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1. — Zaptı sabık hulâsası 80:81 
2. — Azayı kiram muamelâtı 84,103 
1 — Beşinci Şubeden Kanunu Esasi ve 

Tetkiki Hesabat encümenlerine intihabe-
dilen âza 

2. —• Erzurum Mebusu Salih Efendiye 
mükerrer ihtar cezası verilmesi 

3. — Lâyihalar 
1. —• Adana. Leylî Sultanisiyle Gazi-

anteb'teki Ticaret İdadisi için Maarif 
Vekâletinin 1337 bütçesine tahsisat ilâ
vesine dair kanun lâyihası 

2. —• Katil maddesinden yedi buçuk 
sene küreğe mahkûm Reşidoğlu Meh-
med'in bakıyei müddeti cezaiyesinin af
fına dair kanun lâyihası 

3. — Arzı istiman eden kaatil Ilyas ve 
refiklerinin bakıyei müddeti cezaiye!eri
nin affına dair kanun lâyihası 

4. —• Tehcir ve taktil suçundan dolayı 
İstanbul Divanı Harbince mahkûm edilen 
Jandarma Binbaşısı Tevfik Beyin aile
sine maaş tahsisi hakkında kanun lâyi
hası 81 

5. — Sulh hâkimleri Kanunu muvak
katinin yirminci maddesinin tadiline ve 
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doksan dördüncü maddesinin ilgasına dair 
kanun lâyihası 82 

4. — Teklifler 82,84 
1. — Kütahya Mebusu Besim Atalay 

Beyin, Ankara'da bir Mehterhane vü 
cüda getirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/40J) 82 

2. — Edirne Mebusu Şeref Beyin, 
Ankara İstiklâl Mahkemesince rütbe
leri refi ve askerlikten tard ve altı ay 
müddetle hapisleri karargir olan Tabip 
Kaymakamı Ziyaeddin Beyle Hesap Me
muru Bitlis'li Cemal Efendinin aflariy-
le rütbelerinin iadelerine dair kanun tek
lifi (2/402) 82 

3. — Bitlis Mebusu Resul Beyin, An
kara İstiklâl Mahkemesince rütbeleri 
refi ve askerlikten tard ve altı ay müd
detle hapisleri karargir olan Tabip Kay
makamı Ziyaeddin Beyle Hesap Memuru 
Bitlisli Cemal Efendinin aflariyle rütbe
lerinin iadelerine dair kanun teklifi 
(2/40:5) 82 

4. —• Ertuğrul Mebusu, Osmanzade 
Hamdı Beyle Erzincan Mebusu Emin 
Beyin, telgraf ücretlerinin indirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/404) 84:85 
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1. — Askerî tekaüt ve istifa Kanunu
nun 12 nci maddesinin (Mahkûm ümera 
ve zâbitan ailelerine maaş tahsisi hakkın
daki Kanun) tefsir edilmesine dair îcra Ve
killeri Riyaseti tezkeresi 

2. — Sinob'da tersane namiyle mevcut 
mahallin mahallî belediyesine terkine 
dair kanunun tefsiri hakkında îcra Ve
killeri Riyaseti tezkeresi 

6. — Sualler (aynı zamanda takrir) 

1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Be
yin, Denizli'deki, Pandozopalos 'un fab-
rikasiyle Kilikya'nm işgali esnasında 
Pozantı ve Bilemedik ve Kelebek is
tasyonlarına indirilen mirî alât ve ede
vat hakkında Müdafaai Milliye, Maliye 
ve İktisat ve Nafıa vekâletlerinden sual 
takriri 82:84 
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7. -•— Mazbatalar 
1. — Hiyaneti vataniyeden üç sene 

küreğe mahkûm Ermeni Papazı Ohannes 
hakkında Adliye Vekâleti tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Değirmenci Apostol ile zevcesi hakkında 
Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası 

8. — Müzakere edilen maddeler 
1. — Canik Mebusu Nafiz Beyin İs

tiklâl mahkemeleri ve mahkemei nizamiye 
ve divanı harbler tarafından hiyaneti 
vataniyeden dolayı mahkûm edilen fer'an 
zimethal eşhasın affına dair kanun 
teklifi (2/375) ve Karahisarı Sahib Me
busu Mehmed Şükrü Beyle rüfekasmın, 
Hiyaneti vataniyeden dolayı fer'an zi
methal olanların afları hakkında kanun 
teklifi (2/376) ve Adliye Encümeni maz
batası 85:103,103:107 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 1,30 

REİS — Birinci Reisveküi Hasan Fehmi Beyfendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

REİS — Meclis küşad edildi, zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi
nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Malat
ya Mebusu Sıtkı Beyin geçen celsede karara 
iktiran etmiyen Adliye Vekâletinden, istizah 
takriri muhteviyatının sual olarak tebliği tek
lif ve icabı icra edildi. Antet» ahalisine muave

net için muhacirin bütçesine para ilâvesine dair 
olan kanunun ikinci defa reye vaz'mda bir 
müstenkif ve otuz üç redde karşı yüz iki reyle 
kabul olunduğu tebliğ edildi. Lâzistan Mebusu 
Ksad Beyin memurin mubakematına, Erzincan 
mebuslarının Pülümür kazası dâhilinde (Zahak) 
namiyle bir nahiye teşkiline ve Gazianteb Me
busu Ali Cenani Beyin zürram ihtiyacı için is
tihlâk edecekleri yaş sebze ve rneyvadan öşür 
alınmamasına dair teklifleri Lâyiha Encümeni
ne, ve mumaileyhin düşmandan istirdadolunan 
mahaller ahalisine muavenet icrası hakkındaki 
kanunun lüzumu tefsirine dair teklifi kavanini 
Maliye* Encümenine, Lâyiha Encümenince sâ-
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yanı müzakere görülen İstanbul Mebusu Rıza 
Beyin, şüheda, eytam ve eramili • maaşatma 
dair teklifi Müdafaai Milliye, Kavanin ve Mu-
vazenei Maliye encümeniei'inc, Edirne Mebusu 
Şeref Beyin memurini dahiliyeye mütaallik 
teklifi Dahiliye Encümenine, İzmit Mebusu Sır
rı Beyin matbuat müdüriyetinin vekâlete kal
bi hakkındaki teklifi Kanunu Esasi Encümeni
ne havale olundu. 

Kütahya Mebusu Cemil Beyin mecburi is
tikraz hakkındaki teklifi, Lâyiha Encümeni 
mazbatası mucibince şayanı müzakere görül
medi. Dördüncü şubeden muhtelif encümenlere 
intihabolunan âzanm esamisi tebliğ olundu. 
Kars Mebusu Cavid, Erzurum Mebusu Durak 
beylerin mezuniyetlerine dair Divanı Riyaset 
kararı kabul edildi. Ordudaki zayıf hayvanatın 
köylüye bilâbedel itası hakkındaki teklifin en
cümenden celbi ile ruznameye ithali kabul olun
du. Tunalı Hilmi Beyin Ereğli ahzı asker şube 
reisi hakkındaki sual takriri Müdafaai Milliye 
ve Dahiliye Vekâletlerine, Ergani Mebusu Hak
kı Beyin Ergani Mahkemesine dair sual takriri 
Adliye Vekâletine havale olundu. 

Bilâhara hiyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının aflerine mütaallik lâyihai kanuni-
yenin heyeti umumiyesi hakkında müzakere ce
reyan ederek maddelere geçildikten sonra bi
rinci maddesi Adliye Vekilinin teklifi veçhile 
tadil takrirleriyle encümenine iadesi takarrür 
ederek teneffüs için Celse tatil edildi. 

(İkinci Celse hafidir.) 

Üçüncü Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde alenî Celseye tahvil edilmiş ve Adliye En
cümeni Reisi Celâleddin Arif Beyin Af Kanunu
nun derhal müzakeresi hakkındaki teklifleri ek
seriyet olmadığı cihetle mevkii müzakereye 
vaz'edilmiyerek Cumartesi günü aynı ruzname 
ile içtima edilmek üzere saat beş buçukta içti
maa nihayet verilmiştir. 

Reis Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Atıf ' Ziya Hurşid 

ESAD B. (Lâzistan) — Benim takririm 
mecalisi idare mukarreratından bâzılarının me
murin muhakemat encümeninde tetkiki hakkın
da. Halbuki, memurin muhakematına dair, diye 
yazılmış. Onun tashihini teklif ederim. 

12.1337 O : 1 
REİS r— Başka mütalâa var mı? (Hayır ses

leri) Zaptı sabık tashihan kabul olundu. 

3. LÂYİHALAR 

1. — Adana Leylî Sultanisiyle Gazianteb'-
deki Ticaret İdadisi için Maarif Vekâletinin 1337 
senesi bütçesine tahsisat ilâvesine dair kanun lâ
yihası 

REİS — Adana ve Gazianteb'de küşadedile-
lecek mektepler için bütçeye tahsisat ilâvesine 
dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuni -
yeyi Muvazenei Maliye Encümenine gönderiyo
ruz. Bu lâyihai kanuniyeyi Heyeti Vekile müs
taceliyet kararîyle teklif ediyor. Fakat tahsisat 
kanunları usulen bir müzakereye tâbi olduğu 
için müstaceliyet kararma lüzum yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bütçeye 
dâhil değil mi efendim? 

REİS — Tahsisatı munzamına istiyor. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Yalnız 

Adana'ya tahsis edilmemeli, Maarife tahsis edil
meli. 

2. — Katil maddesinden yedi buçuk seneye 
mahkûm Re§idoğlu Mehmed'in bakıyei müddeti 
cezaiy esinin affına dair kanun lâyihası 

REİS — Katil maddesinden yedi buçuk se
ne küreğe mahkûm Mehmed'in bakıyei müd
deti eezaiyesinin affına dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye, Adliye Encümenine. 

3. —- Arzı istiman eden kaatil tlyas ve refik
lerinin bakıyei müddeti cezaiy elerinin affına 
dair kanun lâyihası 

REİS — Arzı istiman eden kaatil llyas ve 
refiklerinin bakıyei müddeti cezaiyelerinin af
fına dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye Adliye Encümenine. 

4. — Tehcir 've taktil suçundan dolayı İstan
bul Divanı Harbince mahkûm edilen Jandarma 
Binbaşısı Tevfik Beyin ailesine maaş tahsisi hak
kında kanun lâyihası 

REİS — Tehcir ve taktilden dolayı İstanbul 
Divanı Harbinee mahkûm edilen Jandarma 
Binbaşısı Tevfik Beyin ailesine maaş tahsisine 
dair Heyeti Vekileden mevnıt lâyihai kanuniye, 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümen
lerine. 
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5. — Sulh hâkimleri Kanunu muvakkatinin 

20 nci maddesinin tadiline ve 94 ncii maddesinin 
ilgasına dair kanun lâyihası 

REİS — Sulh hâkimleri hakkındaki Kanu
nu muvakkatin 20 nci maddesinin tadiline dair 
lâyihai kanuniye, Adliye Encümenine, 

4. — TEKLİFLER 

1. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Ankara'da bir Mehterhane vücuda getirilmesine 
dair kanun teklifi (2/401) 

RE IS — Bir mehterhane vücuda getirilmesi
ne dair Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin 
teklifi kanunisini Lâyiha Encümenine gönderi
yoruz. Fakat, bu teklif idari bir meseledir. Bütçe 
müzakeresinde dahi olabilir. Mamafih alelûsul Lâ
yiha Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Edirne Mebusu Şeref Beyin, Ankara is
tiklâl Mahkemesince rütbeleri refi ve askerlikten 
tard ve altı ay müddetle hapisleri karar gir olan 
Tabip Kaymakamı Zİaeddin Beyle Hesap Memu
ru Bitlisli Cemal Efendinin aflariyle rütbeleri
nin iadelerine dair kanun teklifi (2/402) 

RE IS — Ankara İstiklâl Mahkemesince mah
kûm edilen Tabip Kaymakam Ziyaeddin ve Hesap 
Memuru Cemal efendilerin bakiye! müddetlerinin 
affına dair Edirne Mebusu Şeref Beyin teklifi 
kanunisini Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Bitlis Mebusu Resul Beyin, Ankara İs
tiklâl Mahkemesince rütbeleri refi ve askerlikten 
tard ve altı ay müddetle hapisleri karar gir olan 
Tabip Kaymakamı Ziyaeddin Beyle Hesap Memu
ru Bitlisli Cemal Efendinin aflariyle rütbelerinin 
iadelerine dair kanun teklifi (2/403) 

RElS — Yine aynı meseleye nıütaallik bir 
teklif daha vardır her ikisine de Lâyiha Encüme
ni baksın. 

7. — MAZBATALAR 
1. — Hiyaneti vataniyeden üç sene küreğe 

mahkûm Ermeni Papazı Ohannes hakkında Ad
liye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası 

REİS — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Ohannes hakkındaki evrakın nevâkısımn ikmali 
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zımnında mahalline iadesine dair Adliye Encü
meni mazbatası vardır. Okunmasını arzu ediyor 
musunuz? (Hayır sesleri) nevakısını ikmal için 
mahalline iade edeceğiz. Tensip buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Tensibedilmiştir. 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Değir
menci Apostol ile zevcesi hakkında Adliye Vekâ
leti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Apos
tol hakkındaki evrakın mahalline iadesine dair 
Adliye Encümeni mazbatası; bu da evvelkinin 
aynıdır. Tensip buyuruyor musunuz? (Evet şa
da] arı) İade edilmiştir. 

5. — TEZKERELER 
1. — Askeri tekaüt ve istifa Kanununun 12 

nci maddesinin tefsiri (Mahkûm ümera ve zâbi-
tan ailelerine maaş tahsisi) hakkında îcra Vekil
leri Riyaseti tezkeresi 

RElS — Mahkûm ümera ve zâbitan ailelerine 
maaş tahsisine dair olan Kanunun tefsiri lüzumu
nu müş'ir İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi, maaş 
tahsisine mütaallik olduğu için Kavanini Maliye 
Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Sinob'da Tersane namiyle mevcut mahal
lin mahalli belediyesine terki hakkındaki Kanu
nun tefsirine dair îcra Vekilleri Riyaseti tezke
resi 

REİS — Sinob 'da Tersane nam mevkiin bele
diyeye terki hakkındaki Kanunun tefsiri lüzumu
na dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresini Dahili
ye ve Kavanini Maliye encümenlerine gönderiyo
ruz. 

6. — SUALLER (Aynı zamanda takrir) 

1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Patı-
dozopulos'un fabrikasiyle Kilikya'nın işgali esna
sında Pozantı ve Bilemedik istasyonlarına İndiri
len miri alât ve edevat hakkında Müdafaai Milli
ye, Maliye ve İktisat vekâletlerinden sual takriri 

REİS — Mevakii muhtelifedeki eşyayı emi-
riye hakkında Müdafaai Milliye, Maliye, iktisat 
ve Nafıa Vekilleri huzurunda müzakere icrasına 
dair istanbul Mebusu Rıza Beyin takriri vardır. 

- 88 
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Riyaseti Celileye 

1. En mühim fabrikalardan madudolan De
nizli'deki (Pandozopıılos) dakik fabrikası bâzı 
esbabı askeriyeden dolayı her bir alet ve ede
vatı tamamiyle sökülerek, altmış küsur vagon 
ile Eğridir 'e sevk edilmiş ve maatteessüf Eğri
dir'de tamamii muhafazası mümkün olamadı
ğından bir kısmı vagonlarda, diğer kısmı istas
yon civarında açıkta bırakılarak, tesiratı (hava
iye tahtında mahiv ve zıyaa mahkûm kalmıştır. 
Bu fabrikanın bir emsalini tedarik halen adimül-
imkân bulunduğundan bu hale çaresaz olmak 
zaruridir. 

2. Harbi Umumi esnasında Levazımatı Umu
miye Dairesi tarafından Almanya'dan mubayaa 
edilip Adana'ya gönderilen yüz elli bin lira kıy
metinde (Koton hidrofil) fabrikası Adana'nın 
işgali esnasında hat komiseri tarafından âdi bir 
makbuz mukabili Bedosaki namında birisine tes
lim edilmiştir. Bu fabrikanın merkumdan mü-
talebesiyle tarafı hükümetten ahız ve teslim edil
mesi ve şayet zıyaa uğratılmış ise merkum Bedo
saki'ye ait Silifke'deki emvali gayrimenkulenin 
tahtı hacze alınarak tazmini muktezidir. 

3. Yine Harbi Umumi esnasında Şam'da te
sis edilmek üzere Almanya'dan mubayaa edilip 
sevk edilen mensucat, kundura, debağ ve araba 
fabrikaları alet ve edavatmm bir kısmının Bile
medik ve Kelebek istasyonları arasında ve kıs% 
mı mütebakisinin Adana dâhilinde kaldığını 
mevsukan haber aldım. Memleket için halen ve 
âtiyen en mühim müessesatı iktisadiyeden ma
dudolan bu fabrikaların ziyadan kurtarılması 
lâzımdır. 

4. Kilikya'nın işgali esnasında Hükümete 
ait birçok alât ve edevat ve mevaddı iptidaiye 
Pozantı, Bilemedik ve Kelebek istasyonlarına in
dirilmiş ise de muhafazaları tahtı temine alına
madığından eşhası gayrimesule tarafından alınıp 
satılmıştır. 

5. Milletin pek büyük nakdî fedakârlıkla-
riyle alınan ve badelmütareke teseyyüp ve ih
mal yüzünden Ötede beride bırakılan bu fabri
kalardan istifade temin edilmesi ve zıyaa uğ
ratılan eşyayı emiriyenin zahire ihraciyle istir
dat veya tazmin ettirilmesi halen nazarı dik
kate alınacak mevaddı mühimmeden 'olmakla 
Müdafaai Milliye, Maliye, İktisat ve Nafıa ve
kâletleri huzurunda umumi müzakere küsad-
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edilerek, bir karara raptedilmesini teklif ey
lerim. 

İstanbul Mebusu 
Ali Rıza 

REİS — M'alûmuâliriiz bu takrir istizah. de
ğil, sual değil, şikâyetname de değil, Meclisin 
icrai vazifesinden dolayı, umumi bir müzakere 
teklif ediyor. Bunun için (kararınıza 'arz ediyo-
iTim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — [Efendim, 
Meclisi Âlinin bu giıbi icrai vazifeleri yapmak 
için 'mesai vekilleri vardır. Arkadaşımızın söy
lediğine göre ya vazifelerinde suiistimal 'edilmiş 
veyahut şunlar görülmemiş igibi bir ikaz mıdır? 
Eğer böyle suiistimal 'edilmişse ahbaplık nevin
den ^görüşmek anlamıyorum. Mesul vekilleri
miz vardır. Ya vazifelerini suiistimali etmişler 
veyahut hüsnü istimal 'etmişlerdir. Her halde 
'beyin tadadettiği şu işlerde vazifede teseyyüp 
•var, tekâsül var, suiistimal var var, var. Bun
ların mesulleri kimler ise ya sual veya istizah 
yaparız. Yoksa Meclis böyle icrai işleri hiçbir 
hükme rapdet'memeik üzere müzakere edemez. 
Bu taıkrir şayanı müzakere değildir. Tashih et
sin arkadaşımız buna bir şekil versin. Ondan 
sonra müzakere "ederiz. 

