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BÎRtNCÎ 
Bed'i müzakerat 
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BÎRtNCÎ GELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,40 

REÎS — Reisisaui Ali Fuad Faşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van) İbrahim Bey (Mardin) 

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

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazret

lerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Hiyane-
ti vataniyeden mahkûm Mahmud Efendi hak
kında Adliye Vekâletinden mevrut evrakı hük
miye" Adliye Encümenine,- Muş Mebusu Osman 
Kadri Beyin, Muş'a bir tabip izamına dair te
menni takriri Heyeti Vekile Riyasetine, Kayseri 
Mebusu Sabit Beyin, âsi Edhem tarafından alı
nan ağnam bedelinin tesviyesi hakkındaki tak
riri Müdafaai Milliye Vekâletine, Muş Mebusu | 
Osmah Kadri Beyin, 21 Nisan 1336 tarihine ka- j 

dar mahkûm olanların affına, Bursa Mebusu Osman j 
Nuri Beyin, Bursa Müdafaai Hukuk Reisi Hacı 
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Sayfa 

eden efendilerin mülâzimievvel rütbesi tah
sisatı ile istihdamlarına dair kanun lâyihası 
ve Sıhhiye ve Müdafaai Milliye encümenleri 
mazbataları 385 

8. — Müzakere edilen maddeler 385 
1. — Sivas Mebusu Rasim Beyle arka

daşının, Büyük Millet Ceclisi bütçesinin 
harcırah maddesine 25 bin lira ilâvesine 
dair kanun teklifleri ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası (2/600) 385:387,405 

2. — Kastamonu Mebusu Abdülkadîr 
Kemali Beyin, Kanunu Cezanın 203 ncü 
maddesine tezyil edilecek mevad hakkında 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/288) 387:405, 

Tevfik Beyle Millî Orhaneli Tabur Kumandanı 
Ali Bey ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine, Kars Mebusu Cavid Beyin in
şaat malzemesinin demiryollarında tarifei esliye 
ile nakline dair teklifi kanunileri Lâyiha Encü
menine havale edildi. Kooperatif şirketleri hak
kındaki lâyihai kanuniye İktisat Vekâletinin 
talebi üzerine iade edildi. İnönü muzafferiyeti-
nin senei devriyesini tebriken Hariciye Vekâleti 
vasıtasiyle mevrut Rus Sefareti tezkeresine ce
vap yazılması tensibedildi. Encümenlerden ge
len mazbatalar ruznameye alındı. Müecceliyeti 
Askeriye Vergisi Kanunu ile zâbitan elbise bede
li hakkındaki Kanunun muhtacı tefsir olmadığı
na dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
kıraat ve kabul olundu. Memaliki müstahlasa 
Ziraat Bank şubeleri bütçesi ikinci defa tâyini 
esami ile reye konularak 1 ret ve 2 müstenkife 
karşı 162 rey ile kabul olundu. Nevahi Kanu-
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îittnun Adliye Encümeninden mevrut 158 nci ı 
maddesi aynen kabul edildi, 159 ncu madde ta
dil olunmak üzere encümene verildi. Validei 
Muhteremelerinin irtihaline mebni Beis ve Baş
kumandan Paşa Hazretlerine beyanı taziyet edil
mesine dair İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin 
takriri kabul edilip teneffüs için Celse tatil 
olundu. 

îkinci Celse 
Musa Kâzımı Efendi Hazretlerinin tahtı Ri-

ya&etliarinde îbilMkait Nevafai Kasmınunun eıı-
eü'mjendejn tmevrult 169 inen maddesinin şeikîı 
(muBıddeîi üıe 160, 161 nci maddeleri aynen (ka
bul ediûdi ve 162 nöi madde ııtean dükfkate 
alması takrirler mucdfoiruoe tadil otaunak üze
re encümene havâlıe edildi Konya Melbusu Re
fik Beyan, Çumra ovasının İskasına dair tek
lifi öarşaımJba nıznamesine 'alınması hakkımdaki 
takriri kabui olunarak Çarşamba .günü içtima 
edikmeik üzere öefeeye nihayet vcrikli. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Ali Fuad Hakkı İbrahim 

2. — SUALLER 

i. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Trak- j 
ya'ya gönderiUn muhasebecilere verilen har
cırahlara dair sual takriri Maliye Vekâletine J 

2. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Amerika'daki teşkilâtı siyasiyemiz hakkındaki 
sual takriri Hariciye Vekâletine 

3. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Topkapı 
Sarayındaki asarı atîkaya dair sual takriri 
Dahiliye ve Hariciye vekâletlerine havale edil
miştir. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mıdır? Zaptı sabıkı aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Zaptı sabık aynan kabul edil
miştir, 

5. — TEZKERELER j 

1. — Yeniden ihdasına lüzum görülen sefaret- j 
lere mütaalUk Hariciye Vekâleti bütçesiyle 
Dahiliye, Bahriye, Jandarma' ve Emniyeti Umu-
miyenin İstanbul'daki daireleri bütçelerinin 
gönderildiğine dair İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresi \ 

.1330 0 : 1 . 
REİS — Yeniden ihdasına lüzum görülen 

sefaretlerle İstanbul devairi bütçelerinden bâ
zılarının gönderildiğine dair Heyeti Vekile Ri
yaseti tezkeresini Muvazenei Maliye Encümenine 
havale ediyoruz. 

4. — TEKLİFLE* 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Şürefa 
ve sâdât maaşatı hakkında kanım teklifi (3/645) 

REÎS — Kütahya Mebusu Cemil Beyle rü-
fekasınm, Şürefa ve sâdâtı kirama maaş tah
sisine dair teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine 
verildi. 

6. —TAKRİRLER 

1. — Karahisarı Şarki Mebusu, Ali Süruri 
Efendinin, Sabık Trabzon Sermühendisi Ruhi 
Beyin muhakemesinin teşriine dair takriri 

REİS — Trabzon Sermühendisi Ruhi Beyin 
muhakemesinin teşriine dalı- Karahisarı Şnı*ki 
Mebusu. Ali Süruri Efendinin takriri Tetkiki 
Muhakemat Heyetine verildi 

2. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendi
nin, Çal kazasına tütün tohumu gönderilmesine 
dair takriri 

REİS — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, Çal kazasına tütün tohumu irsaline 
dair temenni takriri İktisat Vekâletine verildi 

3. — Siird Mebusu Musktfa Sabri Efendinin, 
İtalya'da esir bulunan Çallı Himmet'in kur
tarılmasına dair takriri 

REİS — İtalya'da esir bulunan Çallı Him
met'in tahlisme. dair Siird Mebusu Hacı Mus
tafa Sabri Efendinin temenni takriri Hariciye 
Vekâletine.. 

2. — Vekâlette İstatistik ve Neşriyat Şu
besi ihdasına dair Sıhhiye Vekâleti teskeresi 

REİS — İstatistik' ve Neşriyat Şubesi ne
miyle bir şube ihdası hakkında Sıhhiye Vekâ
leti tezkeresi vardır. Muvazenei Maliye Eneü-
menino havale ediyoruz. 

3. - AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Kütüphane Encümeni âzalığvna K0' 
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mn M-ebusu Doktor Mustafa Beyin intihal)edildi
ğine dair Divanı Riyaset karan 

REİS — Kütüphane Encümeni âzalığına 
Mahmud , Esad Beyin yerine Doktor Mustafa 
Beyin intihabedildiğine dair Divan Kararı var
dır. Okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
• Meclisi Mebusan NiaaanmainipJi DaiJıiiilfeİınâfiı 162 

ıiicî nmddesi mııclıbianee ifcisi idare 'm'eımurllıannt-
dan olmak üzere evvelce Divanı Riyaset kara-
riyle Heyeti Umumiyeden Kütüphane Encü
meni âzalığına müntahap zevattan izmir Me
busu Esad Bey İktisat Vekâletine intihabedilmiş 
olduğundan mumaileyhten inhilâl eden mezkûr 
Encümen âzalığına Kozan Mebusu Doktor Mus
tafa Beyin intihabı muvafık olacağı Divanı Ri
yasetin 16 Kânunusani 1339 tarihli kırk altıncı 
İçtimamda ekseriyetle tensibedilmiş olduğundan 
keyfiyet Heyeti Celileye arz olunur efndim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

REİS — Efendim, bu bapta Divanı Riyaset 
kararını muvafık görenler ellerini kaldırsın. Mu
vafık görüldü. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Pa
şam bendenizin takdim ettiğim takrir Memurin 
Muhakemat Encümenine havale buyurulacaktı. 
Heyete havale buyurdunuz. 

REİS - -Pekâ lâ . 

2. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Tekâlifi 
harbiye ve taahhüdatı askeriyeden matlubu 
olanlara arazi ve emlâki metruke itasına dair ka
nun teklifi (2/646) 

REİS — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Tekâ
lifi harbiye borçlarına mukabil evmali metruke 
itasına dair teklifi kanunisi lâyiha Encümenine 
gönderildi. 

4. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Hacı Ağa-
bğlu Ltıtfi .hakkında takibat icrasına dair 
takriri. 

REİS — Hacı Ağaoğlu Lûtfi hakkında taki
bat icrasına dair Kayseri Mebusu Sabit Beyin 
temenni takriri Dahiliye ve Adliye Vekâletlerine 
gönderildi. 
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7. — MAZBATALAR 

1. — Siird Mebusu Mustafa Sabrı Efendinin, 
tütün inhisarının ilgası hakkındaki teklifinin 
sayam müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/638) 

REİS — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, tütün inhisarının ilgası hakkındaki tekli
finin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatasını Muvazenei Maliye ve Kava-
nini Maliye encümenlerine havale ediyoruz. 

2. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
^dair Divanı Riyaset karan. 

REİS — Bâzı arkadaşların mezuniyeti hak
kında Divan kararı vardır, okunacak: 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevatın hizalarında 

gösterilen müddetlerle mezun addedilmeleri Di
vanı Riyasetin 16 Kânunusani 1339 tarihli kırk 

i altıncı içtimaında tensibedilmiş olmakla Heyeti 
I Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur efen-
j dim. 

B. M. Meclisi Reisisanisi 
Ali Puad 

REİS — Efendim, Doktor Suad Beyin üç. ay 
temdiden mezuniyetini kabul edenler lütfen el 

! kaldırsın; kabul edilmiştir. 

Yusuf Kemal Beyin iki ay temdiden mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Tahsin Bey (İzmir) in iki ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

i Ali Saib Bey (Urfa) nm bir ay mezuniyetini 
| • kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil-
| iniştir. 

Hamdi Namık Beyin üç ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

3. — Bayezid Mebusu Hacı Mehmed Efen
diye tam tahsisatla mezuniyet itasına dair Di
vanı Riyaset kararı. 

REİS — Bayezid Mebusu Hacı Mehmed 
Efendinin mezuniyeti hakkında Divanı Riyaset 

j kararı vardır. 



î : 175 17. 
..-.• Heyeti Umumiyeye. 

Bayezid Mebusu Hacı Mehmed Efendinin 
altı ay müddetle ve tam tahsisatla mezun addine 
dair takriri ile sureti musaddakası merbut tabip 
raporu Divanı Riyasetin 16 Kânunusani 1339 ta
rihli kirk altıncı içtimaında tezekkür olunmuş 
ve rahatsızlığına mebni altı ay müddetle mezun 
addi tensibedilmiş ise de müddeti mezkûre için 
tam tahsisat talebinin bilâmütalâa Heyeti Umu
miyeye arzı muvafık görülmüştür. 

B. M. Meclisi Reisisanlsi 
Ali Fuad 

REİS — Efendim Hacı Mehmed Efendinin 
hastalığına mebni altı ay mezuniyetini kabul 
edenler lütfen e] kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim tam tahsisat verilip verilmemesini 
tâyini esami ile reyinize vaz'ediyorum, reyle
rinizi istimal buyurunuz. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Müsaade buyu
rursanız iki kelime söyliyeyün. Heyeti Celileyi 
tenvir edeyim ondan sonra reye vaz'edilsin. 
(Hacet yok sesleri) 

(Rey toplandı.) 

•2. — Sivas Mebusu Rasim. Beyle arkadaşı
nın, Büyük Millet Meclisi bütçesinin harcırah 
maddesine 25 bin lira ilâvesine dair kanun tek
lifi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(2/600) 

RASÎM B. (Sivas) — Efendim âzayi kira
mın aile harcırahı için bir kanun kabul edil-

' mistir. Bundan dolayı Meclisin harcırah madde
sine yirmi beş bin lira tahsisatı munzamma 
teklif etmiştik, Muvazenei Maliye Encümeni 
bunu kabul etti. Bunun müstacelen müzakere
sini teklif ediyorum. 

BAHRÎ B. (Yozgad) — Aile harcırahlarını 
tetkik ederek mi veriyorsunuz? 

RASİM B. (Sivas) — Evet tetkik ederek 
veriyoruz. Beyanname alıyoruz, sonra veriyo
ruz. 

REİS — Büyük Millet Meclisi senei haliye 
bütçesine harcırahlara mukabil yirmi beş bin 
lira tahsisatı munzamma verilmesi hakkında 
olan teklifinin bugün müzakeresini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Bugün müzakeresi ka
bul edilmiştir. 

3. ••— Mükellef sivil sıhhiye memurları hak
kındaki Kanuna müzeyyel kanun lâyihası ile 
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Mülkiye Baytar Mektebinden neşet eden efen
dilerin 7nülâzi?nievvel rütbesi muhassasatiyle is
tihdamlarına dair kanun lâyihası ve Sıhhiye ve 
Müdafaai Milliye encümenleri mazbatası 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efendim 
Mükellef sivil etibba ve baytarlar hakkında ya
pılan Kanun iki sene evvel Meclise takdim edil
mişti. Meclisçe ruznameye girmiş ve uzunuza-
dıya müzakere edilmiş ve en nihayet Hüseyin 
Avııi Beyin takriri üzerine Sıhhiye ve Müda
faai Milliye encümenlerine havale edilmişti. 
i ler iki encümende de tetkik edilerek takdim 
olunmuştur. Ruznamede mevcuttur. Nihayetine 
kadar eren bu meseleyi halletmiş olmak ve hem 
de halledilmediğinden'* dolayı birçok müşkülâta 
mâruz olan sivil mükellef etıbbayı kurtarmak 
için lâyihai kanuniyenin tâcilen bugün müza-
kefresüni rica ederim. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) —. Me-
maliki müstahlasadaki memurin için Heyeti Ve
kile arasında bir ihtilâfı efkâr hâsıl olmuştu. 
Bu mesele Encümeni mahsusta halledildi. Bu
nun da neticeye erdirilmesini rica ederim. 

