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B I R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : Saat 2 den sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTÎPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Ziya Hurşid Bey (Trabzon) 

REİS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık 
hulâsası okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası kıraat olundu) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Heyeti 
Vekileden mevrut on beş sene kürek cezasına 
mahkûm tşkodra'lı Arap Cemil'in bakıyei müd
deti eezaiyes'inin affı hakkındaki lâyihai kanu
niye Adliye Encümenine, Ergani Mebusu Sırrı 
Beyle rüfekasmm 23 Nisan 1336 tarihine kadar 
dereeatı muhtelif eden mahkûm olanların af hı
rına dair teklifi kanunileri Lâyiha Encümeni
ne, sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal etmiş 
mahkûminîn afları hakkındaki lâyihai kanuniye 
âza tarafından bu hususa dair verilmiş olan 
takrirlerle tevhidedilmek üzere Adliye Encüme
nine, Sıhhiye bütçesinde zam ve münakale ic
rasına dair lâyihai kanuniye Muvazene! Maliye 
Encümenine havale olundu. Hıyaneti vataniye 
ile mahkûm Mardin'li Şeyh Tahir ile rüfekası 
hakkındaki hükmün ref'ine dair Adliye Encü
meni mazbatası kıraat olunarak badelmüzakere 
kabul olundu. 

Adana Belediye Riyasetinden mevrut teşek
kür telgrafı kıraat edildi. Yozgad Mebusu Süley
man Sırrı Beyin sanayi mektebinin dört odası
nın tahliyesine dair takririnin Müdafaai Milliye 
Vekâletine tebliği tensibolundu. Kângın Mebu
su Ziya, Tahir, Maraş Mebusu Arslan, Sinob Me
busu Riza Vamık, Kırşehir Mebusu Riza beyle
rin mezuniyetlerine mütaallik Divan kararı ile 
mezuniyetlerini tecavüz ettiren Siird Mebusu 
Halil Hulki, İsparta Mebusu Nadir, Adana Me
busu Mehmecl, Kângın Mebusu Said, Dersim Me
busu Ramiz beylerin tecavüz ettirdikleri gün
lerin mezuniyetten mahsubedilmesine dair Di

vanı Riyaset kararı kabul olundu. Şimdiye ka
dar cibayet edilen tekâlifi milliyenin ne mikta
ra baliğ olduğuna dair Siverek Mebusu Lûtfi 
Beyin Müdafaai Milliye ve Maliye vekâletlerin
den olan sual takriri mezkûr vekâletlere tebliğ 
olundu. Karesi mebuslarının varidatı hususiye
ttin sureti tahsiline dair teklifleri Lâyha. Encü
menine havale olunarak celseyi hafiyeye geçil
di. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Hasan Fehmi ı Mahmud Said 

Kâtip 
Ziya Hurşid 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bendenizin mektebi sanayiin tahliyesi hak
kındaki takririm alelade havale değil, Meclisi 
Âli mektebin tahliyesini kabul ederek icabının ic
rası zımmmda Müdafaai Milliye Vekâletine havale 
buyurdu. Binaenaleyh o yolda tashih edilsin. 

REİS — Başka mütalâa var mı, efendim? Za
ten Meclisi Âli tensip buyurmamış olsaydı teb
liğ etmezdi. Tebligat evleviyetle tensibe delâlet 
eder. Başka mütalâa var mı, efendim? (Hayır, 
sedaları) Zaptı sabık aynen kabul olundu. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

i. —- Mebuslardan iki zata mezuniyet verilme
sine dair Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Biga Mebusu Hamdi Beyle, Aymtab 
Mebusu Ali Cenani Beyin mezuniyetlerine dair 
Divanı Riyaset kararı var. 

Hamdi Beyin iki ay mezuniyetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Aymtab Mebusu Ali Cenani Beyin iki ay me
zuniyetini tensip buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

6. — SUALLER 

1. —- Bolu Mebusu Tunah Hilmi Beyin, An-

120 
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kara Belediyesine dair Dahiliye Vekaletinden 
sual takriri. 

REÎS — Tunalı Hilmi Beyin Ankara Beledi
yesine dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri 
var, Dahiliye Vekâletine havale ediyoruz. 

3. - TEZKERELER 
i . — Koçgiri Tahkik Heyetinin Ümraniye'den 

Zara'ya avdet ettiğine dair telgrafı 

REÎS — Koçgiri Heyeti Tahkikiyesi Ümrani
ye'den Zara'ya avdet ettiklerine dair Meclisi Âli
nize telgrafla malûmat veriyorlar. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Adana'nın istirdadı dolayısiyle Antal
ya'da mezun bulunan mebuslardan mevrut teb
rik telgrafı 

2. — Adana'nm istirdadı dolay tsiyle Antal
ya Belediye Riyasetinden mevrut tebrik telgrafı 

REÎS — Adana'nm istirdadından dolayı An
talya'da mezun olan. arkadaşlarımızla Antalya 
belediye reisinin tebrik telgarafı var, tensip bu
yurursanız Makamı Riyasetten cevap yazılsın. 

4. — TAKRİRLER 

1, — Ergani Mebusu Sırrı Beyle rüfekasmm 
Palu kasabasındaki . Murat köprüsünün tamir et
tirilmesine dair takriri 

REÎS — Ergani Mebusu Sırrı Beyle rüfeka
smm Palu kasabasındaki Murat göprüsünün ta
mirine dair takriri. 

2. — Ergani Mebusu Sim Beyle rüfekasmm 
Çemişgezek • Elâziz yolunun tamir ettirilmesine 
dair takriri. 

REÎS — Ve yine Ergani Mebusu Sırrı Beyle 
rüfekasının Çemişgezek - Elâziz tarikinin inşasına 
dair iki takriri var. Takrirler temenni mahiye
tindedir (1338) bütçesine bu yollar için para ilâ
vesine dair Nafıa Vekâletine tebliğini temenni 
ediyorlar. Tensip buyurursanız Nafia Vekâletine 
havale edelim. 

1333 senesinde bütçeye ilâvesini nazarı dikka
te a ta la r . 
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7. — MAZBATALAR 

1. — Kastamonu Mebusu Dr. Suad Beyin, 
efradı müslimeden bedeli nakdi ahzı hakkındaki 
kanun teklifi ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası (2/354) 

REÎS — Bedeli nakdinin efradı müslimeye 
teşmiline dair teklifin reddine mütaallik Müda
faai Milliye Encümeni mazbatası vardır. Umumi 
listeye ithal ettik. Münasip bir zamanda, ruzna-
memize alırız. 

2. — Kastamonu, Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, Ankara'da bîr hukuk ve Kastamonu'da 
bir tıbbiye mektebi kü§adı hakkında kanun tek
lifi ve Maarif Encümeni mazbatası (2/248 mü
kerrer) 

REÎS — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali. Beyin, Ankara'da bir mektebi hukuk küşa-
dma dair teklifi kanunisini Maarif Encümeni 
ret kararı ile çıkarmış, bunu da ruznamemize 
alarak, müzakere edeceğiz. 

3. — İçel Mebusu Ali Efendinin Tedrisatı 
İptidaiye Kânununun. 15 nci maddei muaddelesi-
nin ilgasına dair kanun teklifi ve Maarif Encü* 
meni mazbatası (2/378) 

REİS — Tedrisatı İptidaiye Kanununun on 
beşinci maddesinin tadili hakkındaki teklifin 
Maarif Vekâletindeki komisyonu mahsusa hava
lesini Maarif Encümeni tensibediyor. Siz de 
tensip buyurursanız bunu havale edelim. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Komisyona havale 
edilemez. Maarif Vekâletine havale edilir. Çünkü 
o komisyondan bizim haberimiz yoktur. Maarif 
Vekili bilir. 

REÎS —Efendim, ruznamei müzakerata ge
çiyoruz. Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
kısmının affına dair lâyihai kanuniyenin birinci 
maddesi berayı tadil Adliye Encümenine tevdi 
edilmişti, encümen lâzımgelen tadilâtı yaparak, 
Heyeti Umumiyeye sevk etmiştir. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Reis Bey 
öküzler ölüyor. Zayıf öküzlerin meccanen köylü
lere verilmesine dair bir teklifim vardı. Bunu 
Meclisi Âli kabul ettiği halde hâlâ gelmedi. Bun
ların halka, verilmesi matlup ise gelsin. Yok eğer 
bunların öldürülmesi matlup ise lüzum yok ben 
vazgeçtim. 
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REİS .— Efendim Besim Atalay Beyin bah

settikleri mesele ruznamemizdedir. Fakat üç 
günden beri natamam kalan bu meseleyi itmam 
edelim. Bilâhara bunun müzakeresine geçelim. 
(Bu mesele diğer meseleden mühimdir sadaları) 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Karahisan Sahih Mebusu Mehmed, Şük
rü Beyin, Jtiyaneti vataniyeden dolayı fer'an zi-
methal olanların afları hakkında kanun teklifi 
(2/376), Canik Mebusu Nafiz Beyin, İstiklal mah
kemeleri ,mahakimi nizamiye ve divanı harbler 
tarafından hıyaneti vataniyeden dolayı mahkûm 
edilen fer'an zimethal eşhasın Hiflarına dair ka
nun teklifi (2/375) ve Adliye Encünieni mazba
tası 

REİS — Adliye Encümeninden gelen muad
del birinci maddeyi okuyoruz. 

MADDE. 1. — Hiyaneti vataniye cürmünden 
dolayı istiklâl mahkemeleriyle mahakimi nizamiye 
ve divanı harbler tarafından idama mahkûm edi
len eşhasın cezaları müebbet küreğe ve müebbet 
kürek cezaları on beş sene muvakkat küreğe tah
vil ve maadası affedilmişlerdir. Halen işbu ef'al-
den maznun bulunanlar dahi evrakına nazaran 
bu aftan istifade eyliyeceklerdir. Ancak eczayı 
vatandan bir kısmının tefrik veya ecnebi bir 
devlete ilhakına çalışanlar ve casusluk edenler 
ve halen memaliki ecnebiye ve bilâdı meşgulede 
bulunanlarla ihtilas ve rüşvet ahzeyliyerek, dev
letin kuvayı maddiye ve mâneviyesini tenkis et
miş olanlar işbu aftan müstesnadır. 

REİS — Efendim madde hakkındaki umumi 
müzakereyi iki defa kâfi gördünüz. Tadilât da 
iki defa encümene gitti. Umumi müzakere neti
ceye ermiştir. Encümenden çıkan bu şekil hak
kında ayrıca tadilnameler varsa o tadilnameler 
etrafında müzakereyi açabiliriz. Yalnız bir ta-
dilname var; Karahisan Şarki Mebusu Ali Sü-
ruri Efendi ile rüfekasımn takriridir, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesi şifahen arz edilmek üzere 

derdesti müzakere olan Af Kanununun şimdilik 
Konya hâdisei zailesine hasr ve taksirini ve bi
rinci madde olarak zirdeki şeklin kabulünü tek
lif eyleriz. 

MADDE 1. — Konya ve havalisi hâdisei is-
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yaniyesinden dolayı istiklâl mahkemeleriyle ma
hakimi adliye ve divanı harblerce mahkûm veya 
maznun olan eşhas affedilmişlerdir, 

Ancak idam ve müebbet kürek cezalariyle ve 
rüşvet cürümleriyle mahkûm veyahut faili asli 
olarak maznun olanlarla casusluk edenler ve ha
len memaliki ecnebiye ve bilâdı meşgulede bulu
nanlar bu aftan müstesnadırlar. 

