata insan bularak hüki-
mi münferitlik yaptığımız yerlerde mutlaka o 
mülhakatın jnerbut olduğu livada hâkimi mün
feritlik, istinaf mahkemesi yapmaklık lâzımdır, 
d'emiyeceğiz, fakat bendeniz şurasını söyliyeyim 
ki, ilk evvelâ yapacağım iş livalarda bulunan 
istinaf mahkemelerini doğrudan doğruya hâki
mi münferitlik ile cinayet mahkemesi şekline 
irca etmektir. İkinci şekle müracaata pek ihti
mal kalmıyacaktır. İhtimal yüzde bir olsa bile 
hilafı kanun iş yapmış mevkiine düşmemek için 
Adliye Vekâletine salâhiyet verilmesini Heyeti 
Muhteremeden rica ederim. 

HAMDİ B. (Tokad) — Olmıyan livalarda 
istinaf mahkemesi teşkil edilecek mi? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Şimdi 
hiçbir livamız yoktur ki ; (Yalnız Hakkâri müs
tesna) orada bir cinayet mahkemesi veyahut li
va bidayet mahkemesi teşekkül etmiş bulunma
sın ve bu münasebetle onu Heyeti muhtereme-
ye arz edeyim ki. Türkiye'de dört tane liva 
mahkemesi vardır ki, azaları müntehaptır. 
ve onlar da Bayezit, Gümüşane, Dersim, Erga-
nimadeni'dir. Bu, tasarruf edebileceğim arka
daşlar ki, maaşları bütçede tamamen dâhildir. 
Bunların diğer livalar gibi hâkimi münferit 
teşkilâtını ve istinaf teşkilâtını yapacağım. Bu
nu yapmak için Heyeti Muhteremenizin tabiî 
muvafakati lâzımdır. Onu rica ederim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, Ad
liye Vekili Refik Şevket Beyefendi bir Hâki-
,mi Münferit Kanununa tevfikan ve bir de iki 
mahkemeyi tevhidederek yeni teşkilâta naza
ran bir istinaf mahkemesi vücuda getireceği 
tarzında mütalâda bulundular. Halbuki mad-
dei kanııniyenin muhteviyatı bize başka şey 
anlatıyor. Bendeniz ihtimal ki anlıyamadım. 
Maddei kanuniyede deniyor ki : Meselâ bir yer
de Hâkimi Münferit Kanunu mucibince hâkimi 
müçtemii kaldırıp hâkimi münferit yaptığımız 
zaman Edirne Kanunu mucibince yapılması lâ-
zımgelen istinaf mahkemesini istersem yapa
cağım, istersem yapmıyaeağım, onu mevcudo-
lan bir istisnaf mahkemesine raptededeğim ki 
o, Hâkimi Müçtemi Kanununa tevfikan istinaf 
mahkemesidir. Ve o Hâkimi Münferit Kanunu
na göre istinaf mahkemesi olmıyan mülhakat
ta hâkimi münferit teşkilâtı haricinde teşekkül 
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eden istinaf mahkemesi teşkilâtının adliyeye 
raptı, nasıl ki Hâkimi Münferit Kanununa gö
re hâkimi münferit ve yapılmıyan yerlerde ma-
hakimi iptidaiyeye bir merci olmak üzere ve
rilirse, Hâkimi Münferit Kanununa tevfikan 
yapılan her hangi bir teşkilâtı, Hâkimi Mün
ferit Kanununa tevfikan istinaf mahkemesi ya-
pılmıyarak mevcut diğer bir istinaf mahkeme
sine o Hâkimi Münferit Kanununa tevfikan ve
receğiz, o halde muamelâtın mercii istinafı hâ
kimi münferit ve hâkimi müçtemi usulüne tev
fikan mahakimi istinaftır. Yani mevcudolan is
tinaf mahkemesi tarzındadır. Şu halde Adliye 
Vekili Beyefendinin buyurdukları gibi istinaf 
ile tevhidtdilmiyor, îıaddi zatında iki istinaf 
mahkemesi vardır. Biri Hâkimi Münferit Ka
nununa tevfikan olandır, diğeri Hâkimi Müçte
mi Kanununa tevfikan mevcudolandır, ancak 
isterlerse hâkimi münferidi istinaf mahkemesi
ne, isterlerse Hâkimi Münferit Kanununa göre 
teşekkül eden mahakimi, hâkimi müçtemi isti
naf mahkemesine raptedebileceklerdir. Yani 
istedikleri gibi merci gösterebileceklerdir. Zanne
dersem Rifat Beyin buyurdukları gibi bu 
hüsnüniyet üzerine yazılmış bir kanundur. 
Evet, hakikaten tasarruf noktai nazarından bu 
kanun gayet güzeldir. Fakat teşkilât nok
tai nazarından gayet tehlikelidir. Çünkü 
Adliye Vekiline verilecek bu salâhiyetle 
istediği gibi meselâ İstinaf mahkemesini hâkimi 
münferide ve hâkimi müçtemii başka bir tarafa 
götürecek ki, bunu hüsnüniyetine binaen muva
fık görelim. Fakat zannederim yapılacak kanun 
eşhas ve hüsnüniyet ile değil; ihtiyaca ti ahali 
ve zamana göre yapılır. Ve her hangi şahıs gelir
se gelsin şüphesiz onu tatbik eder ve bundan 
katiyen halkın bir endişesi olmaz. Bendeniz 
korkarım ki, evet Refik Şevket Beyefendi bu
nu zamanı idarelerinde güzelce tatbik ederler, 
fakat kendilerini istihlâf edecek her hangi vekâ
let bunu suiistimale kıyam ederse... 

SIRRI B. (İzmit) — Tskat ederiz. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Evet ıskat 
ederiz. Fakat biz bu kanunu kaldırmadıkça 
gelecek olan Adliye Vekili bu kanunu tatbik 
eder ve muamelâtına devam eder ve o zaman 
ıskat edemezsek hüsnüniyet üzerine yapılan bu 
kanım korkarım ki, bilâhara memleketin teşkilâtı 
adliyesi için bir fenalık yapmış olmasın, bun-
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dan dolayı buna da muhalif kalmıştım. Ve red
dini teklif ediyorum. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim; beaâenfeee 
kanunun müzakere edilecek yeri kalmadı. Bu 
maddenin üzerinde münakaşa edilen mesele de 
yok. Adliye Vekili esasen istediği yerde hâkimi 
münferit teşkilâtı yapmıya kanun ile salâhiyet
tardır. Mevcut teşkilâtı ifa edip de hâkimi mün
ferit teşkilâtını ikame etmek için bizden salâhi
yet istemiyor. Esasen o salâhiyeti mevcuttur. 
Ve nitekim birinci maddenin ilgası da o salâhi
yetin esasen mevcudolduğn dplayısiyle yapılmış
tır. Binaenalyeh bu maddede bugün hâkimi 
münferit suretiyle teşkilât yapılmış olan yerlerin 
memurları açıkta kalmış. Ve bendeniz zannediyo
rum ki, buna bilhassa saik olan odur. Ve o kaza
ların mercii istinafı olmak üzere raptedebilmeye 
Adliye Vekili salâhiyettardır. Yoksa Hakkı Ha
mi Bey bunun aksini tasvir ettirdi, Vekil Bey de 
kanunun tarzı tahririne nazaran böyle tasvir 
ettiler. Zannetmem ki, bu kanun ile ahaliye ya
naşmaya adım atsınlar. Bu, bugün mevcudolan 
müşkülâtı ref için yapılmış bir kanundur. Ve 
bir maddededir. 

Sonra bendeniz anlamıyorum, niçin bu madde
yi kabulden imtina ediyoruz! Bizler hepimiz 
memlekette adaletin hakkiyle tevzi edilemediğin
den, usulün müşşevveşiyetinden ve muğlâkiyc-
tinden bahsediyoruz ve halkın haleti ruhiyesile, 
âdatiyle, ananatiyle mütetabık elimizde bir ka
nun olmadığından şikâyet ediyoruz, hâkimlerden 
şikâyet ediyoruz. Hâkimlerden şikâyet edeceği
mize bu hususta bir kanun getirmesini Vekil 
Beyden isteriz. Ve esasen vadediyorlar. Ve o 
uğurda Vekil Bey bir adım atmış olursa alkışla-
malıyız. Ve ona müzaheret etmeliyiz. Bunu işkâl 
etmemeli. Memlekette adliye hususunda olan 
müşkülâttan bir tanesi daha ref'edilirse bir kâr
dır. Bendenizce bu müzakereyi kâfi görerek mad
denin aynen kabul edilmesini teklif ediyorum. 
(Kâfi sesleri) 

RE IS — Fakat bunun hakkında bir takrir 
yoktur. (Olmasın, sesleri) 

Efendim, müzakereyi kâfi görenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kâfi görüldü. 

Maddeyi tekrar okuyup, reye koyacağım. 

Hâkimi Münferit Kanununun bâzı mevaddını 
muaddil Kanun 

M A P M 1. — Hâkimi Münferit Kanununa 
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tevfikan teşekkül eden istinaf mahkemesine işbu 
malıkemenin teşkilâtsız kalan mülhakatı veyahut 
hâkimi münferit teşkilâtı haricinde teşekkül eden 
istinaf mahkemelerine hâkimi münferit teşkilâtı 
gören mahakimi iptidaiyeyi rapta Adliye Ve
kili salâhiyettardır. 

RElS — Efendim, maddeyi kabul edenler, 
lütfen ellerini kaldırsın. Madde kabul edildi. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REÎS -— Maddeyi kabul edenler, lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edildi.* 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendilim, ka
nun icra edilmez. Ahkâmı icra edilir, (işbu ka
nun ahkâmının icrasına) denir. 

RElS — Ahkâmının icrasını kabul edenler, 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Ohalde maddeyi aynen reye koyuyorum. Ka
bul edenler, lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir; 
efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Heyeti Ve-
kileden rica ederiz kanunların metinlerini doğru 
yazıp Heyeti Umumiyeye öyle sevk etsin. 

REÎS — Efendim, kanunun heyeti umumiye-
siııi reye tâyini esami ile koymak için iki takrir 
vardır. On beşer, on sekizer imzalıdır. Onun için 
tâyini esami ile reye koyuyoruz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, bendneiz takririmi geri alıyorum. 

REİS — Biga Mebusu Hamdi Bey de tak
ririni geri alıyorlar. O halde efendim,kanunun 
heyeti umumiyesini reyi işari ile reye koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

5. — Darülharbde yararlık gösteren mahkûmi-
nin müddeti malıkûmelerinin affına dair kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
rulıan) — Efendim, Heyeti Muhteremeden bir 
şey daha rica edeceğim. 