REİS — Tevfik Rüşdü Bey, Mükellefiyeti as
keriye haricindeki sivil etıbbanın istihdamına ve 
terfi ve terfihlerine dair Kanunun tâcilen mü
zakeresini talebediyor. Bunun muamelesi bitmiş
tir. Bunun bugün müzakeresini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Ruznamede mühim şeyler vardır. 

REİS — Kabul edilmiştir. Yani ruzname-
mizde üç madde vardır. Bunun da dördüncü 
olarak ruznamede müzakeresi kabul edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mema-
liki müstahlâsa hakkındaki memurin için Rauf 
Beyin ricası vardır. Encümen kabul etti. Ruzna
meye alınarak müzakeresini rica ederim. 

REİS — Zaten bugün ruznamede müzakere 
edilecek pek çok şeyler vardır. Bunu ruznameye 
alsak bile müzakere edemiyeceğiz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Evvelce 
kabul edilmişti. 

\ 
8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Sivas Mebusu Rasim Bey ve arkadaşı
nın, Büyük Millet Meclisi bütçesinin harcırah 
maddesine yirmi beş bin Ura ilâvesine dair ka-
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nun teklifi ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası (2/600) 

REİS — Diğer günlerde, Meclis bütçesine 
yirmi beş bin lira ilâvesine dair olan lâyihai ka-
nuniyeyi okuyoruz. 

21 . XI . .1338 
Riyaseti Celileye 

Ahiren kabul edilen aile harcırahları için se-
nei haliye bütçesine icabeden meblâğ konulma
dığı gibi İstanbul'a gidecek Heyeti mahsusa har
cırahları için de tahsisatı munzammaya lüzum 
görüldüğünden âtideki mevaddı kanuniyenin ka
bulünü teklif eyleriz. 

îdare Memuru İdare Memuru 
. Sivas 
Rasim 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisi senei ha
liye bütçesinin harcırah maddesine yirmi beş 
bin lira ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 
\ 
' Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Azayı kiram harcırahları hakkında ahiren 
kabul edilen'esasata me'bni Büyük Millet Meclisi 
bütçesinin harcırah maddesine yirmi beş bin 
lira ilâvesine dair idare heyetinin Meclisi Aliden 
havale olunan teklifi kanunisi ledelmüzakere esas 
itibariyle kabulü tensip ve ancak şeklen bittadil 
berayı tasdik Heyeti Celilelerine takdim kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri 
Gazianteb Hakkâri 
Ali Cenanı Mazhar Müfid 

Aza Aza Aza 
Muş Rasim Yozgad 

llyas Sami Bahrî 
Lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisi senei ha
liye bütçesinin üçüncü harcırah ve yevmiye 
maddesine yirmi beş bin lira tahsisatı munzamma 
ita olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 3. — îşbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

REÎS — Efendim kanunun heyeti umumiyesi 
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hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 

Heyeti umumiyesinden maddelere geçilme
sini kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Büyük Millet Meclisi bütçesine zamaim 
icrasına dair Kanun 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi senei ha
liye bütçesinin üçüncü harcırah ve yevmiye 
maddesine yirmi beş bin lira tahsisatı munzam
ma ita olunmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isti
yen var mı? 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bir parça 
izahat versinler de ondan sonra. 

RASİM B. (Sivas) — Efendim sene bida
yeti zarfında harcırah için bütçeye 80 bin lira 
para koymuştuk. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Millet ve
rir, beis yok. 

RASİM B. (Devamla) — Sene nihayetlerine 
doğru bütçe encümene gitti. Harcırahın on bin 
kuruş üzerinden itası kabul edildiğinden encü
menden seksen bin liranın kâfi gelmiyeceği dü
şünülerek 103 bin liraya iblâğ edilmişti. Bilâ-
hara aile harcırahı için bir kanun kabul edildi. 
Bunun üzerine yüz üç bin liranın da kâfi gele-
miyeceği anlaşıldı. Binaenaleyh yirmi beş bin li
ralık tahsisatı munzamma talebediyoruz. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Bu mesele üzeri
ne bâzı noktalara temas edeceğim. Mümkünse 
celse hafi olsun, bunları söyliyeyim. Alenen söy
lemekte mahzur görüyorum. 

REİS — Efendim birinci maddeyi aynen re
yi âlilerine vaz'ediyorum. Aynen kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Aynen kabul edilmiştir. 

* 
MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriyülicradır. 
REİS — İkinci maddeyi aynen kabul eden

ler ellerini kaldırsın. İkinci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

REİS — Üçüncü maddeyi aynen kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Üçüncü madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyesi tâyini esamiyle reyi âli
nize vaz'ediyorum. Reylerinizi istimal buyuru* 
nuz. 

— Sftfi — 
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radı smayetin de kuvvei teyidiyesi olduğu fiilen 
ispat edilmelidir ki, aile ve evlâdını yetim ve bi-
kes bırakarak ve servet ve samandan ve tatlı can
dan geçerek, kan döken ve ölen efradı milletin 
kanları ve canları heder ve heba olmuş olmasın ve 
o kadar fedakârlıktan sonra yeni, yeni ihtilâl ve 
inkilâplarla memleket harabiye ve ümmet bitabiye 
yüz tutmasın. Gayrikanuni ve gayriinsani taz
yikler, nereden gelirse gelsin, menfurdur ve mu
kavemet hakkını doğururlar. Onun içindir ki : 
Her hangi bir devletin diğer develet istiklâlini ve 
hakkı bakasını tehdide kalkışırsa duçarı tecavüz 
olan devlet için mütemadiyen mütaavatı meşke-, 
netkârane yoktur. Tazyik, taammülfersa bir hal 
alınca mukavemet ve müdafaa ruhu artar ve ref 1 
tecebbür imkânı hâsıl olur. işte en yakın misâl : 
Harbi Umuminin hodbin ve zalim galipleri ve 
hakkını müdafaada muvaffakiyete yaklaşan 
mazlum Türk milleti... Bu vaziyeti hukükiyeyi 
aynen dâhil için de tasavvur ve kabul zaruri
dir. Yunanlıların (haksız tecavüzatını def'* 
için seller gibi kanlar akıttıktan ve en güzel 
kasaba ve köylerimizin hain ayaklar altında 
harabolduğunu gördükten ve düşmeni mevcu
diyetimizi denizlere döktükten sonra dâhili Va
tanda hürriyet ve 'hakkı hayat namma yeni
den mücadelâta, yeniden kanlar fışkırtmaya 
mecbur 'olmıyarak huzur ve sükûn içinde hu
kuk ve vazaifi mütekabilede Hükümetçe ve mil
letçe riayetkârlığı âzami dereceye getirmek 
çarelerini şimdiden düşünmek mecburiyeti ka-
tiy esindeyiz. 

Meşrutiyetin ilânından evvel Devleti Osma
niye bir Hükümeti Mutlaka şeklindeydi. Her 
hükümeti mutlakada gaye; hükümdar ve onun 
hükümeti olmasına göre gerek ecnebi kanunların
dan lisanımıza nakil ve tercüme edilen kanunlar 
ve gerekse doğrudan doğruya vücuda getiri
len nizamlar «Hükümette gaye hükümdar ve 
hükümettir.» düsturuna tevfikan vücut bulu
yor ve tatbik ediliyordu. Halbuki Meşrutiyet 
usulündeki 'hükümetlerde gaye; halktır, üm
mettir, âmmedir. 
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(Beyler toplandı.) 
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Ah her ka

nun bu kadar seri çıksa!.. 
REÎS — Muamele hitam bulmuştur. 

2. — Kastaonu Mebusu Abdülkadir Kemalî 
Beyin, Kanunu Cezanın 203 ncü maddesine tez-
yil edilecek mevad hakkında kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/288) 

REÎS — Efendim ruznameye geçiyoruz. Ka
nunu Cezanın 203 ncü maddesine tezyili teklif 

• edilen mevaddı kanuniye vardır. 
REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 

müzakereye başlamadan evvel usule ait söz söy-
liyeceğim. Efendim Abdülkadir Kemalî Bey bi
raderimizin 203 ncü maddenin tadili hakkında 
bir teklifi vardır. Bu teklif Adliye Encümeninde 
uzun müddet yattıktan sonra kendisini Nizam-
namei Dahilînin mevaddı mahsusası mucibince 
Heyeti Umumiye mal etti. Şimdi Adliye Encü
meninden o mesele hakkında bir mazbata çıkmış 
değildir. Bizzat teklif sahibi Abdülkadir Kemalî 
Bey biraderimiz burada yoktur. Eğer müsaade 
buyurursanız Abdülkadir Kemalî Bey geldiği 
gün bunu müzakere edelim. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib; -*-
Kanun şahsa mahsus değildir. Meclis kendisine 
mal etmiştir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Abdül
kadir Kemalî Bey arkadaşımızın bu husustaki tet-
kikat ve tetebbuatma yakından vâkıf olduğumdan 
dolayı teklif ediyorum. Yoksa müzakeresinin te
hiri maksadiyle söylemiyorum. Kendisi gelmeli, 
müdafaa etmelidir. 

REİS — Müsaade ederseniz kanun teklifini 
bir defa okuyalım. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Salıib) — 
Usul hakkında, Abdülkadir Kemalî Bey bunu tek
lif ettiği zaman esbabı mueibesiylc beraber teklif 
etmiştir. Söyliyeceklerini esbabı mucibede söyle
mişlerdir. Bu hususta zaten vâkıf olan arkadaşla
rımız da vardır. Herkes noktai nazarım söyler. 
Tehire lüzum yoktur. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Devrimiz) ihtilâl ve inkilâbatında gaye, hu

kuk ve hürriyatı umumiyenin her türlü tecavü-
zattan mahsımiyetini teminden ibarettir. Heyeti 
içtimaiyenin duçar olacağı tecavüzatı defi' için 
hudutlarda parlıyan süngüler, dâhilde hukuku ef-

• Ve meşrutiyet; idarei mutlakanın tazyiki
ne tahammülsüzlüğün bir neticei zaruriyesidir. 
Böyle olmadığı veya böyle 'kabul edilmediği 
takdirde inkılâp natamamdır ve yalnız eşhas
ta tebeddül vâki olmuştur, şu halde zaman, 
inkılâbı itmam eder. Ve 'bu itmanıcı inkılâp, 
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ihtilâlin bir neticesi olursa kan dökülür ve bu 
itibarla muzır addedilefbilir. Fikrin ve ilmin 
hâkimiyeti dolayısiyle meydana çıkarsa müfit
tir ve gayeye vusul için merhaledir. 

Benimi devre ait ve mutlak hürriyet bit
tabi vahşettir. Fakat insanın tekâmülü hu
kuki neticesinde âdeta hakkı tabiî derecesin
de telâkki edilen hukukunun temini masuniye
ti de muktazidir ve hu vazifeyi ifaya her dev
letin kav anini cezaiyesi memurdur. Kanunu 
Cezamız Fransız Ceza Kanunundan nakledilir
ken idarei devletin mutlakıyeti idare şeklinde 
olması hasalbiyle hukuku efrattan ziyade, hu
kuku Hükümet düşürülerek hukuk ve hürri-
yatı umumiyeyi teyideden birçok maddeler 
ihmal edilmiştir. Veyahut 'bililtizam naklo-
nulmamıştır. O maddeler Kanunu Cezamıza 
ithal edilmedikçe dahilî vatanda bir devri süku
nun hululünü görmek müyesser olmaz. Bu en
dişelerle berveçhi âti mevaddı kanuniyeıım müs
taceliyet karariyle kanuniyetini teklif ederim 
efendim. 

18 Nisan 1337 
Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali 

Kanunu Cezanın 203 ncü maddesine müzey-
yel mevaddı kanuniyedir. 

Zeyil : 

1. — Rütbe ve mevkii ne olursa olsun her 
hangi bir Devlet memuru hürriyeti şahsiyeye ve
ya efradı milletin hukuku tabiiye ve medeniye-
sine tecavüzle Kanunu Esasi ahkâmını ihlâl eder
se üç seneden aşağı olmamak üzere kalebent ee-
zasiyle mahkûm edilir. 

2. — Birinci zeyilde zikredilen cürümlerin 
irtikâbını istihbar eylediği halde müdahale ve 
takibatı kanuniye icra etmiyen müddeiiumumi-
ler bir daha Devlet memuriyetinde kullanılma
mak üzere memuriyetlerinden tard olunurlar. 
Müddeiumumilerin bu gibi hususatta verecek
leri e/mirleri icra, Devletin bilcümle memurini 
için mecburidir. İcrada taallül edenler hakların
da re'sen ikmaei dâvaya her müddeiiumunıi sa-
lâhiyettardır. Tallülün sübutu, memuru miita-
allilin maha'kimi umumiyede, Kanunu Cezanın 
102 nci maddesi mucibince tecziyesini intaceder. 
Taallülde ısrarın sübutu memuru musirrin tar
dın] mueiıbolur. 
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3. — Kanunu Esasi ahkâmına mugayir hare 

ket eden kimse, her hangi bîr şubei Devletin na
zırı dahi olsa, şahsan mesuldür. Ancak nazırlar 
imzalarının hile ve desise ile ele geçirildiğini 
iddia ettikleri takdirde hile ve desisenin mürte-
kibini ihbar ederlerse mesuliyeti şahsiyeleri mür-
tefi' olur. 