22 Kânunuevvel 1337 
Karahisan Şarki Mebusu Biga 

Ali Süruri Hara di 
Siird 
Nuri 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Erzincan 
Tevfik 
But'dur 
Ali Ulvi 

Varı 
Tevfik 

(îümuşa ne 
Mehmed Ruşen 

Ergani 
Nüzhed 
Biga 

Mehmed 

Siird 
Mehmed Ka 

Siird 
Salih 

Niğde 
Hakkı 

Diynrbekı 
Haindi 
Tokad 

Mustafa 
Elâziz 
Fevzi 

Malatya 
Sıdkı 

Trabzon 
Hüsrev 

dri 
Kar 

Siird 
Necmeddin 

a hisarı Sahih 
Mustafa Hulusi 

r 

Sivas 
Emir 
içel 
Ali 

Tokad 
izzet 

İstanbul 
Neşed 

Bayezid 
Şevket 
Batıım 

Ahmed Akif 
istanbul Dersim 

Ali Rıza Ramiz 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Müsaade buyurun şekli muadde
li yazalım. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Şu halde ka
nunun aleyhinde söyliyebiliriz. Çünkü umu
mi müzakerat açıyoruz demektir. 

ALİ SURURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — 
Efendim, mâruzâtıma başlamazdan evvel He
yeti Celileden bilhassa istirham ederim sö
züm kesilmesin. Şayanı tenkid noktalar bu
lunduğu takdirde mütalâa!arını sözümün so
nunda dermeyan buyursunlar. Heyeti Celile 
her şeyde hâkimdir. 

Efendiler, malûmuâliniz Devleti Osmaniye-
nin kanunu umumi ve medenisi fıkhı celi!i 
îslâraidir. Tafsile hacet görmem. Bu, fıkhı 
celili islâmi öyle feyyaz bir menbaı hikmet ve-
öyle bir mecmuai desatiri cemiyetidir k i ; Hü
kümetimizin her şubei idariye ve adliyesine 
maizulâli kemal akıtabilmek ancak onun şa-
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m, onun kudretidir. Fakat maalesef Devle
timizde minelkadim ve bilhassa âsârı ahire-
de makduh bir itiyadın kurbanı oluyoruz. Ne 
zaman ki, bir kanun yapmak ihtiyacını hisset
miş isek, Avrupa kanunlarına müracaat et- -
misiz. Yarım yamalak tercümeler yapmışız ve 
o kanunu celili görmemezliğe gelmişiz. 

Efendiler, ikametgâhımızın sakl'ma. mual
lâk öyle bir nuru ebdiye iltifat etmiyerek, 
diyarı ecanibe giderek, kendimize bir şem'aı 
adalet ve delâlet dilenmişiz. Halbuki ne zaman 
böyle yapmış isek, elimize isli, paslı bir çıra
dan başka bir şey geçmemiştir. İşte mahi
yetinden daha ziyade bahsa lüzum olmıyan 
bu kanunu celili her, şubei idare gibi, bugün 
Avrupa kanundan mütercem ve muktebes usu
lü cezaiyemiz için de birçok ahkâm ve esasatı 
âliyeyi şâmildir. Mevzuubahsolan af kanunu, 
o esasa rücu ederek, o kanunu âlinin emrettti-
ği hikmet ve maslahat düsturuna iptina eder
sek zannediyorum ki, pek doğru hareket etmiş 
oluruz. 

Meclisi Âliniz bilhassa birkaç mühim kanunda 
fıkhı tslâmii rehber ve esas ittihaz ederek bü
tün âlemi İslama karşı şayanı şükran hare 
ketler irae etmiştir. Binaenaleyh bendeniz He
yeti Celileden rica ediyorum ki, bu da onlara 
zamime olsun. Efendim; o kanunu celilede bir 
kaide vardır, diyor ki ; hudut, bir maslahatı 
raeiha sebebiyle, yahut caniden büyük bir ha-
sene suduru sebebiyle affedilebilir. İşte efen
diler tetebbu olunsun elimizdeki, usulü ce-
zaiyede de af için dermeyan olunan şartlar 
işte bu iki düsturun haricinde değildir. De
mek ki, islâmda af için iki şart var. birisi ya o 
affı icabeden bir maslahatı raeiha bulunacak, 
yahut mahkûm ve caniden büyük bir hasene, 
yani menfaati umumiye noktai nazarından bü
yük bir hizmet sâdır olmuş olacak. Efendiler, 
bâzı rüfeka ile teklif ettiğimiz maddei muaddele 
yani tadil teklifi iki maksadı ihtiva ediyor. Birisi; 
encümenin teklif ettiği şekli şâmilin kabul edil
memesi. İkincisi de; bu affın şimdilik Konya 
hâdisei isyaniyesine hasır vevtahsisi.. (Gürültü
ler) Müsaade buyurunuz efendiler, affın encü
menden gelen teklif veçhile umumi ve şâmil 
şekliyle kabulü şu sırada caiz değildir, (öyle 
ise hiç kabul etmiyelim, sesleri) Müsaade buyu
runuz. Cephede Yunan harbi kemali şiddetle 
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devam ederken, Kırşehir, Yozgad ve civarında 
hadis olan ve siyasi şekilde olduğuna şüphe ol
mıyan vakayii ne çabuk unuttunuz? 

NAFİZ B. (Canik) — Onun da af zamanı 
geldi. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Acaba o vakayii tevlideden esbap ve ahval bu
gün zail olmuş mu? Yahut o vakayiin tekerrür 
etmesindeki mahzuru bugün mündefi mi görü
yoruz? Asla efendiler! Bilûmum istiklâl mah
kemelerinden verilen hükümleri böyle bir af 
kanuniyle affediyorsunuz, fakat iyi düşünelim 
istiklâl mahkemeleri bugün hali faaliyettedir. 
Dün mahkûm olan.. 

EMİN B. (Erzincan) — Sadede ait değildir 
sözleriniz, tadilname hakkında da değil. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bu, tadilâtta 
değil, Kanunu Esasiye ait. 

REİS — Efendim, encümen tabiî -cevabını 
verecektir. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Devamla) — İstiklâl 
mahkemelerince dün mahkûm olanlar] bugün 
siz buradan affederseniz, o heyetlerin muhafa
zası hepimize elzem olan haysiyeti mâneviye-
leri ne olur? Nüfuz ve kudretleri nerede kalır? 
Böyle affı umuma şâmil kılmak için evvel emir
de istiklâl mahkemelerinin faaliyetine hitam 
vermek, onları Meclise getirmek, ondan sonra 
böyle bir af kanunu çıkarmak lâzımdır. Koe-
giri'ye bir heyet gönderdiniz, o heyet tahkika
tına devam etmektedir. Halbuki encümenin 
teklifi veçhile bu madde kabul edilecek olursa 
o heyetin izamından maksud olan menafii ka
milen fevt edilmiş olur. Ne için bu kadar para
ları sarf ederek beş tane, arkadaşı gönderdik? 
Demek ki, bunda bir menfaat maksuttur. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Reis Bey, tadil tak
rirlerini reye koyunuz, kabul olursa olur, ol
mazsa olmaz. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Efendiler; 
zamanında vâki ve mahalline masruf olmıyan 
zulüm ve tecavüzler caiz olmadığı gibi, yine za
manında vâki ve mahalline masruf olmıyan 
mülâyemetler aflarda aksi tesir husule getirir. 
Af tuz gibidir, fazla verirseniz zehir olur. 

NAFİZ B. (Canik) — Konya'yı ne için tah
sis ediyorsunuz? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Gelelim 
ikinci şıkkına; Konya'ya ne için tahsis ettik? 
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Evvel be evvel şurasını arz edeyim ki, bu affın 
Konya havalisine tahsisi için takriri imza eden 
arkadaşlarla bir şartı esasi tasavvur ettik. O 
şart da şudur : Dahiliye ve Müdafaai Milliye 
vekillerini Heyeti Oelileniz istima buyurmak. 
Eğer böyle bir affın kabulü halinde memleketin 
siyaseti dahiliyesi üzerinde, yahut umuru mü-
himmei askeriye ve harbiye üzerinde suitesir 
hâsıl etmiyeceği tahakkuk ederse o zaman tek
lifimizi kabul buyurunuz. (Doğru sadaları) Bu 
şartımız, şartı esasidir, alelıtlak değildir. Kon
ya için af teklifinde noktai nazar hepimizin ma
lûmudur. Konya hâdisesinin akabinde hükümet
çe yapılan tedabir ve tedibat esnasında bâzı 
taşkınlıkların vukubulduğu artık kabili inkâr 
olmıyaeak bir mahiyettedir ve esasen hâdiseyi 
ika eden rüesa da cezayi sezalarını bulmuştur. 
Konya hâdisei isyaniyesi efkârı umum iyeyi o 
kadar işgal etmiştir ki, artık o vakanın unu
tulmasında bilvücuh menfaati umumiye melhu
zu kavidir. Malûmu âliniz usulü eezaiyede de 
bir esas vardır ki ; bâzı eeraimirı unutulmasın
da menfaati âmme melhuz olursa af ilânı lâ-
zımgelir. 

EMİN B. (Erzincan) — Başka yeri erde tet-
kikatmız var mı? 

ALÎ SÜRIIRÎ Ef. (Devamla) -^- Bir de (efen
diler, Konya hâdisei isyaniyesindeıı dolayı hü
küm veren heyetler yalnız istiklâl mahkemeleri 
değildir, divanı harbler de işe vazıyed etmiştir. 
Onlar mümkün değil istiklâl mahkemesi kadar 
tamiki tahkikat yapamaz, adaleti tamamiyJc 
tecelli ettiremez. Konya'dan Divanı Harb kara-
riyle vilâyatı Şarkiyeye nef ve teb'ıt olunan 
yüzlerce kimselerin içerisinde acaba masum yok 
mudur? (Olabilir, sesleri) 

EMÎN B. (Erzincan) — Berikinde yok mu 
dur,' Süruri Beyefendi? 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Berikinde 
ağlep görüldü ve zatı âliniz fikrinizi sonra kür
süde söylersiniz. Binaenaleyh tekrar arz ediyo
rum, Bizim teklifimiz şimdilik bir tecrübe ol
mak üzere affın yalnız Konya hâdisei isyaniye-
sine hasrı ve bu da arz ettiğim gibi, Dahiliye 
ve Müdafaai Milliye vekillerinin istimaı netice
sinde menfaati umumiye itibariyle bir mahzur 
olmadığı tahakkuk ederse kabulü merkezinde
dir ve illâ rüfekâyı kiramdan şair Nüshed Ba
banın dediği gibi, encümenden teklif olunan 
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şekilde af kanununun affını teklif ediyoruz. 