Geçen sene Meclisimizi defaatle işgal eden 
bir mesele vardı. Harbi Umumi esnasında bir ka
nunu mahsusa tevfikan cephelere gönderilen ve 
harbeleri avdet ettikleri zaman tekrar infazı ceza 
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zımnında hapishaneye konulan mücrimin vardır. 
Bunların affı hakkında kanunlar mevzuubahsoi-
<lu. O kanun bir madde olarak encümenden çık
mıştır ve o madde bu surette vazifei askeriyele
rini ifa eden mahkûminin cezalan affolunmak 
şeklindedir. Eğer muvafık görürseniz Heyeti 
Muhteremeniiı askerlikte fedakârlık gösterenlere 
lûtfu mahsusu olmak üzere o kanunun takdimen 
müzakeresini teklif eylerim. 

.Riyaseti Celileye 

Ehemmi mühime Tercih kavaidine riayetle bu
gün müstaceliyetle Bedeli Nakdî Kanununun mü
zakereye vaz'mı teklif eyleriz. 

14 Temmuz 1337 
Erzurum Bolu 

Salih Tuııalı Hilmi 
Bursa Karahisarı Şarki 

Hasan Avni Mustafa 
Kütahya Cebeli bereket 
Oemil Ra&im 
Elâzığ 

.Mııhiddin Vasfı 

SÜLEYMAN SIKRİ B. (Yozgad) — Efen
dim, Refik Şevket Beyin söylediği kanun ruzna
mede, dâhildir. 

REİS — Anladım efendim, takat numarala
rı atlayıp evvele geçeceğiz. Halbuki şimdi oku
nan bir takrir vardır. 

VEHBİ B. (Karesi) - Efendim, bu numara
yı Divanı Kiyaset vaz'ediyor. Bu itibarla ehemini 
mühime takdimen hazan bakıyoruz ki, yedi nu
marada olan bir şey bir numaraya, bir numarada 
olan da yedi numaraya gitmiştir. 

REİS --•— Hiçbir vakit gitmemiştir. Yedi nu
mara bir numaraya gitse bile mutlaka Vekillerin 
talebi üzerine olmuştur. Ve sonra da Vekiller bu
rada Heyeti Uınumiyeden talebetmişlerdir. 

TAHSİN B. (Aydın) Bunu da efendim, 
Adliye Vekili talebediyor. 

REİS — Pekâlâ efendim, bendeniz takriri re
yinize vaz'ediyorum. Hangisini Heyeti Oeüleniz 
isterse onu müzakere edelim. 

BİR MEBUS BEY — Bir maddedir efen
dim. 

REİS- —- Müsaade buyurunuz. Rica ederim 
reye koyacağım. 

SALİH Ef. (Erzurum) ~,~ Bir sev arz edece-' 
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ğim. Adliye Vekili Beyin söylediği on dakikada 
ikmal edilecek bir meseledir. 

İİEİS — Pekâlâ, o halde Adliye Vekili Beyin 
teklif ettiği bu kanunun müzakeresini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

Ü halde ınahkûminin bakıyci müddeti cezaiye-
siniıı affı hakkındaki Kanunu müzakere edece
ğiz. 

22 . i . 1337 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesiııe 

Darülharbde hüsnü hizmet ve yararlık ibra,?: 
eden ınahkûminin müddeti mahkûmelerinin affı
na dair tanzim ve Heyeti Vekilerım 19 . 1 . 1337 
tarihindeki içtimamda kabul edilen lâyihai kanu
niye sureti musaddakası ve esbabı mueibeyi havi 
Adliye Vekâletinin tezkereleri sureti musaddaka-
ları rapten takdim kılınmakla iktizasının ifa ve 
neticesinin işar buyurulmasını rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

M. Kemal 

Esbabı mucibe 

Darülharbe sevk edilip esııayi lıarbde hüsnü 
hizmet ve yararlık ibraz eden mahkûminin müd
deti mahkûmelerinin affına veya cezalarının tah
fif ve tenziline ve maznun olanlar hakkında da 
takibat icrasından sarfı nazar olumu asma teşeb
büs olunacağı 13 Şubat 1330 tarihli Kanunun 
altıncı maddesinde musarrah ise de mütareke- za
manına kadar vazifesi başından ayrılmıyarak can
siperane ifayı hüsnü hizmet etmiş olduğu halde 
mütarekenin ihdas etmiş olduğu vaziyeti fevkalâ
de dolayısiyle ordunun malûm olan sekli terhi
sinden naşi ber mucibi kanun âmirlerinden ve 
kolordu kumandanlaıı veya müstakil fırka ku
mandanlarından hüsnü hizmet ve yararlığı 
müspit vesika istihsaline zaman ve imkân bu
lamamış olan bu gibi eşhasın sırf bu emri ıztı-
rarmdan dolayı kanunun bahşettiği müsaadet-
teıı istifadeyabolmamalan kavaidi adil ve nas-
fet ve bir kanunla tahtı teinine alınmış olan 
mevaidi nıütekaddime.i Hükümetle kabili telif 
olmadığı gibi emsali kesir olacağında şüphe ol-
mıyan bu gibilerin müııfeilülbal ve rencide ha
tır olmalarını daî ve terhisen bir rıza gelerek 
hakkı kanunisinden istifade etmesi imkânı ol
madığını teyekkûn halinde icabet etmemelerini 
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de müeddi olacağına binaen inzibat ve asayişi 
unıumiyeye dahi tesiri olacağı derkâr olan bu 
halin böyle bir vaziyet ihdas etmesi de bâMül -
ihtimal olmadığı cihetle marülarz kanuna zeyil 
olmak üzere kaleme alınıp merbutan takdim 
kılınan madde tarzında bir maddei müzeyyele 
ilâve edildiği takdirde muhtelif cephei harbler-
de ifayı hüsnü hizmet ve ibrazı sadakat ve ha
miyet edenlerin hukuku müksebei kanuniyelerin 
temin edilmiş ve mehaziri mâruza da bertaraf 
olunmuş olacağından muktezasmm ifasına mü
saade buyurulması mâruzdur, efendim. 

15 Kânunusani lo37 

Adliye Vekili 
Celâleddin Arif 

Darürharbe gidecek eşhas haklarındaki takibat 
ve mücazatm teciline dair 17 Rebiülâhir 1333 

17 Şubat 1330 tarihli Kanuna zeyledilen 
maddei müzeyyele 

MADDE 1. — .19 Şubat 1330 tarihli Kanun 
mucibince evsafı matlubeyi haiz olmasından 
uaşi evvelce ciheti askeriyeye teslim ve müta
rekenin akdi üzerine terhis olunan efradı aske
riyeden adliyece mahkûm ve maznun bulunan
lardan altıncı maddede tasrih edilen mahaller
den alınmış vesaiki lâzimeyi ibraz edemiyenle-
rin ahzı asker şube kayıtları nazarı dikkate 
alınmamak üzere mücerret' yedlerinde bulunan 
terhis tezkereleri tasdikname makamına kaim 
olmuş addolunarak bu gibiler mezkûr altıncı 
madde hükmünden istifade edebileceklerdir. 

MADDE 2. — İşbu maddei müzeyyele tarihi 
neşrinden muteberdir.* 

MADDE 3. — İşbu maddei nıüzeyyclenin ic
rasına Müdafaai Milliye ve Dahiliye ve Adliye 
İcra Vekilleri memurdur. 

19 Kânunusani 1337 

Büyük Millet Meclisi Reisi . Seriye Vekili 
Mustafa Kemal 

Müdafaai Milliye -'Vekili 
Fevzi 

Dahiliye Vekâleti 
namına 
Adnan 

Maliye Vekili 
Ferid' 

Kellimi 
Adliye Vekili 

Celâleddin Arif 
Hariciye Vekâleti 

Vekili 
Alımed Muhtar 
Maarif Vekili 

Hamdullah Subhi 
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Nafıa Vekii 
Ömer Lûtfi 

Sıhhiye Vekili 
Adnan 

İktisat Vekâleti Vekili 
Mahmud Celâl 

törkânı Harbiyei Umu
miye Reisi Vekili 

Fevzi 

Adliye Encümeni mazbatası 

Darülharbe sevk olunan maflıkûmin ve mef-
k uf inin tecili takibat ve mücazatına dair olan 
19 Şubat 1330 tarihli kanuna bir zeyil ilâvesi 
hakkındaki Heyeti Vekilenirı 19 Kânunusani 
1337 tarihli lâyihai kanuniyesi encümenimizce 
tetkik ve mütalâa ve icabı müzakere olundu. 

Lâyihai kanuniye müfadı darülharbe sevk 
olunan mahkûnıin ve mefkufinin hüsnülhizmet 
ve yararlık ibraz ettikleri takdirde cezalarının 
af ve tahfif veya tenzili veyahut takibattan sar
fı nazar olunması amirlerinden veya kolordu ve 
müstakil fırka kumandanlarından istihsal ve 
ibraz edecekleri vesaika mütevakkıf olup hal
buki ordunun malûm olan şekil ve tarzda ter
hisi vesaiki mezkûreyi istihsale imkân bırakma
mış olduğundan şube kuyudatı nazarı dikkate 
alınmamak üzere terhis tezkerelerini ibraz eden
lerin de kanunu mezkûrdan istifade edebilme
leri hakkında bir kayıt ilâvesinden ibarettir. 

Ordunun malûm olan tarzda terhis olunması 
dolay isiyle Harbi Umumide yararlık ve hüsnü-
hizmet eden eşhas vesaiki lâzimei istihsal ede
medikleri gibi terhis tezkereleri de alamadıkları 
ve yalnız tezkere ibrazı kaydı temini maksada 
kâfi olmayıp, bilâkis harbde yararlık ve hüsnü-
hizmetleri görülen eşhas haklarında mücerret 
tezkere ibraz edememelerinden dolayı teeil edi-
Jen takibatın tekrar devamına ve bakiyei müd
deti cezâiyelerinin infazına tevessül ve hüsnü-
hizmetleri sebk etmiyen eşhasın da bu baptaki 
kanun hükmünden istifade edebilmelerine te
şebbüs gibi m ııva fi ki madelet ve nasefet olmı-
yan birtakım halatın hudusuna ve şube kuyu
datı üzerine veya şubece yapılacak tahkikat ve 
tetkikat neticesine göre halli meseleye müsaade 
etmekte de mehaziri âdideye sebebiyet vereceği 
nazarı dikkate alınarak lâyihai mezkûre nıün-
dereeatı sayanı kabul görülememiştir, Ancak 
Harbi Umumi dolayısiyle âuifülbeyan kanun 
mucibince veya Mükellefini Askeriye Kanunu
na tevfikan cünha ve cinayetle maznunen mev
kuf veya mahkûm olup da askere sevk 'olunan 
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veyahut askerde bulunmaları hasebiyle her ne 
suretle olursa olsun mukaddema işledikleri cü
rümden dolayı haklarındaki takibatın tecili ka-
rargir olan eşhas için aradan yedi seneye karip 
bir müddet geçmesine ve harbe iştirakle az veya 
çok hizmette bulunmalarına ve marülbeyan 19 
Şubat 1330 tarihli Kanunda edilen va'de rağmen 
tekrar takibata veya bakiyei müddeti cezaiyele-
rinin infazına iptidar olunmak da münasibol-
mıyaeağmdan bu gibilerin umumen affı daha 
muvafık olacağı mütalâa ve kanaati hâsıl olmak
la mevaddı âtiyenin ayrıca bir kanun olarak tes-
biti ittifakla tensip kılındı. 