4. — Birinci zeyilde muharrer eeraimden do
layı mutazarrır olduklarını iddia edecekler hu
kuk mahakiminde de dâvalarını ikame edebilir
ler. Şahsı mağdur mevkufiyeti gayrimeşruası do
layısiyle şikâyet etmişse sübutu halinde yevmiye 
asgari beş lira zarar ve ziyan hükmedilir. Fazla 
iddiası da istima olunur. Hüküm kesbi katiyet 
ettikten sonra ımiktarı tazminat müddeiiumumi-
ler tarafından verilecek emri tahrirî üzerine mal 
sandıklarınca mahkûmun maaşından veya emva
linden mukassataaı alınarak mahkûmunlehe ita 
kılınır. 

5. — Nazırların veya her hangi bir memurun 
imzasını taklidederek Kanunu Esasi ahkâmını 
ihlâl edenler ve bu sahte evrakı bilerek istimal 
eyliyenler on sene küreğe konulurlar. 

6. — Mahkemenin ve kanunen tevkife salâhi-
yettar makamatm emri olmadan her hangi bir 
tevkifhane ve hapsaneye kabul eyliyen gardi
yan ve müdürler ve ihtilâftan memnniyet emri 
olsa dahi kâtibiâdiller ve mezun dâvavekilleriyle 
eşhası mevkufeyi görüştürmiyen kimseler, rütbe 
ve mevkileri ne olursa olsun, altı aydan iki sene
ye kadar hapis ve elli liradan beş yüz liraya ka
dar cezayı nakdî ile mahkûm edilirler. 

7. — Hilafı 'usul hapsedildiğini ve Kanunu 
Esasi ahkâmına mugayir hareket vâki olduğunu 
kâtibiâdil vasıtasiyle bu ceraimin mürtekipleri-
ni protesto etmek istiyenlerin davet veya pro
testo varakalarını kabul ve muhataplarına teb-
liğa kâtibiadiller mecburdurlar. Aksi takdirde 
kâtihiâdiller hilafı usul hapis ve Kanunu Esasi 
ahkâmını ihlâlde iştirak fiilini irtikâbetmiş ola
caklarından, üç seneden aşağı olmamak üzere, 
kalebent edilecekleri gibi beş yüz linadan beş 
bin liraya kadar cezayı nakdîye mahkûm edilir
ler. 

8. — İşbu zeyillerde beyan edilen ceraim 
mahkûmları hakkında af salâhiyeti mülgadır. 

9. — İşbu zeyiller ahkâmına mugayir olan 
bilûmum mevaddı kanuniye ve nizamiye mül
gadır. 
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10. — İşbu zeyillerin icrayı ahkâmına Heyeti 

Vükelâ memurdur. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Kanunu Cezanın iki yüz üçüncü maddesine 

tezyiledilîniûk üzere tanzim edilen sekiz madde
lik lâyibai kanuniyenin kanunu mezkûre ilâvesi 
lüzumuna dair Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali Beyin encümenimizce şayanı müzakere 
görülen teklifinin taallûku hasebiyle Adliye En
cümenine lüzumu havalesi tezekkür kılındı. 

3 Mayıs 1337 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Yozgad 
Esad Süleyman Sırrı 

Kâtip r 

Ertuğrul 
Necib 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
Abdülkadir Kemali Bey biraderimiz bu ntfcsa-
nı ikmalden ziyade ihmali ikmal için zannedi
yorum, bu kanunu tekli 1! etmiştir. Devletimi
zin kavanini mevzuasinda cidden böyle cürüm 
irtikâbeden kimseler hakkında ceza mevcuttur. 
Bu kanunu elime aldığım zaman baktım ki 
«Rütbesi ne olursa olsun» diyor. Anlıyorum ki 
Abdülkadir Kemali Bey bizde bir sınıfın, daha 
doğrusu fevkalkanun yaşıyan bir sınıf varda
ki, rütbe ve mevkii ne olursa olsun, kaydiylo 
kanunu mutlak olarak teklif etmiştir. Bu kayıt 
bir endişe ile konmuş ve bu kaydın konulmasına 
ve bu kanunun teklifine yegâne saik bu olmuş
tur. Yani evliyai umur efendilerimiz kanunun 
tesiri altında değilmiş gibi... 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Ve bendeniz 
de buna şahidim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bir şa
hidi olmakla beraber burada azîm dâvasını 
geçirimsizdir. Burada her hangi bir kanun ya
parsanız yapın efendiler, kudreti milliye, hâ
kimiyeti milliye fiilen sabit olmadıkça yine o 
şahısların, yine o kanunların fevkine çıkacak
lardır. Her şeyden evvel kanun değil, kanu
nun icrasını temin için milletin namusuna 
mevdu olan bu kudreti âliyeyi bihakkin istimal 
edecek ellere veriniz. Bu kudreti milliyenin 
sahibi olursanız bu kanuna lüzum kalmıyacak-
tır. Eğer iğmazıaynederseniz diğerlerinin fe
lâketine karşı her hangi bir kanun yaparsanız 
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i yapınız; her halde Kuran'dan daha kuvvetli 
j bir kanun yapamazsınız. (Bravo sesleri) îcra 
| Vekilleri Reisi Beyi karşımda görerek diyorum 

ki, Erzurum'da Albayrak gazetesi muharriri 
I hapsedildi. Sekiz ay süründü. Bunun hakkm-
j da ne icraat yaptınız? deyince cevaben «Maa-
| lesef vaktim de olmadı. Zamanın nezaketidir.» 
• demekten başka bir cevap vermiyecektir. Bu-
| gün o zat hakkında takibat yapan ciheti aske-
I riyeden bir kaymakam Erzurum'un kudreti 
| adliyesine, heyeti adliyesine itaat etmemekte 
! ve heyeti adliye bununla başa eıkamamakta-
| dır. iki seneden beri icabet etmezler ve asker 
j kendisini başka bir millet gibi telâkki eder. 
i Ayrı bir usule tâbi olmak ister. Memleke-
! tin asayişini ihlâl ettiği halde hâlâ o adam 
j tecziye edilememektedir. Efendiler bunun 

emsali pek çoktur. Maalesef bu mazinin 
hatasıdır. Bu hâkimiyeti milliyemize daha iyi 
sahibolmadığmıızdan geliyor. Efendiler; Heyeti 
Celileden istirham mı şu olacaktır. Arkadaşımı
zın pek haklı olan endişesinin misali pek çok
tur. P'akat zamanın nezaketi bu hakikatle
rin çoğunu söylemekten beni rnenediyor. Bir 
bayrak çekildi mi devlet mefhumu altın
da yaşıyan insanlar vaz'edilen kavanine mu
halefet etmedikçe ebediyen hürdür ve bu 
olmadıkça hiçbir kudret bunu tazyik altına 
alamaz ve ahkâmı kanuniyeden maada hiç 
kimse onu tazyik edemez. Evet ahkâmı teş-
didediyorlar. Bâzı ahkâm teşdidedilmekte- • 
dir. Yalnız bir endişe var. Kanunun umuma 
nafiz olması... Ahkâmı kanuniyeyi teşmil etse
niz bile böyle fena alışmış olan insanların, ka-
nuaıa itaate alışmamış olan insanların daima 
fırlayıp çıkacağını zeytin yağı gibi suyun üze
rinde dolaştıklarını göreceksiniz. Fakat her 
ne olursa olsun bu dertleri dökmek için Abdül
kadir Kemali Bey de burada-olsa idi de şurada 
koydukları fıkraların hakikatini söyleseydi, 
intibaı umumi aşkına, memlekette hissiyatı 
umumiyeye tercüman olacaktı. Ben onun ter
cümanı hissiyatı olamadığıma kaaniim. Yalnız 
kendi hissiyatım da bunun içerisinde müşterek
tir. Ben de bakıyorum, ki, memleketimizde cid
den hürriyeti şahsiye, kanunun hâkimiyeti, 
matlubolan derecede değildir ve milletimiz için 
matlubolau netice ve memleketin ulviyetiyle 
mütenasibolarak yürümemektedir. Bunlara ye
gâne saik; on paralık iş gördükleri zaman kırk 
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kuruşluk; tahakküm etmek istiyorlar. Hizmet
lerinin mükâfatını pek acı almak istiyorlar. 
Ellerine verilen kudııetleri suiistimal ederek 
milletin üzerine âmir kesilmek istiyorlar. İşte 
ulvi fikirle yetişmemiş olan insanları başınıza 
getirmeyiniz. Efendiler, tevdii vekâlet edece
ğiniz insanların kuvvet ve hâkimiyeti milliye-
nin bihakkin muhafazasına muktedir olmaları
nı nazarı dikkate alın. Arkadaşlar; kanun, şâ
irin dediği gibi, daima âcize tatbik edilmek
tedir. Kanunu tatbik edenler onun hiçbir za
man dairei mesuliyetine dâhil olmak istemiyor
lar. Daima kendilerine imtiyaz talebediyor-
lkr. Geçen gün burada acı misalleri geçti. Ken-
dikendilerine kanun yapan adamlara karşı hu
kuku milleti muhafaza edeceğiz diye tecziye
sine karar verdiğiniz kimselerin, birçoğu, ailele
rin, hapsine, nefyine kadar ileri gittiler 
ve kendileri buna selâmeti vataniye dediler. 
Herkes ictihadiyle hareket edecekse kanuna 
ne lüzum var efendiler? Selâmeti vataniye 
mahdut insanların ictihadiyle yürürse bu 
Devletin mânası nedir? O tecziyesine emir verdi
ğiniz efendiler tecziye olunmamışlardır ve tec
ziye olunmıyacaklardır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Millet hâkim olduğu zaman tecziye olunur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — İşte efen
diler çırpındığımızın sebebi, milleti hâkim kılmak
tır. Evvel beevvel kendi azim ve irademize sahilb-
olarâk fikrinizin, hürriyetinizin tercümanı olacak 
zevata tevdii Vekâlet ve umur etmek lâzımdır. Bu 
olmadığı takdirde bu kanunu da yapmak nafi
ledir. Yalnız bu kânunun teklifi bu hakikatleri, 
•bu acı hakikatleri tasvire vesile oluyor. 

ALÎ RIZA B. (Kars) — Onun da arifesinde-
yiz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Cidden 
acı bir şeydir. «Her ne mevkide olursa olsun» 
demek; evet arkadaşımızın endişesi vâki. Heyeti 
Celile tecziyesine karar vermiş, muhakemesini em
retmiş olduğu halde henüz bir kişi tahtı muha
kemeye alınmamıştır. Bu emri verenler bugün 
mesul edilemiyecek bir vaziyettedirler. Evvel be- i 
evvel bendenizce de ıslaha muhtacolduğu için 
burada noktainazar anlaşıldıktan sonra bu kanu
na daha esaslı bir §ökil vermek zarureti vardır 
efendim. Bu kanunun heyeti umumiyesinin altı, 
sekiz aydan fazla encümende kalması dolayısiyle | 
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I Heyeti Celilenin ruznamesine alınmıştır. Mad

deler itibariyle, bâzı ahkâmı kanuniyenin bulun
ması itibariyle tetkik edilmek üzere. Adliye En
cümenine havalesini teklif edeceğim. Bu kanun 
mühim bir kanundur. Ve onu dimağımızla ya
pacağız. Milletin hukuku, hakkı bizim namusu
muzdur. Ona tecavüz edenin dünya yüzünde 
yaşamak hakkı yoktur. Kim olursa olsun efendi
ler. (Bravo sesleri) 

ÎCRÂ VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim Kanunu Cezanın 203 ncü 
maddesinin tadili hakkındaki lâyihanın müzake
resi bugün cereyan ediyor. Bu münasebetle Hü
seyin Avni Bey arkadaşımız bendenizi karşısın
da görmekle öteden beri mütehassis olduğu bir
çok teellümatını izhaf ve âciz arkadaşınıza tevci
he vesile ittihaz buyurdular. Efendiler Hükü
metiniz ki; sizin intihabgerdeniz ve sizin ruhu
nuzla âmil bir heyettir, sizin düşüncelerinizden 
gay#ı düşündüğü anda ne aranızda ve ne de mev
kiinde yeri olmamalıdır. Ve yeri olmaması lâ
zımdır ve ne de başka türlü düşünülebilir. Fakat 
kanunların hâkim olmasına biz de Hüseyin Avni 
Bey kadar taraftarız ve azimkarız (inşallah &m~ 
leri), (Bravo sesleri) 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bilkuvve de
ğil, bilfiil istiyoruz. 

RAUF B. (Devamla) — Hayatımla temin 
ediyorum. Kanunların hâkim olmasına sizin ka
dar taraftar ve azimkarız. Yalnız efendiler; 
kanun mevzuubahsolunca, kanunların tatbikatı 
mevzuubahsolunca yalnız muhitimizi görmiyelim. 
Cihan adaletini ve cihanda kanunların tatbikini 
görelim. (Hayır sesleri), (Biz kendimize bakarız 
sesleri) Adaletin müstemirren ve siyyânen tatbik 
edilebilmesi için zaman lâzımdır ve o zamanı dâ
hili hesabederek düşünmek zaruridir efendiler. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bütün mem
leket için böyledir. Fakat gözümüzün önündeki-
ler için zamana hacet yoktur. 

RElS — Rica ederim, Salâhaddin Bey! Söz 
isteyiniz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Hâkimi
yetin olmadığını iddia ediyorsunuz o halde. 

RAUF B. (Devamla) — Hâkimiyet bugün 
her milletten daha ziyade bizde tecelli etmekte
dir. Bu kürsü milletten bunu iddia ediyorum. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Aksini söy-
liyeceğiz. 
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HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Bundan 

başka madde gösterin efendim. 