MÜFİİ) Ef. (Kırşehir) — Efendim; biliyor
sunuz ki, bu Af Kanunu evvel beevvei teklif 
edildiği zaman Mfclisi Âliniz teklifi nazarı iti
bara alarak, bu baptaki maddei kaııuniyeniıı 
tetkikini Encümeni Adliyeye tevdi buyurdu. 
Orada tanzim 'edilen maddei kanuniye Heyeti 
(Vlileııize arz edildi ve bunun heyeti umumiye-
si hakkında lâzımgelen müzakerat bilicra mü-
zakeratm kifayetine karar verilerek madu'eyc 
ge<;ildi ve Meclisi Âlice nazarı itibara alınan 
takrirler de encümene giderek madd'e tadil 
edildi. (Evet, sesleri) Şimdi; şümullü olarak. 
kabul edilmiş olan bu affın maddeleri üzerin
deki tadilâtın icrası için de 'encümeni âlinize iki 
defa havale buyurııldıı. Son havale; maddenin 
tadili hakkındaki takrirleri encümen nazarı iti
bara alarak buraya gelsin, emrini havi idi. Kon
ya. Mebuslarından Hoca Vehbi Efendinin tekli
fi nazarı dikkate alındı, idam cezalarını müeb-
• bet küreğe, müebbet kürek cezalarını on bes se
neye tahvil suretiyle bu affın her fert hakkın
da teşmili lâzımğelir ve bunu böyle yapınız. 
buyurdunuz. 

Ali Süruri Efendinin, affın ne zaman yapı
labileceği kakında-esbabı mucibe olarak şu ma
kamda gösterdiği esbaba bendeniz iştirak ede-
miyeceğim. Çünkü; af hakkında doğrudan doğ
ruya mahkûmun hasenatı görülmek, ıslahı nef s 
ettiği anlaşılmak suretiyle affetmek caizdir. Bu
nun gayri affetmek caiz değildir, dediler. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Yal
nız öyle demedim. 

MÜFİI) Ef. (Devamla) — Bendenizin anla
yışım budur. 

A E I. SÜRl ' ld Ef. (Karahisarı Şarki) —Za
bıtta ifadatım mevcuttur. 

MÜFİD Ef. (Devamla) — Fıkhın idarei 
memleket hususunda, ukubat noktasında ne kadar 
vazıh, delilleri meveudolduğunu ve eğer bu ka-

. nıuıda o ahkâmdan istinbnt edilseydi Meclisi Âli
nizin şimdiye kadar kabul ettiği bir iki kanun 
kadar bunun da kuvvetli Olacağını söylediler. 
Kendilerine encümen sorabilir mi ki; bu hududu 
icra. için mahkemelerde istima ettikleri şahitler 
tamamiyle usulü nıuhakamcye tevfikan ve şer'a 
tevafuk edecek derecede cürmü ispai eder mi, 
etmez mi? 
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ALÎ S'ÜRÜRİ Ef. (Karahisarı Şarki) — İste 

cevabımız: mala yedrükü küîlehu 1 âyet rükû kül-
lehu. 

MÜFİI) Ki'. (Devamla) --M.alûnuıâliniz, hu
dudu şüphe ve şahadetle hatıra gelen şeyler def
edilir. Hâkim bulunan, âmir bulunan' şimdi bu
radadır. Bizim bugün bu evrak içerisindeki is-
•tima ettikleri şahidin evsafı, ahlâkı, sözleri itiba
riyle bunları halletmez mi? Bu cihetle hük
mün esası hakkında şer'in bitamamiha tarif atını 
kabul buyurmayı p da böyle bir hâdise i isyani-
yede işin mebdeinde bulunan ve hükümetin va
ziyetini bilmiyerek, a eyhimizde yalan ve yanlış 
olarak çıkarılan fetvalardan dolayı bizi âsi zan
nederek kalkmış bulunan bir halkın bugüne ka
dar çekmiş olduğu ceza kâfidir. Çünkü bizim ı 
meşruiyetimizi bugün herkes tanımıştır. Bugüne 
kadar yapılan kâfidir. (Alkışlar) I 

Şimdi bendeniz Ali Süruri Beyefendiye sora
rım? Bu affın yalnız Konya'ya hasrı neden ileri 
geliyor? Acaba bugün memleketimizde katiyen 
isyan vakayii olmamış da yalnız âsi Konya ahalisi 
imiş gibi onu affediyoruz:' Rica ederim. Bu 
meselede yanlışlık varsa Konya'da yanmıştır, Si
vas'da yanmıştır, Yozgad'da yanmıştır, her taraf 
yanmıştır. Efendiler bendeniz encümen namına 
arz ediyorum; bugünden sonra, bugün asarı fii- . 
üyesini memlekette ispat eden Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti, istiklâliyetini kurtarmak dâvası
nın neticesini elde etmek derecesine gelmiş ve 
bunun meşruiyetine kaaııi ve kail olduktan sonra 
bir kimse bu hükümetin aleyhine 'kıyam eder
se ıonu asmailı, kesme'li, fakat bugüne kadar 
olanların affı taraftarıyım, çünkü memlekette I 
halkı böyle yaşatacağız bu böyledir. Encüme- I 
ni âliniz ikinci tadili yapmıştır. Sururi Bey bi
raderimizin İm teklifleri bununla alâkadar de
ğildir. Teklifleri affın esasını, beye ti um ilmi
yesini bozuyor ve. bey eti umumiyesi hakkında 
söz söylemesi doğru değildir.. Binaenaleyh ka- I 
nunun, encümenin teklifi veçhile kabulünü ri
ca ederim. I 

ALÎ SÜRURÎ Eıf. (Karahisari Şarki) — En
cümenin i'stinadettiği usulü cezaiye benim söy
lediğim usulden hariç ve fazla değildir. 

ADLİYE VEKÎLİ REFİK ŞE VKED B. (Sa-
rııihan) — Efendim, bu Af Kanunu dolayısiy-
le vufcubulan teklifin esası o teklif üzerine ce
reyan eden rnütalâatm tehaJlüfü ve her te'halüf j 

İ . 1337 C : 1 • 
eden mütalâanın tesbiti için encümen tarafın-
dan yapılan mazbataların usulü, hakikaten 
Meclisçe husule gelen cereyan hakkında salim 
ve katî bir (kanaat verımedi. Adliye Encüme
ninin Heyeti Umumiyeden 'aldığı salâhiyete is
tinaden yapmış olduğu bu Af Kanunu, öyle 
zaımediyorumki bu şimdiki müzakere ile dör
düncü veya beşinci istihalesini geçiriyoruz. Ad
liye Encümeninin ilk af hakkında telklif ettiği 
şey, af değil, affedilmek üzere evrakın istik
lâl mahkemelerine verilmesi yolundaki teklifi 
idi, reddolundu. Fakat Nafiz (Beyin bir tek
lifi kanunisi onu tekrar ihya etti. Ondan son
ra tanzim edilen bir maddei kanuniyeye sara
haten, fer'an zimethallerle müteşebbisler kay
dı konuldu, bunda kâfi görülmedi. Encümen 
tekrar bir ımaddei kanuniye ihzar eıtti. Bundan 
evvel müzakere edilen maddei kanuniye de (bu 
ret üzerine idi. O redolunan kanunun ibaresi içe
risinde, . bilhassa faili asli ibaresi var idi. Fa
ili aslileri istisna letmemek lüzum ve kanaatini 
izhar ediyordu. Buna da Meclisi Âliniz tem'a-
yül göstermiştir. Yalnız, 'müteşebbis ve fer 'an 
zimethalere dâhil olmıyan bâzı zevatın istisna 
edilmesi 'endişesine binaen bu cihetin iyi tasrih 
edilmesi için madde encümene iade edildi. Bu 
defa bu iade üzerine yapılan bir maddei kanu
niye de yine fer'an zimethaller yine tahrikat ve 
teşvikâta fiilen iştirak... Kelimeleri kullanıldı. 
Bunun üzerine cereyan eden ımüzakeratta, maz
nunların ne suretle istifade edeceği yolunda iza
hatım ve bu hususta kanunun tmeskût kalması 
yüzünden birtakım ihtİlâtatı 'adliye vukua gele
ceğine dair mütalâatım üzerine Heyeti Âliyeniz 
kanunu tekrar encümene iade etti. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Encü
men vazifesinin haricine çıktı. 

ADLİYE VEKÎLİ REFÎK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Encümen geçen defa yeni bir mad
dei kanuniye koydu ve burada arz etmiş oldu
ğum bu istihalelerin verdiği ve tesbit ettği ka
naatler hilâfına olarak, idam ve müebbet kü
rek mahkûmlarından madasmı af etti. Bendeniz 
bir münasebetle söz istedün. Doğrudan doğruya 
Hiyaneti Vataniye Kanununun tarifini ve ru
hunu teşkil eden bir kısım maddeleri vardır. 
Birinci madde mucibince, Büyük Millet Mecli
sinin meşruiyetine isyan edenlerin ve isyan et-
tikleri hükmen sabit olarak bükümleri Büyük 
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Millet Meclisi tarafından musaddak olanların 
tahtı hapse alındıktan sonra bugün tekrar gö
zümüzün karşısında gezmelerini veyahut faili 
aslilerin kâffesinin aflarını mucip esbabı haki
kiye henüz mevcut olmadığından dolayı bende
niz tekrar geçen içtimada söz alarak heyeti âli-
yenize rica etmiştim. Ve bu istirhamatıma arka
daşlarımızdan Hafız Mehmed Bey de iştirak 
etti ve faili asliler kaydının ipkasını teklif etti 
ve Hafız Mehmed Beyin buna dair olan teklifi 
nazarı dikkate alındı ve encümene gönderildi. 
Adliye Encümeni kendilerine tevdi edildiğini 
tahattur ettiğim veyahut zannettiğim beş on 
takrirden iki takriri nazarı dikkate almıştır. 
Birisi; Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendi Haz
retlerinin, cezanın mahiyetinin tebdilini muta-
zammın olan takriri, diğeri de; Antalya Mebusu 
Basih Efendinin takriridir. Halbuki bendeni
zin bildiğim, Hafız Mehmed Beyin takriri 
nazarı dikkate alınarak encümene sevk 
edilmiştir. Ve Bendeniz onun gayet esaslı 
bir nokta olduğu kanaatindeyim. Onun için 
Adliye Encümeni kendisine tevdi edilen bu tak
rirlerden iki tanesinin ne sebebe mebni nazarı 
dikkate aldığını ve diğerlerinin de ne için red-
doluriduğunu esbabı mucibesiyle bildirmesi, yal
nız sabıkında ısrar veya yeni vaziyet karşısında 
vaziyet alması lâzımdır. Onun için efendim, ben
deniz tekrar ediyorum. Hıyaneti vataniye cür-
münde faili asli olanların ve başına topladıkları 
adamları iğfal ve idlâl edenlerin afları kanunun 
icabatı hususiyesini teşkil eden esasatı muvafık 
olmadığını arz ederim. (Muvafık, muvafık, ses
leri) 

Efendim ondan maada Süruri Efendinin nıü-
talâatı zannederim, şimdiye kadar mevzuubahs-
ettiğimiz ve tatbik ettiğimiz nizamnameye tev
fikan ancak encümenin mütalâası üzerinde, ye
niden cereyan edecek müzakereyi muaddil bir 
şekilde müzakere olunabilir. Bendeniz faili asli 
tâbirinin konulması suretiyle fer'an zimethal 
ve sair gûna esbap dolayısiyle kendilerinde es
babı muhaffife bulunanlar af edilmeli. Heyeti 
Umumiyenin kanaatine ittibaen söylüyorum ki; 
edilecekse onlar af edilmeli ve bir de bu suret
le yapılacak fiilimizde katiyeti icraata malik ol
duğumuzu göstermeliyiz. Bugün mahkûm etti
ğimiz yarın af olunacak gibi bir fikir meydana 
çıkmasın ve irtikâbı cürüm etmiş olanların ka
fasını kesmeliyiz. Bendeniz ufacık bir misalle 
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maksadımı arz edeceğim : Geçen gün, burada en 
mühim âmil olmak üzere evrakı geçen ve birçok 
kimseler tarafından hakikaten faaliyeti tanılan 
Ragıp veya birtakım emsalinin istinaz peyda et
tikleri birtakım cinayetten af ile ve saireyle 
bunların katiyyen mütenebbih olmıyacağı kanaa
tindeyim. 