MADDE 1. —^Cinayetle maznun ve mahkûm 
ve cünhadan dolayı maznunen mevkuf ve mah
kûm olup da Mükellefiyeti Askeriye Kanununa 
ve darülharbe gidecek eşhasın tecili takibat ve 
muhakematma dair olan 19 Şubat 1330 tarihli 
Kanuna tevfikan seferberliğin ilânından müta
rekenin akdi tarihine kadar askere alman ve o 
tarihe kadar askerde bulunmaları dolayısiyle 
her ne suretle olursa olsun mukaddema işledik
leri cürümden dolayı haklarında takibat icrası 
tecil olunan eşhas hukuku şahsiyeye halel gel
memek şartiyle affolunmuşlardır. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

İş bu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 3. — îş bu kanunun icrasına Dahi
liye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

Binaenaleyh keyfiyet berayı tasdik Heyeti 
Umumiyeye teklif olunur. 

22 Mart 1337 
Reis M. M. Kâtip 

Erzurum Sinob Kângın 
Celâleddin Arif Mehmed Şevket Neşet Nâzını 

Âza Âza Âza 
Kırşehir Sinob Konya 

Müfid Hakkı Hami Hini imzada 
bulunamadığı 

Â Âza Âza 
Niğde Konya Saruhan 

Mustafa Hilmi Hini imzada Refik Şevket 
bulunamadığı 

Antalya 
Halil İbrahim 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim af her hal
de iyi bir şeydir. Velâkin gayrın hukukuna 
tecavüz etmemek ve mahallinde vâki olmak şar-
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tiyle bu misillû erbabı cinayet ve erbabı kabaha
ti mahpushaneden aldık, askere götürdük, acaba 
vazifelerini bihakkin ifa ettiler mi? Ve gittikleri 
yerlerde ne gibi ahval zuhur ettiğini bildiğimiz 
ve dinlediğimiz var mı? Bununla beraber bunlar 
içerisinde farz edelim 'bâzıları vazifei askeriye
sini bihakkin ifa -ederek gelmiş olsun. Şimdi 
onun cinayet işlediği aile, hanedan, aşhas, on
ların gözüönünde ceza görmeksizin bu adamın 
gezdiğini görürse müteessir olmaz mı? Şimdi 
onların tesiratmı nazarı itibara almalı. Sonra 
heyeti içtimaiyeye yapmış olduğu kötülükten 
yani âlemin intizamını, ahengini bozmuş olduğun
dan, herkesin nazarında bir ceza görmesi matlup, 
iken şimdi onu çıkarıpta o cinayet ettiği adam
ların gözüönünde gezdirmek doğrumudur efen
diler? (Doğdu değil sesleri) Kanunun maddesin
de hukuku şahsiyeye tecavüz etmemek şartiyle 
deniyor. Fakat efendiler adliye teşkilâtı ortaya 
konalı hukuku umum iyeden başka hukuku şah
siye aranıyor mu? Ve aradığı vakit kim arıyor? 
Adliye teşkilâtında aranan ancak hukuku umu
miyedir ve görülen de hukuku umumiyedir. Hu
kuku şahsiyeye daima gaip ve heder olmaktadır. 
Esasen diyebilirim ki bizim inhitatım'za başlıca 
sebep budur. Hukuku şahsiyetlin zıyaıdır. Bina
enaleyh bu erbabı cinayeti vara yoğa affedip de 
onları şımartmakta bir mâna yoktur efendiler. 

SIDKI B. (Malatya) — Reis Bey usulü mü
zakere hakkında söz isterim. 

REÎS — Buyurun efendim. 
SIDKI B. (Malatya) — Efendiler; ceraimi 

âdiye erbabının affı*hakkında Riyaseti Celileye 
takrir ile merbut lâyihai kanuniye takdim ettim. 
Nizamnamei dahilînin 39 ncu maddesinin ikinci 
fıkrasına tevfikan bu gibi lâyihai kanuniyelerin 
usulen aidolduğu encümene gidip gerek kabul 
ve gerek ademikabulü hakkında mazbatası tanzim 
edilip Heyeti Celilenizce müzakere olması icafo-
ederken böyle bir lâyihai kanuniye aidolduğu lâ
yiha ve Adliye encümenlerine gitmeksizin İzmit 
Mebusu muhterem Sırrı Beyin teklifi ile sülüsanı 
müddeti cezaiyesini ikmal etmiş olanların affı 
hakkındaki evrak ile tevhit olunuyor. Binaen
aleyh lâyihai kaııuniyenm nizamnamenin 39 ncu 
fıkrai ahiresi mucibince aidolduğu encümene gi
dip gitmemesi hakkında bir karar ittihaz buyur-
maklığmızı teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim; bu ayrı bir af meselesidir. 
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ötekiler bununla müzakere edilmiyor. Ve bu
nunla tevhit edilmemiştir, efendim. 

SIDKI B. (Devamla) — Peki öyle ise ıiııizâ-
kere hakkında söyliyeyim. 

REİS — O halde söz sizin değildir. Sizden 
evvel söz alanlar vardır. 

NEŞET NÂZIM B. (Kângırı) — Efendim; 
malûmuâlinizdir ki, seferberliğin ilânı anında 
hükümet, cinayet ve ağır cünha ile mahkûm 
olan birtakım eşhası, ihtiyaca binaen askere gön
dermek mecburiyetinde bulunmuş. Ve bunlar 
için de bir kanun yapmış, Heyeti Vekileden bir 
kararname ile çıkmış. Bu kararnamede, bu gibi 
eşhasın lıarb meydanında ibrazı liyakat eyledik
leri takdirde mücazatlarının af veya tahfif edi^ 
leceklerini va'detmişti. Yani birinci vait halin
de bulunuyordu. Yalnız burada fazla olarak bir 
fıkra bulunuyor ki, o da ibrazı liyakat ve şecaat 
ettiklerine dair mensuboldukları koloıdu, fırka 
kumandanlarının vesikalarının nezdlerinde bu
lunmasını şart kılmıştır. Malûmuâliniz harbin 
neticesi gayet elîm bir vaziyette tecelli etti. Ter
his muamelesi de muntazam bir şekilde icra edil
mediği için askerlerin bir çoğu vesikalarını men
suboldukları koloıdu ve fırka kumandanlıkların
dan alamadılar. İşte bu saika iledir ki, hükü
met böyle vesaiki bulunmıyan bu gibi eşhası ma
hallî müddeiumumilerinin tevkif ettiklerini gör
dü. 

Bu esas üzerine Heyeti Vekile bir kanun ge
tirmişti. Bu encümenimize geldi. Tetkikatı lâzi-
mede bulunduk, icabi veçhile müzakere edildi ve 
hakikati hal neticei harbin böyle fena bir şe
kilde tecelli etmesi nazarı itibara alınarak bun
lardan bir kısmının bu gibi vazaifte bulunama
ması ve birçoğunun beş sene gibi uzun müddet 
harbde ibrazi liyakat ve şecaat ettikleri nazarı 
itibara alınarak yalnız bu beş senelik hizmeti 
kâfi gördü. Bu itibarla bunların 19 Temmuz ta
rihinde yapılan kanuna istinaden va'dini kanun 
şeklinde tesbit ederek cezalarının affı için He
yeti Aliyenize takdim etti. Yani evvelce 19 Tem
muz 1337 tarihinde bu gibi ceraim ashabının bi-
lâhara ibrazı liyakat ettikleri takdirde af edile
cekleri vadedilerek bir kanun yapılmıştır. 
Yoksa Hoca Vehbi Efendi Hazretlerinin buyur
dukları gibi bir kaatilin, bir caninin affolunarak 
bunlardan mutazarrır eşhasın yanında gezmele
rini encümen de istemez, Heyeti AJiyeniz de is-
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temez. Binaenaleyh bir mesele vardır. Hükümet 
bunu vadetmiştir. (Doğru sesleri) ve bunlar 
da beş sene hizmet etmiştir. Bu itibarla o ka
nuna istinaden bu kanunun kabulü zaruridir. 

REİS — Buyurun, Emin Bey. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendini, 

bendeniz sözümden vazgeçtim. Neşet Bey benim 
söyliyeceklerimi söylediler. 

REÎS — Efendim, söz istiyen arkadaşlar ço
ğaldı, aleyhinde ve lehinde olanları ayırmak lâ
zımdır. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Bu lıarakâtı milli-
yeye iştirak edenler buna dâhil mi? Değil rai? 
Onu anlıyalım da ondan sonra söyliyelim. 

ŞEVKET B. (Sinob) — Bu ondan evvelkile
re aittir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, Harbi Umuminin bidayetinde mem
leketin bütün evlâdı hududa giderken tevkifha
nelerde, hapisanelerde birer tayın ile hayatını 
geçirmeye mahkûm olan ve memleketine müfid-
olmıyan birçok insanların cephelere sevkı Hü
kümetçe düşünülmüş ve bunların emsaliyle be
raber cepheye gönderilmesi ve cephede vazifesi
ni hüsnü ifa ettiği takdirde binnetice hakların
da af ile muamele yapılacağı va'di yapılmış, se
ferberliğin bidayetinde bu kabîl eşhastan bin
lerce kişi muhtelif cephelerde âzami derecede 
çalışarak memleketlerine âzami derecede ifa
yı hizmet edebilmişlerdir. Hattâ Heyeti Ali-
yelerj inanabilirler ki, bu suretle sevk edilen 
efrattan yüzde yirmisi dönmemiştir. 

NAFİZ B. (Canik) — Yüzde sekseni kal
mıştır. Çapulculuk yapmıştır. 