ADİ RIZA B. (Îstanlbul) — Takririmde bah
settiğim ilki mesele sual veya istizahı mııcibola-
bilir. Bunlardan 'birisi Denizli'den alman (Pan-
dozopoll'os) f ahıükası. Eğridir 'e nakledildikten 
•sonra bunun iyi muhafaza edilmemesi, llkinci-
cisi (Bilemedik) ile' ^Kelebeik) 'arasında terke-
dilen şeyler 'ki; takririmin dördüncü maddesini 
teşkil ediyor. Bilemedik ile Kelebek arasında 
badel mütareke terk edilen birtakım mevaddı 
iptidaiye ile alât ve edevatın, sirkati meselesi. 
Evet bu da mucibi sual ve istizahtır. Diğerle
ri doğrudan doğruya Adana'da bırakılmış bir
takım fabrikalara mütaalliktir İki bunun üzerin
de şimdiye kadar Hükümetin müessir olması 
mümkün değildi. Bu iki madde üzerinde Hü
kümet tetkikat icra eder ve kabili istifade bir 
şekle sokabilir. Onun için iki madde hakkın
daki suali bendeniz kabul ediyorum. 

REİS — Teklifleri sual şeklinde mi kabul 
ediyorsunuz 1 

ALİ RİZA B. (Devamla) —• İki maddesini 
sual şeklinde. Diğer iki madde hakkında da Hü
kümetin nazarı dikkatini eelbediyorum. Ve ma-
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hallinde tetkikat icra edilmelidir ki, bu fabrika
lar ele almabilmeli. Çünkü bu fabrikaların bi
risi elyevm bir Hiristiyanın elindedir. Diğerle
ri de ya bir Hiristiyanın veyahut Fransızların eli
ne geçmiştir. Fakat Meclisi Âli bununla alâka
dar olunca bunlar elde edilebilir. 

SIRRI B. (izmit) — Onun münakaşasını iste
mek pek doğrudur. Çünkü pek çok böyle mesa
ili mühimin.*! sual şeklinde gittiği zaman daire
lerde ölüyor. Meclisi Âliniz bu meseleyi haiz ol
duğu ehemmiyetle mütenasip bir surette müza
kere etmeli, mesele gayet mühimdir. 

BES.ÎM ATALAY B. (Kütahya) — Orduda
ki zayıf hayvanatın köylerdeki fukaraya tevzii
ne dair olan teklifim vardır. Bu meseleyi' biti
relim. Öküzler bir taraftan ölüyorlar. (Gürültü
ler) 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Efendim, 
bendeniz Pandozupolos fabrikası hakkında bâ
zı mâruzâtta bulunacağım. (Şekli müzakere hak
kında söyleyiniz, sesleri) 

Şekli müzakere hakkındadır. Bu mesele mü
himdir. Fabrika için yalnız (o5) bin lira Deniz
li'den Eğridir'e kadar sevkiyatma sarf edilmiş
tir. Geriye iade ediliyorsa daha fazla birçok ma
sarifi müeddidir. Bu fabrikanın bir kısmı Eğri-
dir'de, bir kısmı motor ile Höyük iskelesine ka
dar nakledilmiş ve Akşehir'e nakline imkân gö
rülememiştir. Hükümet gerçe' bir kısmı İtalyan, 
bir kısmı Rumlara ait bir fabrika yüzünden ıne-
maliki Osmaniye'mle, İzmir'de, Anadolu'da ve 
hattâ Selanik'te bile emsali mevcut bulunmıyan 
bu fabrika yüzünden birçok masarifata girmiş
tir ve masarifi Hazineyi ınucibölmüştür. Bu da 
sual edilmelidir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Efendim, bu tak
rir gayet lüzumlu bir şey beyan ediyor. İlk ön
ce millete ait şu emvale vaziyed edildikten sonra 

bilâhara, sual, istizah ve sair şekle kalbine dair 
ayrı bir şey dermeyan ediliyor. Evvelâ; bu tak
ririn doğrudan doğruya müzakere ve Meclise 
mal edilmesini ve bu fabrika al ât ve edevatına 
vaziyed edilmesini teklif ederim. Hakikaten 
gayet mühimdir ve Hazineye bir define göste
rilmiştir. 

SIRRI B. (İzmit) — Bu Bodasaki on milyon 
lira çalmıştır. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Efen-
• dini, bu takrir Meclisi Âlinize mal edilmiş bir 

meseledir. Meclisi Âli meseleye muttali oldu. 
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Arkadaşlarımız kâfi görmezlerse ayrıca istizah 
takriri vermekte serbesttirler. Fakat usulü 
müttehazayı tağyir etmiyelim. Ye Nizamnanıei 
Dahiliye riayet edelim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, biz şe
kil üzerinde uğraşıyoruz. Şimdi Meclisin ha
berdar olduğu bir meseleyi Meclis bundan son
ra meskût bırakamaz. Yalnız ' Hüseyin Avni 
Bey biraderimizin buyurduğu veçhile böyle bir 
mesele ortada iken ve böyle bir madde mevcııd-
olduğu istihbar edilmiş iken bunu bir şekli ka
nunisine, usulisiue sokup da derhal hükümetin 
gelip burada şifahen cevap vermesini istemek-
liğimiz, işi bırakmaklığınnzı ieabetmez. Sual 
sahipleri iki maddeyi meydana koyuyor. Diğer 
meselelerde hükümetin nazarı dikkatini eelb-
ederim, diyor. Binaenaleyh bunun, iki madde
sini hükümetin bir an evvel gelip burada şifa
hen cevap vermek üzere teşmil ederek mesele
yi bitirelim. Diğer işlerimize geçelim. (Doğru 
şada lan) 

REİS — Takririn nihayetinde vekâletlerin 
huzuru ile umumi müzakere küşadedilmesi tek
lif edilmiş olsaydı zaten bu suale hiç lüzum 
olmazdı. Sahibi teklif eğer suale kalbediniz 
derse suale kalbederiz. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — İki maddesini 
efendim. 

& REİS — Diğerleri hakkında umumi müzake
re teklifini reyinize arz ediyorum. Umumi mü
zakere küşadını tensip buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Efendim lütfen indiriniz. Umumi mü
zakere icrasını arzu etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Umumi müzakere küşadı kaimi edilmiştir. 
Ruznâmeniize ithal ediyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

./. — Be.şuci şubeden Kanunu Esasi ve Tet
kiki /fesahat encümenlerine in t İha bedii en âza 

REİS — Efendim Beşinci Şubeden Kanunu 
Esasi Encümenine Kângırı Mebusu Hacı Tevfik 
Efendi intihabedilmiştir. 

•/. —• Ertuğrul Mebusu Osmanzade Jlamdi 
Beyle Erzincan Mebusu Emin Beyin, Telgraf üc
retlerinin indirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/401) 

REİS — Ertuğrul Mebusu Osmanzade Hamdı 
Beyle Erzincan Mebusu Emin Beyin, Telgraf ücıı-
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ratı hakkındaki lâyihai kanuniycsini Lâyiha En
cümenine havale ediyoruz. 

Ruznamoi müzakerata geçiyoruz. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Reis Bey 
bendenizin teklifi kanunimin Ruznameye alın
masını teklif ediyorum. 

RElS — Efendim Besim Atalay Beyin teklif 
ettiği kanun esasen ruznamemize alınmıştır. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, İstiklâl 
mahkemeleri, Mahakimi nizamiye ve divanı harb-
ler tarafından hıyaneti vataniyeden mahkûm edi
len fer'an zimethal eşhasın affına dair kanun tek
lifi (2/375) ve Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed 
Şükrü Beyle rüfekasının, Hiyaneti vataniyeden 
dolayı fer'an zimethal olanların affına dair ka
nun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(2/376) 

REÎS — Lieelittadil encümene iade ettiğiniz 
kanun gelmiştir. Malûmuâliniz müzakere edilen 
bir madde hitam bulmadıkça, diğerine geçmek 
olamaz. Meğer ki beş altı ay Meclisinizi işgal 
edecek birkaç yüz maddelik bir kanun ola. 
Halbuki .bu iki maddelik bir kanundur. Encü
menden gelince diğeri de müzakere edilecektir. 
Şimdi hangisini arzu ederseniz onu alacağız. Af 
Kanununun müzakeresini tensip buyuranlar elle
rini kaldırsın. Müsaade buyurursanız bu kanu
nun yeni şekli bir kere okunsun. 

MADDE 1. — İstiklâl mahkemeleri ile ma
hakimi adliye ve divanı harbler tarafından hi
yaneti vataniye cürmünden dolayı mahkûm 
ve maznun olan eşhas (hukuku şahsiye baki kal
mak üzere) affediknişlerdir. 

Ancak, idam ve müebbet kürek cezalariyle 
mahkûm olanlarla eczayı vatandan bir kısmı
nın tefrik veya ecnebi bir devlete ilhakına çalı
şanlar ve casusluk edenler ve halen memaliki 
ecnebiye ve bilâdı meşgulede bulunanlar bu af
tan müstenadır. 

MADDE 2. — İşbu kanunun neşri tarihin
de maznun bulunanlar evrakına nazaran bu af
tan istifadeleri anlaşıldıkça derhal tahliye olu
nur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata M. 

Erzurum Canik 
Celâleddin Arif Ah'med Nafiz 

Âza Âza Âza 
Kırşehir tçel Biga 

Müfid Ali Hamid 

.REÎS — Efendim, teklifi kanunide bulunan 
Karahisar Mebusu Mehmed Şükrü Bey hini tek
lifinde müstaceliyet teklifinde bulunmuş ve 
karara iktiran etmişti. Bunu derhatır ettirmek 
için söylüyorum. 

Sonra dünkü müzakerede verilen tadilname-
den ikisinin nazarı dikkate alınmasının tabiî 
hükmü kalmadı. Onları kifayeti müzakere tak
riri gibi reyinize arz edeceğim. 

CELÂLEDDÎN ARİF B. (Erzurum) — 
Efendim, encümenimize havale buyurulan Canik 
Mebusu Nafiz Beyle Karahisarı Sahib Mebusu 
Mehmed Şükrü Beyin teklifi kanunisini encü
men tetkik eylemiş ve evvelce huzuru âlinize 
sevk edilen maddei kanuniye kaleme alınmıştı. 
Orada bâzı nıkat, bâzı rüfekai kiramın bilhassa 
Adliye Vekili Muhteremi Refik Şevket Beyin 
itirazatına uğradı. Halbuki kanun olduğu gibi 
tetkik edilecek olursa bu itirazat varit değildi. 
Fakat rüfekayi muhtereme tarafından verilmiş 
olan takriri de nazarı itibara almaklığımızı em
retmiş olduğunuzdan evvelce huzuru âlinize arz 
eylediğimiz o maddei kanuniye şimdi okunan 
şekle ifrağ edildi. O takrirlerin içinde bâzıları 
var idi ki ; - tabiî onları nazarı itibara almakta 
mazurduk - idareten nef yolun anlardan bahsolu-
nuyordu. Ve onların da affolunmasını âmir idi. 
Halbuki Meclisi Âliniz bir kanun meclisidir^ 
Gayrimeşrıı bir surette yapılmış olan raukarre-
rata meşruiyet şekli veremez. Kanuni olmıya-
rak, idareten öteye, beriye nefyedilmiş olanlar 
tabiîdir ki, kanunun haricinde ahzedilmiş olan 
bir salâhiyetle ifa edilmiş ve bu kanunun neş
rinde yalnız onlar değil, hattâ hiyaneti vatani
yeden faili aslilerden maadasının - kanunda 
yazıldığı veçhile - kâffesinin affedilmesi mev
cuttur. Konya'dan ve sair birçok mahallerden 
vilâyatı saireye birçok kimseler tebidedilmiş, 
gönderilmiş, encümen bunlara nazarı itibara al
madı. Çünkü, bu m'ukarrcratm kâffesi gayri -
kanuni birtakım mukarrerattır. Bunları kim 
yapmışsa - hattâ o vakit Vehbi Efendi arkada
şımıza da söylemiştim - bunları hangi salâhi
yetle sürdünüz, diye sorarsınız ve bunları sü
renler kimse o adamların, süren adamlardan 
tazminat talebetmeye salâhiyetleri vardır. 

— 85 — 
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EMİN B. (Erzincan) — Bir sual sormaya 

müsaade buyurur musunuz? Bâzı istiklâl mah
kemeleri bir adamı teorim edecek yerde beraet 
ettiriyor ve beraet ettirdikten sonra da faraza, 
siz Kayseri'de ikamete memursunuz, diyor. 

(TELÂLEDDİN ARİF B. (Devamla) — Bu
na kanun cevaz vermez. Eğer istiklâl mahke
mesine siz öyle bir salâhiyet verdinizse bu me
suliyet sizlere aittir. Onun için encümen bu hu
susta bir şey diyemez. Bu memlekette kanunu 
hâkim kılmak azim ve iradesiyle toplanmış olan 
bu Millet Meclisi ancak, bu suretle bir karar ve
rebilirdi ve encümeniniz de bunun haricine çı
kamazdı. Madde hakkında vukua gelecek iti-
razata da encümen cevap verecektir. 

DOKTOR TEVPIK RÜŞDÜ B. (Menteşe) 
— Arkadaşlar, encümenin huzuru âlinize arz 
eylediği kanunun yeni şekli muaddeliyle, eski 
kanun arasında ruh, mâna itibariyle hiçbir fark 
göremiyorum, 

Fark, cümle takdim ve tehirinden başka bir 
şey değildir. Encümen reisi muhteremi bey
efendinin buyurduğu gibi daima kanunu hâkim 
kılmak azmiyle toplanan meclisler o azminde 
muvaffak olabilmek için, kabili tatbik kanun
lar yapmak ve her kanunun da ruhunu ya o ce
maatin istihdaf ettiği veyahut kurmuş olduğu 
ve kendilerinin nereye doğru sevk etmek iste
dikleri maksattan almaları lâzımdır. Şimdi eli
mizdeki bu Af Kanunundan maksat nedir? Neyi 

'affetmek istiyoruz? Evvel emirde bunu tâyin 
etmelidir. O vakit kanun kendiliğinden meyda
na çıkar. Maksadımız mahkûmini siyasiyeyi af
fetmek midir? Veyahut hapisanelerde birtakım 
cürümlerle mahkûm olan insanlardan memleke
timizin bugünkü ihtiyacını düşünerek, istifade 
edebilmek çaresini aramak mıdır? Yahut tashihi 
ahlâk ve tashihi cürmetmiş olan adamları tekrar 
heyeti içtimaiye arasına alarak, onlara insanlık 
hukukunu bahşetmek midir? Kanunun serlev
hasına bakılırsa mahkûmini siyasiye için olduğu 
tahmin edilebilir ve kanunun birinci fıkrası şu 
suretle yazılması lâzımgelir. «Cezasını görenler 
görmüştür. Bilûmum mahkûmini siyasiye affe-
dilmiştir.» Arz edebildim mi? Yani Hiyaneti 
Vataniye Kanunundan dolayı, istiklâl mahke
melerinden dolayı her nedense kâffesi affedil-
mistir. Bilûmum diğer medeni memleketlerin 
kanununa bakalım, daima bu şekli kabul etmiş-
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ı tir. Sonra işin tatbikatına girişelim. Burada 

faraza idam hükümlerini ayırıyoruz. Bu ayır
mamız sırf zahiri, sırf nazaridir. Çünkü el'an 
şekli muaddelinde de mevcuttur. Niçin zahiri 
ve nazaridir? Esasen memlekete ihanet etmiş 
olanlar, en ağır cezaya duçar olmuş, idam edil-

I iniş, diğerleri uğradıkları ceza itibariyle fer'an 
zimethaldir. Şimdi bu kanunu icraya memur 
edeceğimiz devairi işin içinden çıkılmaz yollara 
sevk etmek, tereddütlere sevk etmek ve işi işkâl 
etmekten ise, tatbikat itibariyle idam edilmiyen 

J malıkûmini siyasiyenin hepsinin affedildiğini 
yazmak daha muvafıktır. Bunların mahkûmiyet
lerinin derecesi fer'an. olduğuna kaani olduğu
muz takdirde niçin mahkûmini siyasiye affedil
miş demiyoruz? Umumi bir tâbir ve ruhu ka
nuni itibariyle niçin böyle bir fıkra kabul etmi
yoruz? 

Birinci nokta i. nazarım şudur ki: Bilûmum 
j mahkûmini siyasiye affedilmiştir. İkincisi; bu 
I memlekete aklanarak, aldanmıyarak, bilerek, bil

in iverek, fenalık yapan bu gibi mahkûmini siya
siyeyi terbiye noktai nazarından ai'fa lâyık gör
düğümüz halde rica ederim, itiraf etmeye mec
buruz ki, terbiyesini ikmal edemediğimiz ahali
nin yanlış ananeleri sebebiyle şuna silâh çeken. 

I buna tecavüz eden adamlardan, onlardan daha 
az korkalım. Umumi af yapılırken ve memleke
tin çalışacak kola ihtiyacı varken, neden ceraimi 
âdiye ve cünha ashabını bundan istifade ettirmi-
yelim? Binaenaleyh bu noktai nazardan madde
nin tadilini teklif ederim. 