NAFİZ B. (Canik) — Onu Meclis yaptı efen
dim. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Müsaade buyurunuz, efendim. Mecli
sin kararı, kanunun eşkâli muayyenesL ı dâhilin
de reye vaz'mdan sonra tatbik olunabilir. Şimdi 
müzakere edilen bir kanunun leh ve aleyhinde 
müzakere etmek hakikati tebdil etmeye.... 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Onun üzerine 
müzakere olmuyor. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Onun için Yusuf Ziya Beye söylüyo
rum, buradaki bütün mütalâat Meclisin kararı
na muhaliftir. 

EMİN B. (Erzincan) — Hiç. değil... 
ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 

(Devamla) — Müsaade buyurunuz, efendim. 
Adliye Encümeni bu noktai nazarı itibara al
ma iniştir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reis Bey söy
lenilen sözler hep kanunun aleyhindedir. 

REİS — Adliye Encümeni Heyeti Üelilenin 
nazarı dikkate aldığı takrirlerden kaç. tanesini 
tetkik etmiştir. Şimdi birer birer sırası gelir. 
Yalnız bu takrirler üzerinde müzakere yapaca
ğız. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Adliye Vekili 
Bey kanunun aleyhinde söz söylüyor. Şimdi 
ıııevzuubahsolau Ali Süruri Efendinin tadilna-
n leşidir. 

EMİM B. (Erzincan) — Fakat söylenilen 
tekmil kanunun aleyhindedir. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) —• Hayır bejdin, bendeniz tekrar 
edeyim. Efendim; Heyeti Umumiyenin takibet-
tiği safahatı arz edeceğim. Madde; (fer'an zi
methal olanların) kaydının sarih ve vazıh ol
mamasından dolayı iade edilmişti. Şimdi her en
cümene gittikçe istihaleye uğrıyan bu kanun 
mahiyetini kaybediyor. Onu arz ediyorum. Bu 
maddenin müzakeresine geçildiği vakit de bâzı 
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tâbiratı kanuniye vardır, yerinde kullanılma- I 
mıştır. 

REİS —Efendim, Karahisar Mebusu Ali 
Sürııri Efendi tadilnanıesini izah etti. Müzake-
rat nazarı dikkate alman takrirlere maksurdur. 
Müzakere sırası geldiği vakit de arz ederim. 
Ali Süruri Beyin tadilnanıesini nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alın
madı. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Reis Beyefendi, 
takrirler hakkında söz söyliyeceğim. 

REİS — Efendim, üç takrir var, az mü
saade buyurun, hattâ dört takrir var. Bir tak
rir, Dahiliye, Müdafaai Milliye Vekillerinin 
huzuru ile, bir tanesi de Heyeti Vekilenin 
buzuriyie müzakere icrasını mutazammmdır. 
Fakat malûmu âliniz, Heyeti Vekile birçok iş
lerle meşguldür. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Heyeti 
Vekile bulunmaksızın müzakere edilemez. 

EMİN B. (Erzincan) — Heyeti Vekile na
mına Adliye Vekili buradadır. 

REİS — Efendiler, rica ederini, müsaade 
buyurunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müda
faai Milliye Vekâletine havale olunmasını tek
lif ederim. 

REİS — Rica ederim efendiler, hiç olmazsa 
verilen takrirlerden Heyeti Celilenizi haberdar 
etmek ve müzakereyi telhis etmek için bari bir 
defa da Makamı Riyasetin söyliyeceği sözün 
nihayetine kadar sabretmenizi rica ederim. 
Yoksa içinden çıkılmaz. Malûmu âliniz kanu
nun heyeti umumiy esini müzakere ederken Da
hiliye Vekili,' Adliye Vekili beyefendiler mev
cut idiler ve müzakere günlerce de devam etti. 
Heyeti umum iyesini de kabul ettiniz, maddeye 
geçtiniz, madde hakkında iki üç defa müzakere 
açtınız ye her gün ruznamei müzakeratmız He
yeti Vekileye gidiyor. Heyeti Vekile arzu eder
lerse söz söylerler. Başka bir şeyle de mukayyet 
değildirler. (Gürültüler, mukayyettir, sesleri) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ad
liye Vekili bunun aleyhinde bulunuyor, ihti-
malki Heyeti Vekile de bulunacak.... 

REİS — Efendim, tadilât şekle aittir. He
yeti umumiyesine ait değildir. Şimdi efendim, 
diğer tadilnamelere geçilmesinde ısrar ediyor
lar, Heyeti Vekile huzuriyie kanunun müzake- | 
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resini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Heyeti 
Vekile huzuriyie müzakeresi kabul edilmedi. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Refik 
Şevket Bey biraderimiz bu müzakere olunan 
kanunun tarihçesini yaparken bu mesele hak
kında şahsan mı söz söylediler? Yoksa Heyeti 
Vekile ıneyanmda bulunmak itibariyle Heyeti 
Vekile namına mı söylediler"? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Adliye 
Vekili sıfatiyle söylüyorum. 

MÜFİD Ef. (Devamla) — Hiyaneti vatani
ye Kanununu Meclisi Âliniz tanzim ve tasdik 
ve kabul ettiğiniz dakikada onun altına bir 
madde yazdınız ve o maddede dediniz ki : (Bu 
kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memur
dur) Adliye Vekili, Dahiliye Vekili, Maliye Ve
kili gibi onlara vermediniz. Doğrudan doğruya 
bu kanunun icrasını kendiniz üzerinize aldınız. 

HAŞİM B. (Corum) — Temdit ahkâmından 
dolayı idi. 

MÜFİD Ef. (Devamla) —-Şimdi memleket 
noktai nazarından, muhakeme noktai naza
rından mahakimi unramiyede mahkûmiyeti ic
ra kılınan şeylerde Adliye Vekilinin burada 
söz söylemeye hakkı vardır. Bendeniz onu da 
kabul ederim. Yalnız bu kanunun berayi tadil 
encümene iki defa iadesinde, evvelki, tadil ile 
bidayette kanunun aleyhinde söylemiş olduğu 
sözlerden nükûl ettiğini ve bugün üçüncü mü
zakerede ve bir gün içerisinde o noktaya gel
diğini söyliyeceğim. Tadil için gönderilen 
üç takrir vardır. Birisi Hafız Mehmed Beyin, 
birisi; Rasih Efendinin, birisi de Ömer Vehbi 
Efendinin takriridir. Hafız Mehmed Beyin 
takriri, faili aslileri affetmemek taraftarı. Yalnız 
fer'an zinıethal olanların affolunması husu
sunu ihtiva ediyor. Halbuki esas teklif, hi
yaneti vataniye cürmünden mahkûm olanla
rın faili asliden maadasının affı idi. Hafız 
Mehmed Beyin bu teklifini encümen düşün
dü. Ömer Vehbi Efendi tarafından verilen 
takriri Meclisi Âliniz kabul etti ve nazarı iti
bara alarak bize gönderdi yani faili asliler 
ki, müebbet küreği mucibolur - bunların ceza
sının tebdili suretiyle af takarrür etti. Affı 
onlara da teşmil etti. Şimdi faili asli kelime
si, artık bu maddei kanuniyeye girecek yer 
bulamadı bulamayınca encümenimiz, faili as
li olup da cezası müebbet küreği müştekim 
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olan efalden dolayı mahkûm olanların ceza
sını şu suretle tahfif ve tadil ediyor. Di
ğerleri ise esasen üç sene, beş seneye mah
kûm olmuşlardır. Çünkü muayyen bir şey yok
tur. Bundan dolayı Hafız Mehmed Beyin teş
milini nazarı itibara aldığımız için, tearuz 
teşkil eden faili asıl takririni kanuna dercede-
medik. Rasih Efendinin takririnden, nazari 
dikkate alınması lâzımgelen ruhu aldık, koy
duk, düşündük ve dedik ki ; meselâ Hiyaneti 
Vataniye Kanunu ile muhakemesi icabeden 
birtakım mevkuflar var, birtakım memurlar 
var, bunlar rüşvet almış, ihtilas etmiş, kuva-
yı maddiye ve mâneviyei Devletin askeri ve 
mülki kısımlarını tenkise uğratmış irtişa ve 
rüşvete sebebiyet vermiş, bundan dolayı mah
kûm edilmiş. Hakikaten bunların affından < 
bir fayda yoktur, mazarrat vardır. O takriri de j 
nazarı itibara alarak bunu da diğer istisna- j 
lar meyanma ithal ettik. J 

Ömer Vehbi Efendinin teklifindeki, affın i 
faili aslilere teşmilini de nazarı dikkate ala- ! 
rak bu şekli encümeniniz vücuda getirdi ve 
esas itibariyle de zaten faili aslilerin af edil
memesi, daima encümenin noktai nazarı olduğu 
münasebetiyle yine Heyeti Oelilenize getirdi. 
Takrirlerden hiçbirisi katiyen nazarımızdan 
kaçmadı, okursunuz, meseleye nihayet verir, bi
tirirsiniz. 

REİS — Efendim, iki takrir kalmıştır. Ra
sih Efendi ihe Hafız Mehmed Beyin. (Takrir 
sahiplerine hitaben) takririnizde musir misiniz? 

RASİH Ef. (Antalya) — Evet musirim. 
REİS —• Encümen nazarı dikkate almış. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki idam ve müebbet kürek 
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tâbirlerinin tayyı ile bunun yerine faili asli tâ
birinin vaz'ını teklif eylerim. 

' Trabzon 
Hafız Mehmed 

HAPIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efendim 
malûmuâliniz bendeniz affın lehindeyim. Ve ev
velâ da, bu noktayı nazarımı Heyeti Âliyenize 
arz ettim. Fakat afta noktai nazarımız yalnız, 
isyan, yani Büyük Millet Meclisi Hükümetine 
karşı isyan efaline matuf idi ve matlup da bu
dur. Bugün Heyeti Umumiyenin birinci şekil 
üzerine kabul ettiği takrirlerden sonra, encü
menin kabul ettiği şekil ile maksudu, asli fevt 
olmuştur... Nasıl bunu arz edeyim, efendim bir 
kere afdan maksadımız affı umumiydi, hadi-
sei isyaniyeye karşı affı umumi idi. Halbuki 
kanun şekli hazırla affı hususi mahiyetine giri
yor. (Hayır, hayır, sesleri) Mevzuatı kanuniye 
hakkındaki ıııütalâaıtıma Heyeti Umumiye ha
kemdir, efendim. Affı umumi hakkındaki hü
kümetin belki kırk seneden beri, belki de elli 
seneden beri muhtelif vakayı hakkında neşret
tiği affı umumi kanunlarını alıp tetkik edersek 
hiçbirisinde eczadan bahis ile veyahut cezadan 
hiçbirisini istisna suretiyle af ilânı vâki değil
dir. Bu kanunun mefhumu muhalefini aldığımız 
gibi şu çrkar: On beş sene ve daha noksan ce
zaya mahkûm olanlar affedilmiştir. Affı umu
mi olursa cürüm efali mubahadan ad olunmuş
tur. Onun için affoluyor demektir. Bu cürüm. 
cürüm değildiı-. Binaenaleyh o adamlar artık 
cürüm ika etmemiştir, demek. Fakat cezayı af
federsek demek ki, e adamların efali cürümdür. 
Fakat Hükümet bir gaye olarak onların ceza-
1 arını kaldı rmıştı r. 