ABDÜLKADİR B. (Kastamonu) — Yüz
de seksen yüzde doksan nispetinde telâf at 
veren bu adamlar hakkında eğer çapulculuk 
kelimesini, insafı elden bırakarak söylersek 
emin olunuz efendiler, bu adamların ruhları 
incinir. Ve Meclisi Âlinizce böyle bir söz sarf 
edilmesi doğru değildir. Çünkü bunların bir 
kısmı ölmüş ve şehidolmuştur. Bu mesele 
zannederim Meclisin küşadmdan birkaç ay 
sonra mevzuubahsoldu. O vakit yine iddia et
tim, Bendeniz af lehinde değilim, esas itibariy
le affın aleyhiııdeylm. O vakit söylediğim ke
limeleri tekrar etmek mecburiyetindeyim. Zira 
bizde on dört senelik Meşrutiyette en çok sui
istimal edilen af meselesidir. Yalnız efendiler, 
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Vehbi Efendi hazretlerinin buyurdukları gi- I 
bi, bugün sırf intikamı şahsi ve cürmün ika 
edeceği tesirat meselesi mevzuubahis değildir. 
Eğer cürüm ve cezayı tetkik etmek lâzımgelirvse 
yalnız Vehbi Efendinin söyledikleri cihetten 
tetkik etmek lâzımgelmez, bu birçok hususat 
noktasından tetkik edilir. Yalnız kendi noktai 
nazarlarından da tetkik edilse bile mademki 
bir şahıs tevkifhaneden alınıp cepheye gönde
riliyor. Bu da muharebede bulunmaksızın ha
yatını sakin yerlerde geçirmek istiyen insan
lar için bir nevi cezadır. Bu sekiz sene devam 
etmiş bir cezadır, harbi, vatani hissin icabet- I 
tirdiği bir vaizfe telâkki etmiyenler için bu 
da cezadır. Altı, yedi, sekiz sene ailesinden, 
memleketinden ayrılmış tevkifhaneden çıkmış 
ama falan, filân memleketlerde muharebede ! 
bizzat elinde bomba olduğu halde düşman si- : 
perlerine girmiş ve yaralanmış, birçok insan- ] 
lar bu vaziyette kalmışlardır. Evvelce arz et- i 
fiğim gibi harbi, askerliği bir vazife bilen- j 
leıv için başkadır. Bunu tekrar söylemeye lüzum | 
yoktur zannederim. 

Sonra altı, yedi sene cürmü. ika ettiği mu
hitten ayrılmış olan bir adamın bugün affın
dan hâsıl olacak tesir onun yeniden meydana 
çıkması şeklinde olmasa gerek. Çünkü mü
ruruzaman esas kabul edilmiştir. Müruruza
man esasını kabul ederken bir cürmün ikam
dan bir müddet sonra yani müddetin müru
rundan sonra o cürmün tesiratı olmadığını na
zarı itibara almalar? Müruruzaman için kaba
hatte, cünhada, cinayette zaman tahdidetmişler-
dir. Binaenaleyh bendeniz diyorum ki, Harbi 
Umumiye sevk edilen bu insanlardan birçokları 
vazifelerini bihakkin ifa etmişlerdir. İçlerinde 
fenalık yapanlar da bulundu. Fakat Neşet Bey 
biraderimizin söylediği gibi harbin fena bir 
surette neticelerim esiyle teşkilâtı askeriye bu 
adamlara Tecil Kanununda talebodilen vesika
yı almak imkânını bırakmamıştır. Aynı zaman
da muharebe buna mâni olmuştur. Falan kıtaya 
sevk edilen bir adam mütemadiyen harb edip 
durmadı. Bir kıtanın indelicap kuvvetleri bozul
mak dolayısiyle az kaldığı için diğerinin yeri
ne alındı. Diğer bir fırka kolordu veya ordu
ya verilmek suretiyle yerleri tebdil edildi. Ola
bilirin, üç beş muharebede ifayı vazife etmiş 
olanlar vardır. Bunlar hangisinden vesika ala
cak elemiştim ben size, siz de vesikadan bahset-
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mistiniz, işte neticesi beş, on gazinin hapisane-
de çürümesi şeklinde tecelli ediyor. Başka bir 
şekli ve neticesi yoktur. Binaenaleyh mademki 
Hük*ümet bunların affını bir kanunla vadetmiş-
tir. Bu vaadini ifa etsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Firar 
edenler varsa onlar ne olacak1? 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Firar etmişler hakkında; efendiler, Herbi 
Umumi esnasında o kadar şiddetli muamele ya
pıldığı halde firarın önü alınamamıştı. Firariler 
hakkında yapılan şedit bir takibat onların ek
seriya dağda gezmelerini intacetmiştir ki, o 
dağda gezmek de bir cezadır. 

YASlN B. (Gazianteb) — Efendim, bu ha
rekâtı milliyede bâzı yerlerde hapisler bırakıl
mıştı. Bunlar hakikaten gâvurlara kurşun atan
lar ve bunlardan ölenler pek çoktur. Ben böyle 
mahkûmların affedileceği hakkında müzakere 
ediyoruz zannediyordum. Harbi Umuminin tev-
lidettiği ve son derece şayanı tetkik bulunan 
bu ve emsali eşhasın Mecliste bilâkaydüşart her-
çebadabat atlarının kabul edilmesini bendeniz 
tarih noktai nazarından doğru görmüyorum. 
Bir defa falan oğlu falan, falan cephede iyi hiz-

| met etmiş diye bize bir vesika ibraz edecek yok
tur. 

I Abdülkadir Kemali Beyin söylediği gibi, 
meçhul üzerine şunu bunu affedelim, demek 

j hiç, doğru değildir, bendeniz bu Harbi Umumi
ye taallûk eden bu meselenin bu Mecliste ıııev-
zuumüzakere olmasını hiç arzu etmiyorum. Ve 
kanunun hemen ref'ini teklif ediyorum. 

RIZA B. (Kırşehir) — Bendeniz bunların 
affedilip edilmemesi hakkında söylemiyeceğim. 
Hükümet, cezalarınızı affedeceğim diye bu gi
bileri hapisaneden çıkarıp cepheye göndermiş 
ve cephede bunların bir kısmı telef olmuş, bir 
kısmı kaybolmuş, pek azı buraya gelmiştir. Ve 
bu 1330 senesinde çıkarılan lâyihai kanuniye
dir. Bu defa bizim, harb esnasında çıkartılıp 
götürdüklerimizden hiçbir bahis yoktur. Şimdi 
onlarla bunların hakkında yani her ikisinin 
hakkında bir tashihat yapılmasını arz ederim. 

HASAN BASRl B. (Karesi) — Abdülkadir 
Kemali Beyefendinin öteden beri tekrar ettiği 
(eladlü esasülmülk) kaidesinden başka vadi
de ifadei kelâm etmiş olmasına rağmen.. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Aleyhinde 
I söylüyorum, efendim. 
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..REİS — Hayır efendim, bundan evvel söy-

liyen aleyhte söylemedi, yalnız bir noktanın ta
dilini istedi. Rica ederim, bendeniz dinliyorum, 
efendim. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Efendim, 
tekrar arz ediyorum. Abdülkadir Kemali Bey, 
öteden beri tekrarladığı eladlü esasülmülk ka
idesinin şimdi başka vadide ifadei kelâm etmiş 
olmasına rağmen tatbikini teklif edeceğim. 
Adalet, cürüm mukabilinde ceza tatbikiyle ka
bili husuldür. Af, şahsa ait olan haktan vaz
geçmek suretiyle mümkündür. Fakat umuma, 
herkesin hukuku şahsiyesine ve heyeti içtima-
iyenin hukuku umumiyesine taallûk eden me-
sailde af, zannederim adalet düsturuna mu
vafık değildir. Seferberliğin bidayetinde hapis
hanelerden ceffelkalem, bilâtetkik toplanan şa
hısların no mahiyette adamlar okluğunu Heyeti 
Muhtereme pekâlâ bilir. Hapisane sükkânmın 
hepsi fena adamlar değildir. îhtimal ki, içle
rinde hüsnühal ashabı da vardır. Fakat dev
şirme suretiyle alınan adamlar ekseriyetle bu 
kabîl hüsnü hal ashabından değil eşirradandır, 
bundaki kabahat» idare memurlariyle o vakitki 
zayifülkalb bulunan adliye memurlarindad.tr. 
Hapisaıielerde bile zaptedemedikleri eşhası baş
larından aşırmış olmak için cepheye gönderdi
ler. Abdülkadir Kemali Bey bunların cephede 
yüzde seksen veya yüzde yüz hayatiyle hizmet 
ettiklerini iddia buyurdular. Bendeniz cephede
ki hizmetlerini bilemiyorum. Fakat cepheden 
avdetlerinde dağa çıkmak suretiyle zavallı mil
letin malı ile namusu ile hayatı ile oynıyan bir
çok eşirranm bulunduğunu biliyorum ve bun
lardan bilhassa dairei intihabiyemdeki Gönan, 
Manyas muhiti ahalisinden olanların bâzıları
nın esamisini burada sayabilirim. Hattâ bu ka
bil kimseler bugün bile Yunan'a hizmet ediyor. 
Rica ederim af meselesinde böyle semahat gös-
termiyelim. İyi tetkik edelim. Eğer içlerinde ek
seriyet şayanı af ise o zaman affedelim. Değilse 
tetkik edelim. Bunları af etmek suretiyle mille
tin başına tekrar bir belâ getirmiş olmıyalım. 
(Doğru sadaları) 

SALlH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar, Hü
kümetin bugünkü teklif etmiş olduğu bu af me
selesi pek de düşüncesiz bir şey değildir. Çünkü 
meseleyi evvelinden düşünmek icabeder. Düşü
nürsek kimlerin affını- Hükümet teklif etmiştir. 
Sefalet-dolayısiyle. hırsızlık yapan• veyahut ee-
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halet saikasiyle katil yapan eşhasın affını tek
lif ediyor. Evvelâ şurasını arz etmek isterim ki, 
çok kere kaatil melun olduğu gibi çok kere de 
maktuller melun olur. Bu da hadisi şerif meali
dir. Çünkü bir kaatil niçin katil gibi müstekreh 
bir fiil yapmıştır. Bir kaatil ika etmiş olduğu 
katli acaba ne maksat üzerine yapmıştır, bu ci
hetler mucibi tetkiktir? Acaba taammüden bir 
katilmidir veyahut hangi mesail üzerine iptina 
etmiştir? Bizim için pek fena tasavvur ettiğimiz 
bir fiili katil ika edebilecek bir kaatil onun ya
pacağı şeyi düşünmiyerek öyle lüzumsuz yere 
mi yapmıştır. Her ne olursa olsun kanun bu 
meseleyi ceza telâkki ederek bir şahsı öldüren 
bir adama kaatil nazarı ile bakar. Burasını ara
maz. 

Şimdi ikinci bir meseleyi izah edelim. Acaba 
. fiili katli irtikâbeden bir adamı hapse koyup öl

dürmek bunun şer'î bir cezası mıdır. 
Sonra cezanın af meselesine gelince (îdilû nü

ve akrabü bittakva) acaba bu âyeti kerimenin 
mazmununda cezanın hüsntiihsaniye malik olan 
bir adam üzerinde yine bir ceza olduğunu 
clüşünmezmiyiz ? (Kendi şahsına, sadaları) Mü
saade buyurursanız bir hikâye anlatayım. (Hi
kâye istemeyiz, sadaları) 

SIRRI B. (îzmit) — Hükümet hukuku umu
miye kısmını affediyor. Hukuku şahsiye kısmı 
bakidir. 