MÜFİT) Ef. (Kırşehir) - - Reis Beyefendi 
encümen namına cevap vereceğim. Tevfik Rüş-
dü Bey biraderimiz zannedersem encümeniniz
den ikinci defa olarak tadil edilerek heyeti 
muhteremenize arz ve şimdi burada zikredilen 

j maddeyi okumamışlar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Öyle an
laşılıyor. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Orada ne fer'an 
zimethal var, ne faili asliler hakkında bir iba
re var, hiçbiri yoktur. Hattâ affın ceraimi âdi
ye erbabına teşmil »edilip edilmemesi hakkm-

I da bir kayıt bulunsaydı, encümeni âliniz tabiî 
I onu da tetkik eder, Meclisi Âlinize arz ederdi? 
j Yalnız bu mesele hiyaneti vataniye il»e mahkûm 
' olmuş ve olacak maznun ve saire hakkında vu-

kubulan bir. teklifin tetkikinden ibarettir. Bu-
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rada eürmün mahiyetini anlamıyorum, diyorlar. 
Cürmün mahiyeti eeraimi siyasiye erbabı mıdır, 
değil midir? Onu söylemek için bu kürsüde 
acaba Tevfik Büşdü Beyin nazarlarında eerai
mi siyasiye, hiyaneti vataniye cürümlerinin 
gayrı bir cürüm müdür? Bunu bize öğretirler
se memnun oluruz. Hiyaneti vataniye eürmün
den daha büyük bir şeyi bendeniz tasavvur ede
mem. Hattâ bunun tasrihi noktasında encüme
ni âlinizin göstermiş olduğu tasrih kendilerinin 
beyan buyurdukları noktadan şümullüdür. Di
yorlar ki encümen bu noktada gerek divanı 
harblerden ve gerek istiklâl mahkemelerinden 
ve gerekse mahakimi adliyeden hiyaneti vata
niye eürmünden dolayı mahkûm edilenler, şu 
suretle affedilmiştir, demekki biz hiyaneti va
taniye cürmünü ortadan kaldırmak istiyoruz. 
Fakat orada bir noktayı daimî surette noktai 
nazarımızdan bırakmıyoruz ve diyoruz ki; hi
yaneti vataniye mürtekiplerinden her hangi bir 
ferdin cürmü, idamı ve müebbet küreği mueib-
olursa onlar için af yoktur. Zira "esasen müc
riminin ika ettiği cürümlerden dolayı, hakika
ten mücrimiyetine kanaat hâsıl olduktan sonra 
ve karar verildikten sonra onu affetmek ve af
ları çoğaltmak bir memleket için zehirdir ve 
zehir saçmaktır. Çünkü; aflar tekerrür ettikçe 
mücrimler daimi bir surette bundan istifade 
ederler. Asayişi umumii memleket ve saireyi ih
lâl eder. Bunun için mesele, bugünkü şekle gi
rer. Hükümet, Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
yalnız faili asliler hakkında verilecek hükümle
ri kaldırmak taraftarı değildir. Faili aslilerin 
arkasına düşmüş, taklibi hükümet nedir? inkı
lâp nedir? Büyük Millet Meclisi nedir? Mille
tin istiklâli nedir? Bunu bilmiyerek akıntıya 
gittiklerinden dolayı mahkûm edilmiş, birçok 
zavallı adamlar var... Bizim affetmek istediği
miz, fiilinin tevlidettiği, edeceği neticeyi bilmi
yerek; kalabalık arasına giren zavallı millettir. 
Bunları affetmek istiyoruz. Yoksa hakikaten 
memleketi parçalamaya, aksamı vatanı diğer 
bir ecnebi devletin ziri idaresine ithal etmeye 
çalışanları biz affetmiyeceğiz ve affetmiyoruz. 
Binaenaleyh burada faili asli, fer'an zimethali-
yet kelimesi kalkmıştır. Ancak idam'cezasiyle 
müebbet kürek cezasını koyduk. Hiyaneti va
taniye cürmü yalnız Hiyaneti Vataniye Kanu
nundaki tarif olunan aksama münhasır kalma-
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di. Her cürme hiyaneti vataniye süsü verilerek, 
mahakimi nizamiye her cürmü o kanuna tevfi
kan rüyet etti. Meselâ tekâlifi milliyeden bor
cunu vermiyenler Hiyaneti Vataniye Kanunu 
ile mahkûm oldular. Bunlar hakkında üç sene, 
beş sene cezalar verildi. Biz şimdi bunların da 
affı cihetine gittik. Bundan dolayı yalnız idam 
ve müebbet küreğe mahkûm olanların affı müm
kün olmadığından istisna ettiğimiz aksamı bı
raktık. Bu suretle maddeyi Heyeti Âliyenize ta-
dilen getirdik. Ceraimi siyasiye ve sair kâffesi 
burada dâhildir. Başka bir şey yoktur. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Şimdi 
efendim, istiklâl mahkemeleri ceraimi âdiyeye 
de hüküm vermişler. Şimdi muhakemeleri, gay
ri bir mahkemede icrası icabedenlerden istiklâl 
mahkemelerince mahkûm olanlara, bu gibi ze
vata af şâmil midir, değil midir? 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — İstiklâl mahke-
meleri hiyaneti vataniye eürmünden başka cü
rümlerin muhakemesine memur değildirler. O 
kaza hakkını haiz değildirler. O gibi cürümler 
için hakkı kazası olmıyan bir mahkemenin ver
miş olduğu hüküm, tâyin etmiş olduğu ceza, ka
nuni olmadığından, müddeiumumiler o gibi eş
has varsa kolundan tutar, atıverir. Başka bir 
şey değildir. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Müsaade 
buyurun az Müfid Efendi encümen namına mü
talâada bulunurken, bir şey söyledi. Acaba 
mahpus ve mahkûmin ve mücrimin ıslahı ahlâk 
ettikçe ve onları mütemadiyen affettikçe, bu, 
memleket için mazarrat mıdır? Böyle bir naza
riyeyi hiçbir kimse kabul etmez. Ve aftan mem
leket felâkete mi uğramıştır? 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Böyle bir nazari
yeyi katiyen erbabı hukuk kabul etmiyor. An
cak oraya bir cevap vereyim. Bugün bizim hap-
sanelerimiz ıslahı ahlâk değil, belki sıhhatini 
ihlâl etmek suretiyle maihkûminin hayatını ifna 
'ediyor. Oraya girenler nasıl ıslahı nefsedebi-
lir? (Hayır sesleri) 

TEVFİK RÜŞDÜ M. (Menteşe) — Meclisin 
şeref ve haysiyetine taallûk eden bir kelime; o 
da Af Kanununda idam kelimesinin zeynetbahşa 
görmüyorum. Efendim, bu Meclis idama ağla
ya, ağlaya karar vermiştir. Bu da memleketin 
menfaati umumiyesi için verilmiştir. Yoksa o 
çirkin kelimeyi her yerde görmek için, her ka-
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nuna yazmak için değil. Bahusus bu kelime Af 
Kanununda çok çirkindir. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Reis Bey söz isti
yorum. 

REİS — Müfid Efendi müsaade buyurunuz 
sonra söylersiniz. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, Adliye En
cümeninin Meclise vermiş olduğu maddei kanu-' 
niye ile bugün tadilen vermiş olduğu maddei ka
nuniye arasında epeyce fark vardır. Binaen
aleyh bu cihetten Tevfik Rüşdü Beye iştirak 
edemiyorum. Bu evvelkinden daha vazıhtır. 
Yalnız Celâleddin Arif Beyin buyurdukları gibi, 
birçok idareten nefyedilen zevat var. Onlara 
Adliye Vekilinin nazarı dikkatini eelbediyorum. 
Ve bir de takrir vereceğim ki : Vekil Beye teb
liğinizi rica ediyorum. 

Sonra efendiler! Tevfik Rüştü Beye bir ci
hetten iştirak ediyorum. Buna bir misal de arz 
edeceğim. Konya'nın Sultaniye kazasının (Ho-
tamış) eşkiyası isyan zamanında basmak üzere 
azmetmiş. Oranın eşrafından Müderris zadeler 
diye bir hanedan var. Onlar demişler ki, ne halt 
eder bu yabani Türkmenleri? Bu memlekette hiç 
adam yok mu imiş ki nasıl olur da buraya ge
lir; basarlar? Bunlar, haydin gidelim, derler. 
Gelirler ki, usat geriden yürümüş, bunlara mu
kabele mümkün değil. Kaymakamı bir dama so
karlar, kadıyı diğer bir dama sokarlar, diğer er
kânı hükümeti bir dama sokarlar. Usata karşı 
çıkarlar. Derler ki ; sizin maksadınız nedir? Hü
kümeti teslim almak mı. Biz hükümeti teslim 
aldık; buranın işi bitmiştir. Burayla siz meşgul 
olmayın; başka yere gidin derler. Kadı da biziz, 
kaymakam da biziz, hükümet de biziz. Memle
keti bu yolda kurtarırlar. Asileri defederler. Ne 
kimsenin burnu kanar, ne de kimsenin malına 
bir tecavüz vukubulur. Bu asiler defolup gittik
ten sonra kadıya, kaymakama derler ki : Geli
niz işinize sahibolun! Şimdi son zamanda Kon
ya'ya giden bizim istiklâl mahkemesi güya iş 
yapmak üzere bunlar hükümeti teslim alınışlar; 
faili asli diyerek yüz bir seneye mahkûm etmiş
ler. Şimdi onlara mükâfat mı lâzım, yoksa mü-
cazat etmek mi lâzımdır? Rica ederim; Çorum'-
da bugün (101) seneye bu adamlar mahkûmdur', 
sorabilirsiniz; ferden ferda bu adamları görme
dim. Gelenden gidenden, etraftan dinlediğim bu
dur. Hakikat da bundan ibarettir. O zaman kay
makam bizim Suad Beyin kayınpederi Said Bey-
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di. Ondan sorabilirsiniz. Bunlara mükâfat etmek 
lâzım iken bugün (101) seneye mahkûmdurlar. 
Bu kanunda, bu gibilere de af şâmi] olmak için 
bir şey yapalım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bendeniz maddeyi biraz vazıh görmüyo
rum. Gerçi Müfid Efendi Hazretleri izah ettiler. 
Fakat maddede daha ziyade vuzuh olsa iyi olur. 
İstiklâl mahkemeleri, mahakimi adliye ve diva
nı harbler tarafından hiyaneti vataniye cürmün-
den dolayı mahkûm ve maznun olan eşhas hu
kuku şahsiye baki kalmak üzere affedilmişler-
dir. Buradaki maznun kelimesi zannedersem, 
yanlış tefsir edilir ve tatbik edilebilir. Bunun 
için ikinci fıkradaki «Ancak idam ve müebbet 
kürek cezalariyle mahkûm olanlarla» fıkrasın
dan sonra «-Faili asli olan maznun» kelimesinin 
ilâvesini teklif ederim. İkincisi son fıkrada «iş
bu kanunun neşri tarihinden» kelimesinden son
ra «Fer'an zimethal olanlar» fıkrasının ilâvesini 
teklif ederek takririmi takdim ediyorum. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı -Şarki) — 
Bendeniz de ademivuzuhıı bu maddei kanuniye-
nin bir noktasında görüyorum. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef* (Karahisarı Sahih) — 
istisna fıkralarından birinci fıkraya Vehbi 
Efendinin etmiş olduğu itiraz doğrudur. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Ben-
denizce eczayı vatandan bir kısmını tefrik ve
ya ecnebi bir devlete ilhakına çalışanlar, bu 
fıkra zaittir. Bundan başka Meclisin maksa
dının hilafını da ifham ettirebilir. Meselâ Mec
lisi Âlide Konya meselesinden dolayı idama 
mahkûm olanlar da müebbet küreğe mahkûm 
olanlardan maadasının affedilmesi arzu edili
yor. Halbuki bu meselede fer'an zimethal olan
lar Konya'da hükümet tesis etmekle, Konya'yı 
Ankara 'dan fiilen tefrik etmişlerdi. O asiler 
şu halde eczayı vatandan bir kısmının tefrik, 
bu kelimeyi alelıtlak kabul edersek, ister bu 
tefrika kavlen, fiilen, kitabeten olsun, eürnıü 
derecei ıılâda, isterse derecei tâliyede müeri-
miyetini icabetsin (hayır, hayır öyle değil sa-
daları) Müsaade buyurun arz edeyim. Şu ke
lâmın bir ihtimali vardır. Binaenaleyh eczayı 
vatandan bir kısmını tefrik edip orada bir hü
kümet kurup icrayı ahkâm etmiş olanların af
fedilmemesi İâzımgeliyor. Mâna itibariyle bu 
çıkıyor. Bunu bir kere tefsir etmek isterim, 
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Sonra, (veya ecnebi bir devlete ilhakına c/alı
şanlar) Bunlar halen burada mıdırlar? Yoksa 
diğer bir kayıt var ki ; halen bilâdı meşgulcde 
ve memaliki ecnebiyede bulunanlar, eğer bun-
larsa tabiî bunların muhakemesi, derdest edil
dikten sonra icra edilecek. İdamı lâzımgelirse 
idam edilecek, bu cümlenin yerine (idam ve 
müebbet kürek cezalariyle vicahen mahkûm 
olanlarla) kaydının ithali. Halen memaliki ec
nebiyede bilâdı meşgulede bulunanlar bu af
tan müstesnadır. Bunun için (eczayı vatandan 
bir kısmının tefrik veya ecnebi bir devlete il
hakına çalışanlar) cümlesini bendeniz zait gö
rüyorum. Bundan başka burada -İstiklal Mah
kemesinin bir hükmünü biliyorum. Hatırlıyo
rum. 

Birisi yüzüğünü kaybetmiş, yüzüğünü kay
bettiğinden dolayı onu bulmak için Rumlarla 
konuşurken polislerin nazarı dikkatini celbet-
miş Sakarya Muharebesi zamanında Rumlarla 
teşriki mesai etmek cürmü ile İstiklâl Mahke
mesine verilmiş ve istiklâl Mahkemesi hükmet
miş ve hükmen nefyedilmiş. Eğer bu kısım is
tisna edilmek lâzımgeliyorsa bu doğru değildir. 
Bu, çünkü eezayi vatandan bir kısmının tefri
kine çalışmış gibi bir vaziyet karşısında bu gi
biler, birtakım hükümet iskat eden isyan çıka
ranlar gibi değildir. Ve bunun affedilmemesi de 
mantiki değildir. Zannedersem Meclisi Âliniz 
böyle olanların da affına taraftardır. Bu ibare
nin kanundan kaldırılmasını teklif ediyorum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim arka
daşlar ' hiya.neti vataniye meselesini ilmî, ka
nuni, bir tarzda tâbir ediyorlar. Tabiî onların 
seviyeleri başkadır. Fakat bendeniz usul ile size 
arz etmek istiyorum. Malûmuâlileridir ki altı yüz 
seneden beri bir idareye, bir yola, bir zihniyete 
sâlik olan bir milletin biz önüne geçerek, kendi
lerini irşaden gayei millîyeye dair hiçbir şey 
söylemedik. Bunların arkasından yüksek bir şada 
ile soldan geri dön emrini, kumandasını verdik. 
Ve bu .sadayı işiten bu milletin yarısı geri dön
dü. Baktı ki biz bir işle meşgulüz. Bizim başla
dığımız bu işi bâzı adamlar hoş gördüler. Ak
samı mütebakıyesi anlamadan biz onlara bir şey 
söylemedik. Ve biz onları tenvir ve irşat et
medik, Onların bir mevcudiyeti vardı. Anlata
madık. Onların bir benliği ve bir asabiyeti var
dı. (Sen necisin? Niçin bana soldan geri dön 
dedin?) Dedi. Efendim bu adamların bir kısmı 
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bize iltihak etti. Bir kısmı da benliğini, asabi
yetini muhafaza ederek, dönmedi. Arada bir 
müsademe başladı. Müsademe mesailini bir hi-
yaneti vataniye -meselesine ifrağ ettik. Şimdi dö
nenle dönmiyenlerin meselesini başka bir şeyle 
arz edeyim. Ortada iki gaye vardır. Biri padi
şah gayesi, bir de bizim gayemiz, bu altı yüz 
senelik zihniyete alışmış bir mûllet ve hiç si
yasetle iştigal etmek isiemiyen bir millet, her 
gün birisi yazıyor, ey ümmeti Muhammed kuvayı 
milliyecileri öldürürseniz siz gazi olursunuz. He
rif gayrimüdrik ve hale vâkıf değil, ve ulan 
bu nedir? Halife namına bir şada çıkıyor. Bu bir 
peygamber vekilidir, diyerek ha peygamber vekili, 
oğlan doğru söz bunundur, öteki herif hale vâkıf, 
İstanbul Hükümeti hain, İngilizlerle birleş
miş, biz onlarla nasıl birleşiriz derken, or
tada bir hercümerçtir gitmiştir ve bu her-
cümerçten dolayı, evvelâ şunu kabul edelim 
k i ; hercümerçten dolayı dökülen kanların yüz
de ellisinin günahı bizimdir. Sonra dökülen 
kanların yüzde ellisinin günahı da İstanbul'
undur (hepsi onlara sadaları) bizde de var. 
Çünkü, biz vazifei irşadiyemizi yapmamışız. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Sâdede 
geliniz Salih Efendi. 

SALİH Ef. (Devamla) — Şimdi size şu
nu da arz etmek isterim. Memlekette hiya-
neti vataniye ile mücrim bendeniz hiçbir fert 
tanımıyorum. Muğf el vardır. Gayrimüdrik vardır. 
Hattâ idam edilenlerin de bir kısmı müdrik 
değildi. İdam edildi. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Srffiyn Mu
harebesinin mesulleri kim? O taayyün ettikten 
sonra bu da taayyün eder. 

SALİH Ef. (Devamla) — Fena bir yere 
bastın. Bu mesele ile ortaya öyle bir mesele 
attın ki, efendim, isyan namına bendeniz Bo-
lm isyanını gözümle gördüm ve isyanda bu
lunmuşum. İsyan diye bağırıp çağırdıkları 
bir mesele yok. Halkın bir kısmı diyor k i ; ya
hu bu nenin nesidir? Padişahı, Makamı Hi
lâfeti öldürelim. Yerine birini getirelim. Hal
kın bir kısmı bağırıyor k i ; zahirelerimi çürüdü. 
Yollar kapalı. Daha ne vakit açılacak ki, za
hiremi nakledeyim?. Bir kısmı diyor, Padi
şahı bırakmışlar Makamı Hilâfet tanımıyor
lar ; ne olacaktır. Bir kısmı diyor • birader as
kere davet ediyorlar ve rasgelen asker edi-
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liyor. Para alıyorlar. Böylece müteşettit fi
kirler; malûmuâlileri bu gibi zamanlarda her 
hangi bir fesat üzerine bir içtimada, bir 
müfsit ortaya bir fikir attı mı, halk ta onun 
arkasından gider. îşte hiyaneti vataniye ve 
şekavet bu suretle olmuştur. Sekiz bin adam 
öldürüldü. El ilmü indallah. Sekiz bin de nef
yettik. Yalnız Konya vukuatında on altı bin 
adam muhtelif cezalaf gördü. Acaba siyaset 
kafasiyle ortaya çıkıp da şu memleketi idare 
edebilecek, inkilâp yapabilecek dört adam var-
mıdır? Efendiler dört tane adamımız varmı ki, 
siyaset kafasiyle memleketi idare edebilsin! Bir
takım süfeha, cühela, muğfel heriflerden başka 
"kendi kendine ikinci bir inkılâp yapacak adam 
var mıdır? 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) - Her adam 
yapar. 