RAUF B. (Devamla) — Hiç şüphe yokki, Hü
seyin Avni Beyefendinin buyurdukları (bir gaye
dir. Çok ulvi bir gayedir. Tahakkukunu temin 
etmek hepimizin boynuna borç bir gayedir. Fa
kat gayeler ne kadar mezahimle istihsal edilir ve 
ne kadar mesai sarfına lüzum gösterir? Bunu 
nazarı dikkate almalıyız. işte efendiler; Allah'a 
hamd ve senalar okun hak ve hayatımız tahtı teh
likede olduğu zamanlardan başlıyarak bir taraf
tan düşmanı kahır ve tedmir ederken diğer taraf
tan hâkimiyei milliye idaresi üzerinde en me
tin ve ciddî adımlar attık ve inşallah ahdü karip-
te herkese gıpte bahşolacak surette onu tesis ve 
teinin edeceğiz, (inşallah, Allah muvaffakiyet 
versin sesleri) Bu itibarla ufak tefek, Şark'ta, 
Garp'ta, Şimal'de ve Cenup'ta bâzı tedahüllerin 
vukuundan bihakkin bahis buyurulabilir. Fakat 
Hüseyin Avni Bey arkadaşımız askerlik etmiş ve 
askerliğin en müşkül devrelerinde vazifesini gör
müş ve müşkülâtını iktiham etmiş olmak itiibariy-
le kendilerine hitabediyorum. Bir ata sözü var
dır, onu tekrara mecburum. «Toz, duman olan 
yerde ferman okunmaz, (Handeler) ahvali fevka
lâde olursa mağduru da, mazlumu da mazur gör
melidir.» Temennilerine inşallah sulhu katiye vâ
sıl olduğumuz zaman tamamiyle mazhar olmuş 
oluruz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Kim sui
istimal ederse biz de onları öldürürüz. 

ADIilYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAMlD B. (Biga) — Heyeti Celilenizin 
emir ve kararîyle Adliye Encümeninden bil-
istirdat Heyeti Umumiyeye alman Abdülkadir 
Kemali Beyin işbu teklifi hürriyeti şahsiye ve 
masuniyeti şahsiye gibi gayet mühim esasatı 
ihtiva etmekle kendisinin huzuriyle Adliye En
cümeninde müzakeresi karargir olmuştu. Ken
dilerinin hini müzakerede mamuren Koçgiriye 
gitmesi ve badehu avdette Adana'ya gitmesi ve 
müdafaasını deruhde eden Bursa Mebusu muh
teremi Osman Nuri Beyin de bu işi deruhte 
etmemiş bulunması dolayısiyle encümenimizce 
ikmal edilmemiş olan işlbu mesele Nizamnamei 
Dahilî esasatına rnefoni Heyeti Celilenizce bilis-
tirdat ruznameye ithal olundu. Gerek kanunun 
ruhu ifadesinden, gerek sahibi teklifin esbabı 
mucibe olarak dermeyan ettiği esaslı ahkâm 
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birçok tenakuzu ihtiva etmekte olduğundan 
alelfevir bir kanun çıkarmaktansa ariz ve amik 
her, bir maddesi üzerinde "canunu tetebbu ede
rek seri bir surette intacedilmek üzere müsaa
de buyurulduğu takdirde Adliye Encümenine 
tevdi buyurunuz, yakın bir zamanda çıkaralım, 
Heyeti Celileye takdim edelim. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Gün tâyin ede
bilirseniz doğrudur. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Hanıid Bey
efendi encümen namınamı istiyor? Yoksa mü-
talâai şahsiyesiyle mi istiyor. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Encü
men namına. 

HASÎB B. (Maraş) •— Heyeti Umumiyede 
müzakeresini istiyor, encümenden bir kısmımız. 

HAMlD B. (Biga) — Âciz arkadaşınız Maz
bata Muharriri olarak talelbediyorum. Binaena
leyh bunu kabul edip etmemek Heyeti Celile-
ııize ait bir meseledir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Beyefendiler; 
bendenizden evvel söz söyliyen rüfekayı muh
tereme kanunun ehemmiyeti hususunda mütte
fik bulunuyorlar ve zannederim ki, bu husus
ta münakaşa eden kimse yoktur. Kanunun ta
rihine bakılacak olursa 1337 senesi 27 Nisanın
da verilmiştir. Her ne sebebe mebni olursa ol
sun bu kanun encümenden çıkmamış. Sonra bu 
kanun Heyeti Umumiyeye almıpda yine Heye
ti Umumiye karariyle ruznaınede diğer mevad-
da takdim edildiği zaman encümen aynı şeyi 
dermeyan edip alması icabederdi, etmedi ise... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Etti, kabul edildi. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — O halde bunu 
encümene iadeye mahal yoktur. 

Efendiler bendeniz noktai nazarımı söyle
meden evvel bu kanunu teklif eden Abdülkadir 
Kemali Beye arzı teşekkür ederim, (iştirak 
ederiz, sesleri) Ben kendi hesabıma ve,Heyeti 
Vekile Reisi Rauf Beyefendinin söylemiş oldu
ğu sözler üzerine bu teşekkürü tarz'if lâzımdır. 
Efendiler, bu kanunun istihdaf ettiği esas in
sanların tafbiî hakkı olan hürriyeti şahsiyele-
ridir. Bâzı müphem ve muğlâk kanunların mem
lekette tatbikatının zamana mütevakkıf oldu
ğunu anları/m. Fakat; hür doğan insanların hür
riyetini temin edecek bir kanunun tatbikinin 
zamana mütevakkıf olduğunu Heyeti Vekile 

-m 
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Reisi Beyefendinin ağzından işitmek istemiyor- I 
dum, çünkü kanun bilmem; Emvali metruke I 
Kanunu gibi dallı budaklı birtakım müphem I 
ve muğlâk mesaili ihtiva etmiyor, gayet basit. I 
Hürriyete tecavüz eden insanların elini, kolu- I 
nu kırmayı istihdaf eden bir kanundur ve bu- | 
nu memlekette arzu etımiyen ferdi vahit yok- i 
tur. I 

Efendiler; geçenlerde Dahiliye Vekili Bey- I 
efendiden bir sual sormuştum. El'an cevap ita I 
buyurulma'dı. Aldığım telgraflar tevali ediyor. I 
Meselâ bugün Tralbzoıı vilâyetinde Akçaabat I 
kazasında ev yakılıyor, evler yıkılıyor. Efendi- I 
ler; bu telgrafı çeken de arkadaşlarınızdan bi- I 
risidir. Bugün Sürmene'de aynı şekilde evler I 
yakılıyor, insanlar dövülüyor. Rica ederim, bu I 
millet dediğimiz insanlar bu köylüler ki, bu ef- I 
radı millet ki, varını vermiş, yoğunu vermiş, I 
evlâtları el'an silâh altında bulunuyorlar; bun- I 
lar nimeti asayişten müstefide] amıyorlar ki I 
- bu en iptidai haklarıdır. - binaenaleyh ınern- I 
leketi kurtarmak için her türlü fedakârlığı ik- I 
likam eden milletin bu şekilde olan işlerini test- j 
yiye edemiyen bir hükümetin mevcudiyetini ve I 
mânasını hiç idrak edemiyorum. i 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hele ismi 
'Halk Hükümeti olursa. I 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Sonra efen
diler, geçen sene Tralbzon'da bir siyasi cinayet I 
olmuştu. Bir heyet göndermiştik. Neticesi ne I 
oldu? Fail meydana çıktı mı? Rica ederim; bu 
da böyle kapanmış gidiyor. I 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Siyasi cina
yettir. , I 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendiler; 
işte kanunun fevkine çıkıp halkın en tabiî, en 
iptidai olan hakkını, hürriyetini iptal etmek I 
kudretini kendilerinde görenler tecziye edilme- I 
dikçe bu şekil mütemadiyen devam edip gide- I 
çektir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) ve HÜSEYİN 
AVNİ B. (Erzurum) — Toz duman zamanıdır. I 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Hüseyin Avni 
Bey biraderimiz buyurdular ki; Kanunu Cezada i 
bu gibi mevad mevcuttur, fakat bunlar mütefer
rik mevaddır. Yani bunlar pek müphem yazılmış
tır. Biliyorsunuz ki, o kanunun mevkii meriyete 
varında, yani o kanunu Cezanın tercüme edildi
ği zamanlarda halk hâkimiyeti değil îdarei Müs
tebite icrayı hükmediyordu ve o vakit onu tercü- J 
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me ettiren istibdat zihniyeti bunları katiyen ka-
jul edecek zihniyette değildi, hattâ bunlar Kanu
nu Cezanın tercüme edildiği kanunun aslında 
mevcutken bilhassa ihmal edilmiş ve tercüme 
edilmemiştir. Binaenaleyh efendiler, bendeniz 
zannediyorum ki; mademki hâkimiyeti milliye 
vardır diyoruz ve bu esas üzerine yürüyoruz, hâ
kimiyeti milliyetinin süsülesası hâkimiyeti şah
siyedir, masuniyeti şahsiyedir. Bunu temin ede
cek olan şu kanun buradan çıkmadan bendeniz-
ce diğer kanunlann hiçbirisinin kıymeti yoktur. 
Çünkü hepsinin temelini bu kanun teşkil eder. 
Bir halk hakkım muhafaza edeceğini bilmezse 
ve aharın ve mütecavizlerin, tecavüzatma karşı 
kendini müdafaa edecek bir kuvvet ve kudret 
görmezse yani o halk, hürriyet ve serbestîsine 
sahibolmazsa, mutlaka müstebitlerin, mütegal-
libenin, esiri olacaktır. Efendiler; biz halka ben
liğini vermeliyiz, halk hür olduğunu bilmeli ki 
kendi kanaati vicdaniyesi dairesinde iş görsün. 

Hâkimiyeti milliye tecellisini göstermek için 
evvelâ halkın hürriyetini temin etmek lâzımge-
lir. Halkın hürriyetini temin etmek için artık 
milletin hakkını, hürriyetini gasba alışmjş olan 
ve gasbede, ede âdeta bir tabiatı saniye haline 
getirmiş bir zihniyet sahibi olan insanların artık 
lalettayin rasgeldiği efradı millete taarruz ede-
miyeceğini ve ellerinin kırılacağını halk her hal
de bilmelidir. Bunun için bendenizce her şeye 
tercihan, mademki bunun müzakeresine başlan
mıştır, bunu derhal çıkaralım. Hattâ bu husus
ta çok geç kalmışsızdır. Yoksa Rauf Beyefendi
nin fikirlerine bendeniz de iştirak ederim. Di
ğer muğlâk kanunların tatbiki için evet zaman 
ister. Fakat bu, milletin en tabiî ve en iptidai ve 
en mâkul olan hakkıdır ve hürriyetidir. Binaen
aleyh halkın hürriyetini temin edecek bir ka
nundur. Bugün çıkıp tatbik edilmesi lâzımgelir. 
Bunu kim inkâr ederse hâkimiyeti milliyeyi bal
talamış olur. Yani onlar hâkimiyeti milliye ile 
alâkası olmıyan insanlar demektir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şimdi 
efendim, şurasını evvelemirde arz edeyim ki 
Meclisimizde üç seneye yakın bir müddet zar
fında gerek her dem verdiğimiz tekâlifi kanü-
niyede ve gerek Heyeti Vekileden gelen levayi-
hi kanuniyede, münasebetsizliği ve hâkimiyeti mil
liyeyi ve dolayısiyle Meclisin salâhiyetini takyid-
eden hiçbir teklif görülmemiştir. Hiyaneti Mtfhtç-

392 
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fremenize bütün bu kanunun ruhunu yegân yegân i 
göstermek, suretiyle arz edeceğim. Heyeti Umu- t 
miye hâkem olacaktır. Efendim; evvelâ şunu j 
söyilyeyim ki, bu ahkâmı kanuniye aynen ka- j 
bul olunduğu takdirde bâzı arkadaslarımızm •; 
zannettiği gibi hürriyetin husul bulmasından j 
sarfınazar, hürriyetin muhafazası için mevcut { 
ahkâmı cezaiye dâhi hebaen mensura olacak 
ve memlekette hakikaten bir hereümerç vukua 
gelecektir. (Allah, Allah. Misal misal sesleri.) 
Yalnız mukaddemede arz ettiğim veçhile bü
tün maruzatım, bütün müdafaatım yine esbabı 
kanuniyeye istinadedecekthv Onun için şimdi- ! 
den beyanı hayret edilmemesini bilhassa rica 
ederim. 

Evvelâ efendiler; tarzı tertip itibariyle bu 
mevad 203 ncü maddeye zeylolamaz. Çünkü 
203 ncü maddenin bulunmuş olduğu fasıl, hi
lafı usul hapis ve tevkifi eşhasa ve saibii müra-
hika ve kız kaçırmaya dairdir. Heyeti Muh-
teremenize soruyorum. Bu işin içerisinde hilafı 
usul hapis ve tevkife dair bir kayıt var mıdır? 
Ve sabii mürahika ve kız kaçırmak fezahetine 
dair bir şey var mıdır? Binaenaleyh bu fasla 
giremez. Vaz'ı kanun usulüne bu şekil tama
men muhaliftir. Binaenaleyh o fasla zeylolamaz 
efendim, 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Aslını ta
dil etmiyor ki. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Efen
diler ikinci mesele bütün bu kanunun ruhunu 
birinci madde teşkil ediyor ve diyor ki «Hürri-
riyeti şahsiyeye ve efradı milletin hukuku ta-
biîyesine tecavüzle Kanunu Esasi ahkâmını ihlâl 
ederse üç seneden aşağı olmamak üzere kale
bent cezasına mahkûm edilir.» Efendim orta 
yerde Kanunu Esasiden kuvvet iktisabedilmiş 
ve kavanini esasiyeye tevfikı hareket edilmiş de
ğildir. Evvelâ şurasını arz edeyim ki; mutlak 
hürriyet mevzuubahsolursa bunu takdirini ferdi 
mütaarrızın keyfine bırakmak, memlekette he
yeti içtimaiye arasında anarşi husulünü mücibo-
lur. Onun için mevcut Kavanini Cezaiye bil
hassa kanunu cezayı umumi, mahiyeti itiba
riyle zaten hürriyeti şahsiyenin, hürriyeti mül
kiyenin ve sair gûna hürriyet olarak mazbut olan 
mesailin alelmüfredat himayesi için vaz'edil
miştir. Yalnız Abdülkadir Kemali Bey bira-
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derimiz burada olmadığı için tafsilâttan uarfı-
fınazar edeceğim. Şurada kendisine birinci mad
deye tatbik edilmek üzere bir misal söyle de
dim. O söylenecek misal Kanunu Cezamızda 
olmasın dediğimiz zaman itiraf edeyim ki bir 
muvafıkı misal bulamamıştır. O kadar basit 
kî... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Salıib) 
-• Misal mi istersiniz? Mecliste geçmiştir. Bu
nun misali Erzurum'da cereyan eden vaka, 
Midhat Beyin hapsi (Devam şada! arı.) 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Rica 
(-derim, Şükrü Bey hukukçu... 