S A L İ H ' E ! (Erzurum) — Hükümet hukuku 
umumiyeyi affettiği gibi bâzı vakayide huku
ku şahsiye de onun peyki olur. Onun arkasın
dan sürükler gider. Hoca efendiler ve tarihşi-
naslar çok iyi bilirler ki, Hazreti Ömer Radyal-
lahu anhın zamanı hilâfetinde Medinei Münev
vere'yi ziyarete gelen bir ârabi Medinei Münev-
ver'e bahçelerine yanaşırken bindiği devesi bir 
bahçede ağacın yaprağını kopardığı için bahçe 
sahibi bir taş alıp atarak deveyi öldürdü. De
veci bundan müteessir olarak necip bir deve
sini öldürdüğü için o da bir taş atarak bahçe 
sahibini öldürdü. Bunu tuttular huzuru Ömer'e 
götürdüler. Hazreti Ömer sordu, niçin bu işi 
yaptın? Dyedi ki; ya Ömer muktazayı cehalet, bu 
bana bir taş attı, necip bir devemi öldürdü. Ben 
de ona bir taş attım her nasılsa isabet ederek 
kendisi öldü. Hazreti ömerbuynrduki ; öyle ise 
ben âdil bir Halifei Müslüminim, hükmü kısas 
senin hakkındır. Şenin- idamına- hükmettim. 
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Dedi. Kabul ettim ya Ömer, fakat rica ederim,. 
ben müslümanım, Medinei Münevver'ey i ziyarete 
gelirken yanımda beş yaşında bulunan küçük 
kardeşimi getirdim. Bu nezdimde mahfuzdur. 
Bunun vasisiyim. Yanımda mahfuz olan birçok 
emanetullah vardı ki, bunları bir toprağa göm
düm. Müsaade buyurursanız bunun irsini ora
dan alıp size getireyim, hilâfet namına siz de 
alınız, o yetimin hukuku kaybolmasın. Sonra 
hükmü kısası ifa edin. Hazreti Ömer; sana kim 
kefil olur ki, seni üç gün imhal edeyim, dedi. 
Hiç düşünmiyerek, karşısında Ebuzer gibi fe
dakâr bir ashap oturuyordu, dedi ki, benim ve
kilim şu kahraman adamdır. Ebuzer'e sordu, ka
bul eder misin? Buyurdu ki : Kabul ediyorum, 
kefil oluyorum. Ama üç gün sonra gelmezse 
seni asarım, dedi. O da kabul eder ve kefalet 
eylerim, dedi. Arabi gitti, yetimin paı asını al
mak için. Üç günden nasıl ise biraz teehhür etti. 
Hayvanı yorulmuştu. Üç gün sonra Ebuzer'i 
-Hazreti Ömer astırmaya müheyya iken deveci 
geldi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tarih 
okuyoruz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Tarih okuyoruz 
ama çok* güzel... Hazreti Ömer, işte bir dakika 
daha gelmeseydin, Ebuzer'i öldürüyordum, dedi. 
O adam ben hükmü şeıtye razıyım teslimü nef-
settim, dedi. Sen ne cesaretle teslimi nefsettin, 
dediler. Dedi ki; dünyada ahdine vefa eder 
adam kalmamış, denmesin, diye. Ben ahdetmi
şim ve söz vermişim, elbette döneceğim, dedi. 
Hazreti Ömer Ebuzer'e sordu ki : Ya Ebuzer sen 
neden kefil oldun? (Bunlar başka şey, sadaları, 
gürültüler) Hazreti Ebuzer de dedi ki : Dün
yada hamiyet kalmamış mıdır ki, ben kefil olmı-
yayım. O adam bana hitaben diyor ki; benim 
kefilim budur. Sonra bunu dinler dinlemez Haz
reti Ömer dedi ki, ben de bu adamı affettim. 
Dünyada affı yapacak bir adam kalmamış mı
dır? Ben de onu affettim. 

Efendiler, biz Müslümanlar her şeyi affede
riz. Irz meselesine mütaallik hususları affedenle
yiz. Bunu hattâ hukuku beşer itibariyle Allah 
dahi affetmez. Tekliften yalnız bu meseleyi kal
dırmak lâzımdır. 

HAMDÎ NAMIK B. (İzmit) — Emirde o ka
yıt vardır. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Yalnız şunu arz 
edeyim ki, bit af meselesinde cebren fiilişeni, 
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zina mürtekipleri de affolunmasınlar. Yoksa be
nim babamı dahi öldürenin hapisaııelerde yat
masına hiçbir hamiyet hiçbir insan razı olamaz. 
Binaenaleyh, üç milyon lira çürütüyoruz. Bu 
adamlar hakikaten şu harb esnasında da gitti, 
harb yaptılar. Ve yine temenni ederim ki, inşa-
allah yakın bir anı mesutta yine bu fedakâr 
müslümanların bir affı umumisini bu kürsüden 
teklif edeceğim. 

İSMET B. (Çorum) — Usulü müzakereye 
dair söyliyeeeğim. 

Efendim, bütün arkadaşlarımın mütalâasına 
ait tekliflerinde bu kanunun zarureti adliyesin
den hiç bahsolmadı. Ortada bir teşevvüşü adlî 
var. Bir zarureti adliye var. 

REİS — Efendim, usulü müzakereye dah
ini söyliyeecksiniz ? 

İSMET B, (Corum) — Hayır... 
REİS — Öyle ise efendim, sizden evvel söz 

istiycnler var. 
İSMET B. (Corum) — Efendim, bendeniz 

teklifteki zaruretten bahsedeceğim. 
REİS — Efendim, olmaz ki... 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR-

RİRİ ŞEVKET B. (Sinob) — Efendim, arka^ 
daşlardan bâzıları kanunun Harbi Umumiden 
sonra alınanlara da şümulü olup olmıyacagını 
sordular. Zannederim encümenin esbabı mucibe 
ınazbatası ve kanunun birinci maddesi bu bapta 
sarihtir. Çünkü o kanun yalnız Harbi Umumiye 
mahsus olarak neşredilmiştir. - Kararnamedir. 
Kanun demeyin - Harbi Umumiye mahsus olarak 
neşredilmişti. Binaenaleyh bil kanun da karar
name dairesinde tanzim edilmiştir. Qu halde 
Harbi Umumiden sonra olanlara şümulü yoktur. 

İkincisi, Basri Bey biraderimiz hukuku umu-
miyenin katiyen affedileni iyeeeğinden ve yalnız 
affedilebileceklerin hukuku şahsiyedcn ibaret ol
duğundan bahsettiler. Halbuki zannederim ki, 
emir berakistir. Hukuku şahsiye hiçbir vakit 
affedilemez. Ancak onu affedecek müddeii şahsi
dir. Hukuku nmumiyenin affedilmesi usulü ma-
lûmalinizdir. 

Sonra efendim, birçokları dağ başında şeka
vette bulundular, denildi. Esasen vaktiyle neşro
lunan bir kararname mucibince bu gibi şakiler 
affedilmişlerdir. Asker firarileri ve hattâ şaka-
vette bulunanlar dahi affedilmiştir. Onlar ara
dan çıkmıştır. Yalnız bu biçareler kalmıştır. 

Sonra efendim., üçüncü bir meşaleden Salih 
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efendi biraderimiz bahsettiler ki: Af, ırz mesele
sine mütaallik olmasın. Esasen bu gibi mahpu-
sin ve mahkûmin hapishaneden alınırken cürüm
ler nazarı itibara alınmıştır. Yani namus mese
lesinden dolayı mahkûm olanlar hapishaneden çı
karılmış eephei harbe gönderilmiş değillerdir. 
Onlara bu kanunun katiyen şümulü yoktur. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Efendim, hatır ni-
şanıâlinizdir ki, bizde askerlik büyük bir şeref
tir. (İşitemiyoruz, sadaları) Askerlik heyeti içti-
maiyemizin itikadına göre büyük bir şereftir ve 
şimdiye kadar askerlik hususunda şakilerin bir 
nasibi olmadığını cümlemiz teslim ederiz. Kürek 
cezasiyle mahkûm olanlar ve kalebentlik cezasiy-
le mahkûm olanlar, hukuku medeııiyeden sakıt 
olanlar ellerine silâh alıp da kendileri için bir şe
ref taşımak hakkını heyeti içtimaiyemiz arasında 
haiz değillerdir. (Doğru, sadaları) Ve bu haki
kati ahlâkiye idi ki, gayet nafi ve gayet müsmir 
idi. Bidayeti muharebede bu şakilerin de eline 
silâh verilmesi keyfiyeti tasavvur edilerek muvak
kat bir kanun ve kararla onları da askere aldı
lar. 

Fakat bu bir zarureti harbiye meselesi de
ğildi. Bunu cümlemiz teslim ederiz. Ondan mak
sat başka idi. Bu adamların göreceği iş de baş
ka idi. O maksat o kadar sakîm idi ki, hepimiz 
teslim ederiz. Binaenaleyh bu adamlar elleri
ne silâhlarını aldıkları gibi derhal dağlara çık
tılar ve herkese italei desti tecavüz ettiler ve 
hattâ burada bir mesele zikredebilirim ki.... 

ABDÜLKADlK KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Beraeti zimmet asıldır. 

BEHÇET B. (Devamla) — Ve hattâ bura
da bir mesele zikredebilirim ki, tamamiyle ha
tırımda değildir, bunu hükkâmm birisi nak-
letmişti bendenize. Dedi ki ; bir fiilî şeni icrası 
zımnında birinin pederini veya amcasını katle
den kimse bu kanuna tebaan hapisaneden eline 
silâh verilip de çete olmak üzere gönderildi. O 
adam hapisaneden çıkıp da orduya girdiği za
man o kızın babasına veyahut amcasına bir tel
graf verdi. Dedi ki: Şu kadar lira falanca vak
te kadar gönder bana, aksi takdirde ben ha
pisaneden çıktım ve illâ seni de mahvederim. 
O para gelmediği için gitti, ikinci bir vak'a da
llı a ihdas etmiş oldu. Aynı suretle işte bugün 
affetmek hususunda kanun vaz 'etmek arzu et
tiğimiz eşhas bu kabîl eşhastır. Bunların heye
ti içtimaiye arasında ikide bir naili af olarak 
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tezyidi cüretlerine sebebiyet vermek, bizim için 
katiyen lâyık değildir. Binaenaleyh bu kanu
nun tamamiyle reddini teklif ediyorum. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim, ben
deniz bu kanunun lehinde idarei kelâma başla
mazdan evvel mütarekeye kadar mürekkebi ku
rumadan birbiri arkasına yapılan afların daima 
aleyhinde bulunduğumu Heyeti Celilenize arz 
eylerim. Binaenaleyh bu afları kabul etmek 
zaruretinde bulunduğumuzdan dolayı.... (Ne za
rureti sadası) Arz edeceğim. Bendeniz esbab ve 
zarureti encümende nasıl muvafık buldumsa 
burada da kanaatimi şüphesiz müdafaa etmek 
hakkımdır. Heyeti Celileniz tabiî muvafık gö
rürlerse kabul ederler. 