REİS — Efendim, tensip buyurursanız on 
dakika teneffüs edelim. 



İKÎNCİ CELSE 
Açılma saati : 3,15 sonra 

EEÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTÎP : Mahmud Said Bey (Muş) 

REÎS — Celse küşadedildi. 
HAFIZ MBHMED B. (Trabzon) — Efen

dim, geçen celselerde de arz ettiğim gibi bu 
Hiyaneti Vataniye Kanununun mücmel yazıl
ması, istiklâl mahkemelerinin birçok deaviyi 
kendi havzai salâhiyetleri dâhiline ithal ile rü-
yet etmiş bulunmasını mucibolmuştur. Hakika
ten encümenin ve Meclisi Âlinin noktai nazarı
na bitemamiha muvafık, yani ağyarım mâni bir 
kanun yazmak müşküldür. Sonra şimdi rüfe-
kadan Hüseyin Avni Beyefendinin beyanatından 
anladığıma göre. bâzı isyanlar bu kanunun neş
rinden mukaddem vukua gelmiştir. Binaenaleyh 
affı yalnız hâdisei isyaniyeye hasır ve tahsis 
etmeyip bunu yapmak bir vecibe oldu. Encü
mende aramızdaki noktai ihtilâf şudur : Ben
deniz diyorum ki, demin de arz ettiğim gibi, bu 
affı, affı hususi değil, affı umumi yapakm. Biz 
bir kanuna isim vermekle onun mahiyeti huku-
kiyesini tâyin edemeyiz. Kanunun mahiyeti 
hukukiyesini, onun ihtiva ettiği ahkâm tâyin 
eder. Şu halde bu kanunun ihtiva ettiği ahkâm 
on beş sene ve ondan dun mahkûm olanları af
tan ibaret olduğuna göre, bunun mahiyeti hu-
kukiyesi, neticei hukukiyesi bir affı hususidir. 
Çünkü nev'i cürmü tâyin ile af yapıyoruz. Son
ra idam hükümlerinden bahsediliyor : Malûmu-
âliniz idam hükümleri icra edilmiştir. Bugün 
idama mahkûm olup da idamları icra edilmiyen-
lerin haklarındaki idam hükümlerinin buradan 
tasdiki şarttır. Halbuki esas itibariyle buranın 
tasdikine iktiran etmeksizin o hüküm iktisabı 
katiyet edemez ve kaziyei muhkeme halini ala
maz ki onun affından bahsedelim. Çünkü ya
rın o hükmü ref'etmek icabeder. Şu halde 
(idamların affı) tâbirinin burada hiçbir mâna
sı yoktur. 

Sonra deniyor ki ; «müebbet kürekler on 
beş seneye..» Beyler çok rica ederim. Müebbet 
kürekle on bes sene kürek meselesi esbabı mü-

şeddide meselesidir. Meselâ aynı isyan içinde 
bulunan birkaç adamdan birisinin mukaddema 
bir cüıiim irtikâbetmiş olması beynennas fena 
tanınmış bulunması mahkemece esbabı müşed-
dide addolunarak, rüfekası on beş seneye mah
kûm iken bu, müebbeden mahkûm edilir. Hüküm 
ekser ahvalde bu şekle girebilir ve çoktur. Şim
di rica ederim, bir adamın vaktiyle bir cürüm 
ika etmiş olması veyahut halk arasında fena bir 
nazarla görülmesi, sırf bu mesele, bu adamın on 
beş sene yatmasına sebebolacaktır. Ve hattâ bel
ki de o meseleden dolayı, o cürümden dolayı iki 
sene, bir.sene ile mahkûmiyetten kurtulacak. 
iken, on beş sene yatmasına sebebiyet veriyoruz, 
rüfekasmm fiilini ise affediyoruz. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Anlıyamadık. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Arz ede
yim efendim. Yani efali sabıkası bulunan veya 
suiahlâk sahibi olan bir adamın bu efali esbabı 
müşeddide addedilerek rüfekası on beş seneye 
mahkûm iken bu adam hakkında şiddet tatbik 
olunur, müebbet küreğe mahkûm edilir. Mahke
melerin bu yoldaki hükümleri pek çoktur. (Mü
ebbet kürek yoktur sesleri) verilir efendim, ve
rilir. O halde bu af kanununda bu tâbiri koy
mak abestir. 

Sonra efendim deniliyor ki ; istiklâl mahke
melerince mahkûm edilenlerden memleketin me-
nafii maddiye Ve mâneviyesinin, devletin kuvayi 
maddiye ve mâneviyesinin ihlâlini müeddi olnıı-
yan efali irtikâbetmiş olanlar dahi affedilmiştir. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Yanlış Paşam yan
lış. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Vardır 
efendim o tâbir vardır... Burada encümen rüşvet 
ve ihtilas fiillerinden kaçmıyor. Halbuki istik
lâl mahakemelerinin hükümlerini dahi affet
mekle encümenin ve Heyeti Unıumiyenin aftan 
maksudolan noktai nazarları değişiyor. Yani 
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af bir kere cürüm itibariyle bir de mahkeme iti
bariyle vâki oluyor. Bir kere biz istiklâl mah
kemelerinin verdikleri hükümleri affetmekle, 
zannediyorum ki, istiklâl mahkemelerinin gayri-
âdilâne verdikleri hükümleri dahi kabul ve tas
dik etmiş olacağız. (Hayır sesleri) rica ederim, 
istiklâl mahkemelerinin rüyet ettikleri cürüm
ler içerisinde ceraimi âdiye de vardır. Âdi bir 
Cürüm irtikâbetmiş bir adam, meselâ bir seneye 
mahkûm olacak yerde istiklâl mahkemesince beş 
seneye mahkûm edilmiştir^ Şimdi bu adam istik
lâl mahkemesinden mahkûm edilmiş olduğu için 
affedilecek. Halbuki: Mukaddema diğer bir mah
kemede muhakeme edilmiş olsa idi bir seneye 
mahkûm olacaktı. Şimdi ondan dahi kurtulmuş 
olacaktır. Binaenaleyh bendenizce bu şekilde 
çıkacak bir af kanunundan hiçbir fayda yoktur 
ve Meclisin, Heyeti Umumiyenin noktai naza
rını katiyen ihtiva etmez. Bu, bu şekilde doğru 
değildir. Umum Büyük Millet Meclisi hüküme
tine karşı isyan edenler affedilmiştir. Mürettip, 
faili asliler bu af dan istisna edilemez. Bu tâbiri 
koyarız, yani yalnız hükümete isyan edenleri ka
bul ederiz ve zaten maksadımız da; bu adamlar
da şuur yoktur, şuursuzluk onlara bu isyanı yap-
tırtmıştır. Binaenaleyh bunları af edeceğiz. İşte 
yapacağımız kanun bu şekilde olmalıdır. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Encümen namına 
Hafız Mehmed Beye cevap vereceğim efendim. 

Hafız Mehmed Bey biraderimiz, hiyaneti va
taniye cürmünden dolayı mahkûm olanlardan, 
yalnız isyan cürmüne iştirak edenlerin affını 
kabul ediyor, isyanın gayri Büyük Millet Mec
lisine sövmüş diye on seneye mahkûm olmuş 
adamlar, tekâlifi milliyeden dolayı mahkûm olan
lar kalsın demek istiyor. Bir firariyi bilmeden 
evinde sakladığından dolayı bir muhtarın veya 
kardeşinin her halde on seneye mahkûmiyeti 
kalsın diyor. Biz Meclisi Âlinin noktai nazarını 
şöyle anladık, ki. İdam ve müebbet kürek ceza
sını müstelzim cürümden maada hiyaneti vata
niye cürmü ile mahkûm olan ne kadar adam var
sa affolunsun. İşte biz bu noktai nazara göre 
yaptık. Eğer böyle değilse yapmayınız. Aksi 
takdirde encümen fikrinde İsrar ediyor (Reye 
sadalerı) 

R E İ S — Sahibi tadilname izahat verdi. En
cümen de cevap ita etti. 

ADLÎYE VEKİLİ R E F l K ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Hafız Mehmed Bey verdiği iza-
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hatta, encümenin istiklâl mahkemelerince ihtilas 
ve rüşvetten dolayı mahkûm olanların affedile-
ccekleriııi nazarı dikkate aldığını söyledi. Encü
men buna dair izahat versin. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Hafız 
Mehmed Bey, Encümen, devlet ve milletin kuva-
yi maddiye ve mâneviyesini tenkis edenleri de 
af ediyor. Bundan da irtikâp ve irtişayı kasde-
diyor, buyurdular, Halbuki irtikâp ve irtişa 
cürmünden dolayı mahkûm olmuş olanları, meselâ 
kiminin askerden kaçırmış, kimini tekâlifi milli
yeden kurtarmış ve faka irtikâp ve irtişa etmiş 
ve vazifesini suiistimal eylemiş olanları af etmi
yoruz. Kanunda sarahat vardır. (Serahat var.. 
sadaları) 

REİS — Efendim mesele tavazzuh etti. Hafız 
Mehmed Beyin tadilnamesini bir daha okuyo
ruz. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki idam. ve müebbet kürek 

tâbirlerinin tayyı ile bunun yerine faili asli tâ
birinin vaz'ım teklif eylerim. 

Trabzon 
Hafız Mehmed 

REİS — Bu tadilnameyi nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 

Efendim nazarı dikkate alman tadilnamele-
rin müzakeresi hitama erdi. Yalnız şimdi bir 
tadilname aldım. Fakat bu tadilnamenin mün-
derecatı, encümenin teklif ettiği maddede dâhil
dir. Mamafih bir defa okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin son fıkrasında (iş bu kanu

nun neşri tarihinde) kelimesinden sonra bir 
fer'an kelimesinin ilâvesiyle mezkûr fık
ranın (işbu kanunun neşri tarihinde ferdan 
maznun bulunanlar evrakına nazaran bu 
fer'an maznun bulunanlar evrakına nazaran bu 
afdan istfadeleri anlaşıldıkta derhal tahliye olu
nurlar) şeklinde tadilini teklif eyleriz. 

17 Kânunuevvel 1337 
Sivas Mebusu Siverek Gene Yozkad 

Emir Lütfü Celâl Sırrı 

REİS — Birinci madde demiş. Halbuki bi
rinci maddede öyle bir şey yok, her halde ikinci 

, madde olacak. 
Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efendinin de 

bir tadilnamesi var. Affın mutlak değil, mukay-
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yet olmasını teklif ediyorlar. Zaten enenmenin 
maddesi de bu maksadı temin ediyor. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Reis Be
yefendi takririmi geri alıyorum. 

MÜFÎ1) Ef. (Kırşehir) — Tadilnamesini ge
ri alıyor. 

RE'ÎS — Peki, birinci 'maddeyi bir daha oku
tuyorum. Ve reylerinize arz edeceğim. 