SALÎH Ef. (Devamla) •—- Köylerimizde ikin
ci bir inkılâp yapabilecek adam var mıdır? Bu
nu sureti katiyede kabul ediniz. (Her adam ya
par sesleri) şûrasını da kabul ederim ki, bizim 
de idaresizliğimiz inzimam edesek, kimisi lüzum
suz askere davet olunuyor, kimisinden vergi alı
nıyor, kimisinden haraçlar tahsil ediliyor. Son
ra jandarmaların yapmış olduğu mezalim, hü
kümeti sabıkanın iğfalâtı, bunu intacetti. Mem
leketimizin halkı siyasetle iştigal etmez. Halk 
bir muvazene yaptı, düşündü. Şimdi bunu hiya^ 
net etti diye ne fi etmekte bir mâna yoktur. Ge
çenlerde arz etmiştim ki, Anadolu'da doğmuş, 
halkla temas etmiş, her Anadolulu bunu tasdik 
etmelidir. Bâzı inkılâp yapan adamlar vardır. 
Fakat meşru olarak inkılâp yapar. Bir de var 
ki, hükümeti devireyim fikriyle yaparlar. Bu 
idaridir. Halk bunu hükümetten bekliyor. Bu 
gibi mesail temin ve tetkik edilmediği için halk 
feveran etmiştir. Ve bu da hakkıdır, her mille
tin hakkıdır. Taklibi hükümet yapacak kadar 
memlekette hain yoktur. Halkın idare ile alâka
sı yoktur. Fakat bir de var ki, bu hükümet hiç
bir şeyi temin edemiyor. Buna karşı hareket se
nin hakkmdır, benim de hakkımdır. Efendiler 
kasabatı muhteîifede sürülmüş bugün ortalıkta 
birçok insanlar çarpana çalıyor. (Handeler) 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Adliye Vekilin
den bir sual soruyorum. 

SALlH Ef. (Devamla) — Bir çare yok, otuz 
bin tane adam idareten sürülmüştür; sekiz bin 
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tanesi Konya'dan, beş bin tanesi Bandırma'dan-
dır. Zavallı halk bâzı muğfillerin iğfalâtma ka
pıldılar. Bundan dolayı birçok isyanlar zuhur 
etti. Bunlar maznun da değildir. Şevki cehaletle 
iğfal edildiler. Havaya iğfal edildiler. 

ÖMER VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim mü-
talâai dâiyanemi arz etmek isterim. Hükümetle 
ahali arasında olan rabıta âdeta şefkatli evlâtla 
peder arasındaki rabıta gibidir. Evvelâ bir pe
der evlâdına şiddetle tenbihat ve tavsiyede bu
lunur. EvMdı<m; siz şöyle (bir (kusurda bulu
nursanız. Döğerim öldürürüm der, ve peder 
evlâdını 'hakikaten terbiye eder. Şayet terbi
ye etmiyec'ek, aciz ve fütur gösterecek olur
sa anut/lâka kendisinin pederliği zail olmuş olur. 
Fakat icafoı halinde de bu peder evlâttan kusur 
vâki (olup terbiyeye mahal gördüğü, vakit geç
tikten sonra pederinin ımutlâka merhamet da
marı ıgalebe eder; (evlâdıdır. Vakıa ıbana isyan 
etti, şimdi affettim der. Aynen şu madde de 
onun gibidir. Şöyleki; Hiyanet icrasını, neş
rini mucib esbalb vardı. Her nasılsa bidayeten 
Hükümetimizin teşekkülünde memulun hilafı 
olaralk, bâzı memalilkte iahvali isyaniye zuhur 
etti. İptidalarında mutlaka (tedip lâzimeden idi. 
Şimdi ise âsilerin şiddeti söndü. Malûmuâliniz 
zaruret için meşru ollan şeyler, zaruret ımikta-
rınca takdir olunmak l'âzımgelir. Herkesin hür
riyetine -mâni olmak, idam etmek, 'hapsetmek, 
başka türlü mücazat etmek,, hilkati insaniye-
nin harcı değildir. Ceza zaruret miktarınca 
meşrudur. Bir uneselei şer'iye var. Bunu arz 
etmek isterim. Şöyleki: Hükümete isyan eden 
kavme Ibâğiler 'tâbir olunur. BâJgilik devam et
tiği sırada onlar iıdaım olunurlar. Hapis edilirler, 
haklarında sair türlü şiddetli cezalar tatbik olu
nur. Bâgilik, isyan söndükten sonra elde olu
nan mevkufların idamı caiz* olmaz. Zira mahzur 
olan şer mündefi olmuştur. Binaenaleyh bu 
madde idama mahkûm olanlarla müebbeden kü
reğe mahkûm olanlar müstesna tutuluyor. Ben 
de demek istiyorıımki, mademki Meclisi Âlinin 
merhamet zamanı gelmiş, merhamtet tecelli et
miştir. O mücrimlerin aftan al'edderecat müs
tefit olmaları icafceder. Şöyleki tbâzı idama mah
kûm. olanlarla müebbet küreğe mahkûm edi
lenlerin 'dahi ıbir dereceye kadar tahfif edilme
si, idaimı külliyen kaldırıp müefbbeden küreğe 
tahvilini yahut on Ibeş sene .muvakkat küreğe 
taıhvili vehahut müebbet küreğin de böyle mü-
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•nasip »bir cezaya tahvilini arz etmek isterim. 
Şimdi tekâsül ve tera'hi ıcaiz olmıyan hududu 
ilâhiyede ıbile bir ışüphe vâki olacak oluma ka
tiyen kudut tahdidedilemez. Zamanımızda ise 
bihakkin şahadeti şer'iye yok gibidir. İdam 
ulamları t af silen Iburalarda <oikuraawıryor. Mese
lâ ibir* yahut ilki ıkadının şaibadetiyle yahut as-
ihabı ağrâzın ıbirtalkım meşhut olan ıgareızi ifa
deleriyle olan idamlarda; hattâ şimdiye kadar 
yapılan idamlarda hile ceza israf edilmiştir, 
halik ızrar edilmiştir. Meclisi Âlinizi bundan 
'böyle âcizane gönlüm siyanet <etimek ister ve 
münasib'olan, müehibet kürek cezalarının da tah
fifinin 'bu maddeye derçedilmesidİT*, bunu teklif 
ediyorum. 

EMJİN B. (Erzincan) — Bir*tadilraame<m var
dır, onun için foirkae söz söyriyeceğim... 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır. ('Kâfi, sesleri) 

DURAK. B. (Erzurum) — Rica ederim Reis 
Bey, müsaade buyurun mesele tenevvür etsin 
herkes sözünü söylesin. 

EMİN B. (Erzincan.) — Efendim, Adliye 
Encümeni namına söz söyliyen rüfekanın adedi 
çoğaldıkça çoğaldı. Dün Hafız Mehme'd Beye
fendi Adliye Encümeni namına 'burada l*eyam 
mütalâa ederken (Eer'an zimethall olanlardan 
gayrı hıyaneti vataniye cürmü ile müttehem 
kimse kalmamıştır, çünkü her vakai isyaniyede 
faili asliler bir iki kişidir, '(buralar ise isyanı >mü-
taalkıp idam edilmişleredir, kalanlar tamamen 
fer'an zimeth'al olanlardır.) buyurmuşlardı. 

Müfid Efendi bocamız ise; aslen zitmethal 
olanların adedi, fer'an zimelthal olanlardan da
ha fazla olduğunu ima eder tarzda beyanı mü
talâa ettiler. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — İspat edersek; 
EMİN B. (Erzincan) — Binaenaleyh ben de 

Hafız Mehmed Beyefendinin sözlerine iştirak ede
rek diyeceğim ki: Vakai isyaniyeyi mütaakip 
aslen zinıetlhal olanlar evvelâ nazarı dikkate 
alınır, takip ve derdest edilir ve derdest edildik
ten sonra ibittaibii cezayı sezalarını görürler ve 
görmüşlerdir. Şimdi bugünkü tadilnamede, 
fıikrai ülâda alelıtlak ibir af yaptılktan sonra, 
ikinci fıkrada «İdam ve ımüe'bibet küreik cezala-
riyle mahkûm olanlar» tâbiri kullanılıyor ki en
cümen, 'bundan faili asli olanlar (bunlardır, de
mek istiyor. Halbufki demin de arz ettiğim faili 
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aslilerden esasen meydanda eser kalmamıştlı4. 
Yalnız ihıtimallki isyan vâki lolup da orada istik
lâl mahkemeleri veyahut mıiihalkkni iptidaiye 
tarafından muhakemeleri icra edilmiyen aksam 
vardır ki, bunu da encümenin teklif etmiş oldu
ğu ikinci madde belâgan mabelâğ tatmin ediyor. 
Binaenaleyh burada; «İdam ve müebbet kürek 
cezaiariyle mahkûm» tâbirinin tayymı teklif ve 
bu bapta dün takdim etmiş olduğum tadilname-
nin nazarı dikkate alınmasını talebediyoram. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim, arkadaşların heyeti umumi-
yesinin arzusu bu aftan kimlerin istifade edip, 
kimlerin etmiyeceğini sarahaten 'anlamaktan 
ibarettir. Şimdi maddei kanuniyenin birinci fık
rası mucibince gerek maznun olsun, gerek mah
kûm olsun, bilûmum hiyaneti vataniye mücrim
lerini affediyoruz. Ondan stonra mütesnayat 
gösteriliyor. Müstesnayatta gösterilen (hususat-
tan, billhassa ikinci fıkranın birinci ibaresinde 
gösterilen, tasrih edilen maddeyi halletmek, zan
nederim keyfiyetteki şüjıheyi tamamiyle izale 
edecektir. Şurasını da ilâve edeyim ki ; dün 
Adliye Encümeni ile beraber tertibetmiş olduğu
muz şeklin burada biraz değiştiğini göriiyonım. 
Bendeniz buradaki idam tâbirinin ve müebbet 
kürek tâbirinin yerine faili asli tâbirinin konul-
masiyle daha iyi ve daha kanuni bir ibare konu
lacağına kaaniim. Çünkü biz burada cürmü af
fediyoruz. Zaten muvakkat küreğin hiyaneti 
vataniyede yeri yoktur. Hiyaneti Vataniye Ka
nunu idam ve müebbet kürek kabul eder. O hal
de buradaki idam kelimesi, ancak gıyaben ida
ma mahkûm olanlara ait ve masruf olabilir. Za
ten bilfiil hiyaneti vataniyede bulunanlar idam 
olunacaklarına nazaran, burada faili asli tâbiri, 
hem kanunun ibaresine, hem de maksadın usu
lüne daha muvafık olur. 

Yalnız bir nokta var. Onu da arz edeyim; 
her hangi bir mücrim bilmuhakeme idam ceza
sına mahkûm olsa bile hâkimlerin ihaiz olduğu 
takdire binaen bu cezaların idamdan daha hafif 
bir ceza ile tebdili salâhiyeti mevcuttur. O hal
de idamdan mübeddel müebbet kürek ve mu
vakkat kürek cezalariyle mahkûm olmuşlarsa 
bunların sıfatı faili asli olduğu için elbette bun
lar aftan istifade etmiyeceklerdir. Demek ki. ce
zaya. bakmaktan ziyade cezanın itasını ieabeden 
esbaba bakacağız ve hakikaten bu adamın hi
yaneti vataniyede bulunduğunu anlıyacak olur* 
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sak, bunlar faili asli olmak itibariyle, aftan isti- • 
fade etıniyeeeklerdir. İster vicahen, ister gıya- I 
ben mahkûm olsunlar, şu halde nazarı dikkate 
alacağımız hususattan birincisi budur. Öyle oldu
ğuna nazaran, müebbet kürek kaydına da ihtiyaç I 
yoktur. Çünkü bir defa müebbet kürek diye bir I 
ceza .yoktur. Bu müebbet kürek olsa, olsa ancak I 
hâkimlerin hakkı takdirine veyahut mücrimin I 
şirininden mütevellit hakkı tahfifine binaen teb- I 
dil olunabilir. 

.Faili aslilerden sonra kimler kalır? Bendeniz, 
birinci fıkranın vermiş olduğu salâhiyeti mut-
lakadan iktisabettiğim mânayi hukukiyi arz ede- i 
yim; faili asliler gerek vicahen - ki, bunların 
cezaları mutlaka idamdır - gerek gıyaben idama 
mahkûm olsun ve gerek idamdan mübeddel ol
sun, bunlar için af .yoktur bir, eczayı memle
ketten bir kısmının tefrikine çalışanlar iki, ca
susluk edenler üç, halen bil âdı meşgule ve mema-
liki cenebiyede bulunanlar dört, bunlar da aftan I 
müstesnadır. Burada bendenizin hatırıma gelen 
bâzı hususat var. Her hangi bir istiklâl mahke
mesi veyahut bir divanı harb faili asli olduğunu 
tasrih etmeksizin ve hattâ fer'an zimethal oldu
ğunu tavzih etmeksizin mevcut derecatı ceza- I 
iyeden biriyle mahkûm etmiş ise, bu adamlar da 
yine aftan istifade edeceklerdir. Elimize bir ilâm 
alacağız. O ilâma bakacağız. Eğer ilâmda yal
nızca falan adam beş seneye mahkûmdur denil- I 
miş, faili asli kaydı konulmamış ise bu adamın 
fer'an zimethal olduğuna kanaat getireceğiz ve 
cezasını affedeceğiz, faili asli kaydı yoktur ve 
o halde ahkâmı kanuniyeyi, maddei kanuniyeyi 
mahkûmun, maznunun lehine imal etmeye mec
buruz. İşte faili asli kaydının tasrih edilmemiş 
olmasına binaen o adamın fer'an zimethal oldu
ğuna veyahut başka şekilde mahkûm edilmiş ol
duğuna kanaat hâsıl edecek ve onu affeyleyeceğiz. 

Yusuf Ziya Bey biraderimiz idareten sür
güne gönderilmiş olanlar hakkındaki muameleyi 
istizah ediyorlar. Bendeniz divanı harb kara-
riyle gönderildiğimi zannediyorum. Mamafih 
ne suretle gönderilmiş olurlarsa olsunlar, bu 
adamlar da tabiatiyle aftan istifade edeceklerdir. 
Çünkü eğer faili asli olsalardı idam edilmeleri 
lâzımdı. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Madde hüküm 
ile mukayyettir. Halbuki bu adamlar hakkında { 
hüküm yok... j 
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VEHBİ Ef. (Konya) — Evet bilâhüküm 

gönderilenler var... 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bende-

nizin bilâhüküm gönderildiklerine dair malû
matım yoktur. Bununla beraber idareten nefye-
dilen adamların idareten geri gelmesi kabildir 
ve aynı zamanda bun]ar hakkında tahkikat yap
mak da kabildir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bunlar hak
kında. ne yapılacaktır? 

NUSRET Ef. (Erzurum) —Divan ı harble-
rin vermiş oldukları mazbata ve ilâmları kim 
tetkik edecek? Usulüne muvafık mıdır, değil 
midir? Bunu kim tetkik edecek? 

REİS — Evvelâ Yusuf Ziya Beyin suali bit
sin de ondan sonra sorunuz. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Evrakı olmı-
yan, idareten ncfyedilmiş bulunan kimseler hak
kında ne muamele yapacaksınız? Bunlar bu 
maddeden istifade etmezlerse nasıl bir mevki
de kalırlar? Lütfen İm ciheti izah buyurunuz. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Efendim ; bendeniz şimdi resmen ıttı
la peyda ediyorum. Hiçbir zaman idareten mu
amele yapmak, nefyetmek salâhiyeti kimseye ve
rilmemiştir. Bu adamlar kanunen serbesttirler. 
Adliye bunlara hiç dokunmaz. F'akat, müdaha
le edenler hakkında elbette takibatı kanuniye 
icra edeceğim. Meselâ bir adamın serbestli ha
rekâtına müdahale 'ettiğinden dolayı hakkında 
takibatı kanuniye icra ediniz diye müddeiumu
miye emir veririm. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - Beyanatı aliye-
nizi senet ittihaz ediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞFVKFT B. (De
vamla) — Senet değil, kanundur bu... 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Vekil Bey diva
nı harblerîn evrakı hükmiyesini tetkika memur 
bir heyet mevcut mudur? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Tabii mevcuttur. Efendim, memle
kette hilafı kanun muamelâtı tetkik için mües-
sesatı adliye vardır. Böyle herkesin yaptığı ya
nına kâr kalacak vaziyette değiliz? Yalnız han
gi divanı harbin haksız muamele yaptığını söy-
lemekliğiniz lâzımdır. Yoksa Adliye Vekiliniz 
bunları nasıl meydana çıkarır? 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Bu gibileri mey-
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dana çıkarmak için onların evrakı hükmiycle-
rini tetkik etmek lâzımdır. 

ADLİYE VBKİLÎ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Ona lüzum yoktur. Bu kanunda çık
tıktan sonra bir emir verilir. Nazarı adlide maz
nun ve mahkûm olmayanlar veyahut hakların
da mahkûmiyet ve maznuniy etlerini mübeyyin 
bir hüccet bulunmıyanlar ' serbest bıraktırılır. 
Bundan tabiî bir şey yoktur. Bunlar zaten ser
besttirler. Bunlar da bu memleketin evlâdıdır
lar. 

NUSRBT Ef. (Erzurum) — Muhakemesi 
husulü muhakemata tevfikan yapılmamış, yani 
karakuş hükmiyle mahkûm -edilmiş olanlar hak
kında ne yapılacaktır? 

. ADLÎYE VEKÎLl REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Efendini, divanı harblerin kararları 
da kabili itiraz ve temyizdir. Hiçbir heyetin 
kararı kati değildir. Binaenaleyh alâkadarlar 
muvafakat etmezlerse itiraz ve temyiz ederler. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Za-
tıâlilcri Adliye Vekili sıfatiyle, şu kanunla faili 
asli olup da henüz mahkûm olmıyan, yani el-
yevm maznun olanların affedildiğini mi, anlı
yorsunuz? Yoksa affa dahil olmadığını mı an
lıyorsunuz? Meselâ, bir müddei umumi makamı 
âlinizden; «Faili asli olmak üzere mahkememiz
de maznun vardır bu, affa dâhil midir, değil mi
dir?» diye istizan etse ne cevap verir ve mad
denin neresine istinadedersiniz? 

* ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De-
vemla) — Son fıkraya bakınız, efendim, fş bu 
kanunun neşri tarihinde maznun bulunanların 
evrakına nazaran bu aftan istifadeleri anlaşıl
dıkta derhal tahliye olunurlar. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — İş
te, ben deniz, de zatıâlinize diyorum ki ; bu gibi 
adamlar afta dâhil midirler? 