Efendim, bir defa gerek cünha ve gerek ci-
niy-etle mevkuf ve mahkûm olanlardan - Behçet 
Beyefendinin buyurdukları gibi - hakikaten cep
heye -gitmek için değil, belki eline bir silâh ge
çirerek hasmından intikam almak için Ihapisa-
nedcıı çıkıp eline silâh geçirir geçirmez dağla
ra çıkanlar var ve bunlar ekseriyeti teşkil edi
yor, cepheye giderken firar edenler var. Ve 
cepheye gittikten sonra firar edenler var. Fa
kat bizim aflarını istediğimiz bunlar değildir. 
Fakat maatteessüf bizim aflarını istediğimiz bu 
adamlar olmamakla beraber Hükümet bunları 
affetmiştir. Bunlar affediliyor, dışarıda gez
dikleri halde, hakikaten Hükümetin, tevdi et
tiği vazifeyi sonuna kadar namuskârane ifa 
edenler ve vazifesini ifa edip kıtasından birer 
terhis tezkeresini alıp, ben vazifemi ifa ettim, 
binaenaleyh Hükümetin vaadi veçhile şu vazi
feme mükâfat olmak üzere bakiyei müddeti ee-
zaiyemin affı icabeder diye Hükümete müraca
at edenleri içeriye tıktılar. ^İşte bu adamlar 
müracaat etmişlerdir. Ve. bu adamların müra-
caatı üzerine biz böyle bir kanun kabulünü za
ruri gördük. _ 

Efendiler, şimdi Şevket Beyefendi encümen 
namına kanunu müdafaa ederken evvelce ka
rarname şeklinde çıkan bir kararnameye kanun 
(lemislerdi. O Adliye Nazırı İsmail Sıtkı Bey 
zamanındadır. 1330 tarihinde çıkmıştır. O ka
rarnamede bilmem şöyle hareket eden, böyle 
hareket eden asker firarileri kamilen affedil-
mistir, denilerek bu suretle affedilmiştir. Bi
naenaleyh bu suretle sevk ettiniz; yani Behçet 
Beyefendinin ve sair bu kanunun aleyhinde bu
lunan zevatı kiramın müdafaa ettikleri eşhas 
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maatteessüf bugün dışarda serbest geziyor ve I 
bugün bu kanunda afları teklif edilen ve hak
ları temin edilecek olanlar cephede namus-
kerâne bir surette ifayı vazife ederek elinde tez
keresiyle memlekete gelip Hükümete : İşte ben 
vazifemi ifa ettim. Siz beni affedecektiniz diye 
müracaat ettikten sonra hapse atılmışlardır. Bi
naenaleyh o adamlar için mürajcat edilmiştir. 
Yoksa bunların haricinde bir fert yoktur. Onun 
için efendiler, bir zarureti adliye vardır. Ya 
Heyeti Celileniz bu kanunu kabul edecek, veya
hut 1330 tarihindeki kanunu ilga edip de o ka
nunlardan istifade edenleri yani eski mahkûmi
yetlerini veyahut hakkındaki tahkikatın ikma
li ile neticesine kadar; bunlar hakkında muame
le ifası için takibatı kanuniye icrasını ya emir 
veyahut bu kanunu kabul edecektir. îşte kanun 
bu zaruret karşısında kabul edilmiştir^ Hakikat 
te bundan ibarettir ve arz etmek istediğim bu
dur. Adalet de bunu ieabeder. Rica. ederim, şe
kavet icra etmişler, bilmem ne etmişler diye 
hissiyatı tahrik edip de ortada bulunan bir hak
kı kanuniyeyi ref'etmek suretiyle birçok kim
selerin mağduriyetine sebebiyet vermiyelim. 

NAFÎZ B. (Canik) — Efendim, rüfekayı • 
muhtereme lâyihai kanuniyeyi müdafaa eder-
'ken mütemadiyen bir vaitten bahsettiler. Ben
deniz Meclisi Âliye her şeyden evvel şurasını 
arz etmek isterim ki, zikredilen kanunda vadi 
mutazammm esaslı bir sarahat yoktur. Eğer o 
kanunda, yani mahbusinin hapisaneden alınıp 
cepheye, hattı harbe şevkini emreden bir ka
nunda bir vait bulunmuş olsaydı, affı için ikin
ci bir kanuna lüzum yoktu. Çünkü madem ki, 
vait varmış, o kanun da elyevm meriyülicradır. 
binaenaleyh, halen bunlar affedilmiş olurlar. O 
kanunda hatı harbe sevk edilip de hüsnü hiz
met ve bilhassa fedakârlıklarına mütedair ma
fevk 'kumandanları tarafından muta ve mensub-
oldukları kolordu ve ordu kumandanları tara
fından musaddak - nazarı dikkatinizi celbede-
rim, kanun gayet esaslı bir surette raptetmiştir, j 
affı gelişi güzel bırakmamıştır - kolordu ku- ı 
mandanlarmca musaddak vesikası bulunan ef
radı affedilecektir, denmiştir. Bu da hapisane
den böyle başıboş bırakılan birtakım eşirradan 
bir menfaat, bir fedakârlık elde edebilmek mak- | 
şadına • matuftur. Şimdi hakiki fedakârlığı ve I 
hüsnü hizmeti rüyet edilen; »görülen mânasını j 
alelıtlak bir vait telâkki ederseniz, o vakit ye-
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J niden bir kanuna lüzum yoktur. Bir kere hüsnü 

hizmeti nedir? Bir asker bir bölüğün önünde 
bulunur, düşmana cansiperane hücum eder ve 
ilk defa bayrağı bir tarafa reks eder, düşman 
»cephanesine ateş verirse, işte bu bir fedakârlık-

I tır-ve işte kanundaki af bunlara maksuttur, 
I efendiler, affı ibzal ederseniz Hükümet şeklin

den çıkarsınız, af daima zaaf alâmetidir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Zaferi takib-
eden aflar? 

NAFİZ B. (Devamla) —• Zaferi takibeden 
aflar başkadır. Seferberlik içerisinde öyle aflar, 

I öyle mantıksız 'aflar olmuştur ki, şimdi kanunun 
lehinde bulunan arkadaşlarım, güya onu terviç 
için söylemişlerdir. Bendeniz de aleyhinde bu
lunduğum için yine o misallerden birisini zik
redeceğim. Meselâ askerlikten firar ederek, hali 
şekavette bulunan kimseler yirmi gün zarfında 

i dehalet ve iltica ederek affedileceklerdir, denil
miştir. Askerlikten firar edip de on kişiyi 
öldürmüş, yirmi kişiyi soymuş olanlardan az 
çok aklı olanlar gelmiş de ben iltica ediyorum, 
demişse, o, a ff edilmiştir, fakat şekavet etmiyen 
kimse idam edilmiştir. Bu kadar mantıksızlık
lar (olmuştur. Fakat yine sizi temin ederim, ben 
işin içinde bulundum. Askerlikten kaçan, bil
hassa hapisanelerden çıkartılıp cepheye sevk 
olanlardan yüzde doksan beş nispetinde kaçan 
ve şekâvete sülük eden kimselerden katiyen bir 
tanesi teslim olmamıştır. Ben en mühim mmta-
kada, şekavet muhitinde vazifedar bir me
murdum. Orada katiyen bir kişi bile iltica et
memiştir. Hepsi şekavetlerine devam etmişler
dir. Binaenaleyh o şakileri affederseniz, hem 
bunların hapisaneîerde bir cürümleri vardır. 
hem de Hükümeti iğfal etmişlerdir. -Cepheyi 
harbe gitmişler, yarı yoldan dönmüşlerdir. Hü
kümeti bütün harb içerisinde işgal etmişlerdir. 
Ahalinin emniyetini ihlâl etmişlerdir, ahalinin 
ırzını, malı, hayatını daima tehlikeye düşür
müşlerdir. Buna mükâfatan arzu ederseniz bu 
kanunu kabul edin ve bunları dışarıya çıkarın. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim, zatî meseleyi iki noıktai na
zardan teşrih etmek lâzımdır, zannederiz. 

Evvelâ bendeniz kanaati fikriye ve şahsiye-
mi söyliyeyim : Her hangi bir cürüm ki, ika edil-
miyeeektir. Ne teşkilâtı adliyeye, ne jandarma-

I ya, ne de Hükümete lüzum vardır. Her cürüm ki 
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asayişi, şahsın hukukunu ihlâl etmiştir, mem
leketin saadet ve intizamını ihlâl etmiştir. 
Mücrim mutlaka cezasını çekmeli, cezasını gör
melidir. Fakat burada mevzuubahsolan, affı 
umumi meselesi değildir. Burada teklif edilen 
şey yine milletin efradı askeriyeye vadettiği 
bir şeyi infaz ve iucazdır. 19 Şubat 1330 tarih
li Kanun mucibince... 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Kanun 
değil, kararname. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — 19 Şu
bat 1330 tarihli Kanun diyorki; hapishaneler
de cünha ve cinayetten dolayı mahkûm ve mev
kuf bulunanlar filân filân zevattan mürek
kep bir komisyon marifetiyle ayrı ayrı naza
rı tetkikten geçirildikten sonra hüsnühalleri 
tasdik edilenler, kıtalarında hüsnühizmet et
tikleri kolordu veya müstakil fırka kumandan
lıkları tarafından tasdik olunanlar hakların
da badehu af muamelesine teşebbüs edilmek 
üzere cepheye sevk olunurlar. Şimdi her han
gi bir cürümden dolayı 1330 senesi zarfın
da, gerek maznunen ve gerek mahkûmen ha
pishanede bulunan bir adam hapishaneden 
çıkarılmış ve kendisine denilmiş ki, git cephe
ye harb et, eğer hüsnü hizmet edersen seni af
fedeceğiz diye vâdedilmiş. Bu adamlar cep
heye gitmişler. Hizmet etmişler veya etmemiş
ler. Şimdi harbten dönmüşler. Bugün Adliye 
Vekâletinde üç dört tanesine tesadüf ettim. 
Biri diyor ki, ben İrak cephesine gittim vazi
feyi vataniyem i hüsnüifa ettim, elyevm hüsnü 
hizmetine dair şahadetname verecek ne fırka 
kumandanım var, ne kolordu kumandanım var
dır. 19 Şubat 1330 tarihli Kanun mucibince 
ben af istiyorum. Bu vaziyet karşısında ve bu 
imkânsızlık karşısında her halde bizim vicdan
larımıza büyük bir vazife tereddübediyor. 
Bu adam ya hüsnühizmet etmiştir. Ya etmemiş
tir. Etmediğini bilmediğimize nazaran affet
mek lâzımdır. 