SALİH Ef. (Erzurum) —- Paşa Hazretleri 
söz isterim. (Devam sadaları) 

REPÎK ŞEVKET B. (Devamla) .— Müsaa
de buyurunuz. Şükrü Bey arkadaşımızın hu
kukçu olmak itibariyle bir misal göstermesini 
rica ederim. 
• MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
- • Bendeniz cevabını vereyim. Maalesef bu mü
zakere Meclisi Âlinizde cereyan etmiştir. Er
zurum'da Albayrak gazetesi sahibi imtiyazı 
Midhat Bey hapsedilmiş, Divanı Harbe verilmiş, 
ondan sonra bu adam sekiz ay kadar buraya 
sevk edilmiş, zatıâlink Adliye Vekili-iken en 
sonra bu zatı memleketine iade etmişsinizdir. 

REFİK B. (Konya) — O memlekette müd-
deiiumumi yok muymuş? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı. Sahib) 
- Adliye Vekili burada cevap versin. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Hallede
ceğimiz mesele 'budur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Hu-
kufeşinas beylerin böyle birbiriyle kavga edişi 
gayet iyi ölür. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
—• Adalet tecelli eder, hak meydana, çıkar. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Hukuk-
şinas dedim ben sana hakikati söyledim beyim. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Müsaa
de buyurun! Şimdi arz ediyorum, bir Albayrak 
gazetesi varmış, sahibi, sekiz ay mevkuf kalmış, 
buna karşı bir şey yapılmamış, bunun yapıl
masını bu kanun temin edecekmiş. Şimdi ben
deniz diyorum ki : Albayrak gazetesi sahibi 
eğer hilafı kanun hapsedilmişse, ki bu suretle 
hilafı kanun hapis ve tevkif hakkında 203 ncü 
madde gayet sarihtir, bir şahsı hilafı usul ha-

j pis ve tevkif eder veya rehin tarikiyle saklarsa 
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altı mahtan üç seneye kadar mücazat olunur, 
der. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Hava 
açık olursa. Bulutlu olursa değil. (Kahkaha
lar) 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Şimdi 
mesele, hapsedilen zatın hukukunu müdafaa 
edecek bir kanun olmadığı mı, yoksa mevcud-
olan bir kanunun ceza ahkâmını teşdit mi et
mektir? Binaenaleyh öyle anlaşılıyor k i ; sanki 
böyle hapis ve tevkife ait bir kanun yoktur da 
emniyeti âmme münseliboluyor. Binaenaleyh 
böyle bir şey çıkarmak icabediyor zannediliyor. 
Bendeniz bilâkis hukukçu bir arkadaşımızın 
söylediği bir misalle bu husustaki ahkâmı ce-
zaiyemizi çürütmek istediğini anladım ve bu 
çürütmek istemiye güzel bir misaldir. Bende
niz, bu noktaya da müteessirim efendiler. Ka
nunu Cezanın bir maddesinde, kalebentlik ce
zası üç seneden başlar. Üç seneden aşağı tâbi
rini koymamak için, bir insanın - bendenize 
kalırsa - vaz'ettiği maddenin nereye masruf 
olacağını bilmesi lâzımgelir. Ondan dolayıdır 
ki, bü kanun evvelen; (203) ncü maddeye 
zeylolamıyacak ve saniyen; hürriyet denilen 
hususat tasrih edilmek suretiyle ceza tertib-
edilmek lâzımgelir. Ancak bir hâkime göre 
kanun şu şekilde, diğer hâkime göre başka şe
kilde olur. Hükkâma serbesti verecek olursak 
bir memlekette, «Vahdeti kanun» denilen nes
neyi kaldırmış ve hercümerci teşdidetmiş olu
ruz. Hep vâzıı kanunlar hürriyeti tesbit etmiş
tirler. Namusa taarruz, herkesin kadınlarına 
lisanen taarruz, hürriyetine tecavüzdür. Ha
neye taarruz hürriyete taarruzdur,. tokat vur
mak hürriyete taarruzdur, katletmek hürriye
te taarruzdur, bunları tesbit etmeden mutlaka 
«Hürriyete tecavüz» demek memlekette kaç 
tane hâkim varsa o kadar kanun bulundurmak 
ve herkesin kafasına göre ceza verdirmek de
mektir. Ondan dolayıdır ki, mutlak bir tâbir, 
belki ulemanın içtihatlarında yer bulur. Fa
kat kanunda böyle bir meselei hukukiye mev
cut değildir. Ve olamaz. Olduğu gün intiza
mı âmme muhtel olur. Halbuki bu kanunu, 
intizamı âmmeyi tanzim ve idame için yapı
yoruz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) 
iyeti kanuniye, hürriyeti camidir. 

Memnu-
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REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Efen

diler; ikinci meseleyi arz edeyim. Memleke
tin bütün müessesatmı, o müessesatta Hükü
met namına iş gören bütün memurlarını bu 
kanun, müddeiiumumilerin keyfî emirlerine alet 
edecektir. Kanun, müddeiiumumilerin her han
gi bir meselede emrini bir memur infaz etmezse 
memuriyetten tardolunur diyor. Efendim; bun
lar hakkında yine ahkâmı kanuniye vardır. 
Böyle bir emrin âdemiinfazı tarda istinadettiği-
ne dair ilk defa olarak arz ediyorum Şükrü 
Beyefendi - ki ahkâm mevcuttur - bir misal de 
zatıâliniz sorunuz; yine kanun dâhilinden cevap 
vereyim. Kanunda deniliyor k i ; müddeiiumunıi-
lerin kanun dairesinde verdikleri emri infaz et-
rniyenler hakkında Kanunu Cezada mevad var
dır, müddeiiumumiler tarafından verilen böyle 
bir emri ifada tekâsül, terahi gösterenler hak
kında mevad vardır. Bu kanun; onların ceza
ları az gelirse teşdidedin, demektir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Refik 
Şevket Bey, Erzurum'daki kaymakamı zatıâli-
niz Adliye Vekâletinde bulunduğunuz zaman, 
tecziye ettiremediniz, mahkûm ettiremediniz. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Efendim; 
Erzurum'daki kaymakamın mahkûm olmamasiy-
le bu kanun arasındaki münasebeti bendeniz 
anlıyamıyorum. Efendim; bu kanun ahkâmı ce-
zaiyeyi teşdidediyor. Mevcut ahkâmın ademiifa-
sı başka; cezayı teşdidetmek başkadır. Onun 
için buyurduğunuz misal yine başkadır. Efendi
ler; bilmiyoruz, Abdülkadir Kemali Bey Kanu
nu Esasi demekle ne kasdediyor? Kanunu Esa
si ahkâmına muhalefet edenler şahsan mesul
dür, diyor. Efendiler; zaten her mesuliyeti şah
siye failine aittir. Hattâ Ali Şükrü Bey birade
rimizin buyurdukları gibi, yalnız mesuliyet de
ğil, Kanunu Cezamızın (55) nci maddesi vak
tiyle tercüme edilmiştir. Kanunu Cezanın elli 
beşinci maddesini okuyorum : Kanunu Esasi ah
kâmını, Kanunu Esasiyi ve Hükümetin şekil ve 
heyetini tebdil edenler idam olunur. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — O kendi iş
lerine geldiği için... O başka... Biz, halk için di
yoruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendi
ler ahkâmı kanuniyemizde, Kavanini Esasiye di
ye kabul ettiğimiz her hangi bir kanunu tebdil 
ve tağyir edenler hakkında idam cezası varken, 

m 
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şahsan bir kıymeti hukukiyeyi haiz olmıyan bir | 
maddenin bendeniz mânasını anlamıyorum. I 

Efendim bu kanuna muhalefet esbabından 
bir tanesini de Adliye Encümeninin halledemedi
ği bir meseledir-. I 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şu hal
de Adliye Encümeni uğraşmamış. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Adliye 
Encümeninde bendeniz de bulunduğum zaman 
encümen bu kanunun ne tarafından 4utup da 
Heyeti Umumiyeye arz etmeyi başaramadığı i cin 
bilâmüzakere kalmış ve en nihayet Heyeti Umu
miyeye mal olmuştur. Bunun böyle elfazı mut
laka ile yazılmış olmasından encümen bir karar 
ittihaz edememiştir ve bunu pekâlâ takdir eder
siniz ki, Adliye Encümeni hakikaten vazifesini 
idrak eder bir encümendir. 

SIRRI B. (izmit) — Beyefendi niçin reddet
mediniz? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — En mü- ] 
hini mesele, hilafı usul hapisten dolayı her han- i 
gi bir adam birisini protesto etmek isterse kati- | 
biadil, o protestoyu yazmaya mecburdur. Kati- | 
biadlin vazifesinin neden ibaret olduğunu anlı- ! 
yan bir arkadaşımızın bu kaydı koymasına hiç
bir mâna veremiyorum. Binaenaleyh hiçbir kim
senin tebligatını kanun dairesinde ifa etmesi | 
memnu değildir. Ademiifası mesuliyeti dâidir. I 
Mesuliyet hakkında Kanunu Cezada ahkâm da 
mevcuttur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — İstidayı bile al-
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mıyor. Şimdi ispat edeceğim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — İstidayı 
almamışsa buna dair de ahkâm mevcuttur. Bi
naenaleyh istidayı almıyan kâtibiadiller, vazife
sini yapmıyan memurini mülkiye gibi mesul tu
tulur. Filân memur, filân işi yapmadığından do
layı onun hakkında kanun yapıp kanunlarımızın 
kıymetini tenkis etmektense, mevcut kanunları 
tatbik ettirmek hepimizin vazifesidir. İkincisi; 
efendim en mühim kısmı arz ediyorum ve bu 
mütalâatrma nihayet vererek hepipnizin hafıza
nıza müracaat ediyorum. Her hangi bir arkada
şımız, bir teklifi kanuniyle Meclisin tesbit etti
ği Teşkilâtı Esasiye Kanununun tahdidini tek
lif edebilir. İşbu kanunun sekizinci maddesinde 
«İşbu zeyillerde beyan edilen ceraim mahkûm
ları hakkında af salâhiyeti mülgadır» diyor. Ben 
kendi kendinin hukukunu ve hürriyetini ve va-
zifei siyasiyesini tahdideden bir Meclisin bulun
duğuna kaani değilim. Binaenaleyh şu hususta 
Meclis kendi salâhiyetine vaziyed edebilmek için 
ancak bir Kanunu Esasi v az 'etmesi lâzımgelir. 
Halbuki bu kanun müzakere olunup çıktığı va
kitte, bendeniz kendi nefsime arz ediyorum, mil
letin himayei hukukiyesini üzerine almaktır. 
Bunu bendeniz kabul etmiyorum. Hakem Heyeti 
Muhteremenizdir. Çok müteessirim ki Abdül-
kadir Kemali Bey kendi burada bulunmuyor. 

REİS — Efendim müsaade ederseniz on da
kika teneffüs edelim. 

Hitamı Celse; saat : 3,10 



IKINCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saati : 3,20 

RElS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), ibrahim Bey (Mardin) 

REİS — Celseyi acıyorum. Söz Nafiz Beyin
dir: 

NAPÎZ B. (Oanik) — Efendini rüfekaimız-
da,n: Abdülikadir Kemali Beyin Meclisi Âliye 
tevdi ettikleri lâyihai kanuniye hakkında beyanı 
mütalâa eden rüfekayı muhtereme; asıl kanunun 
ruhuna temas etmemiştir zannederim. Rüfeka-
dan bir kısmı hürriyeti şahsiyenin, hukuku ta-
biîyenin ve kanunun ne derece kudsi olduğun
dan ve buna tecavüzatm, Hükümet ve asayiş 
düsturuna ne derece mugayir olduğundan bahis 
buyurdular. Bunun hakkında günlerce söz söy
lense yine hakiki maksat tamamiyle ifade edil 
miş olmaz. Ciltlerle yazı yazılacak olsa yine 
maksadı hakiki ı'tesibit edilmiş olmaz. Arkadaş
lar'; Kanunu Cezada «Hürriyeti şahsiye hakkın
da tamamen kuyudu lâzimeyi haiz rnevaddı mu
ayyene ve sariha mevcuttur.» buyurdular. Fil
hakika hukuku şahsiyenin; mânayı mücerrediy-
le, mânayı istil ahisi ve lûgavisi teemmül edildiği 
takdirde; her hangi bir şahsa karşı her hangi 
surette eza ve cefa. verecek her hangi bir şeyi 
yapmak, hürriyeti şahsiyeye tallûk eden mevad-
dandır. Esasen bu Kanunu Cezada zikredilmiş
tir. Yalnız bu kanunun birinci maddesinde zik
redilen hukuku şahsiye hilafı usul hapisten iba
rettir. Yani bir şahsın harekâtına mâni olmak 
ve her hangi bir yerde hilafı usul hapis ve tevkif 
icra etmek demektir. Âhara tokat vurmak da 
hürriyeti şahsiyeyi ihlâl ederse de o mânaya gel
mez. Tokat vurmak, hürriyeti şahsiyeye tecavüz 
mânasını ifade etmez. Mânayı istilâhiyi ifade 
edemez. Onun için (kanunun birinci maddesinde 
zikredilen hürriyeti şahsiye Kanunu Cezanın, ah
kâmı ıınuımiyesi m ey anındadır. Yalnız hürriyeti 
şahsiyeye taallûk eden hilafı usul hapis, Kanu
nu Cezada dâhildir. Arkadaşlarım temas etmedi
ler- diye arz ettiğim ciheti, bendeniz anlıyabildi-
ğiın bir tarzda anlatmak -isterim. Şimdiye 
kadar hilafı usul hapis - asıl hürriyeti şahsiyenin 