ADLİYE VEKİLÎ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Efendim işbu kanundan istifade et
mek için yukarıki fıkranın ikinci ibaresinde (fai
li asli) diye bir kayıt var. Şimdi pıaznunun ya 
faili asli diye mücrim olması lâzımdır, veyahut 
diğer mevaddmın istilzam ettiği cürümlerden 
biriyle mahkûm olması lâzımdır. Farzedelim ki, 
henüz evrakı mahkemede bulunan üç. kişiye ait 
bir mesele var.' Bu kanunun tebliğ ettiğimiz za
man heyeti adliye evraka bakacak. Sureti şevki
ne nazaran faili asli ise muhakemesine devam , 
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edecek, fer'an zimethal ise bu kanundan istifa
de edecek. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Şim
di faili asli olarak, sevk edilmişse muhakeme
sine devam edecek değil mi? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Evet yalnız şurasını da arz edeyim 
ki ; hiçbir zamanda maznunu, gerek mahakimi 
nizamiyeye ve gerek istiklâl mahkemelerine ve 
gerek divanı harblere faili aslidir veya fer'an 
methaldardır. diye sevk eden bir merci yoktur, 
tahkikatı iptidaiyesi yapıldıktan sonra evrakı 
toptan verilir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Bu
nu kabul ediyorum. Fakat mâruzâtım çok mü
himdir. Farz edelim mahkeme faili asli olarak 
telâkki ediyor. Şu halde bu adam afta dâhil de
ğildir, hakkında takibat yapılacaktır diyorsu
nuz. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) —• Evet. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ben
deniz aksini iddia edeceğim. Çünkü evvelce affe
dilenler hakkında birinci fıkra yazıldıktan son
ra, o fıkradan idam ve müebbet kürek olanlar 
istisna ediliyor, maznunlar istisna edilmiyor. Bi
naenaleyh müstesnaların haddini geçerek, hiç
bir mahkemenin elyevm faili asli olarak maznun 
olan bir şahıs hakkında takibat yapmaması lâ
zımdır. Binaenaleyh nazarı dikkatinizi celb-
ederim, oraya maznun kelimesinin ilâvesini tek
lif ederim. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Efendim bu gayet varittir. Fakat bu
nun altındaki fıkrada bu tâbir yazılıdır. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
yoktur. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Bakınız efendim, alttaki fıkrada var
dır.. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Hayır efendim. Bizim elimizdekinde yoktur. 
Binaenaleyh idam ve müebbet kürek cezasiyle 
mahkûm denildikten sonra (veya faili asli ola
rak maznun) ibaresinin ilâvesi lâzımgelir. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Üçüncü fıkradan çıkar efendim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Tıkmaz efendim. 

— 93 — 



î : 125 9.12 
ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA NAFİZ B. 

(Canik) — Encümen Ali Sürııri Efendinin bu
yurduğunu kabul eder. Zaten bunu daha ev
vel tasavvur etmiştir. Suitefsire mahal kalma
mak için bu kelimenin ilâvesi muvafıktır. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Müsaade buyuran efendim. Ka
nun çok tuhaf oluyor. Nazarı dikkatinizi celb-
ederim. Hiyaneti Vataniye Kanununda müeb
bet kürek cezası yoktur. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Yüzlerce var. 
ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 

(Devamla) — Müsaade buyuran. Hiyaneti va
taniye eürmünden dolayı mahkûm ve maznun 
olanlar.. Bırakalım, şimdi kürek cezasiyle mah
kûm bir adam eğer faili asli ise, velevki üç se
neye mahkûm olsun affolunmaz. Fakat re'sen 
fer 'an zimethal olduğundan dolayı verilmiş 
bir ceza ise affolunması lâzımgelir. Bendenize 
göre müebbet kürek tâbiri hepsinden daha gü
zel ve daha şâmildir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Refik Şevket Bey
efendi faili asliden maksadınız âmiri mücbirler 
midir? Her iş yapanlar nefsine izafeten iş yap
mıştır. Vekâleten yapmamıştır. 'Faili asliden 
maksat âmiri mücbir midir. Eğer bunun askı
na bakacak ve faili asli kelimesini kabul ede
cek olursak o" kargaşalıklara iştirak edenlerin 
hepsi faili aslidir. Bizzat kendi nefsi için iş 
yapmıştır, vekâleten iş yapmamıştır ki, faili ve
kil olsun. Arızi olsun; bu halde faili asli diye 
memlekette üç beş adam vardır. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Faili asliyi s-iz ne suretle kabul 
ediyorsunuz ? 

SALİH Ef. (Erzurum) Eğer bunlar faili 
asli olsalardı kanun mucibince bunların idam 
edilmesi lâzımgelirdi. Hâdisei isyaniyede otuz 
bin adam dolaşıyor. Yeni bunlardan iki bin 
adam idam edildi. Birkaç bin tane müebbet kü
rek cezasiyle mahkûm edildi bunlara faili asli 
diyoruz; faili asli olursa bunlara kürek cezasını 
nasıl kabul edeceğiz? Bunlar faili asli değildir. 
Mağfeldir. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Bunların cezaları tebdil olunur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ama, faili asliler 
asıldır, bu zaten kapandı. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Reis Bey müzakere
nin kifayetine dair takrir var. 
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HAYDAR B. (Kütahya) — Hiyaneti vatani

ye eürmünden dolayı mahkûm olmayıp gayrın 
iftirası üzerine, hiyaneti vataniye cürmünün is
nadından dolayı mahkûm ve fakat görülen es
babı mııhaffife dolayisiyle cezası tahfif edilen 
müfteriler' bu kanundan istifade edecekler mi? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Tabiî müstefidolmıyacaklardır. 
Onlar için hiyaneti vataniye cürmü değildir, if
tiradır. Binaenaleyh burada hiyaneti vataniye 
eürmünden dolayı mahkûm edilenler mevzuuba-
histir. Tabiatiyle onun mahkûm olduğu cezanın 
saikı başkadır, bu başkadır. Müstefidolmama-
ları lâzımgelir. 

EMİN B. (Erzincan) — İstiklâl mahkemeleri 
tarafından mahkûm ediliyor, sonra beraet edi
yor. Fakat beraet ettikten sonra neticede ona 
sen falan yerde ikamete memursun diyorlar. Bun
lar hakkında ne muamele yapılacaktır? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Onlar da istifade edeceklerdir. 
Pek tabiî bir meseledir. 

HÜSEYİN AVNİ B* (Erzurum) — Demin 
müzakere cereyan ederken encümene sormuş
tum ki; ceraimi âdiye ashabı, istiklâl mahkeme
lerine verilmiş olan salâhiyete binaen mahkûm 
edilmişlerdir. Halbuki- bunların istiklâl mahke
melerinin gayrı bir mahkemede mahkûm edil
meleri lâzım idi. Encümen dedi ki ; bunları 
biz mahkûm tanımadık. Çünkü, istiklâl mahke
meleri, ceraimi adiyeye hükmetmek salâhiyetin* 
haiz değillerdir. Onun için onları tanımadık, 
buyurdular. Adliye Vekâleti bu hususta ne dü
şünüyor? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Hakikaten Hüseyin Avni Bey bi
raderimizin demin söylenen meseleyi tazelemek 
ve Heyeti Âliyeniz huzurunda tekrar etmek için 
güzel bir vesile ihdas ettiler. İstiklâl mahkeme
leri haiz oldukları salâhiyeti fevkalâde ile bu 
memlekette Meclis namına icrayi vazife ettiler, 
bunların hududu vazaifi tâyin ve tesbit edilmiş 
değildir. Her hangi efali ki, kuvayi maddiye ve 
mâneviyei devleti muhil görür, onu Meclis na
mına, kendi içtihadı ile dahili dairei kazası 
eder ve muhakeme eder. Binaenaleyh, bizzat 
kendi mmtakası dâhilinde icrayı şakavet et
mek suretiyle hakikaten kuvayi maddiye ve 
mâneviyei devleti ihlâl edenlerin muhakemele-
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rini istiklâl mahkemeleri icra etmiş ve cezayı 
vermiştir. Bunlar bir seneden beri ve bir sene
yi mütecaviz zamandan beri yapılıyor ve bun
lar tarafından gösterilen süratten de faydalar 
görüldüğünü defatle söylüyoruz. Onun için 
bendeniz, mesaili âdiyenin şöyle bir hududu var
dır, diye tahdidedilmedikçe zannederim ki, Hü
seyin Avni Bey biraderimizin sualine katı bir 
cevap vermek imkânı yoktur. 

SALÂHADDİN B. (Mersin)"— Hâlâ ihtilâl 
devri devam ediyor mu, yoksa memlekette ada
let var mı ve adalet tevzi ediliyor mu? 

ADLÎYE VEKÎLt REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Efendim, memlekette ihtilâlin de
vam edip etmediğini takdir edecek ve istiklâl 
mahkemelerinin devamına lüzum olup olmadı
ğını takdir buyuracak Meclistir. Binaenaleyh, 
bendeniz bu suale cevap vermeye mecbur de
ğilim. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, memleketi tefrik veya ecnebi bir dev
lete ilhakına sây edenler ne demektir? Bunu 
sizin izah etmenizi rica ediyorum. 

ADLÎYE VEKİLİ EEFÎK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Her hangi bir maksadı siyaside 
ecnebi devletlere iltihak, bu, tabiî zımnen ilti
haktan başka bir şey olamaz. Fakat bunun zım
nında bir maksadı siyasi tabiatiyle dâhildir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) _ Reis Bey 
bendeniz söz istiyorum ne vakit sıranı gelirse 
söz veriniz, bir sual soracağım. 

REİS — Adliye Vekili Beyefendi diyorlar 
ki, ben mazbata muharriri değilim. Bu sualler 
mazbata muharriri beyefendiye aittir, buyuru
yorlar. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bendenizin 
şüphem, memleketteki icrayı kaza meselesidir. 
Binaenaleyh, salâhiyet doğrudan doğruya ma
kamı âlilerindedir. Mesele; ierayi muhakeme 
veyahut af meselesinde değil, bendenizin anla
mak istediğim mesele; memlekette tenevvü et
mekte bulunan mesleki adlinin artık müstakar 
bir şekil alıp almadığı hakkındaki mütalâanızı 
almak istiyorum. Bu sizin doğrudan doğruya 
hükkftm ve hükkâmm mahiyeti hakkındaki ka
naatinize ait bir meseledir. Memlekette artık 
ne zamana kadar dört çeşit mahkeme devam 
edip gidecektir? Bundan sonra da böyle muh
telif surette hükmeden birçok hâkimlerin, bir-

EL 1837 C : 1 
çok gayrimesullerin vazifesini devam ettirecek 
misiniz ? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) - - Bu kanuna dair bir şey değildir 
ki. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Fakat, 
lüzumlu bir sual. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Güzel ama, Salâhaddin Beyin su
ali başka bir şekilde idi. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bu suali ka
yıt buyursunlar ne zaman isterlerse cevap ver
sinler. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Efendim, bu sualin muhatabı zan
nederim Meclisi Âlinizdir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Meclisi Âli 
adliyenin intizam kesbetmesini arzu eder. Ada
letin teessüsünü beklemektedir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir vardır. 

RASİH Ef. (Antalya) — Vekil Beyefendi 
bir şey buyurdular, onun için bir şey soracağım. 

Efendim, Vekil Bey buyurdular ki, idareten 
nefyedilenler müddeiumumilere müracaat ettik
lerinde onlar hemen kanuni haklarından istifa
de ederek, memleketlerine iade ediliyorlar. Şim
di bu ifadei âliyeleri mucibince erkânı harbiyei 
umumiyeee veyahut ordu kumandanları tarafın
dan icabatı askeriyeden olarak teb'it edilenler 
dâhil oluyor mu? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Tabiî değil mi efendim"? 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Onların içinde 
zevatı âliye yok. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Malûmuâliniz İstiklâl 
mahkemeleri memleketin kuvvei maddiye ve mâ
li eviy esini kesredecek ahvale ictisar edenlerle 
cerainıi âdiye erbabından birtakım eşhası da 
mahkûm etmişlerdir. Bunlar hakkmda muame
le ne olacaktır? Bu bapta mütalâanız nedir? 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa
ruhan) — Onlar istifade etmiyeceklerdir. (Mü
zakere kâfi sadaları) 

REİS — Efendim, bendeniz kâfi görecek de
ğilim. Meclisi Âliniz görecektir. (Kâfi sesleri) 

MÜFİD Ef. (Kırşelhir)' — Bendeniz de söy-
liyeceğim Reis Bey. 

REİS — Efendim, müzakere kâfi görüldük
ten sonra encümen söyliyebilir. Müzakereyi kâfi 
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görenler lütfen el kaldırsın. (Kâfi değil sada-
ları) Lütfen ellerinizi indiriniz. Müzakerejd kâ
fi görmiyenlcr lütfen el kaldırsın Müzakere kâ
fi görüldü. 

ENCÜMEN NAMINA MÜFÎI) Ef. (Kırşehir) 
—. Efendim, Adliye Vekili Muhteremi Refik Şev
ket Bey biraderimizin şimdi vermiş olduğu iza
hata nazaran, dünkü beyanatı tamamiyle buna 
tevafuk etmiyor. Malûmuâlileri kanun elimiz
dedir. Encümeni âlinizin evvelce yapmış olduğu 
maddede; fer'an zimethal olanlarla faili aslileri 
ayırmıştı ve bu affı fer'an zimethal olanlara 
teşmil ettirmek istiyordu. Burada deniliyor k i : 
Fer 'an zimethal olanlarla faili asli olanları tef
rik gayet güçtür. Mahkûm edildikten sonra 
anlaşılması lâzım gelir. Binaenaleyh bu işin güç
lüğüne binaen maddenin bu suretle kabulüne 
taraftar 'değiliz ve Jböyle de olamaz, dediler ta
dil teklifinde bulundular. Buna karşı madde 
encümene iade edildi. Madde encümene iade 
edildikten sonra düşündük, bulduğumuz nokta, 
bu idam ve müebbet kürek cezalarını istisna et
mekten başka çare kalmadı. Çünkü 20 Eylül 
1836 tarihinde İstiklâl mahkemelerine dair tan
zim olunan kanuna zeyil olmak üzere kabul edi
len bir maddede deniliyor ki ; memleketin ku-
vayi maddiye ve mâneviyesini her ne suretle 
iolursa 'olsun, (kesir ve tenkise şây edenler de İs
tiklâl Mahkemesinde muhakeme edilecek bunlar 
hakkında da bir ceza verilecek, asıl Hiyaneti 
Vataniye Kanununun maddei mahsusasında da; 
bilfiil hiyaneti vataniyede bulunanlar şaiben 
idam olunur, deniyor. 

Şimdi affı mutazammm olan bu maddede1 

müebbet kürek cezasını müstelzim ef'alden maa
dası tâbirinden sonra idamı kaldıralım da faili 
asli diyelim, zira bu Meclis, idanıcı bir Meclis 
gibi, herkesin nazarında o suretle görünüyor di
yorlar. Acaba bilfiil hiyaneti vataniyede bulu
nanların şaiben idam edileceklerine dair neşro
lunan şu kanun ile bu Meclisin idam cezalarım 
verdiğini bilmiyorlar mı? Halbuki biz bu keli
meyi yazmaya mecbur olduk. Demin arz ettiğim 
gibi; meselede memleketin kuvayı maddiye ve 
mâneviyesini tenkise sây edenler faili asli de ol 
sa, istiklâl mahkemesi buna bir ceza veriyor. Ne 
diyor? On beş seneye mahkûmsun diyor. Biz ise 
maksat faili aslilerdir, doğrudan doğruya cür-
ıııü işliyenlerdir, idamı veya müebbet cezayı mu-
cibolanlardır, bunlar affedilmesin, zira bunların 
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affı, âtide yine bir mahzuru müstelzim olur, bun
lardan maada faili asli, meselâ Tekâlifi milliye 
Kanunundan dolayı faili asli olarak mahkûm. 
edilenler var. Memleketin kuvayı mâneviyesini 
tenkis etmiş diye birisi çıkmış, bir nutuk vermiş 
ve bunu almışlar mahkûm etmişler. On sene ceza 
vermişler, bu var. Bu gibi birçokları var. Bu 
adamlar ise bu aftan istifade edemiyeeekler. 
Bundan dolayı bunların da aflarını nazarı itiba
ra alarak, bu iki kelimeyi tasrih ettik. 

Diğer noktaya gelince; doğrudan doğruya 
Ali Süruri Efendi biraderimizin Refik Şevket 
Bey biraderimizden sorduğu suale karşı bende
niz cevap vereceğim. Maddemizi zaten bir arka
daşımızla '.) yolda tashih etmiştik. Kanunun o 
noktasında yalnız hiyaneti vataniye cürmünden 
dolayı mahkûm ve maznun olanlar, hukuku şah
siye baki kalmak üzere, affedilmiştir, dendikten 
sonra aşağısında, idam ve müebbet kürek ceza-
lariyle mahkûm olanlar denmiş ki ; mahkûm ol
mayıp maznun olanların o istisnada dâhil olma
masını mucibolurdu. Fakat bu cümlede fevkalâ
de ta'kid bulunduğundan dolayı biz onu daha 
vazıh, daha açık bir şekilde yazarak idam. veya 
müebbet kürek cezasından maada olanlardan. 
dedik mi, maznun, mahkûm kâffesine şâmil ola
rak bu affı yapmış olacağız (Ook muvafık sa-
dası) 

Şimdi idareten tebidedilenler hakkında ve
yahut cürmü âdiden dolayı istiklâl mahke
melerince mahkûm edilenler hakkındaki, mua
meleye gelince, demin de arz etmiştimkr; eğer 
istiklâl mahkemesi Hiyaneti Vataniye Kanu
nuna tevfikı hareket etmiyerek, doğrudan 
doğruya adamı mahkûm etmiş ise, zaten hi
yaneti vataniye eürmüne mütaallik olmıyaıı 
mesailin af olunmamasından dolayı o adamın 
affolunmaması ieabeder. Lâkin bir fiil ki, cü
rüm addedilmek ve o cürme ceza verilmek için 
mahakim tefriki vazaif noktasından ayrıl
mış istiklâl mahkemesinin göreceği dâva şu
dur, mahakimi adliyenin takip ve rûyet ede
ceği dâva şudur, dendikten sonra, mahallin
den sâdır olmıyaıı hükümler zaten hüküm 
olmadığı münasebetiyle, burada Adliye Ve
kâleti Celilesinin nazarı dikkatini? celbede-
rek, müddeiumumiler vasıtasiyle böyle adam
lar varsa derhal tahliye edilmesini arz etmiş
tik. 
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ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 

(Saruhan) — Bunu encümen namına mı söy
lediniz? Meclis namina istiklâl mahkemeleri 
icrayı ahkâm etmiştir (gürültüler) istiklâl 
mahkemelerinin müddeiumumilerle ben nasıl 
menedebilirim? Meclis namına icrayi ahkâm 
etmişlerdir. Memleketin asayişini ihlâl ettik
lerinden dolayı mahkûm ediyorlar. 