Hiyaneti vataniye mücriminlinden bir kısmının 
aflarına dair kanun 

MADDE 1. — Hiv'aneti vataniye cürmünden 
dolayı istiklâl mahkemeleriyle mahakimi niza
miye ve divanı barbter tarafından idama mah
kûm edilen eşhasın cezaları müebbet küreğe ve 
müebbet 'kürek cezaları on Ibeş sene muvakkat 
küreğe tahvil ve maadası affedilmişlerdir. İş
bu ef aldan maznun bulunanlar dahi evrakına 
nazaran bu afdan istifade eyiliyecefclerdrr. An
cak eczayı vatandan ;bir kısmının tefrik veya 
ecnebi <bir devlete ilhakına çalışanlar ve casus
luk edenler ve halen 'menraliki ecnebiye ve hi
lâldi meşgulede bulunanlarla ihtilas ve rüşvet 
ahzeyliyerJk Devletin kuvayi maddiye ve mâ* 
neviyesini tenkis etmiş olanlar işlbıı afdan müs
tesnadır. 

REİS — Reyinize vazediyorum. (Reye sa-
daları) (Kabul sesleri) birinci maddenin encüme
nin rson şekli muaddeli veçhile kabulünü ten
sip buyuranlar lütfen el kaldırsın; ('Fer'an ke
limesi ilâve edilişin «adaları) (Lüzumsuz, ret 
sadaları) Kabul edilmiştir. 

{Ekinci mıadde okunacaktır. 

MADDE 2. — Haklarında şimdiye kadar hi
yaneti vataniye cürmünden dolayı tahkikat ve 
takibatı kanuniye icrasına mübaşeret edilmemiş 
olanlar aleyhinde artıik takibatı Ikanuniye icra 
edilemez. 

REÎS — Efendiler, Nafiz iBey encümen na
mına izahat verecekle?, Ibuyurun Nafiz Bey. 

NAFÎZ B. (Oanük) — Malûmuâliniz, Bü
yük Millet Meclisinin meşruiyetine vâki olan is
yanlar bundan epeyce zaman evvel vâki olmuş
tur. Ezcümle bunlar içerisinde 'ehemmiyeti 
mahsusayı haiz bulunan Yözgad, Düzce, Bolu, 
Konya isyanları üzerine (bir seneyi mütecaviz 
zaman geçmiştir. Böyle olduğu halde, o me-
natıkda bâzı fesat vuku bulmuş ve bilâhara 
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I Hükümet tarafından vuku bulan tenkil dola-

yısiyle, bastırılmış olan işyardan kendi tabiatı 
fesatkaranelerine aleti seyyiat ittihaz edenle
rin neticei efali olarak, birçok m'âsum kim
seler hapsanelerde veyahut pençei kanunda sü
rüklenmektedir. Gerçi adalet ergeç tezahür 
edeceği münasebetiyle hu fcaibîl kimseler ihka-
kı halk ederek, tahliye edilmekte iselerde bun
lar tahkikatın neticesine kadar veyahut mah-
kematın neticesine kadar mağdur olmaktadır
lar. Bundan dolayı memlekette bir türlü sami
miyet temin ve tesis edilememiştir. Hükümet 
asayişsizlik ve isyan ile meşguldür. Meselâ ha
len Konya'da birçok kimseler, Konya isyanın
da filân da âmil idi; filân adam da elinde bir 
silâh götürmüş idi; veyahut filân adam da fi
lan adama bir şey söylemişti, diye ihbaratta 
bulunmaktadırlar. Bu ihbarat neticesinde bit
tabi muhakeme ve hükümet takibatı kanuniye 
icrasına mecburdur. Tanzim buyurduğunuz ka
nun mucibince, hiyaneti vataniyeden dolayı, 
bunlar hakkında takibat icra ediliyor. Tevkif 
icra ediliyor. Binaenaleyh, bu suretle yani iki 
sene sonra vâki ihbarat dolayısiyle bir kimse 
derhal içeriye atılır. Ve neticede beraet eder. 
Fakat halkın hükümete emniyeti bir türlü te
sis edilememiştir. Mademki, Heyeti Celileleri 
tarihin eski sahaifini kapatmak arzusundadır, 

I binaenaleyh, hükümet şimdiye kadar hakkında 
ihbarat vâki olmıyan ve hakkında hükümetin 

I hiçbir şuabatmca en ufak bir tahkikata iptidar 
edilmiyen kimseler hakkında, badema bu gibi 
vâki olacak ihbaratı kabul etmiyeeek ve onlar 

I hakkında takibat icra etmiyeeek, ikinci mad
denin ruhu budur, şimdi efendim, madde gayet 
sarihtir. Malûmuâlileri, maddede deniliyor k i ; 
haklarında tahkikat ve takibat icra edilmemiş 

I olanlar, malûmu âliniz, takibat, evrak müddei
umumiye gittikten sonra başlar; yani müddei
umumi bir dairei resmiyede o şahıs hakkında 
ikameyi dâva eder ve ondan sonra müstantik 
tahkikata başlar ve bu şekil, tahkikat ve taki-

I bat mahiyetini iktisabeder. Bir de tahkikat 
vardır ki ; kanunda takibattan evvel başlar ki, 
o tahkikat alelıtlak jandarmanın, polisin icra 
ettiği tahkikattır. Yani takibattan evvel yapı
lan tahkikattır. Heyet, yani Adliye Encümeni 
kelimenin mânasını daha vazıh bir hale koy
mak için (tahkikat) kelimesinin (takibat) keli-

I meşinden mukaddem koymuştur. Yani hiçbir 
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ihbar vâki olmıyan demektir. Çünkü, ihbar 
vâki olduğu dakikadan itibaren her hangi bir 
zabıtai adliye, ufak tefek tahkikata tevessül 
edecektir. Demek ki, istiklâl mahakimi de me
seleye vaziyed etmemiştir. Yani takibatın içe
risindedir. Binaenaleyh, o adam hükümet na
zarında maznun değildir. Hükümet nazarında 
maznun olmıyanlar, affedilnıiştir. (Gürültüler) 
Efendiler, bununla, hükümet nazarında bugüne 
kadar maznun olmıyan kimseler murad edil
miştir. Maznun olan kimseler katiyen encüme
nin nazarından geçmemiştir. Bu husus madde
nin mefhumundan da istitlâl edilmektedir. Bi
naenaleyh, lütfen mâna yanlış anlaşılmasın. 
Kanunun ruhunu teşkil eder-. Bu kanun badema 
halkın emniyetini. Halicin hükümete ısınmasını 
temin edecek bir kanundur ve memlekette fe
sadın önünü almak için bir çarei yegânedir. Bu 
maddei kanuniye hiç kimse için zerre kadar 
mazarrat tevlidetmiyecektir. Bilâkis nıahzı i'ai-
dedir. Başka söyliyecek uzun uzadıya bir şey 
yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Vozgad) — Efen
dim, Nafiz Bej^ buyurdular ki ; isyanda alâka
dar olmıyan bâzı masum kimselere ligarazın 
faillik istinadediliyor. Bunları bidayet mahke
mesine sevk ettirerek mahkûmiyetine sebebiyet 
veriyorlar. Biz, eğer bu maddeyi kabul edecek 
olursak böyl birtakım ifsadata ve fenalığa ma
hal kalmamış bulunur, dediler. Malûmu âliniz, 
Hıyaneti vataniye Kanununun onuncu maddesi 
Nafiz Bey biraderimizin serd ettiği nıüddeayı 
tamamiyle teinin etmiştir. Eşhas hakkında liga-
razın isnadatta bulunanlar isnadettikleri cür-
mün cezası ile ınücazaat olunurlar. Böyle bir 
ceza ile ınücazaat olunacağını bilen müfteri, 
zannetmeni ki, diğer masum bir şahsa hiyanet 
isnadedebilsin. Binaenaleyh, mütalâası gayri-
vârittir. (Doğru, sadaları) Malûmuâliniz üçün
cü maddede; (İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir) deniliyor. Eğer biz bu maddeyi kabul 
edecek olursak bundan sonra hiyanet edenler 
haklarında takibat yapılacak gibi bir mâna çı
kar. Binaenaleyh, bu maddenin reddi lâzımdır. 

NAFİZ B. (Canik) —'• Hayır, hayır o vakit 
kanun reddedilmiş olur; öyle şey olur mu? 

DOKTOR ABİDİN B. (Lâzistan) — Muh
terem arkadaşlar; bendeniz esasen (İşitmiyo
ruz, sadaları) tahdidedilmiş olan bir belâyı üze
rimize daha vâsi bir mikyasta yüklemek zan-
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nediyoruıu ki, bu hususta hakikaten biraz daha 
evvel davranmaklığımız lâzımgcliyor. Arkadaş
lar, herkes memlekette birbirini fitneliyor, her
kes birbirini ihbar ediyor ve herkes bundan 
dolayı mütevehhiş. Çok istirham ederim bu ka
nunla istiklâl mahkemelerine bir set çekilmiş 
demek olacaktır, ne de başka türlü suitelâk-
kiye mahal vardır? Bugüne kadar yapılana 
ıslâh edilmiş nazariyle bakalım ve onları bir 
lütfü mahsus olmak üzere tamamı tamamına 
affedelim. (Alkışlar) Bakınız; gerçi bendeniz 
esasen daima şuriş çıkaran ve en sonra be
lâsını oldukça bulan bir $nemleketin evlâdı
yım (Bravo sesleri) sonra silsilem hiçbir va
kit de kasaba yüzü görmemiştir; daima daği» 
onun için doktor da oldum. Fakat yine ben
de de bir parça vardır. (Handeler) (Alkışlar) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şe
caat arz ediyorsunuz. 

DOKTOR ABİDİN B. (Devamla) — Tas
di ediyorsam söylemiyeyim. (Devam sadaları) 
Onlara birçok aflar çıkarılmış ve birçok pa
ralar da bu uğurda sarf edilmişti. Fakat 
maateessüf onlar daima demişlerdir ki ; Hü
kümet bizden tevehhuş etti ve bizi serbest 
bıraktı. Fakat zannediyorum ki, bugünküler 
bunu demiyecektir; ıslâhı nefsedeeeklerdir ve 
bunlara bir dersi ibret olacaktır. Bir daha 
memleketimizden ötekinin berikinin fitnesi kal
kacaktır. 

Arkadaşlar, en son sözüm Koçgiri Heyetiy
le giden arkadaşlarımızın bilâvazife dönmele
rine razı değilim. Fakat keşke daha evvel 
buna davranaydık ve memlekette bu gibi ya
kalanmış olanları bir defa daha salıverelim 
bakalım ne olacak? Azizim maksadımız me
tindir. Hiçbir vakitte bunların bir daha şuriş 
çıkaramıyacakları kanaatindeyim. 

MÜFİD Kf. (Kırşehir-) — Kefil olur mu
sun f 

DOKTOR ABİDİN B. (Devamla) — Se
faletten birçok insanları kurtaralım. Arka
daşlar af taraftarıyım. (Alkışlar) 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) —• Efendim, birinci madde ile mah
kûmları ve maznunları affettik. İkinci mad
de ile her hangi suretle olursa olsun; Dev
letin nazarı tahkik ve takibinden kurtulma
ya muvaffak, olanlara da bir af kapısı açıyo-
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ruZ. Yani onlar hakkında ki, takibattan fe
ragat ediyoruz. Maznuniyet; merkufiyet ve
ya mahkûmiyet gibi her hangi bir tehdidi ka
nunu altında, her hangi bir tehdidi cezai al
tında bulunmaksızın şimdiye kadar kendini 
saklıyabilmiş adamların yeniden hakiki ve ha
yati bir meselede faili asıl olduklarına ve âmi
li müstakil olduklarına kanaat getirirsek, bende
niz zannediyorum ki, bunlara karşı 1 akayı t kal
manın azabı vicdanisi büyüktür. (Çok doğru 
sadaları.) Zaten tezvir ve iftiranın tamamiy-
le aleyhinde bulunan milletimiz, Hiyaneti 
Vataniye Kanununun şiddetiyle mütenasip ol
mak üzere bir kanun vaz 'etmiş ve müfteraaleyh 
olan zat kadar müfterilere ceza vermeyi ka
bul etmiştir. 