NAFÎZ B. (Oanik) — Etse idi bu vakte 
kadar gelirdi. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Sani
yen, esaret, salisen muhtelif vesaik. Malûmu-
âliniz Harbi Umumi de mürettep müfrezeler 
çoğalmıştır. Bâzı hususatta fırka, kolordusu 
tâbiri askerisi gayrikabili istimal bir halde 
kalmıştır. Onun için Heyeti Vekile bir karar 
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teklif etmiş idi, o zaman bendeniz de Adliye 
Encümeninde bulunuyordum. Bu teklif muci
bince; hakkı mahfuz kalanların hakkını iptal 
etmekten ise askerliğini ifa edenler evvelce 
kendilerinin hapishaneden tahliyesini icabeden 
cürümden dolayı takibolunmıyacaktı. Yoksa Na
fiz Beyin dediği gibi değildir. Affı teklif olunan 
cürüm, kendinin tahliye olunduğu esnada 
ya mezuniyetine ya mahkûmiyetine sebebolan 
cürümdür. Şimdi bir müddeiumumi bu suretle 
mahkûm olanları tutup hapsediyor. Kararı in
faz ediyor veyahut muhakemesine devam ediyor. 
O cürümden dolayı bugün bunları affediyoruz. 
Yoksa tahliyeden sonra irtikâbettiği cürümden 
dolayı affetmiyoruz. Binaenaleyh bendeniz bu
rada Adliye Vekili olmak dolayısiyle tabi
at iyle affın aleyhinde olamam. Bendeniz bir 
vekilinizim. Fakat haklarını hukuku askeriye
sini iddia eden bir zatın, hakkın yoktur 
diyerek, hakkını iptal etmektense hüsnühiz-
metini terhis tezkeresiyle ve sairesiyle ispat 
edenler hakkında 19 Şubat 1330 tarihli Kanun 
mucibince hareket etmek lâzımdır. 

BÎR MEBUS Bey — Yüz bin kişilik bir ordu 
bozulduktan sonra hangisinin eline bir vesika 
verilecek? 

BÎR MEBUS Bey — Hüsnühizmet edip et
mediğini kim tasdik edecek? 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Hüsnü 
hizmet ettim diyor. Etmediğini kim bilecek? O 
halde, efendim, elindeki terhis vesikası güzel bir 
vesika olabilir. (O da yok, sadaları) Efendim, 
vazifei askeriyesini ifa kaydı mutlaktır. îfa etti
ğini ispat ile mükelleftir. 

ABRÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—- Yahut hüsnü hizmet etmiyenleri, başka bir ka
nun affetmiyor. Zaten... O mevzuubahis değildir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Evet 
efendim, ceraımi askeriye affedilmemiştir. (Mü
zakere kâfi, sadaları..) 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Meclisi Âliye 
bir kararı hatırlatmak istiyorum. Efendim, ve
sika hakkında Meclis evvelce bir karar ittihaz 
etmiştir. Meclis evvelce, terhis teskeresi hüsnü 
hizmet için kâfidir, kararını vermiş ve o suretle 
encümene göndermiştir. 

REÎS — Efendim, müsaade buyurursanız beş 
tane takrir vardır. Onun için reye koyacağım. 

Müzakereyi kâfi görenler, lütfen el kaldırsın
lar. Müzakere kâfi görüldü. 



O halde madde 
Onları okuvacağız. 
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hakkında tadil teklifi var. 

Kiyaseti Celileye 

Darülharbe sevk olunan mahkûmin ve mevku-
finin takibat ve mücazatı müeccelelerinin bilâ-
kaydü şart laâlettâyin afları muvafık olmadığın
dan maddenin berveçhi zir tâdilini teklif ederim. 

Madde 1. — Cinayetle maznun... İlâh. hak
larında takibat icrası. tecil edilmiş olan eşhasın 
mahallî ahzıasker şuabatmda mukayyet fira
rilerden maadası hukuku şahsiyeye halel gelme
mek şartiyle affolunmuşlardır. 

Muş 
Mahmud Said 

Kiyaseti Celileye 

Darülharbe sevk olunan mevkuf veya malık -
minin sahayı harbde geçirdikleri müddet, müd
deti cezaiyeye mahsubedilir, şeklinde maddenin 
ta dil en kabulünü teklif eylerim. 

Siifd 
Hacı Nuri 

Kiyaseti Celileye 

3330 senesinde mahkûm olup icabatı harbiye 
olarak askere sevk olunup avdet edenlerin hali 
hazır harb netieei kafiyesine kadar tecilini teklif 
eylerim. 

.14 Temmuz 1337 
Konya 
Arif 

Kiyaseti Celileye 

Birinci maddede dermeyan olan seferberlik
ten, mütareke akdine değin, demekten ise affın 
işbu kanunun tarihi neşrine değin, darülharbe 
giden umum eşhasa teşmilini teklif eylerim. 

Kırşehir 
Kıza 

Kiyaseti Celileye 

Derdesti müzakere olunan kanunun birinci 
maddesini berveçhi âti tadilini teklif ederim. 

Madde 1. —• Cinayet ve cünhadan dolayı su
reti kafiyede mahkûm oldukları halde 19 Şubat 
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1330 tarihli Kanıma tevfikan seferberliğin ilâ
nından mütarekenin akdi tarihine kadar askere, 
alman ve o tarihe kadar askerde bulunan eşhasın 
silâh altında geçirmiş oldukları müddet, müddeti 
eezaiyelerinden mahsubedilir. Cinayet ve cünha
dan dolayı maznunen. mevkuf iken aynı şekilde 
hizmeti askeriyeyi ifa etmiş olanların muhake
mesi intaç ve hapis cezasına mahkûm oldukları 
takdirde bu mahkûmiyetleri hizmeti askeriyele
rinden badelmahsup fazla cezası infaz olunur. 
Her iki surette hukuku şahsiyeye halel gelmez. 

14 Temmuz 1337 
Elâziz 
Rasim 

Riyaseti Celileye 

Cebren fiili şeni maddesinden mahkûm olan
lar, müstesna olmak üzere kaydının Hükümetin 
teklifine ilâvesini teklif eylerim. 

14 Temmuz 1337 
Erzurum 

Mehmed Salih 

Kiyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Harbi Umumide hüsnü hiz
met ve fedakârlığı görülenler varsa vesikalarına 
istinaden haklarında ayrı ayrı affı hususi istih
sali lâzımgeleceğinden işbu kanun lâyihasının 
reddini teklif ederim. 

Canik 
Ahmed Nafiz 

KÂTİP MAHMUD SAÎD B. — Efendim, 
iki teklif daha vardır, redde dair. Birisi Anteb 
Mebusu Yasin Beyin, diğeri de Tokad Mebusu 
Hamdi Beyin. 

Riyaseti Celileye 

Mahkûm inin affı hakkındaki kanunun heyeti 
uıuumiyesinin reddini teklif ederim. 

Tokad 
Hamdi 

Riyaseti Celileye 

Cinayetle müttehim ve mahkûm olup cephe
lerde ibrazı fedakâri eden eşhasın afları muva-
fıkı ahkâmı kuran olup olmadığının tetkiki zım-
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nında ulemadan müteşekkil bir heyeti ilmiyeye 
havalesini talebederim. 

Konya 
Abdülhalim 

REİS — Efendim, tadil tekliflerini birer bi
rer reyi âlinize arz ediyorum. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey, 
usulü müzakereye taallûk eden bjr takrir var
dır, zannederim tehirini teklif ediyor. Bidaye-
ten o takririn reye konması lâzımgelir. 

REÎS — Hangisi, efendim? 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Okunan tak

rirler içinde tehir talebeden bir takrir vardır. 
REÎS — Evet efendim, Konya Arif Beyin 

takriridir. (Tekrar okundu) Bir madde teklif 
ediyorlar, bu takrirle. 

(Muş Mebusu Mahmud Sait Beyin takriri 
tekrar okundu). 

REÎS — Nazarı itibare alanlar lütfen el kal
dırsın. Nazarı itibare alınmadı. 

(Sürd Mebusu Hacı Nuri Beyin takriri tek
rar, okundu.) 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın 
nazarı itibare alınmadı. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, evvelâ ret 
takrirleri reye konmalıdır ki, reddedilirse tadile 
lüzum kalmaz. Bir kere kanun kabul edilsin ya
hut reddedilsin, ondan sonra tadilâta geçilsin. 

REİS — Efendim, şimdiye kadar müteamel 
olan usul Veçhile ret teklifleri evvelce reye ko
nulmuyor. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Nizamname 
sarihtir. Nizamname mucibince en aykırı teklif 
hangisi ise en evvel o reye vaz'olunur. Binaen
aleyh bu hususta ret takrirlerini reye koymak, 
kanunun kabul veya reddedildiğini anlamak lâ
zımdır. (Doğru, sadaları) 

REÎS — öyle bir şey Nizamnamede mevcut 
değildir. Tadilnameler daima maddei asliyeden 
evvel reye vaz'olunur. Binaenaleyh tadilname-
leri okuyacağız. 

(Konya Mebusu Arif Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Takriri nazarı itibara alanlar lüt
fen el kaldırsın. Nazarı itibara alınmadı. 

(Elâziz Mebusu Rasim Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bu mealdeki takriri evvelce reddet
miştiniz. Binaenaleyh bu da reddedilmiştir. 
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(Erzurum Mebusu Salih Efendinin takriri 

tekrar okundu.) 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Kabul olunmadı. 
(Kırşehir Mebusu Rıza Beyin takriri tekrar 

okundu.) 
. REİS — Nazarı itibara alanlar lütfen el kal
dırsın. Nazarı itibara alınmadı. 

(Abdülhalim Çelebi Efendinin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Nazarı itibara alanlar lütfen el kal
dırsın. Nazarı itibara alınmadı. 

Şimdi efendim, ret takrirleri var, bunlar da 
Yasin Bey, Nafiz Bey, Tokad Hamdi beylerin
dir. Bu takrirleri kabul edenler lütfen el kal
dırsınlar. (Gürültüler) (Ekseriyet var sadala
rı) Bu takrirleri nazarı . mütalâaya almıyanlar 
lütfen el kaldırsın efendim, takrirler nazarı 
itibara alınmadı. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz: 

Darülharbde hüsnühizmet ve yararlık ibraz eden 
mahkûminin müddeti mahkûmelerinin affına 

dair Kanun 

MADDE 1. — Cinayetle maznun ve mah
kûm ve cünhadan dolayı maznunen mevkuf ve 

mahkûm olup da Mükellefiyeti Askeriye Kanu
nuna ve darülharbe gidecek eşhasın tecili taki
bat ve umhakematma dair olan 19 Şubat 1330 
tarihli Kanuna tevfikan Seferberliğin ilânın
dan mütarekenin akdi tarihine kadar askere 
alınan ve o tarihe kadar askerde bulunmaları 
dolay isiyle her ne suretle olursa olsun mukad
dema işledikleri cürümden dolayı haklarında 
takibat icrası tecil olunan eşhas hukuku şahsi-
yeye halel gelmemek şartiyle affolunmuşlardır. 