MÜFİD Ef. (Devamla) — Müsaade buyu
run cevap vereyim. Doğrudan doğruya taş
radaki müddeiumumiler mahakimi adliyede 
takibedilecek dâva ile istiklâl mahkemesinde 
rüyet olunacak dâvayı tefrik edemezse ve 
makamı âlinizi haberdar etmezse; o müddei
umuminin iş başında bulunması caiz değildir. 
İstiklâl mahkemesi kalkar, her dâvaya el 
uzatır her dâvayı rüyet eder ve hükme rap
tederse bu hüküm doğru mudur? Meclisi Âli
niz doğru mu diyecektir? (Doğru sadası) Hak
kı kazası tahdidedilmiştir Şu, şu, şu cürüm
lerden dolayı, şu, şudur. (Takyidedilmemiştir 
sadaları): 

RASİH Ef. (Antalya) -^ Encümen na
mına bir şey sual etmeme müsaade buyurur-
musunuz? Efendim, malûmuâliniz Hıyaneti 
Vataniye Kanununa bir zeyil ilâve edildi. Bu 
zeyil ile memleketin kuvayı maddiye ve mâ
neviyesini tenkise sây edenlerin istiklâl mah
kemelerince mahkûm edilmelerine Meclis ta
rafından salâhiyet verdiler. Şimdi buyurdu
lar ki, salâhiyet verildi, şimdide kanunsuz hü
küm vermişlerse buyuruyorsunuz. Kanunsuz 
•tabiî istiklâl mahkemesi veremez. Verdiği hü
kümler' maddenin şu veya bu fıkrasına isti
naden verdiği hükümlerdir ki ; bu. da Meclis
ten geçmiş olan bir' maddeye tevafuk ediyor. 
Binaenaleyh şu maddeye tevfikan verdikleri 
hükme ne suretle müddeiumumiler itiraz ve ne , 
suretle bu maddeye istinadederler? 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bu mesele hak
kında vukubulan sual, şayet meselâ; âdi bir 
darp vakasına aitse; yani iki adamın yekdiğer
leriyle mudarebesinden dolayı bu adamları 
mahkeme mahkûm etmiş ise, müddeiumumiler 
müdahale ederler. Çünkü istiklâl mahkemesi 
yalnız hiyaneti vataniye cürmüriden dolayı ic
rayı muhakeme eder. 

Hiyaneti vataniye cürmü de şudur, şudur 
ve buyurduğunuz zeyilde ki, esbap da odur. 
Memleketin kuvayı maddiye ve mâneviyesini 
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tenkis etmekle bu suç hiyaneti vataııiyeden 
addedilerek, o mahkemede muhakeme ettirilir. 
Hiyaneti vataniye âdadına girmiş. Beyler sual 
ediyorlar ki; bir âdi cürmü hiyaneti vataniye 
suretiyle veya zeyildeki o esbap suretiyle mu
hakemesi icra edilmesi lâzımgelmiyen bir me
seleyi muhakeme etmişse ne lâzımgelir ? Sual 
bu. Bendeniz oraya karşı diyorum ki; istiklâl 
mahkemesi rüyeti caiz olan mevaddın haricin
de şayet bir dâva rüyet etmiş ise - ki o dâvayı 
rüyete mezun değildir - bu dâvadan dolayı ve
rilen cezaya bu af şâmil değil. 0 da mahallin
den sâdır olmadığından dolayı müddeiumumi
ler tarafından tefrik edilerek tasrihi icabeder, 
diyorum. Mesele budur. 

•VEHBİ Ef. (Konya) — Rica ederim, mu
havere etmeyiniz. Başka suretle soralım, bıra
kın efendim. Şu kanunun müzakeresinde bu
nun yeri değil. 

MÜFİD Ef. (Devamla) — Sonra idareten 
nefiy ve tebit edilenlere gelince; malûmuâliniz 
idareten nefiy ve tebidedilenler yine idareten 
celbedilmek icabeder. İdareten nefiy ve tebidi 
kim yapmış ise idareten onları geriye eelbetme-
leri lâzımgelir. Bundan dolayı o işin bir affın 
dairei şümulüne girmesi kanunsuzdur. Encü
men evvelce de bunu söyledi. Çünkü biz, ka
nunen verilen hükümlerin affını istiyoruz. Ka
nunsuz olarak tebidedilen, idareten nefyedilen 
adamların bu meseleden istifade etmeleri lâzım-
gelmez. Onu yine idareten nefyeden adam ge
riye celbedei* ve ondan dolayı lâzımgelecek mu
ameleyi Meclisi Âliniz düşünür, yapar. 

RASİH Ef. (Antalya) — Bir noktanın daha 
tavzihini rica ediyorum. 

REİS — Müsaade buyurun efendim müza
kereyi kâfi gördünüz. 

ALİ SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Şimdi Müfid Efendi Hazretlerinin izahatına göre 
encümenin tasvibine nispetle bu maddei kanuniye 
nakıstır. Yani efradını cami değildir. Çünkü 
Müfid Efendi buyuldular ki : Memleketin kuvayi 
maddiye ve mâneviyesini kesir ve tenkise sây 
edenlerin eğer cezsı idam ve müebbet kürek de
ğilse, bu kanundan istifade edecek. Halbuki 
istifade edemez. Çünkü; memleketin kuvayı mad
diye ve mâneviyesini kesredenler hakkında ceza 
tertibini natık olan madde, Hiyaneti Vataniye 
Kanununa zeylolarak yapılmış bir maddei ka-
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miniye değildir. İstiklâl mahkemeleri hakkında 
bir kanundur. Halbuki şimdi derdesti müzakere 
olan af kanununda, yalnız Hiyaneti Vataniye 
Kanununda cürüm olarak tarif olunan ve bu ka
nuna tatbikan mahkûm edilenler mevzuubahis-
tir. Onun için bu ciheti encümen tavzih etmeli. 
Eğer arz ettiğim gibi, encümenin maksadı baş
ka ise, daha vâsi ise fıkrayı daha başka türlü 
yazmak lâzımgelir. Meselâ bu zeylin tarihini gös
termek lâzımgelir. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) '— Cevap vereyim. 
Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı mahkûm 
olup cezaları idam ve kürek cezalarını mucib-
olmıyan efal; gerekse Hiyaneti Vataniye Kanu
nundan ve gerekse fevkalâde olarak, Meclisi âli
niz tarafından gönderilip sırf ceraimi siyasiye-
den addettiğiniz ve hiyaneti vataniyeyi istilzam 
eden efalin muhakemesine memur olan istiklâl 
mahkemeleri ve onların bulunmadığı yerde ma-
hakimi adliyenin verdiği hükümlerdir. Ali Süruri 
Bey biraderimiz buyurdular ki: Memleketin ku-
vayı maddiye ve mâneviyesini tenkis edenlerden 
olup cezası idamı mucibolmıyanların buraya 
dâhil olmaması icabeder. Bu cihetten kanun nok
sandır. Halbuki bizim elimizde affına teşebbüs 
ettiğimiz veyahut affını icra etmek üzere bir 
madde kaleme alarak, müzakere ettiğimiz madde 
sırf bunlara ait maddelerdir. Malûmüâliniz bu
nun için fevkalâde mahkemede mahkûm edilen 
ve derecatı mahakimde hakkını müdafaa ve iti
razdan mahrum edilen eşhasın kâffesine şâmil 
olmak ve ancak idam ve müebbet kürek cezaları 
müstesna olmak şartiyle, encümen bunu yapmış
tır. Heyeti muhtereme eğer bunun delaletiyle 
iktifa etmiyorsa ve buraya da şümulü olsun 
için, bu tarihli kanunda muhakeme edilenlerin 
de geçmesine ısrar ederse encümen onu da ka
bul eder. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — İşte 
öyle olur. Bu maddenin bunlara şümulü yoktur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — idareten tebid-
edilenler kimlerdir? Polisin sürdüğü değil. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Ona encümen ce
vap veremez. Adliye Vekili buradadır. O cevap 
vermiştir. îsyan zamanında bir köyün etrafını 
muhasara etmiş birtakım adamlar faili aslidir 
denilerek idam edildi, diğerleri sürüldü. Bu 
adamlar idareten sürülmüş değil de ya nedir? 
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Encümeni Adliyenin §u kanuna tevfikan af

fını kabul ve tanzim ettiği maddede dâhil olan
lar hakkındaki suallere encümen tarafından ce
vap verilir. İdareten nefyedilenler için Hükümet 
cevabını ve teminatını verdi. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ama Hükümet 
(Gürültüler) 

REİS — Efendim müzakereyi kâfi gördünüz. 
On sekiz kadar takrir vardır. Bir defa hepsi 
okunsun, ondan sonra reyi âlinize birer birer 
vâz'ederiz. 

Riyaseti Celileye 
Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı Meclisi 

Âlice yapılan affın maddi ve mânevi faziletlerini 
beyana hacet yoktur. Hududun icrasında şaha-
datın tarif atı şer'iyeye muvafık olması icabe
der. Şimdi böyle şahadet olmadığına müttefikiz. 
Binaenaleyh idama mahkûm olanların müebbet 
küreğe, müebbet küreğe mahkûm olanların ce
zasını on beş seneye tadil etmek suretiyle âfiv-
deki nimetin bunlara da teşmilini ve zirdeki bir 
maddenin ilâvesini teklif eylerim 

10 Kânunevvel 1337 
Konya Mebusu 
Ömer Vehbi 

Madde 1. — Cezası idamı mucip olanların 
müebbet küreğe ve müebbet küreği istilzam 
edenlerin cezası on beş seneye tahvil olunacak
tır. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin ruhundan anlaşılan surete göre fai

li asli olarak mahkûm olanlar aftan istisna 
edildiği gibi faili asli olarak, maznun olanlar da 
istisna edilmek arzu ediliyor. Halbuki bu misil -
lû maznunların da mahkûmlar gibi istisna olun
duğuna dair maddede sarahat veya delâlet yok
tur. Tatbikatta yanlışlığa mahal kalmamak için 
«ancak idam ve müebbet kürek cezalariyle mah
kûm» ibaresinden sonra (veya faili asli olarak 
maznun) fıkrasının ilâvesini teklif ederim. 

10 Kânunevvel 1337 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
Maddei mezkûrenin fıkrai ahiresi olan (meş

gule) kelimesinden sonra (bulunup da işbu ka
nunun tarihi neşrinden bit aya kadar istiman et-
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nıiy enler bu aftan müstesnadır) diye tadilim 
teklif ederim. 

Siird 
Salih 

REİS — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin de 
bir takriri vardır. AH Sururi Efendinin tadilna-

meşinin aynıdır. Onun için okutmıyorum. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin fıkrai istisnaiyesinde ecza

yı vatandan bir kısmının tefrik veya ecnebi bir 
devlete ilhakına çalışanlar cümlesine hakların
da henüz tahkikat icrasına mübaşeret edilmemiş 
olanlar ithal edilmemiş olmasına nazaran bu 
kabîl eşhasın ikinci maddedeki aftan istifade 
etmeleri melhuz olduğundan bu kabîl eşhas affa 
dâhil olmamak üzere birinci maddenin tasrihi 
lüzumunu münasip görür ve teklif ederim. 

10 Kânunuevvel 1337 
Sivas Mebusu 

Emir 

REİS — Efendim bu tadilııame şeklinde de
ğildir. Olsa olsa bir hitabe, bir mütalâa olur. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin birinci satırındaki (Hıya

neti vataniye) tâbirinden sonraki (cürmünden) 
kelimesinin tayyı ve yerine vataniyeden sonra 
(ve siyasiye ve idariye cürümlerinden) ibaresinin 
derci lüzumunu teklif eylerim) 

Muş 
Ahmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Evvelce mahkûm veya maznun olup da biiâdı 

meşgulede kalmış kimselerden hükümeti milliye-
mize iltica etmek istediği halde gelemiyen kimse
lerin mağduriyeti temadi etmemek üzere birinci 
maddenin fıkrai ahirci istisnaiy es inden (biiâdı 
meşgulede bulunan) cümlesinin tayyı ve ihra-
ciyle bunların da affı umumiden müstefid edil
mesini talep ve teklif eylerim. 

Sivas Mebusu 
.Mustafa Taki 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Mahkemeleri Kanununun birinci mad

desine zeyil olarak 26 Kânunuevvel 1336 tarihli 
kanunun (Memleketin kuvayı maddiye ve mâ-
neviyesini her ne suretle olursa olsun kesir ve 
tenkise sâyedenler) gibi umumi ahkâma istina-
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den İstiklâl mahkemelerince cerainü âdiye erbabı 
malıkûminin bu kanundan istifade eylemeleri 
lâzımgeleceğinden onlara dahi affın teşmilini 
teklif ederim. 

Madde 1. •— İstiklâl mahkemeleri ile mahalli
mi adliye ve divanı harbler tarafından hiyaneti 
vataniye cürmünden ve İstiklâl Mahkemeleri Ka
nununun verdiği salâhiyete binaen cerainü âdi-
yeden dolayı mahkûm... tlâhır suretinde tadilini 
teklif ederim. 

10 Kânunuevvel 1337 
Erzurum 

Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Madde 1. — İstiklâl mahkemeleriyle mahaki-

mi nizamiye ve divanı harbler tarafından hiya
neti vataniye cürmünden dolayı mahkûm bulu
nanlardan faili aslilerle teşvikatı fesada iktiran 
eden muharriklerden maada derecei tâliyede 
cürümlerle mahkûm olan bilcümle mücrimin af 
edilmiştir. Birinci maddenin balâda arz ettiğim 
veçhile tashihini teklif ederim. 

8 Kânunuevvel 1337 
Karahisarı Sahib 

İsmail Şükrü 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) ~~ 
Bendenizin istisna olunmamasını arz ettiğim 
adamlar... 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) — Efendim, 
takriri geri alıyorum. Geri aldığımın esbabı ise, 
bâzı istisna fıkrasına zahip olmuştum. Adliye Ve
kili Bey izah etti. Onun için geriye alıyorum. 

Riyaseti Celileye 
Madde 1, — Emvali eıniriye sarikieriyle, ka

til, fiili şeni ve hetki ırz eeraimi ile mahkûm 
olanlarla Hiyaneti vataniye Kanunu ile müebbe-
den kürek ve kalebentlik cezalariyle mahkûm 
olanlardan maada bilcümle ceraim erbabı affe-
dilmiştir. Ancak eczayı vatandan bir kısmının 
tefrik veya ecnebi bir devlete iltihakına say 
edenlerle halen memaliki ecnebiye veya biiâdı 
meşkulede bulunan eşhas bu aftan müstesnadır. 

8 Kânunuevvel 1337 

Kângırı 
Tevfik 

'•"***• tyç "**" 
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REİS — Ali Sürari Efendinin 

fıkrasına, ait ikinci tadilnamesi : 
maddesinin 

Kiyaseti Celileye 
Maddenin fıkrai ahiresi affa dâhil olan maz-

n unin kısmının'ne suretle tahliye olunacağına 
dair olarak,, tatbikata aittir. Halbuki dahilî af 
olan maznunlar birinci fıkrada lüzumu derece
de muvazzafı olup sureti tatbiki ise mahakimce 
öteden beri malûm ve müteamel ve mükerreren 
mesbuk ve mücerrep olduğundan (işbu kanu
nun neşri tarihinde) tâbiri ile başlıyan son fık
rasının tayymı teklif ederim. Çünkü haşivdir, 
zaittir. 

10 Kânunuevvel 1337 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Ali Süruru 

Riyaseti Celileye 
Hiyaııeti vataniye '.mahkûmları meyanmda 

kanunun zeylindeki (Memleketin kuvayi maddi
ye ve mâneviyesini kesre sây edenler) fıkra-
siyle mahkûm, rüşvet, ihtilas, suiistimal müc
rimleri de vardır. Bunların affı da muvafık ola-
mıyacağından 'maddenin (Ancak idam ve müeb
bet kürek cezalariyle) fıkrasından sonra (İhti
las, rüşvet suiistimal maddelerinden mahkûm 
olanlar) cümlesinin ilâvesini teklif eylerim. 

10 Kânunuevvel 1337 
Antalya Mebusu 

Rasih 

REİS — Ali Süruri Efendinin üçüncü tadil
namesi vardır. (Hukuku şahsiye baki kalmak 
üzere) fıkrasının tayyını teflik ediyor. Bu ta-
dilnamenizde musir misiniz? 
. MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Kaimi ederiz. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — En
cümen kaimi 'etmezse izah edeceğim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Zaten bu kavaidi 
umumiyedendir. Kalkmasına taraftarız. 

Birinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 
eyleriz: 

, MADDE 1. — İstiklâl mahkemeleri ile me-
hakimi nizamiiyed<en, divanı harpler tarafından 
hiyaııeti vataniye cürmündcn dolayı mahkûm 
ve maznunlar hakkında yapılacak takibattan 
sarfınazar edilmiştir. Idareten nefyedirmiş bu
lunan bilcümle eşhas affedilmiştir. Ancak ecza
yı vatandan bi; kısmının tefrik veya ecnebi bir 

devlete iltihakına sây edenlerle halen memali-
ki ecnebiyede veya bilâdı nreşguledc bulunan 
eşhas bu aftan müstesnadır. 

Erzincan 
(')sm.nn Fevzi 

Ergani 
Mahmud 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

Dersim 
Rainiz 
Antalya 

Ali Vefa " 

Erzincan 
Emin 
Ergani 
Sı rrı 
Bitlis 
Vehbi. 
Gene 
Celâl 
Sivas ' 

Okunamadı 

İstanbul 
Numan 

Van 
Hasan Sıddık 

Muş 
Abdülgaııi 
İstanbul 

Ali Rıza 
Erzurum 

Salih 

REİS >— Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
takriri ikinci maddeye aidolduğu için ikinci 
maddeye geldiğimizde okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
İdareten nefyedilenler hakkında Adliye Ve

kâletince meveudolan malûmat nedir? Ve bun
lar mevzuu müzakere olan kanunla ne derece
de alâkadardırTBu cihetlerin izahını Adliye Ve
kilinden sual eylerim. 

10 Kânunuevvel 1337 
Bitlis 

Yusuf Ziya 

YUSUF ZtYA B. (Bitlis) — Efendim, tak
ririmi geri alıyorum. Adliye Vekilinin izahı do-
layısiyle.... 