Binaenaleyh bunların her hangi bir sebeple 
iftiraya mâruz kalacaklarını ve isnada mâruz 
kalacaklarını düşünerek, kendi efali leim.anele
rinin cezasız bırakılacağı kanaatini beklemişse, 
bendeniz bu gibi ahvale mâruz kalanların bera-
etleri halinde, ahkâmı kanııniyeden istifade et
melerini muvafık buluyorum. (Pek doğru sada
ları) Onun için mahkûmları af, maznunları af. 
şimdiye kadar unutulmuş olanları af, bilmem ki, 
ne dereceye kadar muvafık olur? Onun için ben
deniz meydana çıkan mücrimlerin cezasız kalmı-
yacağı gibi bir fikir hâsıl olmaması, hiç olmazsa 
efkârı umumiyede tesiri olması için bu madde
nin tayymı teklif ederim. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim Refik Şevket 
Beyefendiye cevap verebilmek için evvel emirde 
şu kanunun neşrinin neden lüzum görüldüğünü 
Heyeti Aliyelerine hatırlatmak isterim. Tasav
vur buyurunuz ki ; hâlâ tevkifhanede, az çok 
hakkında d el fiil elde edilerek, maznunen mevkuf 
bulunan veyahut hakkında delâili katiye mev-
cudolarak mahkûm edilmiş olan kimseleri affet
tikten sonra, bugüne kadar 'Refik Şevket Beye
fendinin buyurdukları gibi - saklanmış değil -
kendi haklarında muamele olmamış kimseleri 
affetmemek aklı mantıka, hikmetihukuka mu
vafık olamaz. (Doğru sadaları) 

Refik Şevket Beyefendi; şimdiye kadar ka
nunun pençesinden kendini saklamış, dediler. 
Bendeniz bundan bir mâna çıkarabilirim hali fi
rarda bulunmak. Halbuki hali firarda bulunan
lar bu maddenin muhteviyatından uzaktır. Çün
kü hakkında takibat ve tahkikat yapılmıştır. 
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Eğer ki, ihbarat vâki olmamış kimselerse, beıı-
denizce hakkında ihbarat vâki olmamış kimse
leri affetmeyip de, hakkında delâil cem edilmiş, 
hüküm sâdır olmuş kimseleri affetmek kadar 
mânâsız bir şey tasavvur edemem. Yalnız Sırrı 
Beyefendi arkadaşımız bir şey kaydettiler onu 
tasrih etmek isterim. Malûmııâliniz kanunda 
diyor ki ; şimdiye kadar haklarında takibat ya
pılmamış, yani şimdiden sonra yapılacak cürüm 
kanunun maksadından uzaktır, şimdiden keli
mesi evveline .matuftur. Sonra kanunun aşağı
sında madde gelecek ki ; işbu kanun tarihi neş
rinden muteberdir. Demekki (şimdi kelimesi ka
nunun tarihi neşrini tefsir ediyor, ona matuftur. 
Ttabiî o tarihten sonra, olacak, cürüm, kanun 
dairesinde cürümdür. Bu geçmişe aittir. Binaen
aleyh tasavvurları varidi hatır-değildir. 

Sonra, efendim ; yine ihtar buyurdular ki, Re
fik Şevket Beyefendide o noktayı kayıt buyur
dular. Müfteriler hakkında kanunda sarahati 
kâfiye vardır. Kanunda sarahat bugün mevcut 
değildir. Şimdiye kadar mevcuttu. Hattâ yalnız 
Hiyaneti vataniye Kanunu değil; Hiyaneti va
taniye Kanunundan mukaddem, bilûmum ahkâ
mı cezaiyede de maddei mahsusa vardır. Fakat 
şimdiye kadar bu suretle kimse tahtı muhake
meye alınmıştır. Yarın birisi benim hakkımda 
iftira ederse o kimsenin hapsedilmesi, benim 
zararımı tazammum edemez. Yani bu zarar me
selesi mevzuubahis değildir. Hükümetin halka 
karşı şefkati ve halkın Hükümete karşı emni
yeti nrevzııubahistir. Onun için, bu madde bu 
kanunun ruhu esasisini teşkil eder. Rica ede
rim bu maddeyi kabul ediniz. Bu madde kim
seye dokunmaz. Atiyen memleketin Hükümet 
hakkındaki emniyetsizliğini refi ve izale 'ede
cek bir maddedir. Yoksa hiç kimsenin hukuku
nu izale edecek bir madde değildir. 

REİS — Efendim; söz alan daha üç arka
daşımız vardır. Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir var. Müzakerenin kifayetini reyinizde arz 
edeyim. Müzakereyi kafi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

İkinci madde hakkında iki takrir var. Biri 
si Hüseyin Avni Beyin, diğeri Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı Beyin. Süleyman Sırrı Bey, 
maddenin tayymı teklif ediyor. Hüseyin Avni 
Bey, fıkrai âtiyenin ilâvesini teklif ediyor. 
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Riyaseti Celiieye 

İkinci maddenin baştarafma fıkrai âtiyenin 
ilâvesini teklif ederim. 

MADDE 2. — 23 Nisan 1336 tarihinden iti
baren şimdiye kadar... ilâ âhiri. 

Erzurum * 
Hüseyin Avni 

REİS — Evvelâ Süleyman Sırrı Beyin tak
ririni reyinize arz «deceğim. 

Riyaseti Celileye 
Bir kimseye hıyaneti vataniye isnadeden şa

hıs yerine Hıyaneti Vataniye Kanuniyle isnat 
ve iftirasından dolayı aynı kanun veçhile tec
ziye ediliyor, binaenaleyh bu maddenin kabulü 
halinde ümabaıt irtikâbı hiyanet edeceklerin 
tecziye edilmiyecekleri gibi bir mâna anlaşılı
yor. Bu maddenin tayyını teklif ederim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REİS — Bu tay teklifini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

İkinci maddenin evveline bir fıkra ilâvesi 
ki, Hüseyin Avni Beyin tadilnamesidir. Nazarı 
itibara alanlar lütfen el kaldırsın... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müsaa
de buyurun, efendim bir mühim nokta var. Ya
rın bundan istifade ederek, memleketimize so
kulacak adamlar vardır. Malûmuâlinizdir ki, 
evvelce mücrim olanlar memleketimize giremi-
yorlardı. Şimdi bunlar bu maddeden istifade 
ederek, memleketimize sokulacaklardır. İsimle
rinin burada zikrini münasip görmüyorum. Bu 
madde her halde elzemdir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şu hal
de bu maddenin lüzumu yoktur. 

REİS — Nafiz Bey, encümen namına izahat 
verecek misiniz?. 

NAFİZ B. (Canik) — Vârid değildir. Zaten 
şimdiye kadar sokulmıyanlar hakkında tahkikat 
yapılmıştır. Onlar Hükümetçe malûm olan kim
selerdir. Zaten birinci maddede istisna edilmiştir 
deniliyor. 

REİS — Tadilnameyi nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın. (Kabul, sadalaıı) 

Efendim lütfen indiriniz. Tadilnameyi na
zarı dikkate almıyanlar lütfen el kaldırsın. Ta-
dilname nazarı dikkate alındı. 
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NAFİZ B. (Canik) — Şu halde encümen ka

bul etmiştir. Reye konulsun. Encümene gitmesi
ne lüzum yoktur. Aynen oraya kaydedilsin. 

REİS — O halde ikinci madde şu şekli alıyor. 
Madde 2. — 23 Nisan 1336 tarihinden iti

baren şimdiye kadar haklarında hiyaneti va
taniye cürmünden dolayı tahkikat ve takibatı 
kanuniye icrasına mübaşeret edilmemiş olanlar 
aleyhinde artık takibatı kanuniye icra edilemez. 

REİS — Bu tadilât veçhile, yani evveline 
bir fıkra ilâvesi suretiyle ikinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Madde 3. —- İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi Reisi, Adliye, Dahiliye ve Müda
faa! Milliye Vekilleri memurdur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
Büyük Millet Meclisi Reisi kanunun icrayı ahkâ
mına memur olmuş, halbuki Büyük Millet Mec
lisinin memur olduğu hususattan maksat, Büyük 
Millet Meclisinin şahsiyeti mâneviyesidir. Reis 
dendiği zamanda ise yanlıştır. Zaten Büyük Mil
let Meclisi bütün kavaninin icrasına onu memur 
etmiyor ki, bunda etsin. Binaenaleyh Büyük Mil
let Meclisi memurdur, denilmelidir. Esasen bey
efendiler, istiklâl mahkemelerinin, divanı harb-
lerin hiyaneti vataniye suretiyle, rüyet ettikleri 
dâvalar, Büyük Millet Meclisinin verdiği salâ
hiyete binaendir. Yoksa divanı harblerin böyle 
bir salâhiyeti yoktur. Binaenaleyh bütün bunlar 
Büyük Millet Meclisinin vermiş olduğu salâhi
yetlere müptenidir. Memuriyetler de doğrudan 
doğruya Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mâ-
neviyesine aittir. Diğerleri fazladır. Büyük 
Millet Meclisi memurdur. Diğer vekâletleri kal
dırarak, yerine Büyük Millet Meclisi buna me
murdur diye ilâvesini teklif ederim. (Pek mu
vafık sadalan) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tahki
katı Adliye Vekili yapacaktır. 

NAFİZ B. (Canik) — O nokta kanunun tat
bikine ait bir keyfyiettir. Bendenizce haizi ehem
miyet değildir. Mamafih kanunun şekli mahsu
sunda, yani kendisine lâyık olur bir şekilde 
çıkması lâzımdır. Malûmuâlileridir ki Büyük Mil
let Meclisinin mukarreratmı ifa ve infaza Bü-

— 134 — 



1:1» 17. 
yük Millet Meclisinin Reisi memurdur. Büyük 
Millet Meclisinin heyeti umumiyesi hiçbir vakit 
kanunun... 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Yunan ordu
suna iltihakla Osmanlı ordusuna karşı harbet-
mek suretiyle, fiilen hiyaneti vataniyede bulu
nanlarda mı af olunuyor? (Hayır, sesleri) (gü
rültüler) 

NAFİZ B. (Canik) — Büyük Millet Mecli
sinin mukarreratım Büyük Millet Meclisi Reisi 
infaz eder. Binaenaleyh onun için Büyük Mil
let Meclisi Reisi kelimesi konmuştur. Bendenizce 
doğrudur. 

LÜTFl B. (Malatya) — Evvelce birçok ka
nunlar yapılmış... 

NAFÎZ B. (Canik) — Müsaade buyurunuz. 
Evet, bence beis yoktur. Fakat bizce müreccah 
olan Büyük Millet Meclisi Reisidir. Vekâletlere 
gelince, malûmuâliniz, divanı harbler vardır. 
Maddenin balâsında divanı harblerin vermiş 
olduğu hükümler diyoruz. Bâzı yerlerde divanı 
harb maznun ve mahkûmları vardır. Onun için 
Müdafaai Milliye Vekili memurdur denilmek 
şarttır. 