esasatmı teşkil eden hilafı usul hapis - ekseri 
zaman nüfuzu memuriyeti suiistimal ile daha 
doğrusu vazifei memuriyeti suiistimal etmek su
retiyle vâki olmuştur. Meselâ : Her hangi bir 
mülkiye memuru; salâhiyetini suiistimal etmek 
suretiyle, nüfuzu memuriyetini suiistimal ede
rek ve jandarmaya emir vererek her hangi bir 
şahsı tevkif ettirmek demektir. Yoksa bir kay
makam, gidip kendi evinde veya çarşıda bir 
yerde oturan bir adamı kaldırıp hapse atamaz. 
Bu esasen mümkün değildir. Yani şimdiye kadar 
görülmüş şey değildir. Mesele; asıl nüfuzu me-
muresini suiistimal ederek vâki olan hürriyeti 
şahsiyenin tahdidi meselesidir. Şimdiye kadar 
mevcut ahkâmı kanuniyeye nazaran memurun, 
mafevk makamdan verilen emir üzerine tahtı mu
hakemeye alınması ve birtakım mercilerden geç
tikten sonra muhakemeye sevkı ve ondan sonra tec
ziyesi lâzımgelir. Bu da şimdiye kadar hiçbir tesir 
yapmamış, hiçbir netice vermemiştir. Kanundan 
maksat, hürriyeti şahsiyeye taallûk eden bu gibi ha
rekâtın, takibini doğrudan doğruya adliyenin yed'i 
kanunisine tevdi etmekten ibarettir, işte ruhu 
kanun buradadır. Bendeniz diyorum ki, bu ka
nunda, bu lâyihada ifratperverlik vardır. Me
selâ «Üç seneden aşağı olmamak üzere ceza veri
lir» diyor. Bu ceza çoktur. Bizim Kanunu Ce
zamız 105 nei maddede diyor ki «Memur nüfuzu 
memuriyetini suiistimal ederek aharın evine hi
lafı usul girerse bilmem ne kadar ceza verilir» 
diyor. Eğer âhattan ise daha aşağı bir ceza... 
Sonra Kanunu Esasinin ehemmiyetle bahsettiği 
hümyeti mesakin meselesini bizim kanunumuz 
âdeta hiç derecesine indirmiştir. Bâzan hakkı 
duhulü olmıyan yere giren bir insandan beş lira 
ceza alınıyor. îşte bunun tahdidedilmesi Kanunu 
Cezanın eski zihniyetine atfedilir hatalardandır. 
Sonra hilafı usul hapis var. Hilâfi usul hapiste 
pek çok şeyler olur. Meselâ memur, siyasi eere-

— 396 — 



t : 115 1?. 
yanlara alet olabilir - Şimdiye kadar çok olmuş
tur - intihaplarda tesir yapar ve bu sebeplerden 
dolayı istediği kimseleri tevkif eder. İşte bu gibi 
birçok ahval ve hâdisat vâki olmuştur ki, bu ah
val, Kanunu Cezaya nazaran gayet az cezayı 
müstelzimdir. Böyle olmakla beraber zinüfuz 
memurun vazifesi ve sıfatı resmiyesi olması lâ
zımdır ve bu sıfatı resmiyeden dolayı - takibat 
icra edebilmek için - evrakının derecattan geç
mesi lâzımdır ki bunun geçtiğini görenler yok
tur. Varsa pek azdır. 

Şimdi bundan dolayı şu kanun diyor ki, 
«Kanunu Esasi ile temin edilen hürriyeti şah-
siyeye 'her hangi bir surette tecavüz edilirse 
müddediumu'miler doğrudan doğruya takibat 
yapsın.» Yani 'asıl mütecaviz hakkında taki-
•bat yapılsın. îşte madde ibundan ibarettir. 
Zaten kanunda da böyle ahkâm vardır. Efen
diler şurayı ızatıâlilerine istitraten arz edeyim. 
Gerek Meclisi Âlinizde ve gerekse evvelee İs
tanbul'da inikadetmiş olan Meclisi Mebusunda 
ve gerek nıahafili sairede çok zamanlar (bizim 
adliyenin hiçbir iş çıkarmadığı ve hâkimleri
mizin gayrilâyık olduğu keyfiyeti daima ileri 
sürülmüştür. Bunu, zaman zaman hepiniz 
işitmişsinizdir. Hattâ İstanbul Meclisi Mebu-
sanında hükkâmm terfihi müzakere edilirken 
«Hâkimlerinizi o dereceye getirin de biz de o 
parayı verelim ve onları terfih edelim» ava-
zesi yükselmiştir. (Bu Mecliste de aynı feveran 
yükselmiştir. Halbuki bendeniz tamamen ak
sini iddia ediyorum. Hâkimler Mecelle mu
cibince 'birçok evsafı haiz olması lâzımgeldiği 
gibi aklıselim sahibi de olmak lâzımgelir. Be
yefendiler eümlenizce malûmdur ki, Şark ak
vam} kadar zeki adamlar yoktur. Bilhassa 
Türklerin âteşin zekâları kadar zekâya malik 
Garb'm sisli muhitinde hiçbir ferdi bulamaz
sınız. Onun için Şark' ta yetişen insanlar, 
âteşin zekâları kadar, âteşin ve faal insanlar
dır. Bu memlekete o suretle hâkimlik yapmak 
şartiyle hizmet edeceklerdir. Yalnız ellerin
deki kanunlar, eskimiş, köhne kanunlardır. 
Bugün Osmanlı mahkemelerinin her hangi bi
rine atfınazar edilecek olursa on senelik dâ
vaya tesadüf edilebilir. O halde mahkemenin 
mânası nedir?* Evet bunu herkesle beraber 
biz de söyliyebiliriz. Mânası yoktur. Yalnız 
'Mr nıesele var. Hâkim mi bu dâvayı seneler-
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ce süründürmüştür? Hayır, hâkimin elinde
ki kanun o işi senelerce süründürmüştür. Hâ
kimin elindeki kanundur. O kanun bu memle
ketin ahvali ruhiyesine bu memleketin emzice-
sine muvafık değildir. Mulhitiyle mütenasip 
değildir. Bu memleketin yolları yoktur. Bu 
memlekette yol yokken, her tarafı şebekei ha-
didiye ile birleştirilmiş olan Fransa kanunla
rı burada tatbik edilmiştir. Meselâ merkez
den tamâm elli saatlik mesafede olan bir şa
hide celp gider. Şahit gelmez. Tekrar gider, 
tekrar gider. En nihayet şahit elli saatlik me
safede bilâharcırah gelip de merkezde şahadet 
yapacak ve o muhakeme neticelenecektir. Şa
hit gelmez, mükerrer tebligat olur. Nihayet 
ikinci sene zarfında bir itiraz vâki olur Üçün
cü senede istinaf olur. Daha ertesi ' sene tem
yiz olur. Meselâ : Ta Bağdad'tan - eski şek
le göre söylüyorum - îstaribul'a kadar bir se
nede Temyiz için evrak gelir. Bir senede gi
der. Bir sene de tetkik için geçer. îşte on 
seneyi bulur. Binaenaleyh bu kabahat hâkim
lerde değildir. Türklerin de pek zeki hâkim
leri vardır. Türk hâkimlerinin bir kısmı da 
Garp asarından tetebbu etmişler ve onları gör
müşlerdir ve Garp hâkimlerinden hiç geri kal
mamışlardır. Lozan Konferansında işitiyoruz 
ki, «Türk mahkemeleri, kendi halkını bile 

kendine ısındıramamış, Türkiye halkı hâlâ 
kendi Hükümeti aleyhinde imiş» diye söyleni
yor. Türkleri bilmiyen Garplılara hitaben söy
lemek lâzımgelir ki, : Türk halkı, Türk Hü-
hükümetinden fevkalâde memnundur. Türk hâ
kimleri de Avrupa hâkimlerinden daha çok 
âdildir. Yalnız Hükümetimizin ve kavaninin 
ıslahı lâzımdır. Ve bunu her hangi bir suret
le ıslah etmek cümlemizin vazifesindendir, 
onun için bu kanunun vücuduna bendeniz esa
sen kaaniim. Yalnız kanunda birtakım ifrat-
perverlikler olabilir. Onu Heyeti Celileniz 
madde ımadde müzakere ederken 'tesbit ede

riz. Bilhassa halkın hukukuna, halkın hürri
yetine, taallûk eden bu gibi esasatın doğru
dan doğruya adliyenin pençei kanununa tev
di edilmesi lâzımgelir. Aksi takdirde Hükü
met ve millet ve milletin hukuku, zinütuz bir
takım kimselerin eİinde bâziçe olur, o vakit hak 
•vo hakikati bu memlekette aramak katiyen 
caiz olamaz ve aranılamaz. 
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RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, hiç şüp

he yok ki, zaman zaman hürriyeti şahsiyeye 
tecavüzler vukubuluyor ve bendeniz de bir za
man ceza. muamelâtiyle meşgul olduğumdan 
dolayı az - çok vâkıf olduğum Ceza Kanunna-
mesiyle 'hürriyeti şahsiyeye vükuhulacak teca
vüzlere karşı masuniyeti şahsiyeyi temin ede
cek ahkâm olduğunu biliyorum. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Ben dokuz 
ay yattım da hiç kimse 'bir şey söylem'edi. 

RAGIB B. (Devamla) — Efendim, ka
nunda ahkâm vardır. Fakat hangi maddenin 
olmadığını sordular. Hiçbir cevap veremedi
niz ve verilemez. Fakat efendiler, kanunda 
masuniyeti şahsiye tamamen mevcuttur. Hiç 
^kimsenin hürriyet ve masuniyetine tecavüz 
edilmiyor, böyle bir şey yoktur, demedim. 
Belki tatbikatında müşkülâtı mucip kuyudat 
vardır. Her halde bu mesele şayanı tetkik ve 
müzakeredir ve Meclisi Âlinin bu meseleyi hal
letmesine büyük bir ihtiyaç ve zaruret vardır. 
Ancak Abdülkadir Kemali Beyin teklifi, yani 
encümence tetkik edilmeksizin Heyeti ümumi-
yeye alman lâyihası tetkik edilirse efendiler; 
görülür ki, şekli kanuni mevcut değildir. Çok 
koyu, çok yüksek bir hissin tahtı tesirinde 
gayrilâyık veçhile uluorta yazılmıştır. Onun 
için Heyeti Aliyenizden rica ederim, mesele ga
yet mühimdir, Ceza Kanununda buna dair olan 
ahkâm ve o ahkâmın adermitatbikı esbabı ve 
bu Abdülkadir Kemali Beyin lâyihasında mev-
cudolan mevaddm şekli kanunide tanzim ve 
tesbiti için her halde Adliye Encümenine bu 
teklifin gitmesine büyük bir ihtiyaç vardır. Bi-. 
lâtetkik Meclisten çıkacak olan bu kanunun hiç
bir kıymeti olamaz ve Heyeti Umumiyede bu 
mesele lâyıkiyle tetkik edilemez. Adliye Eneü-
'meni bir haftada tetkik etsin ve Meclisi Âliye 
getirilsin. (Bir haftaya kadar) şartiyle bir ka
yıt ilâve ve bunu Adliye Encümenine havale 
ederek bir şekli kanuni vererek, masuniyet ve 
hürriyeti şahsiyeyi temin edecek bir mesele 
şeklinde tetkik ederek bir haftaya kadar Mec
lisi'"Âliye getirsin. Bunun Adliye Encümenine 
gitmesinde büyük bir faide vardır ve burada 
doğrudan doğruya tetkik edilmesinde çok bü
yük mahzur ve mazarrat vardır. 

SÂMÎ B. (içel) — Sahibi salâhiyet olan Be
tik Şevket Bey Adliye Encümeninin izharı acz-
ettiğini söylüyorlar. 
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DURSUN B. (Çorum) — Efendim, bu iâyi-

hai kanuniye münasebetiyle milletin en derin 
cerihasını burada teşrih etmek için en güzel bir 
zemin hazırlanmıştır. 

Efendiler; Hükümet ve millet, heyeti umu-
ımiyesi menafii mütekabile esası üzerine müs
tenit bir şirket demektir. Hükümetin kanunun
dan, adaletinden herkes siyyanen müstefidol-
ma'k ve herkese müsavi surette tatbik edilmek 
bu mukavele esasatmdandır. Maatteessüf asır
lardan beri tarihi içtimaiyatımız, vakayı ve hâ-
di satımız tetkik edilecek olursa görülür ki, yal
nız müstesna zümreler icrayı hâkimiyet etmiş
tir. Bunlar her türlü şeyi yapmışlardır. Bun
lar hakkında katiyen Kanunu Ceza ve Mede
nimiz tatbik edilmemiştir. Bir sinema şeridi gi
bi 70 - 80 senelik bir bâdisatı nazarı dikkate 
alacak olursak Hükümet ve Hükümete istinad-
eden zümreler memlekete her türlü fenalığı yap
mıştır, ülkeleri vermiştir. Değil bir şahsın hür
riyetine bu mülkün, bu vatanın hürriyetine te
cavüz edilmiştir. Kıtaller, lüzumsuz harbler ika 
iyie vatanımızı bu hale getirmişlerdir. Yine 
yetmiş seksen senelik hâdisatı içtimaiyemiz göz
den geçirilecek olursa bunların içerisinde hiç
bir mesul yoktur. Yakan yakmıştır, çalan çal
mıştır. Neticede yine zeytin yağı gibi üstte 
kalmıştır. Binaenaleyh görülüyor ki, öteden 
beri memleketimiz inhisarlar, imtiyazlar diyarı
dır. Dahilî ve haricî kapitülâsyonlar efradı mil
letin menafiini, hürriyetini hasır ve tazjdk et
mişti''. Efendiler, bendeniz müşahadat ve ınu-
hakematımı açık söylerim. Biz Lozan'da haricî 
inhisarları, haricî kapitülâsyonları yıkmak için 
olanca kuvvetimizle çalışırken ondan daha mü
essir ve ondan daha muzır olan bu dahilî inhi
sarları, imtiyazları, dahilî kapitülâsyonları ref-
etmek için ne düşünüyoruz. (Açık söyle, sesleri) 
Efendiler; işte Harbi Umuınıi, işte Harbi Umu
minin netayiei. İşte milyonları çalanlar. İşte 
milyonlarca efradı mâsumeyi felâketler içine 
sokarak zirüzeber edenler, rica ederim, Hükü
meti sabıkada Hükümeti lahikada, hattâ Mec
lisi Âlinizde bu mesuller, bu caniler hakkında 
ne yaptılar? 