REİS — İki takrir daha var. Birisi Erzurum 
Mebusu Durak Beyin, ikinci maddeye müteal
liktir. Malûmat kabilinden arz ediyorum. Bu 
maddeden sonra okunacak. Şevki Beyin de bir 
tadilnamesi vardır. Ccraimi adiyeye müteallik, 
üçüncü madde olarak teklif ediyorlar. Bunu da 
üçüncü maddenin müzakeresinde okuruz. Oku
nan takrirlerden maada bundan evvelki içtima-
ımızda müzakere edilip de encümene verilmiş 
5 - (3 tane tadilname var. Madde encümene git
miş. Encümen kısmen o tadilnaıneleri nazarı 
dikkate alarak, ikinci defa maddeyi getirdiği 
için onları tekrar reyinize arz etmiyorum. 

(Siird Mebusu Salih Efendinin tadil takriri 
bir daha okundu.) « 

REİS — Encümenin bir mütalâası var mı? 

NAFİZ B. (Oanik) — Hayır 
REİS — Efendim, bu tadilnameyi nazarı dik

kate filanlar lütfen el kaldırsın, alınmadı. 
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(Antalya Mebusu Rasih Efendinin takriri 

tekrar okundu.) 
REİS — Encümenin bir mütalâası var mı ? 

NAPlZ B. (Fanik) — Efendim, malûmu âli
niz hiyaneti vataniye mücrimlerinin bir kısmı 
ile meşgulüz. İhtilas, rüşvet ve buna mümasil 
şeyler ceraimi âdiyedendir. Bunlarla alâkası 
yoktur. Ama istiklâl mahkemesi hüküm vermiş. 
Onun Meclisi Âlinize aidolduğunu biraz evvel 
Adliye Vekili muhteremi veyahut arkadaşla
rımdan birisi arz ettiler. İstiklâl mahkemeleri
ne salâhiyeti kâmile verdiğinizden, dolayı, istik
lâl mahkemesi hükmünde isabet edememiş ise 
bu, Meclisi Âliniz ile istiklâl mahkemelerine ait
tir. Bu sadetten hariçtir. 

' HAŞİM B. (Çorum) —• Rüşvet eğer ceraimi 
siyasiye ashabından alınmış ise o da siyasi olur. 

RASİH Ef. (Antalya) — Malûmu âliniz is
tiklâl mahkemelerini Meclisi Âliniz kabul ettiği 
vakit fevkalâde 'bir zamanda, fevkalâde bir 
mahkeme olarak kabul etti ve mmtakalarma 
gönderdi. Bunlar memlekette tesis etttiğiniz 
hükümeti temsil, ettiği ve halkın şimdiye kadar 
birçok sızıltılarına, yaralarına m&rhem olacak 
şekilde Meclis namına icrayı hareket ettiği sı
rada ; rüşvet, ihtilas, suiistimal yüzünden değil, 
memleketin, hükümetin âdeta yıkılmasını gün
den güne temine çalışan birtakım hainlerin, bir
takım havenenin - ki, en büyük hain bunlar
dır - bunların cezasını vermiştir. Memleketteki 
isyanlar, tetkik edilecek olursa bu hainlerin 
•halkın gırtlağına bastıkları yumrukların, gün
den güne kanını emmeleri neticesidir. İstiklâl 
mahkemeleri Kanununun malûmu âliniz bir 
fıkrası vardır ki ; memleketin kuvayi maddiye 
ve mâneviyesini kesir ve tenkise say edenler 
fıkrasıdır. Bu fıkra ile rüşvet, ihtilas, suiisti
mal, bir de şekavet var. Lüzum görülen eşhas 
hakkında istiklâl mahkemeleri takibatta bulun
du ve onlar bu maddeye tevfikan mahkûm ol
dular. Meselâ; Samsun'da ve İnebolu'da birkaç 
reji memuru binlerce lira çalmış ve tüccarların 
malını yağma etmişler. Birçok şube reisleri, 
birçok jandarma kumandanları memleketi yak
mış, yıkmış, vurmuş, kanını emmiş, şimdi bun
lar mahkûm olmuştur. Şimdi bunları salalım 
gitsinler, yine milletin kan damarlarını emsin
ler. Daha bu kanun buradan çıktığı gün istidası 
cebinde, aman efendim, Meclisi Âli bizi lütfen 
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affetti, lütfetti, bizi bir yere tâyin etmek lût-
funda bulunur musunuz f Diye adliyede olanlar 
adliyeye, dahiliyede olanlar dahiliyeye gidecek
tir, emsaline de cüret verecektir. Binaenaleyh 
f.ffm bu gibilere şümulü olmamasını teklif ede
rim. (Çok doğru, sadaları) 

REİS — Efendim, Rasih Efendi tak ririni 
izah etti. Encümen de mütalâasını daha. evvel 
söyledi. Rasih Efendinin takririni ııazaraı mü
talâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Tadilname 
ekseriyetle nazarı mütalâaya alındı. 

Kângırı. Mebusu Tevfik Efendinin tadilna-
mesi aynı mahiyette olduğu için reyinize vaz'-
etmiyorum. Tabiî encümene vereceğiz. 

(Osman Fevzi Efendi ve rüfekasmnı takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Nafiz Bey, encümenin mütalâası 
var mı ?• 

NAFİZ B. (Fanik) — Hayır. 
REİS —• Erzincan Mebusu Osman Fevzi 

Efendi ile rüfekasmın takriri okundu ve encü
men beyanı mütalâa da bulunmuyor. Nazarı 
mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. (Anlaşıl
madı bir daha okunsun sadaları) 

(Takrir bir daha okundu.) 
ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-

ruhan) — - Reis Bey, idareten nefye bir şekli 
kanuniyet veriliyor. Onun için bu takririn 
aleyhindeyim. İdareten nefedilenler şekli meş-
ruda değildir. Takririn reddini teklif ediyorum. 

EMİN B. (Erzincan) — Refik Şevket Beyin 
ifadesine iştirak ediyoruz. İdareten nefiy ke
lim esini tayyediyoruz. 

REİS —- Efendim, takrirden sahibi teklif 
(idareten nefiy) kelimelerinin tayymı kabul 
ediyor. Takriri nazarı mütalâaya-alanlar lütfen 
el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmadı efen
dim. 

(Siird Mebusu Salih Efendinin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı mütalâaya alan
lar lütfen ellerini kaldırsın. (Ret sadaları)-Na
zarı mütalâaya alınmadı. 

(r>zurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin tak
riri tekrar okundu.) . 

REİS — Nafiz Bey, encümenin bu tadilna
me üzerine mütalâası var mı? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, bir noktayı nazarı dikkati âlinize arz ede-
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rim ki; maddi, mânevi zarar İrası hıyaneti va-
taniyedendir. istiklâl mahkemelerine verilen bu 
salâhiyet bâzı mücriminin maddi, mânevi hıya
net etmelerinden dolayıdır. Ceraimi âdiye için 
tariki kanuni vardır. Biz fevkalâde olarak, hi-
yaneti vataniyeyi âzami ceraim görerek onun 
için hususi mahkeme teşkil ettik ve İstiklâl 
mahkemeleri de maddi ve mânevi zarar iras. 
denleri hiyaneti vataniye tevlidetmesi dolayı-
siyle mahkûm edecektir. Halbuki ceraimi âdi
ye ise derecatı mahakime tâbidir. Maznunun 
hakkını da her hak gibi düşünmek lâzımgelir. 
Yani maznunun hukukunun da mukaddes oldu-
ğunu unutmamak lâzımdır. Onu birçok haktan 
mahrum ediyorsunuz. Fevkalâde muhakemeye 
tâbi tutuyorsunuz. Ben bunlar için birşey söy-
lemiyeceğim. Buraya hiyaneti vafaniyeye dair 
gelen muhakeme evrakının yüzde sekseninin 
iade olunduğunu unutmayınız. Zannediyorum 
ki istiklâl mahkemeleri de aynı derecede hü
küm veriyor. Eğer onların hükümleri de bura
ya gelse yüzde sekseni reddolunur. Yüzde yir
misi ancak tasdik ounur. Bu, zamanın, fevka
lâde ihtiyacın tevlidettiği zarurettir. Bundan 
da ricat edeceğiz. Fakat efendiler ceraimi 
âdiyeden olanların hanumanları yıkmıyalım. 
Onlar için de affı mutlak kabul edelim. Eğer 
böyle, demin Rasih Efendinin buyurdukları 
gibi, memleketin kanını emen, memleketi ke
miren, memleketi yıkan, rüşvet ve sair alan 
kimseler varsa bunları adliyeye devredin, ora
da hakkı kanuniyelerini istimal etsinler, ken
dilerini kurtarırılarsa o vakit mahkemelerimiz 
yoktur ve o vakit Büyük Millet Meclisinin 
de mânası kalmaz. Fakat mahkemelerimizi ben 
öyle bilmiyorum, ben âdil mahkemelerimiz ve 
adliyemiz vardır diyorum. Bizde hak tanı-
yan o mahkemelerdir. Kendinizde ayrıca imti
yaz görüyorsanız o başka. (Adliye yoktur sa-
dası)1 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Adliye vardır arkadaşlar, sizin 
namınıza icrayı ahkâm ediyor. Verdikleri mah
kûmiyet kararları yine âmâli milliye dairesin-
dedir. Biz mahkemeleri takdis ederiz. Bu sö
zü reddederim. Adliyemiz vardır. 

HÜSYÎN AVNÎ B. v (Erzurum) — Bu 
kürsüde bu sözü dinlemek istemem. Adliye
mi? de vardır, dediğim gibi bir de maznun-

İ337 C : 1 
ların hukukunu aramalı. Ben bir misal olarak 
arz ediyorum. Buraya gelen hükümlerin yüzde 
sekseni reddediliyor. Yüzde yirmisi kabul edi
liyor. İstiklâl mahkemeleri de bu mahiyette
dir. Binaenaleyh bu gibi kimseleri his ile de
ğil adalet ile muhakeme edeceğiz. Demin bu
yurdukları gibi, erbabı hiyanetin istisnasını 
kabul edecek olursanız onları adliyeye dev
rederiz. Adliye, onlar mücrim ise cezalarını 
verir. Yoksa diğerleri gibi beraet ettirmek lâ-
zımgelirse beraet ettirir. Bu teklif ceraimi 
âdiyeyi istisna etmez. Çünkü siz burada hiya
neti vataniyeyi af ediyorsunuz, hiyaneti vata
niyeyi affettiğiniz zaman bu, tecezzi kabul et
mez. Mutlak olarak yaparsınız. Fakat diğer
lerini de bir teklif veçhile adliyeye devreder
siniz. Burada istisna olmaz. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Reis Bey, o gibi mücriminin ad
liyeye tevdii hakkında bir şey sÖyliyeceğim. 

Efendim, istiklâl mahkemelerinin vazife
sine aidolmak üzere burada bahsolunan şey
ler zannederim. Bu mesele ile alakadardır. İs
tiklâl mahkemelerinin yalnız hiyaneti vata
niye ile meşgul olacağına (kuveyi maddiye ve mâ-
neviyei devleti tenkis) tâbirinden hiyaneti 
vataniye maksudolduğuna dair ne bir sarahat ve 
ne de Meclisi Âlinin ayrıca bir tefsiri vardır. 
Saniyen istiklâl mahkemesinden mahkûm oldu 
oldu diye her hangi bir cürmün gayrikanuni 
olduğunu kabul etmek, zaten istiklâl mahkeme
leri hükümlerinin gayrikabili temyiz olduğunu 
unutmak demektir. Onun için bendeniz istik
lâl mahakiminin sureti iştigaline ve göreceği iş
lerin şekil ve nevine göre, ayrıca bir kanun tek
lif edilmek üzere, bu maddeyi muvafık görmü
yorum. Rica ederim, gerek Hüseyin Avni Bey 
biraderimiz ve gerek onun fikrinde olanlar, 
istiklâl mahkemesinin vazifesi şudur, kuvayi 
maddiye ve mâneviyei devlet demek budur, is
tiklâl mahkemeleri ancak şu vazifelerle mukay
yettir, diye bir şey yazarlar. 

Sonra ilk tekliflerinde bunların affını gös
terdiler ve ikinci tekliflerinde mahakimi adli
yeye tevdiini söylediler. Efendim kaziyei muh
keme teşkil etmiş bir hükmün tariki ıslahı mu
ayyendir. Bunları affedersek, şekavetten dolayı 
istiklâl mahkemesince mahkûm edilmiş bir adam 
da buna dâhil olacak. Fakat cinayet cürmün-
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den dolayı mahakimi adliyeden mahkûm olan
lar buna girtniyecektir. Bu adalet midir rica 
ederim? İstiklâl mahkemesi mahkûmlarını af
fediyoruz. Fakat aynı cürmün sahibi istiklâl 
mahkemesi mmtakasında bulunmadığından do
layı yahut istiklâl mahkemesi mahkûm etme
diğinden bu adam yatacaktır. Bu doğru değil
dir. 

Sonra efendim; istiklâl mahkemesinin ver
diği hükümleri mahakimi adliyeye vermek doğ
ru değildir. Her hangi bir hüküm ki; kesbi kati
yet etmiştir, artık o bir kanun mahiyetindedir. 
Mutlaka ieraya iktiranı etmiyecek ahkâmm hiç
bir suretle hiçbir kıymeti kanuniyesi yoktur. Eş
kali mahsusası dairesinde sadır olmuş, bir hük
me hürmet edelim. Onun bir kaziyei hakikiye 
olduğunu kabul edelim. Gerek mahakimi adli
yenin ve gerek istiklâl mahkemesinin aleyhinde 
bulunmıyalım. Yalnız bunu tekrar «diyorum ve 
yalnız bunu teklif ediyorum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyuran 
Reis Bey, gayet lüzumlu bir mesele soracağım. 
Hukuku şahsiye nıeselesini soracağım. 

BEİS — Müsaade buyurun Salih Efendi, ta-
dilnameniz okunursa sorarsınız. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim; ben hu
kuku şahsiyeyi Adliye Vekilinden sormak İsti
yorum. Bu benim hakkımdır. 

BEİS — Heyeti uraumiyesi hakkındaki mü
zakereyi kâfi gördünüz, efendim. Mevzuu mü
zakere Hüseyin Avni Beyin takriridir. Takrir 
izah edildi. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ben Adliye Veki
linden sual soracağım, bu benim hakkımdır 
Reis Bey. 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar, 
lütfen el kaldırsın. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Protesto ediyo
rum seni, bu senin yaptığın günahtır. Ben hu
kuku şahsiyeyi soracağım. Haysiyetimi ihlâl edi
yorsunuz. Senin müdahaleye hakkın yoktur. 
Bilmiyorsam anlıyacağım. Haysiyetimi ihlâl edi
yorsun. Böyledir bu mesele. 

REİS — Salih Efendi susunuz, sükût «diniz. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Benim hakkım

dır. Asebileşiyorum. Hakkımdır. Deli oluyorum. 
NAFİZ B. (Canik) — Cevap vermiyor, na-

sil soracaksın? 
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SALİH Ef. (Erzurum) — Verir, nasıl ver

mez hakkımdır, cevap verecek. Ben hukuku şah
siye meselesini izah edeceğim bu kanuna esba
bı mucibe olacaktır. Efendim, siz istibdadedi-
yorsunuz, vazifenizi suiistimal ediyorsunuz. 
Memleketi felâkete sürüklediniz. Meclisi yaran 
meclisine benzettiniz. 

2. — Erzurum, Mebusu Salih Efendiye iki 
ihtar cezası verilmesi 

REİS — Nizamnamenin, Makamı Riyasete 
tecavüz edenler hakkındaki maddesinin, Salih 
Efendi hakkında tatbikini kabul edenler el kal
dırsın. (Anlaşılamadı, sesleri) 

Efendiler; ben Salih Efendiye mükerrer ih
tar veriyorum. Müzakereyi ihlâl ettiğinden do
layı, bu benim bir hakkı kanunimdir. Bu zap-
t-t geçsin. Mükerrer ihtar yazılsın. Şunu da arz 
edeyim ki, müzakere kâfi görüldükten sonra 
yalnız teklif Sahibiyle encümen veya vekil söz 
ister, izah ederler. Tadilname esas itibariyle ka
bul edilir. Ayrıca müzakereye geçilmez. Bu za
ta bilmem ki, ne oldu. Asabiyet gösteriyor. 

Bâzı arkadaşlar diyorlar ki; Hüseyin Avni 
Berin tadiluamerfi reye vaz'edilirken an livanın
dık? Tekrar reyinize vaz'ediyorum. Nazarı itibara 
alanlar... (Anlaşılmadı, sadalarr) Okundu. Uzun 
uzadıya da teşrih edildi. Nazarı dikkate alan
lar lütfen ellerini kaldırsın. Efendim, lütfen 
elleriuizi indiriniz. Hüseyin Avni Beyin tadil-
nâmesini nazarı mütalâaya almıyanlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Tadilname nazarı dikkate alın
madı. 

(Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi Efendinin 
takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim encümenin bu takrir hak
kında bir mütalâası var mı? Sahibi teklifin bir 
mütalâası var mı? 

Efendim Hacı Ahmed Hamdı Efendinin bu 
tadilnamesini nazarı dikkate alanlar lütfen el
lerini kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı, 

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

REİS — Efendim aynı mealde Trabzon Me
busu Hafız Mehmed Beyin de bir takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki idam ve müebbet kürek tâ-
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birlerinin tayyı ile bunun yerine faili asli tâbiri
nin vaz'mı teklif eylerim. 

Trabzon Mebusu 
Hafız Mehmed 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim Hafız 
Mehmed Bey biraderimizin bu son teklifleri 
hakkında lâzımğelen izahatı evvelce arz etmiş
tim. Faili asli ile fer'an zimethal olanlar hak
kındaki tafsilât dünden beri heyeti muhteremeye 
arz edildi. Biz burada faili asli olanlardan idam 
eezasiyle mahkûm olmayıp da sair suretle mah
kûm olanları da affa ithal etmek içn, bu idam 
ve müebbet kürek cezalaım buraya koyduk. Eğer 
bunun gayrı, faili asli olup da üç seneye, beş 
seneye mahkûm olmuş ise,bunlaıi kabul etmiyor
sanız., o başka, bir meseledir. Bunu kabul ettiğiniz 
zaman faili asli tâbiri konmaz. 

Ali Süruri Bey biraderimizin buyurduğu 
şekli zaten biz ıslâh etmiştik. Kendilerine de şu
bede hususi olarak arz etmiştim. Kabul buyur
muşlardı. Biz orada diyoruz ki; idam ve müeb
bet kürek cezalarını müstelzim efalin mütecasir-
leriyle bir de maznun ve mahkûmu bunun içe
risine giriyor. Buradaki şüphe de zail oluyor. 