Sonra efendim bâzı yerlerde doğrudan doğ
ruya Bidayet mahakimi bakıyor. Bunlar ise 
Adliye Vekâletine merbuttur ve Bidayet maha-
kiminin verdiği hükümleri müddeiumumi efen
di infaz eder. Binaenaleyh müddeiumumilere 
emir verecek ve cevap alacak Adliye Vekilidir. 
Binaenaleyh Adliye Vekilinin de isminin zikre
dilmesi ve bu kanunun icrasına memur edilmesi 
lâzımdır. (Müzakere kâfi sesleri) (Reye sadaları). 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
Hiyaneti Vataniye Kanunu ve buna mümasil 
kanunlar yapılırken, bunun icrası Büyük Millet 
Meclisine aittir denilmiştir. Bu da onun mütem
mimidir. 

Vekillere * gelince; esasen vekiller Büyük 
Millet Meclisinin vekilleridir. Bu hususta ic-
rayi vekâlet ederler. Büyük Millet Meclisi na
mına, Adliye Vekâleti namına değil. Hapsa-
neler Büyük Millet Meclisinin hapsanesidir. 
Yoksa, bizde kabine usulü değildir. Kalbinize 
bir şey gelmesin. Büyük Millet Meclisi icra sa
lâhiyetini haizdir ve icrayı vekilleri ile yap
tırır. Binaenaleyh burada Büyük Millet Meclisi 
tarafından icra olunur, dendiği zaman yine ve
killer yapacaktır. Yapmak dolayısiyle değil, 
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efendim. Bu suretle takrir verdim; kabulünü 
teklif ederim. 

RiyasetiGelileye 
Dördüncü maddenin şu veçhile tadilini tek

lif ederim. 
îşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafın

dan icra olunur. 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim Teşkilâtı Esasiye Kanunu
na bu takrir tamamiyle muhalefet teşkil eder. 
Büyük Millet Meclisi kendisine ait vezaifi ve
killeri vasıtasiyle icra eder, diye sarahat var
ken, Büyük Millet Meclisi icra eder demek ne 
demek? Ben bunu anlamadım. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bunun 
emsali pek çoktur. Kanunları Büyük Millet 
Meclisi kendi yapar.» Kendisi icra eder, fakat; 
vekilleri vasıtasiyle... 

REİS — Encümenin mütalâası var mı efen
dim? (Müzakere kâfi, sadaları) 

Efendim bu tadilnameyi nazarı itibara alan
lar lütfen ellerini kaldırsın. Lütfen ellerinizi 
indiriniz. Nazarı dikkate almıyanlar êl kaldır
sın. Lütfen indiriniz. 

HAYDAR B. (Kütahya) — Bunda tered
düt yok, efendim. * 

REİS — Efendim, zatıâlinizde tereddüt yok 
ama bende var. Bu tadilnameyi nazarı mütalâ
aya alanlar lütfen ayağa kalksın, nazarı dik
kate alındı, şu halde dördüncü madde şu şekli 
alıyor. 

MADDE 4. — İşbu kanun Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

RElS — Kanunun müzakeresi hitam buldu 
SALÂHADDİN B. (Mersin) —İcrasına me

murdur. 
REİS — Kanunun müzakeresi hitam buldu. 

Müstaceliyet kararı, ilk teklif anında kabul edil
mişti. Heyeti umumiyesinin tâyini esami ile re
ye vaz'ı hakkında iki tane takrir vardır. Tâyini 
esamiyle reyinize... (Gürültüler) Arz edeyim. 
Kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı olmak 
üzere reyinizi veriniz, efendim. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Heyeti umumiyesi hakkında mâ
ruzâtta bulunacağım. 
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REİS — Efendim, heyeti urhumiyesi reye I 

vaz 'edilmeden evvel Adliye Vekili söz istiyor. 
ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 

(Saruhan) — Tabiî heyeti umumiyesi hakkında 
reye konmazdan evvel bir noktaya nazarı âlinizi I 
celbetmek isterim. Eğer bu kanun müstaceliyet I 
kararı ile mevkii müzakerede olmasaydı bu kadar 
istical etmez, buna da lüzum görmezdim. İkinci 
müzakerede tadil için fikrimi arz ederdim. Efen
dim evvelâ birinci maddede tâbirat yanlışlığı 
vardır. Heyeti Aliyenizden çıkan kanun tâbirat 
yanlışlığiyle çıkmasın, onu bendeniz arz edece
ğim. (işbu ef'al diyor.) Ef'alin matufun aleyhi 
hıyaneti vataniyedir. O sırada bendeniz de söz 
istemiştim. Muhtelif derecei tahsili bulunan bir 
meclisin elinden çıkan kanımda böyle bir şey ol
mamalıdır. 

Birinci noktai nazarım budur. İkinci noktaı 
nazarım da, kabul ettiğimiz madde mucibince, 
en son fıkranın bendenizce hâsıl ettiği kanaati 
arz edeceğim ki, teşkilâtıma yapacağım tebliga
tımda esas olsun, ihtilas ve rüşvet ahzeyliyerek 
diyor. Bu rüşvet ve ihtilas tâbiri sakattır. (İh
tilas ve rüşvet ahzeyliyerek devletin kuvayi mad
diye ve mâneviyesini tenkis etmiş olanlar işbu 
aftan müstesnadır) kaydı var. Bendeniz şöyle 
anlıyorum ki, devletin kuvayi maddiye ve mâne
viyesini tenkis etmekle mahkûm ve maznun olan
lar da aftan istifade edeceklerdir. (Hayır, hayır 
sadaları) Bir misal söyliyeyim. Meselâ müselle-
han şakavet ve katı'tarikten dolayı devletin ku
vayi maddiye ve mâneviyesini tenkis etmekle 
maznun olan bir kimse istiklâl mahkemesine git
miş ve mahkûm olmuşsa, bu afdan o da istifade 
edecek midir? (Hayır, hayır sadaları) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Vekil 
Bey lütfen şunu da sorunuz. Başında birtakım 
eşkiya ile devletin altmış bin lirasını gasbeden 
herif de istifade edecek midir! 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) —Bendeniz 
Adliye Vekiliniz olmak dolayısiyle bütün mah
kûm ve maznunlar Adliye Vekâletinin emrinde 
bulunduğu için bu kanunu infaz ederken, vâzii 
kanun olan heyetin kanaati sabitesine malik 
olmaklığım lâzımdır. Binaenaleyh bu ifadatı-
mm, maddenin tadili şeklinde değil, henüz 
sureti katiyede karar iktisabetmiyen bu ka
nunun sureti telâkkisi hakkında fikir almak is
tiyorum. I 
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HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Mad

de kabul olunmuştur, bu nizamnameyi ihlâldir. 
MUSA KÂZIM .Ef. (Konya) — Maddeyi 

kanuniye sarih ve vazıh. Bu veyahut şu dâhil
ini, değilmi, diye sorulamaz. Bu vazıhtır. Mese
le bitmiştir, kanun kabul edilmiştir. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Sarahan) — Nasıl vazıhtır? 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reis Bey, ri
ca ederim tefsir etmiyelim. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Tatbikat-
da bir müşkülât görürse vekil kanunun tefsi
ri için sonra Meclise yazar. (Gürültüler) 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Rica ederim efendim. Bu öyle 
bir mesele ki, henüz tayındadır. Hal olun
mazsa bundan istifade etmek lâzımgelen.. 

NAFİZ B. (Canik) — Reis Bey encüme
nin şahsına dokunmuştur, tecavüz edilmiştir'. 
Cevap vereceğim. 

MUSA KÂZLYİ Ef. (Konya) — Efendim, 
maddei kanuniye kabul edilmiştir, kabul edi
len mevat hakkında söz söylentiye ne bir me
busun ve ne de bir vekilin salâhiyeti vardır. 
Kanun müphem kalmış ise, muhtacı izah ise, 
tatbikatında bir noksan görürse Adliye Ve
kili icabında Meclisten sorar. Meclis tefsir 
eder. Henüz kabul edilen kanun hakkında hiç 
kimsenin söz söylemeye hakkı yoktur. (Reye 
sadaları) 

RElS — Efendim, kanunun heyeti umumi
yesi kabul edilmezden evvel - Tadil şeklinde 
değil - kabul ettirmek veyahut reddettirmek 
yolunda söz söylenebilir, bu mütalâaya mebni 
Adliye Vekili Beye, söz verdim. Fakat Adlir 
ye Vekili Beyin sözleri, maddeler üzerinde 
tadilata münhasır kaldı. Eğer tadilat veya 
fefsire taallûk ettiğini Makamı Riyaset bil
seydi belki kendilerine söz vermezdi. 

NAFİZ B. (Canik) — Encümen, vekil be
yin, sözlerini kendisine tecavüz telâkki eder. 

RElS — Mütalâa kanunu ya reddedelim ya
hut kabul edelim yolunda olurdu. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa
ruhan) — Efendim, o zaman söz vermediniz. 
Birinci maddede bendeniz söyleseydim. (Efal)' 
kelimesini Meclis düzeltirdi. (Gürültüler) 
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NAFİZ B. (Canik) — Encümen Adliye Ve

kili Beyin beyanatını tecavüz addeder, cevap 
vermek isterim. 

REİS —- Efendim, encümene tecavüz şeklin
de bir ifade yoktur. Kanunu kabul edenler be

yaz, etmiyenler kırmızı rey atacaktır. 

Âra tasnif edilinceye kadar beş dakika te
neffüs. 

Kapanma saati : 4,50 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 5 sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Celse küşadedildi. 
Efendim, Af Kanununun netieei müzakere

sinde (9.6) kabul, (80) ret, (6) müstenkif var, 
rey ita eden zevat (132) olduğuna göre, muame
le natamamdır. Ya yoklama ile veyahut reyi 
aleni ile tekrar reye vaz'ediknek lâzımgel'ir. 
Fakat reyi alenilerde bir defa nisap bulmazsa 
tekrar o gün o celsede reye vaz'edilmez. Celsei 
âtiyeye taliki , Nizamnamei dahilîmiz mu
cibince lâzımgelir. Yalnız rüfekanm nazarı dik
katine bir şey arz edeceğim ki, Meclis; daima 
ekseriyet ve nisabı müzakere mevcudolduktan 
sonra küşadediliyor. Müstenkif kalan rüfeka 
(Müstenkif) diye rey vermiyorlar. Lehinde ve 
aleyhinde bulunmıyanlar - İd Istinkâf, bir 
haktır. Bunu kanun bahsetmiştir. Muamelemiz 

natamam kalmamak ve muamele tekerrür 
etmemek için bundan sonra müstenkif işareti 
koysunlar,' yalnız leh ve aleyh reyine iştirak 
etmemekle - ki o müstenkiftir - rey vermemez-
lik ediyorlar. Binaenaleyh fimabait, rey mua
melelerimiz böyle cereyan etse o kadar vakit 
kaybetmeyiz. 

Efendim diğer bir kanunun müzakeresine 
geçelim mi? Yoksa vakit geç mi? (Vakit geç 
sadaları) 

O halde Pazartesi günü mevcut ruznamemi-
ze, Şûrayı Evkaf teşkili haikkındaiki Kanunu da 
ilâve ederek, dikkat edin arkadaşlar, saat bir
de içtima etmek üzere müzakereyi tatil ediyo
rum. 

(Kapanma saati 5,5) 
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