SALİH Ef. (Erzurum) —• Takrir verdik, i kî 
senedir takririmizi okumuyorlar. % 

DURSUN B. (Devamla) — Eğer biz mem
leketimizde herkese şâmil olmak üzere kanun-
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larımızı tatbik edemezsek - Maalesef açık sÖy-
liyeceğim - bizim için hakkı baka ve hakkı is
tiklâl yoktur. Binaenaleyh bütün kanunlarımızı 
bütün efrada siyyanen tatbik etmezsek zümre
lerin inhisarına, zümrelerin tahakkümüne hi
tam vermezsek yine istikbali pek karanlık gö
rüyorum. (Zümre nedir? sesleri) Efendiler, 
benden misal arıyacak olursanrz, misali ben
den aramayın * z, vicdanınızdan, müşalhadatmız-
dan arayınız. Yüz binlercesini göreceksiniz. 
Meclisi Âlinizin Heyeti Umumiyesi de o misali 
kendi vicdanında göröbilir. (Bravo sesleri) Bi
naenaleyh bu hususta fazla söz söylemeye lü
zum görmem. Şimdi, gelelim bu kanuna; rüfekayı 
kiramdan bâzıları bu kanunun ve siyak ve sibakı, 
yolunda değil, yahut kavanini Medeniye ve 
Cezaiyemiz bunu kâfil diyorlar, ister olsun, 
ister olmasın. Milletin en âcizlerinin vekilleri 
olmak üzere söz söylüyorumı. Hakları gasbedi-
len köylüler namına söz söylüyorum. (Gürültü
ler) Fukaramızın köylerde hayatı mahfuz mu
dur? Malı mahfuz mudur? Hürriyeti şahsiyesi 
mahfuz mudur? (Hayır, sesleri) Soruyorum. 
meskeni mahfuz mudur? Rica ederim bunu bana 
temin ediniz. Eğer masun ise hiç bu kanuna lü
zum yoktur. Eğer mahfuz değilse böyle bir ka
nuna ne lüzum vardır, heyeti umumiyesi malûm
dur. Böyle bir kanuna lüzum vardır. Fakat sade 
kanun yapmakla olmaz. Bu kanunu en evvel ka
vilere tatbik etmelidir. Evvelâ onlar üzerinde te
sirini göstermelidir. Bize milletin asayişini hüs-
nümuhafaza edecek Dahiliye Vekâleti lâzımdır. 
Vekâletleri ıslah ediniz, kanunlar yapınız, daima 
milletin hukukunu siyanet ediniz, Dört gözle et
rafa bakın. Bu milletin istiklâlini de muhafaza 
edersiniz. Hakkı hayatını da tahtı tekeffüle alır
sınız. Yok biz lâkayıt kalırsak, şunun evi yakıl
mış, bunun hürriyetine tecavüz edilmiş, birisini 
keyf için hapsetmişler, buna karşı lâkayıt kalır
sak neticesini siz düşününüz. Benim anladığım 
budur. Bu kanuna lüzum vardır. Bittabi bâzı me-
vaddma bâzı şeyler ilâvesine lüzum vardır. Onu 
da maddelerde söylerim. 

I 
HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim sekiz 

ay encümende bulunduğu halde tetkik edilmek 
şerefine nail olamıyan bu lâyihai kanuniye encü
menden tetkik edilmeden reddedilmek üzere iken 
bendeniz reddedilmemesi için çalıştım. Fakat, 
maatteessüf intacetmek imkânı olmadan bir sene j 
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şurada, burada dolaştıktan sonra huzuru âlinize 
gelmiştir. Bendeniz, hiçbir vakit bu kanunun muh
teviyatının mevcut Ceza Kanununun ahkâmının 
ihtiva ettiği mevadda tevafuk eder. bir şekilde 
mükemmel olarak Meclisi Âlinize geldiğini iddia 
etmiyorum. Esasen böyle olsaydı zaten kanunun 
Mecliste tetkikine, üzerinde müzakere etmeye lü
zum kalmazdı. Kanunun buraya gelmesindeki 
maksat şüphesiz bunun noksanlarını görüp ikmal 
etmek fazlaları varsa tayyetmektir. Refik Şevket 
Beyefendi ile fikrine iştirak eden diğer muhte
rem arkadaşlara bununla cevap vermiş oluyorum. 
Maksadı Nafiz Bey arkadaşımız güzel izah etmiş
lerdir. 

Efendim; Kanunu Cezada hukuku şahsiyeye 
tecavüz edenler hakkında, hukuku tabiiye ve me-
deniyeye tecavüz edenler hakkında ahkâm var
dır, fakat bu ahkâmın tatbik edildiğini eğer içi
nizde gören varsa söylesin. Rica ederim, bende
niz otuz beş yaşındayım, görmedim. Eğer Heye
ti Celilenizin arasında bu ahkâmın bir kere tat
bik edildiğini ve yalnız bir maddesinin tatbik 
edildiğini gösteren olursa bu kanunun olduğuna 
hüküm vereceğim. Efendiler, ahkâm mevcuttur. 
Fakat bu ahkâmın tatbik edilmemesi, bâzı ka-
vanin ile o fenalığı yapmak nüfuz ve kudretin
de bulunanlara fenalığı yapmak için bir saha 
açmıştır. Zaten madde sarihtir, diyor ki : Rütbe 
ve memuriyeti ne olursa olsun 

MUSTAFA B. (Tokad) — ikinci bir kanun 
ile infaz edecekler mi? 

I 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Demek olu
yor ki, bu kanundan maksat, nüfuzu memuriyeti 
dolayısiyle hukuku efrada tecavüz edendir. Yok
sa efradın yekdiğerine vukubulan tecavüzünden 
dolayı ahkâmı cezaiye tatbik ediliyor ve onu in
kâr eden yoktur. Heyeti Celilenize soruyorum. 
ifayı vazife esnasında haklı ve haksız efradı mil
letten birisinin hukuku şahsiyesine, hukuku tabii-
yesine ve kavanini mevzua ile tahtı emniyete alın
mış olan hukukuna vukubulan tecavüzden dolayı 
her hangi bir mütecaviz memur aleyhinde bunun 
tatbik edildiğini eğer gösterirseniz... (Yok mu sa-
daları) Efendiler ben (bu vazife uğrunda ölümü 
bile göze almış iken efradı ahaliden birisine 
tokat atmak hakkı bana neden bahsedilmemiş
tir? diyenleri gördük. Rica ederim; söyletmeyin. 
Bendeniz bunu Meclisi Âlinizin zamanı Hüküme
tinde gördüm, öyle ise efendiler Ceza Kanunun-
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daki sarahati yerine getirmek için o hükmü, di
vanı harbden veyahut mülkiye memurlarından 
ise, onun yerine kaim olan bir heyetten çıkarmak 
lâzımdır. Bunlar çıkmadıkça müddeiiumumiler 
işe vazıyed edemiyorlar. Efendiler bu maddenin 
mâtufunaleyhi memurini Devlettir. Memurini 
Devlet iki sınıftır. Ya memurini askeriye veya
hut memurini mülkiyedir. Memurini askeriye
nin kanunları eldedir. Efrat arasında vukubu-
lan ceraimin mercii rüyeti mahakimi umumiye
dir. Fakat her hangi bir zabitle bir ferdin ara
sında vukubulacak ceraimden dolayı gideceği 
•mahakim divanı harbdir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mahaki
mi umumiyedir. 

HAKKI H-ÂMt B. — Hayır divanı harbdir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Mahkemedir, bilmi
yorsunuz. 

HAKKI HÂMÎ B. (Devamla) — Her hangi 
'bir zabitin vazifesinden mütevellit her hangi bir 
cürümden dolayı mercii rüyet, divanı harbdir. 
İşte efendiler; burada bahsedilen, Devlet memu
rinidir. Vazifei memuriyetini suiistimal eden
lere matuftur. Yoksa sokakta giden bir zabit bir 
adama tokat atmış, o adam mahakimi umumiyeye 
dâva eder. Fakat maddei kanuniyenin ifade et
mek istediği şey, ifayı vazife esnasında vukubu-
lan tecavüzdür. Eğer askerse mercii rüyeti diva
nı harbdir, eğer memurini mülkiyedense aidol-
duğu dairenin mafevki tarafından tahkikat yapı
lacak, encümene gidecek, eğer lüzumu muhakeme 
tasdik edilirse mahkemeye gidecek. Sorarım efen
diler, (bir kahve parası bulamıyan zavallı köylü 
işini gücünü bıraksın, ineğini satsın da hukuku
nu müdafaa için kapı kapı mı dolaşsın? Pek acı 
kıssalara şahidolduk. Teker teker tadadedersek 
hepiniz de müteessir olacak ve bir arkadaşınızın 
buyurduğu gibi, sizin müşahedatınız belki daha 
fazladır. Fakat rica ederim, vereceğiniz kararla
rı müşahedata ve ihtiyacatı memlekete muvafık 
olarak veriniz. Yoksa şu veya bu zat tarafından 
müdafaa edilmesi, esas ittihaz edilerek her hangi 
bir kanunu ceffelkalem reddedecek olursanız 
memlekette asırlardan beri feryadeden milletin 
vaziyetini burada söyliyen bir arkadaşımızın al
kış göreceği yerde bir kapak takırdısma mâruz 
kalması hiç de doğru değildir. Bu teklif edilen 
kanun ancak ve ancak hâkimiyeti kanuniyeyi ifa
de eder. Bunun haricinde iddia eden efsane ile 
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uğraşıyor, onun bütün söyledikleri 'bir hayalden 
ibarettir. Bu itibarla gerek Kanunu Cezanın ah
kâmı ve gerek ahkâmı umumiye bu kanunda is
tenilen şeyi temin edemiyor. Edemeyince efendi
ler düşünmeye mecburuz. Yoksa Rauf Beyefen
dinin 'buyurdukları gibi «Toz, duman olan yerde 
ferman okunmaz.» diye bunu ihmale bendeniz 
taraftar değilim. Toz ve duman olan yerde fer
man okunmaz, sözleri halkın hukukunu ihlâl ede
rek belki kendi haklarını müdafaa edecek zihni
yetlerin önüne geçmek için ortaya sürülmüş bir 
prensiptir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Süreji li
sandır o, hiç kabul edilmez. 

HAKKI HÂMl B. — Efendiler; bu ana ka
dar mücadelesiz 'bir (devrin geçtiği görülmüş mü
dür? Fakat milletler barb eder ve aynı zamanda 
dahilî huzuru temin etmek için lâzım gelen husu-
«atı da ifa eder, düşünür. Zaten ıhariçle mücade
leden maksat da, dâhilin saadet ve istirıahatıini te
min etmektir. Binaenaleyh Rauf Beyefendinin 
dermeyan buyurdukları müdafaa 'maatteessüf 
- yani af buyursunlar - kendileri çok durendiştir. 
Fakat yüz elli iki yüız (seneden müdevver bir zih
niyet olsa gerektir. 

Sonra efendiler deniliyor ki; bu kanun gayet 
mühimdir, hemen bir encümene ıgi'tımeden ikmale 
çalışılması belki arzu dairesinde çıkmamasına ve 
belki lüzumsuz olarak uzamasına sebebolacaktır. 
Böyle bir kanunun, Adliye Encümeninden çıka
cak olan bir kanunla mukayese edilemiyeeeğine 
ben de kaaniiim. Fakat rioa ederim bu, Adliye 
Encümeninden çıkacak mı? Çiıkımıyacaktır. (Ne 
malûm sesleri) Çıkmıyauaktır. Tarihine bakınız, 
iki buçuk senelik bir lâyihadır. Sonra efendiler, 
bir şeyi (hatırınıza getirmek isterim. Refik Şevket 
Bey buyurdular ki, Kanunu Cezada ahkâm mev
cuttur. 