NAFİZ B. (Canik) — Reis Bey, bu hususta 
zühul ettiniz, binaenaleyh anlaşılmadı. Bende
nize kalırsa tekrar reye koyunuz. (Ekseriyet 
reddi hakkında rey verdi sadaları) 

İSMET B. (Çorum) —Rei s Bey adlile iş 
görmüştür. (Gürültüler) 

JjîEİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Dahili

ye ve Adliye Vekilleri memurdur. 
REÎS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen 

el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Efendim, kanunun heyeti umumiyesini ka-

2. — Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Beyin. Si
nob kalesinin ne lüzum üzerine tamirine teşeb
büs edildiğine dair sual takriri ve Adliye Vekili 
Refik Şevket Beyin tahrirî cevabı*. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilerine 

Adliye Vekili Beyefendinin ifadelerinden an
laşıldığı üzere. Vekâlet Sinob kalesinin tamirine 
teşebbüs edip 1 800 lira tahsisat talebetmiştir. 
Bunun ne lüzum üzerine yapıldığının Adliye 
Vekâletinden sualini talep ve rica ederim. 

7 Temmuz 1337 
Sinob 

Rıza Nur 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Riyaseti Celilerinin 9 . VII . 1337 tarih 
479/973 numaralı tezkeresine rapten irsal olu
nan Sinob Mebusu Rıza Nur Beyin sualine ber-
veçhi âti arzı cevahplunur. 

Sinob kalesinin tamirine teşebbüs vâki de
ğildir. 

Tamirata teşebbüs ancak kale içinde bulunan 
ve mukaddema hapishane olarak kullanılmış iken 
harap bir halde bulunan yirmi dört oda hak
kındadır efendim. 

13 Temmuz 1337 
Adliye Vekili 
Refik Şevket 

-~H.— Bayezid Mebusu Şevket Beyin, hilafı 
usul tâyin edilen memurlarla eşkıyaya dair sual 
takriri ve Dahiliye VekiU Refet Paşanın tahrirî 
cevabı 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Üç meseleye temas eden zirdeki mâruzâtımın 
Dahiliye Vekâletinden müstaceliyet kararı ile 
sual Duyurulmasını teklif ederim. 
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I bul edenler lütfen el kaldırsın (tayini esami ile 

sedaları) Kabul edilmiştir. 
Cumartesi günü içtima edilmek üzere celseyi 

tatil ediyorum. 
I Kapanma saati : 6,5 

I 1. Geçen sene mezunen memleketime avdet 
j ettiğim sırada Refahiye ile Erzincan arasında 

ve müfrezei askeriyenin bulundukları Kıranhan 
ve Yerhan mevkilerinde ve devriyei askeriyenin 
telâki noktasında eşkiya tarafından soyuldu
ğumu batelgraf Riyaseti Celileye arz etmiştim. 
Yolcu bir arkadaşım da feci bir surette katlolun-
muştu. Aradan sekiz ay geçtiği halde henüz ne 
eşkıyadan kimse derdest ve ne de eşyayı mağ-
subeden bir şey zahire çıkarılmadı. Takibatı ka
nuniye ve icraiye yapıldı mı, teşebbüsten ne ne-

I tice hâsıl oldu? Bu baptaki hukukum mahfuz 
mudur? Emsalime nazaran kanunen mahfuz ol
ması iktiza eden hukukum ne vakte kadar mes-
kutunanh bırakılacaktır?. Şayet bu hukuk mes-
kut ise anlamak isterim. 

2. Memurinin gerek hukuk ve gerek terfi, 
ve terfihi kavanin ve nizamatı mevzua dairesin
de rüyeti muktazi ise Bayezid'de hayatı memu
riyetini ticaretle geçiren ve meşhudatım tahtın
da İran'dan dört bin koyun celp ve Erzurum'a 
sevk ile intifa eden sabık muhasebeci Bekir Sıd-
kı efendi nizamen Gümrük Rüsumuna tâbi olan 
mevaşii mezkûreyi yerli malı göstererek Hazine
nin beş bin küsur lira hukukunu menafii maliye
sine hasrile bu kadar sarih bir suiistimal ika 
eylediği bütün memleketimee ve Erzurum'ca ma
lûm iken meslekinin hilafı olarak birinci sınıf 
maaşla* Kağızman Kaymakamlığına tâyin ve ter
fi edildi. Bu zatın kaymakamlığa tâyini hakkın
da livadan vâki olan işara cevaben Dahiliye Ve
kâletinden gelen telgrafta mumaileyhin mesle
kinde terfii muktazi olup kaymakamlığa tâyini 
kanun hilafı gösterildiği halde mekâtibi âliyeden 
mezun olmıyan ve umuru idarede ihtisas ve hiç 
bir nüfuzu haiz bulunmıyan mumaileyhin hilafı 
nizam ve tebligat yeniden birinci sınıfa kayrıl
ması hikmeti nedir? Nizamnamei mahsusta hak
kı terfiin derecatı münderiç bulunmasına göre 
ne için riayet edilmiyor? Ahvali fevkalâdeye 
karşı tesadüf edilecek bu gibi mesail olabilir, fa-
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kat bunda fevkalâde olacak bir hal tasavvur | 
olunmuyor. 

3. Şark livalarına gönderilecek memurinin 
müstakim, halûk, namuskâr ve emzieei mahal
liye vâkıf olanlardan tefrik ve tâyini hikmeten, 
siyaseten ve idareten en ziyade itina edilecek 
bir noktai mühimmedir. Tasrihe lüzum görülmi-
yen tayinlerindeki ademiisabetin an bean gös
termekte olduğu fenalık âmâli nıeşruai milliye-
ye karşı süratle atılması lâzımgelen hatvelerin 
akim kalmasına YO binnetice vahamet tevlidine 
sebebiyet veriyor. Ezcümle hizmeti mukaddesei 
askeriyeden müstesna tutulmak fikriyle muhi
tinde efali mayube ile malûl ve sarhoşlukla meş
hur on sekiz yaşında şabemret bir çocuğun bir 
iki senelik Meclis kitabetindeki hizmeti il-e ye
niden tahrirat müdüriyetine terfian tâyin ve 
Meclisi idareyi livada sahibi rey bırakılması 
hiçbir vakit doğru olamıyacağı gibi, muhitin 
ehemmiyetiyle de kabili telif değildir. Mahaza 
bu gibi hilafı nizam ve kanun yapılmakta olan 
ahvalde Hükümeti seniyenin şevket ve azame
tini millet nazarında pek küçük düşüreceğin
den bu cihetin ıslahı hakkında gerek tahriren l 
ve gerek şifahen vâki olan müracaati çakira-
nem üzerine Dahiliye Müsteşarı Beyefendi ce
vaben mebusların sözüne itimadımız yoktur, 
katiyen bakamayız, tabiriyle karşılamıştır. Ha
kikaten Hükümetin bize itimadı yoksa beyhude 
yere hakiki mesail için bir daha şakkı şefe et-
miyelim. Ve milletin hissiyat ve arzusuna ter
cüman olarak Hükümeti izacetmiyelim. Bina
enaleyh gösterilen ademiitimat hangi esbaba 
müstenittir? Ve ne gibi itimatsızlık gösterilmiş 
ise tasrihi lâzımgelir ki, badema ona göre hattı 
hareketimi tâyin edeyim. 24 Haziran 1337 

Bayezid Mebusu 
Şevket 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 1 

25 Haziran 1337 tarih ve 844 - 414 nolu tez-
kerei sâmiyei riyasetpenahileri cevabıdır. 

Geçen sene mezunen avdet eyledikleri sıra
da Erzincan ile Eefahiye arasında kendilerini 
soyan şakiler hakkındaki takibat netayicine ve 
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Bayezid Muhasebecii sabıkı Bekir Sıtkı Efen
dinin birinci sınıftan bir kaymakamlığa ve on 
sekiz yaşında bir 'efendinin Bayezid Tahrirat 
Müdüriyetine sebebi tâyinine dair Bayezid Me
busu Şevket Beyin sual takriri mütalâa olun
du. 

Şevket Bey ile rüfekasmm eşyasını gasbe-
den -eşhasın hüviyetleri yapılan tahkikat ve tet
kikat üzerine tamamen zahire ihracedilmiş ve 
ancak merkumların Dersim'li olmaları ve mem
leketlerine firar eylemiş bulunmaları hasabiyle 
derhal derdestleri mümkün olamamıştır. Tahki
kat ve takibat devam eylemekte olduğundan 
merkumların yakında elde edilmeleri memul
dur. 

Bayezid Muhasebecisi Bekir Sıtkı Efendinin 
mutasarrıf vekâletinde gösterdiği iktidar ve eh
liyetine binaen Kağızman Kaymakamlığına tâ
yini Şark Cephesi Kumandanlığından, inha edil
diği gibi bu inha mutasarrıflıktan da tekrar 
olundu. O sırada kazayı mezkure müstacelen 
bir kaymakam tâyini de ieabeylemiş olduğun
dan esasen ikinci sınıf kaymakamlık maaşiyle 
Bayezid Muhasebecisi bulunan mumaileyh Be
kir Sıtkı Efendi birinci sınıf kaymakamlık ma
aşiyle Kağızman Kaymakamlığına tâyin olun
du. Mumaileyhin Bayezid muhasebeciliğinde bu
lunduğu sırada ticaretle iştigal eylemiş olduğu 
beyan edilmekte ise de, vekâletçe bu hususda 
malûmat mevcudolmadığmdan bu bapta tahki
kat icrası lüzumu Bayezid Mutasarrıflığına bildi
rilmiştir. Ve bu Şevket Beyefendi Bayezid Tahri
rat Müdürünün bâzı ahvalinden v)e henüz on sekiz 
yaşında bulunmasından dolayı tebdili lüzumun
da ısrar 'eylemiş ve hakkında usulen tahkikat 

' ve hakikate müstenit tetkikat yapılmadıkça mu
maileyhin azli caiz olamıyacağı tarzında veri-

| len cevabı ademiitimat şeklinde telâkki ede-
| rek arada bir suitefehhüm hâsıl olmuştur. Mu-
| maileyh Memduh Efendinin tarihi tevellüdü ve 
I ahvali hakkında tahkikat ve tetkikat icra etti

rilmekte olduğundan neticesine göre lâzımge
len muamelenin derhal icra kılınacağı tabiîdir, 
efendim. 12 Temmuz 1337 

Dahiliye Vekili 
Rifat 



T. B, M. M. Matbaası 