•SÜLEYMAN SIRRI B. (Yazgad) — Maz
nun kaydını kabul etmiyoruz. Encümen ile anla
şalım. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Mü
tecasir tâbiri yerine bu gibi efalin mahkûm ve 
maznunları desek olmaz mı? Çünkü mütecasir tâ
biri tâbiratı kanuniyeden değildir. 

REİS — O halde bu takririn ibir kısmına en
cümen iştirak ettiğine göre, ibunu encümene ve
relim. 

(Hafız Mehmed Beyin takriri tekrar okun
du.) 

HAFIZ MEHMED ('Trabzon).— Efendim, 
nev'i cezanın tâyini suretiyle ibir 'af kanunu yap
mak dünyada hiçbir zaman, hiçbir memlekette 
vâki olmuş değildir. Af, nev'i cürmün tayiniy
le v âkıdır. Nev'i cürüm, nev'i cezadan istid
lal edilir. Şu suretle mahkûm olanlar affedil-
miştir. idama malhkûm olanlar affedilmiştir, 
tâbirinin istimali suretiyle Meclisi Âlinizce bir 
'af kanunu yapmak doğru değildir. Hiyaııeti 
Vataniye Kanununun »birinci maddesinin kar
nında gayet geniş (bir mertlik var. Sonra istik
lâl mahkemelerinin dahi teşkilini mutazammın 
olan kanunu daha geniş ibir salâhiyetle getirdi-
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niz. Cezalar yani müebbet veya muvakkat kü
rek cezaları.... 

REİS —• Esasa girmeyiniz, efendim. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Reis 
Bey müsaade buyurunuz, takririmi izah edi
yorum, 'başka ibir şey yapmıyorum. 

Efendim, ekser ahvalde bir cezanın >müe(b-
'bet veya on 'beş sene kürek .cezası olup olmadı
ğının 'mahkemece takdiri esbalbı müşeddide ne
ticesidir. Bâzı kere esfbabı müşeddide veyahut 
esbaıbı muhaffifenin vücudu ile muvakkat kü
rek, müebbet veya on (beş sene küreğe tahav-
vül eder. Esbabı müşeddide ibazan kanuni olur. 
Bazan tefsiri olur. Yani ıbu ıheyetin yanlış tak
diri veyahut kanunu 'yanlış 'görgüsü oilarak, »bir 
fiil müeibbef. küreğe 'girer veyahut yanlış bir' 
takdir ile on 'beş sene küreğe mahkûm olur ve 
biz de bu suretle müebbet kürek (tâbirini veya
hut idam cezasından maadasını affettik diye bir 
kayıt korsaik, gayet yanlış hareket etmiş olu
ruz. Onun için bunun yerine (Faili asli) tâ-
'birini vaz'edersek, o vakitte Hiyaııeti Vatani
ye Kanununun esasen vacibüttefsir olan birin
ci maddesinde mezkûr .bilfiil tâbirine Jbtinaen, 
yani 'doğrudan doğruya (bir isyanın 'başına »ge
çen bir veya iki 'adamdan maadasını affetmiş 
oluruz. Çünkü Hiyaııeti Vataniye Kanununda
ki ibiifii'T tâbiri 'bir işin başında bulunarak, is
yan eden adam demekle tefsir edilir ve ka
nunda zikredilen idam. veya müebbet (kürek ce
zaları yolunda, 'bir tâbir ile Meclis yanlış yola 
gitmiş olur. Onun için faili asli tâıbirinı koya
lım. Eğer Meclisi Âli (bunu (biraz daha karan-
'ÎTik görüyorsa, üçüncü madde İle bu faili asli 
tâbirini ve dolay isiyle 'hiyaııeti vata niye nin za
ten vacibüttefsir olan ıbirinei maddesini 'de tef
sir etmiş oluruz. 

REİS — Encümenin mütalâası var mıdır bu 
tadil nameye ait? 

MÜFİD ,Ef., (Kırşehir) — Hafız Mehmed 
Bey zaten encümende kendi aıoiktai nazarlarını 
müdafaa ettiler.. Encümen fer'an zimethal olan
larla faili adliler arasındaki mesaili çok düşün
dü. Dün, encümen 'bu noktayı nazarı dikkate 
almış ve maddeyi o noktadan tanzim etmiş iken, 
verilen takrirler mucibince, faili asli ile fer'an 
zimethal meselesini ayırmak müşkül olduğun
dan, şöyle yapalım diye tekrar Heyeti 'Uımı-
miyenin nazarı dikkate aldığı bir,takriri e en-
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cümene iade edildi. Faili asli olanlar, yani 
bilfiil hıyaneti vataniye eürmünde bulunanlara 
idamdan gayrı cezalar da verildiği için, encü
men yalnız bu şekli kaıbul etmiş, yalnız idam 
ile müebbet küreği affetmiyor. Diğer nazarı 
dikkate alınan talkrirler mucibince maddeyi bu 
şekle sokmuştur. 

REİS — Hafız Mehmed Beyin tadilnamesini 
nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. Efen
dim lütfen ellerinizi indiriniz. Mevzuu baihs-
olan 'tadilnameyi'kabul ertmiyenler lütfen «1 kal
dırsın. Nazarı itibara alındı. Bunu da encü
mene vereceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Beyefendi, bendenizin takriri Ali Süruri Beyin 
takririnin aynıdır. Yalni'Z (bir teklifim var, O 
da, maddeye üçüncü bir fıkranın ilavesidir. 

NAFlZ B. (Canik) — .Reis Bey, ikamın her
dim ercoklu, içinden çıkılmaz bir hale geldi. 
Kanunun içinden <bu heyet de, bu encümen de 
çı'kamıyacaiktır. Biz encümen, ikanunu Heyete 
terik ediyoruz. Çünkü ikamın içinden çıikılamı-
yacak, bir halde hercümercolmuştur. Dün 
başka, bugün başka. 

REİS — Efendim, kalbul edilmiş 'bir şey yok
tur. Tadilnameler üzerinde tefckikatta (bulunu
yoruz. Neticeyi nasıl isterseniz o sekile geti
rirsiniz. Tensip buyurursanız henüz reyinize 
arz etmediğim iki tadil name var. Birisi Süley
man Sırrı Beyin, diğeri de Karahisarı Şarki Me
busu Ali Süruri Efendinin... Bunları da encümene 
verelim. Bu maddelere taallûku olmıyan ve bel
ki ayrı bir madde halinde tedvjni lâzımgelen iki 
teklif daha vardır ki, bunları da, reyinize arz 
edeyim de hepsini birden encümene verelim. 

Riyaseti Oelileye 
Bu afi arda zaten hukuku şahsiye dâhil ol

maz; bakidir. Binaenaleyh; usulü cezaiye ahkâ
mınca bizatihi mevcudolan husus hakkında fık
ra dercine, lüzum olmadığından (Hukuku şahsi
ye baki olmak üzere) fıkrai zaidesinin tayyını 
teklif ederim. 
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Karahisarı Şarki Mebusu 

Ali Süruri 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyu
rursanız bir iki söz söyliyeceğim. Deminki söy
lediğim söz sui tefsire uğramıştır. 
, REİS — Az'müsaade buyurun... 
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ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Efendim fıkrai ahire, takririmde de arz ettiğim 
veçhile, tatbikata aittir ve tatbikatta usulü ce-
zaiyede tafsilâtı lâziıne ile muharrer ve mufas
saldır ve bütün mahakimce malûmdur. Bu misil
li! af kanunlarında tatbika dair katiyen bir fık
ra bulunmaz. Heyeti Celileden çok rica ederim, 
hariçte birçok mirî hukuk var. Sonra mucibi 
hande olur. Yani Meclisi Âlinin şanına lâyık de
ğildir. Böyle bir hata hukuk ve usul ile imtizaç 
etmez. Onun için çok rica ederim bu fıkra kaldı
rılsın. 

NAFİZ B. (Canik) — Ali Süruri Efendi ga
yet doğru söylüyor. Dün Heyeti Celilenize tak
dim edilen kanunda mahkûmlar ve maznunlar 
mutlak surette tesbit edilmişti. Esasen erbabı 
hukukça malûmdur k i ; mahkûmlar hakkında 
usûl nasıl tatbik edilir? Maznunlar hakkında af 
nasıl tatbik edilir? Bunun hakkında ayrıca izah-
name ve tarifname gibi, bunlar bir Meclisin me
celle kavaninine girecek bir şey değildir. Fakat 
dün Heyeti Âliyenizce daha vazıh olsun ve maz
nunlar hakkında nasıl tatbik edileceği tavzih 
olunsun denildi; encümene gitti. Encümen He
yeti Aliyenin kanaati dâhilinde maddeyi tesbit 
ve arza mecbur oldu. Binaenaleyh şimdi encü
men bu işin içerisinden çıkamıyacak biı\mevki
de kalmıştır ve biraz evvel bunu arz ettim. Fa
kat bir tariz makamında arz etmedim. Suitefeh-
hüme mahal kalmamak için izah etmek istiyo
rum. Dün malûmuâliniz biz maddei kanuniyeyi 
Hiyaneti vataniye Kanununun münderecatına 
nazaran, nut etmiş ve Heyeti Âliyenize takdim 
etmiştik. Heyeti Âliyeleri hiyaneti vataniye mah
kûmun meyanında tevfikı hareket edilmiyer'ek, 
suveri muhtelife ile mahkûmlar mevcudoldu-
ğıından ve bunun kabiliyeti tatbikiyesini temin 
için pratik ve daha ameli bir şekilde tanzim edil
mesini kabul etti. Biz de dün encümende o suret
le üç dört saat bunu tesbit için çalıştık ve bu
gün bilfiil alâkadar olanlar, yani faili asli olan
ların kabiliyeti tatbikiyesini göremedik. Çünkü 
faili asliler kanunda idamdır. Halbuki faili asli
dir diye üç ay da var, dört ay da var, üç sene de 
var, yirmi sene de VSLLK Böyle hükümler vardır. 
Biz bunu bilmiyoruz. Biz her hükmün kanun 
dâhilinde verilmiş olduğunu addediyoruz. Ve 
Meclisi Âlinizde de böyle kanun dâhilinde itayi 
hüküm edilmesini arzu ederiz. Kabiliyeti tatbi-
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kıy esi temin edilmek için biz (faili asli) tâbirini 
kaldırdık. Yerine (müebbet kürek ve idam ce
zaları) diye daha sarihini koyduk. Bugün He
yeti. Aliyeniz kabul etti. Dün reddetmişti. Ben 
bunu bütün heyete atfetmiyorum. Çünkü arka
daşlardan bir kısmı hariçtedirler. Bir kısmı da 
alâkadar olmıyarak, üç ele karşı dört el kalkı
yor, kabul ediliyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Faili 
asliyi dün Adliye Vekilinin huzuru ile kabul et
tik. Bugün ise maddeyi keyfinize göre ııyrdur-
dunuz. 

NAFÎZ B. (Devamla) — Rica ederim tyı sö
zünüzü geri alınız, keyfimize göre bir şey yok
tur. Heyeti Aliyeniz, hangi suretle tecellii kana
at ederse encümen de o suretle tesbit eder. Eğer 
biz yine tesbit edecek olursak, dünkü şekle av
detimiz lâzımgeliyor. Çünkü ekseriyet tahassui 
eder. 

REİS — Efendim, malûmuâliniz encümen... 
NAPÎZ B. (Canik) — Reis Bey Süleyman 

Sırrı Bey fikrini tashih etsin, bunda Adliye En
cümeninin keyfi yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tashih 
istiyorsan edeyim, zararı yok. 

REİS — Efendim, Heyeti Celilenin nazarı 
dikkate aldığı -takrirler Adliye Encümeninin 
kanaatine uygun gelirse, maddeyi o şekilde tas
hih eder. Eğer; münasip görmezseniz esbabı mu-
cibesini de reddederek, Heyeti Umumiyenin ka
naatine muvafık şekilde tesbit ederiz. Bunun 
için Ali Süruri Efendinin nazarı dikkate alman 
takrirlerini encümene vereceğiz. Mevzuubahs-
olan Ali Süruri Efendinin takririne encümen 
mazbata muharriri kısmen iştirak ettikleri için 
reye vaz'etmeye lüzum görmüyorum. Bunu da 
encümene veriyoruz. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Reis Bey mahkûm
ların, mevkufların, menfilerin, canı çıkıyor. Ri
ca ederim Meclis merhamet etsin. 

REÎS — Efendim, Yozgad Mebusu Süley
man Sim Beyin tadilnamesi var : 

Riyaseti Celileye 
Bu kanun gerçi hiyaneti vataniye cürmünün 

mürtekibi aslilerine şâmil değildir, fakat mad
denin birinci fıkrası mutlak olduğu ve orada 
maznun olan eşhasın da dahilî af olacağı mu-
sarrah bulunduğu cihetle, yanlış tefsir ve tatbik 
edilerek, faili asli maznunlarına da teşmil edil-
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mek ihtimali mevcuttur. Binaenaleyh bu gibi 
yanlış tefsir ve tatbika mahal kalmamak üzere, 
ikinci fıkradaki (mahkûm olanlarla) kelimesin
den sonra (faili asli olan maznunlar) cümlesi
nin ilâvesiyle mezkûr ikinci fıkranın berveçhi 
âti tadilini teklif eylerim. 

Yozgad 
Süleyman Sim 

îknci fıkra : Ancak idam ve müebbet kürek 
cezaları ile mahkûm olanlarla faili asli olan maz
nunlar ve eczayi vatandan bir kısmının tefrik 
veya ecnebi bir devlete ilhakına çalışanlar ilâ... 

REÎS — Ef endim, lüzum görüyor musunuz? 
(Mazbata muharriri beye hitaben) mütalâanız 
var mıdır? (Encümene sesleri) Efendim Süley
man Sırrı Beyin tadilnamesini nazarı mütalâa* 
ya alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmadı efendim. 

Efendim, Kângırı Mebusu Tevfik Efendinin 
tadilnamesi ikinci bir fıkrayı daha teşkil edi
yor. Onun için o kısmı da tekrar reye vaz 'etme
ye lüzum hâsıl oluyor : 

Madde 1. —• Emvali emiriye sarikleriyle ka
til, fiili şeni ve hetki ırz ceraimi ile mahkûm 
olanlarla Hiyaneti Vataniye Kanunu üe müeb
bet kürek ve kalebentlik cezaları ile mahkûm 
olanlardan, maada bilcümle ceraim erbabı af-
fedilmiştir. Ancak eczayi vatandan bir kısmı
nın tefrik veya, ecnebi bir devlete iltihakme 
say edenlerle hâlâ memaliki ecnebiye veya bi-
lâdı meşgulede bulunan eşhas bu aftan müstes
nadır. 8 Kânunuevvel 1337 

Kâ-ngırı 
Tevfik 

REÎS — Tevfik Efendi izahat verecek mi
siniz? Efendim, encümenin bir mütalâası var 
mı1? 

MÜFİD E l (Kırşehir) — Hayır.. 
REİS — Efendim, bu tadilnameyi nazarı 

dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dik
kate alınmadı. 

Efendim, Konya Mebusu Ömer Vehbi Efen
dinin tadilnamesi var. Esbabı mucibesini ev
velden izah ettiler. 

• 
Riyaseti Celileye 

Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı Mecli
si Âlice yapılan affın maddi ve mânevi fazilet* 
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İerini beyana hacet yoktur, hududun icrasında 
şahadatın tarif atı şer'iyeye muvafık olması 
icabeder. Şimdi böyle şahadat olmadığına müt
tefikiz. Binaenaleyh idama mahkûm olanların mü
ebbet küreğe, müebbet küreğe mahkûm olanların 
cezasının on beş seneye tadil etmek suretiyle aftaki 
tamimin bunlara da teşmilini ve zirdeki madde
nin kanuna ilâvesini teklif ederim. 
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Konya 

Ömer Vehbi 

Madde 1. — Cezası idamı mııcib olanların 
müebbet küreğe ve müebbet küreği istilzam eden
lerin cezası on beş seneye tahvil olunacaktır. 

REİS — Efendim, bu tadilname mevzuu mü
zakere olan maddenin haricindedir. Bunu bir 
madde tedvini mahiyetinde görüyorum. Cezayı 
idamı mucib olanların müebbet küreğe ve müeb
bet küreğe mahkûm olanların.... 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Efendim, kanunun serlevhası af 
hakkındadır. Bunun tadili cezaya taallûku 
yoktur. 

REİS — Efendim sahibi teklif söz isterse 
vereyim. Efendim, encümenin bir -mütalâası 
var mı? 

NAFİZ B. (Canik) — • Yok... 
ALİ SURURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Efendim, Refik Şevket Beyin beyanatına karsı 
bir iki söz söyliyeceğim. 

REİS — Hayır olamaz, efendim. 
Efendim, bu tadilnameyi nazarı dikkate alan

lar lütfen el kaldırsın, lütfen indiriniz ellerinizi. 
Bu teklifi nazarı dikkate almıyanlar, lütfen el 
kaldırsın. Efendim, nazarı dikkate alındı. Rneü-
mene vereceğiz. 
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Efendim, birinci madde, nazari dikkate alı

nan takrirlerle encümene verildi. İkinci madde
ye mütaallik bâzı teklifler var ki, sülüsam 
müddeti cezaiyesini ikmal edenlerin de affını 
teklif ediyorlar. Erzurum .Mebusu Durak Bey 
ile Kastamonu Mebusu Suad Beyindir. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Rica ederim bunlar mevzııubahso-
lacak sıra değil, bu kanuna taallûku yoktur. (Gü
rültüler) . 

REİS — Birinci madde geldikten sonra reji
nize arz ederim. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Reis Bey, O madde affı umumiye 
aittir. Zaten affı umumiye dair teklif vardır. 
Affın yerinde sarfı mucibi f aidedir. Bütün ha
pishaneleri boşaltmak gibi bir teklif olursa, mü
saade ederseniz bunu biraz daha düşünelim. Baş
ka zamana talik edelim. 

MUSTAFA LÛTFİ B. (Siverek) —Efendim, 
inşallah anJkaribizzaman, Tcur muzafferiyet olur
sa o zaman hapishanelerin kapılarını tamamiyle 
acarız. 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Sülüsam 
müddeti cezaiyesini ikmal edenlerin bakıyei müd
detlerinin affını nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 

Üçüncü maddeye ait bir tadilname var, diğer 
fadilnamelerle encümene verelim. Vakit de müsa
it değildir. 

Müsaade buyurursanız Pazartsei günü mevcut 
ruznamemizle, Adana vilâyetine ait memurin 
ve saire maaşat ve tahsisatı munzamına lâyihası 
vardır, onları da ruznamemize ilâve ediyoruz. 
Bermutat içtima etmeik üzere Celseyi tatil edi
yorum. 

Kapanma saati : 5,35 
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