Efendiler; emniyeti dâhiliyeyi ihlâl edenler 
hakkında ahkâm mevcut değil midir ki, Heyeti 
Celileniz Hıyaneti vataniye Kanununu, istiklâl 
Mahakimi Kanununu ortaya koydunuz? Efendi
ler hukuku şâhsiyeye vukulbulacak tecavüzü defi 
için yapılacak tedalbir, #bjr düşmeni haricî için 
yapılan tedabirden, benee daha ımühimdir. Bir 
düşüneni haricînin tecavüMinü ref'etnıek için 
halkı silâhlandırmak, onun üBenıne sevk etmek ve 
ona karşı halkı yürütmek kolayıdır. Fakat bir va
tandaşın hukuku şaihsiyesine, 'mevkiinin verdiği 
kudretle tecavüz edecek ıbir 'zatm tecavüzünü hal-
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ka anlatmak ve bu teoavüizün önüne geçmek için I 
yapılacak oe&anıın tatbik edilememesi belki mem
leketi senelerce, asırlarca ıharıabiye sürükler. Tek
rar ediyorum ve (bu itriibarla diyorum ki; bir düş
meni haricînin bir memlekete tecavüzü, hürriyeti 
şahısiyıeye /tecavüzden daha elhveımdir. Onun için 
efendiler; eğer Hiyaneti vataniye hakkındaki Ka
nun, İstiklâl mahakiımi hakkındaki Kanun ve 
Meclisi Âliniadm içtimaından beri buna benzer 
vaz'etltdği kavamin aftıkâmı, düşmeni haricînin 
defi (hususunda todaıbİKİ ımuürtıevi olduğuna ve o 
düşmeni hamcînin, o mütecavizin şiddetine bina
en fevkalâde aıhkâimı ihtiva ettiğine kaani iseniz 
bendeniz hürriyeti şatusiyeye tecavüzün bundan 
daha muzır olduğunu tekrar Heyeti Aiiyenize arz 
ediyorum. Şu hailde kavanini ımevızua gayrikâfi-
dir, ahkâmı mevcude bu maksadı temin etmiyor. 
Eğer kavanini mevzuaımız ımıaksadı temin etmiş 
olsaydı, arkadaşımızın böyle bir lâyihai kanuni-
yesi Meclisi Âlinizıe gelmezdi. (Binaenaleyh ıbende- I 
niz de bu lâyihai kanuMİyenin müzakerecine taraf- j 
tar olan arkadaşlaniıızdanım. Encümene giderse 
çıkmaz. Heyeti Uteumiyede müzakere edilir. Ta- I 
dil takrirleri verilir, madde madde mıüaakere edi
lir. Bir madde hakkında verilen tadil takrirle
rini eğer burada mezeetmek imkânı hâsıl ol
mazsa,-- o vakit tadil takrirleriyle beraber en- I 
cümene gider, encümen onları mezcederek mad- I 
deyi tesbit eder, mevaddı mütaakıbe de bura- I 
da müzakere edilir. I 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Mühim 
bir kanundur. Encümene gitmelidir. I 

HAKKI HÂMt B. (Devamla) — Çok teşek
kür ederim ki müfidolduğunu sizden işitiyoruz. I 
Neden bir buçuk senedir bunun üzerine imali I 
fikredilmemiştir? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bey
efendi, müfit demedim, mühimdir, dedim. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Efendim 
bu kanunun lehinde ve aleyhinde idarei kelâm I 
edecek değilim. Onun mütehassısları vardır. 
Tahlil cihetini onlara bırakacağım. Yalnız şu I 
kanunun metinine bakacak «olursak hakikaten 
lâzım ve l|piit bir kanuna benzer. (Handeler) 
Fakat, bu kanun tatbik olunacak diye hatırı
nıza-geliyor mu? (Handeler) Bunun için bu 
kadar zamanı boşa geçirdiniz. Emin olunuz, 
bu kanun yine tatbik olunmıyacak. On beş 
seneden beti hürriyet mürriyet diye hep çıl
dırdık. Aeöba hürriyet gel̂ îj mi zannediyorsu- | 

,1339 0 : 2 
nuz? (Handeler) îşte gözünüzün önünde, emin 
olunuz. Arkadaşlar, İstida Encümenine bakı
nız. Benim bildiğim noktalar var. Bugün An
kara'da vallahi hürriyeti mesakin yoktur. İs
tediği köşke istiyen münevver adam, mebusu 
da var, memuru da var, zabiti de var. İste
diği gibi kırarlar, girerler, yirmi senelik, otuz 
senelik ağaçları keserler, hiç vicdanları da sız
lamaz. (Gürültüler) Efendim ne imiş? Hâki
miyet bilâkaydü şart milletinmiş, bu, Vallahi 
milletle istihzadır. Efendim rica ederim. Ben 
öyle şeyleri bilmem. Aynen müşahedemi söy
lüyorum, devri menfur bilmem nedir, Sultan 
Hamid'in devri değil mi? Hepinizle müttefikim. 
Hakikaten menfurdur. Hürriyet yok, adalet 
yok, en münevver adamlarımızı nefyeder, bil
mem ne yapar. Evet ben de sizinle beraberim. 
Bütün nîânasiyle beraberim. Efendiler Allah 
bilir ki ve emin olun ki, Ankara'nın bağların
da, o menfur devirde bir salkım üzüm kopanl-
madı. Şimdi ise efendiler! Mal sahibi bir sal
kım üzüm yiyemiyor. Gözümüzün önünde, Mec
lisin önünde bunlar oluyor. Allah aşkına nedir 
bu? 

REFİK B. (Konya) — Meseleyi tam can 
evinden yakaladın Hocam. 

HACI MUSTAFA Ef. (Devamla) — Bizim 
Ankara İstiklâl Mahkemesi - bence Allah razı 
olsun - geçen bir adam affettiniz, bir adalet 
yaptınız. (Başka yok mu? sadaları) Benim bil
diğim bir. Takibetmedim. Lâkin efendi! Cid
den bu husus pek acıdır. Yine mücmel ve 
mühim olarak bir tane hikâye söyliyeceğim. 
Kanunun lehinde, aleyhinde söylemiyeceğim. 
Yalnız dinleyiniz! Bunu tatbik etmiyeeeğiz ve 
edemiyeceğiz. Ben de sizinle beraberim. Siz 
istibdadı kaldırdık diyorsunuz. Ben bu İt
tihat Hükümeti içinde olduğum halde is
tibdadın katmerlisi geldi. İstibdadın katmerli
sini getirdik. Hükümetin hiçbir ehemmiyeti 
kalmıyordu. Haricin tesiri kavanini muattal 
bıraktı, yapamıyorlar, yapılamıyor ve bunun 
da bir türlü önüne geçilemiyor, bir türlü ya
pamıyoruz. Efendinin birisi bir sene bağda 
oturur. Sizi izacetmiyeyim. Bir sene iki sene 
bağda oturdu, bedava oturdu. İsmi ta mahke
meye kadar gitti. Bu zatın çok şeyleri vardır* 
Mahkemeye kadar gitti ama, nasıl gitti. Bir 
sene, iki sene bağda oturdu bedava. Buna hiç 
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kimsenin bir şey dediği yok. Bu adam harb 
başlamazdan evvel bir tarafa gitti. Mal sahibi 
vardı, bağa girdi. îki ay sonra o adam geldi. 
Sahibi bağdan İMİ. Dedi ki, efendi istersen git 
otur, bağda her şey tekmildir. Bu adam ne 
dese beğenirsiniz efendim? Hayır! Fuzuli gel
miş oturmuşsunuz. Sen benim oturduğum bağ
da iki ay fuzuli oturmuşsun, ben senden sek
sen lira isterim. Zira birçok sarfiyatım vardır 
diyor. (Handeler) Efendi! Adam gönderelim, 
bir sarfiyatın varsa on mislini verelim dedik. 
Ertesi gün haber gönderiyor; Hoca Efendinin 
ellerinden öperim, biz o işi yaptık diyor. O 
yüz beş tane bilmem ne söküyor. Nakliye ara-
balariyle şehre getiriyor. Şimdi dört yüz lira
ya alman o bağ bitti, yol oldu. (Meclisin yü
zünden çok kazandınız sesleri) Allah bereket 
versin. Ona hiçbir şey demiyoruz. Lâkin biz 
şimdi Ağaç Bayramı yaparız, diğer taraftan 
ağacı koparırız. O mânevi ziyanı söylemem. 
Maddeten Ankara çok mutazarrır oldu. Gele
lim sadede : Şimdi bu kanunu yapıyoruz. Fa
kat bu, boşadır. Nitekim şimdiye kadar ka
nunları tatbik etmedik. Bunu tatbik etmenin 
çaresi ne ise onu düşünelim. Yoksa kanun yap
mada hiçbir f aide görülemez. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Reis 
Paşa Hazretleri! Mademki maddeten bu Mec
lis Ankara'ya zarar vermiştir. Hemen Meclisin 
izmir'e nakline karar verelim. (Handeler, al
kışlar) 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Efendim; sekiz 
on maddeden ibaret olan şu kanunun heyeti 
umumiyesi hakkında lehinde, aleyhinde be
yanı mütalâa eden arkadaşlarımızın bir' kıs
mının sözüne bendeniz de iştirak ederek fikir 
ve mütalâamı arz edeceğim. (Hangi kısmına, 
lehine mi, aleyhine mi? sesleri) Efendim, ka
nunun bendenizin anladığıma göre asıl ruhu 
milletle, Hükümet arasında akdedilen bir mu
kavele. içtimaiye vardır. Şimdi milletle Hükü
met arasında akdedilen o mukavelei içtimaiyeye 
tarefeynin riayet eylemesi esas itibariyle kabul 
edilmiş mevaddan bulunmuş olması münasebe
tiyle bir taraf kendi kanuna riayet ettiğini id
dia ederek diğer tarafı da o kanuna riayet et
tirmeye çalışıyor. Efradı milletin yekdiğerine 
karşı vukubulan tecavüz ve taarruzunu gerek 
hukuku âmme ve gerek hukuku şahsiye nokta-
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sından halledecek şey, bu milletin elinde bulunan 
ve Kanunu Medenî dediğimiz ahkâmı medeniye-
mizle Kanunu Ceza dediğimiz ve ukubata müta-
allik ve doğrudan doğruya bu milletin ruhiyle, 
bu milletin esasatiyle, ananesiyle kabilitelif ol-
mıyan kanundur. Avrupa'dan aynen getirdiği
miz Kanunu Esasi dahi hukuku âmmeyi müte-
keffil olmak suretiyle kabul edilmiş ve tatbik 
edile gelmekte bulunmuşsa da Kanunu Cezanın 
maddçleri, fasılları tetkik ve muhakeme edilir 
ve şimdiye kadar hükkâmın mahkemede tatbik 
etmiş olduğu bu Kanunu Cezadan husule gelen 
netice düşünülecek olursa efendiler, cezadan 
maksudolan ibretin katiyen bu kanunu tatbik 
etmek suretiyle hâsıl olmadığını ve bu Kanunu 
Ceza ile tedibedilen, bu Kanunu Ceza ile mah
kûm edilen şahısların katiyen ıslahmefsetmiye-
rek yine fenalığa daimî surette münhemik ve 
mütemayil bulunduklarını şimdi böyle ara sıra 
kanun teklif etmekle biz itiraf etmiş oluyoruz. 
Kavaninin; cemiyatı beşeriyenin yekdiğerine 
karşı vukubulan tecavüzü katiyen defetmek için 
vaz'edilmiş, tertibedilmiş, emredilmiş ahkâmdan 
olması lâzımgelir. Bir milletin kendisine tatbik 
etmiş olduğu ahkâmı, diğer bir millet körükörü-
ne alır da kendine tatbika kıyam edecek olur
sa, o hükümden fayda yerine mazarrat hâsıl 
olur ve nitekim Meclisi Âliniz Kanunu Cezanın 
milletin haricî düşmanla uğraştığı bir zamanda 
maksada kâfi gelmediğini ve Kanunu Cezadaki 
maddelerle, cezalarla lâzımgelen şeyi yapmaya 
imkân olmadığını görmüş ve ayrı ayrı mahkeme
ler ve hususi kanunlarla meseleyi teyidetmiştir. 
Bunu inkâr edecek hiçbir arkadaşımız ve hiçbir 
hukukşinas tasavvur edemem. Elimizde mevdud-
olan ve Kanunu Esasi dediğimiz ve Hükümet 
ile millet arasındaki vazaifi mütekabiliyeyi tes-
bit ve tescilden ibaret olan bir ahitnamenin muh
tevi olduğu bap ve fasıllardan hangisinin ah
kâmını acaba on beş senedir veyahut daha ev
vel hangi Hükümet ve hangi millet yekdiğerine 
tamamen tatbik etmiş de müreffeh yaşıyabilmiş ? 
Size misal olarak arz edeceğim. Meselâ benim 
mahkemeye bümüracaa Zeyd'in aleyhine ikamei 
dâva ederek senelerce uğraşarak elde ettiğim 
bir ilâmı, bir hükmü, Kanunu Esasi diyor ki icra 
etmek lâzımdır. 

Hükümet o ilâmın hükmünü icra ile mükel
leftir diyor. Vacibülicra bir hale gelen bir mah-
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nunu Ceza dediğimiz ve Avrupa'dan takliden 
aldığımız Kamımı Cezanın bu cemiyeti beşeriye-
nin, bu İslâm hükümetinin kötülerini tehdide, 
ıslâha kâfi gelmediğini anlıyarak bâzı maddeleri
nin tadili bir arkadaşımız tarafından teklif 
edilmiş, bu tadil teklifi onu teklif eden zatın 
fikridir. Henüz kabul edilmiş bir şey değildir. 
Onu akla, mantığa muvafık bir şekle ifrağ et
mekten neden tehaşi ediyoruz? (Adliye Encüme
nine gitsin sesleri) Encümene gitmesi meselesi 
mevzuubahsolamaz efendim. Şimdi kanunun he
yeti umumiyesini müzakere ediyoruz. Ya mad
delere geçeceğiz diyeceğiz veyahut bu kanunu 
reddedeceğiz diyeceğiz. Maddelere geçilecek de
nildiği zaman maddelere geçilir. Fikirleri telhis 
edip tadilen bir madde vücuda getirmek icabe-
derse Encümeni Adliyeye gitmesine mâni olacak 
bir şey yoktur. Tertip ve sebk için Encümeni Ad
liyeye gider. Encümeni Adliye de maddeyi lâ-
zımgeldiği şekilde tadil eder. Hyeti Celilenizde 
uzunuzadıya müzakere yapmaktansa doğrudan 
doğruya heyeti umumiyesinin müzakeresini kâfi 
görerek maddelere geçilmesini teklif ediyorum. 
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kemenin hükmünü, ilâmını icra etmek hususun
da Hükümet memurlarından, bizim milletle ara
sında -zımni mukavelename tanzim ettiğimiz Hükü
met memurlarından birisi bu ilâmın hükmünü tat
bik etmiyeceksiniz diye emir verir ve o adamın hu
kukunu gasbederse o memura bir ceza vermek 
için kitaplarda, kanunlarda bir madde gösterebi
lir misiniz efendiler? (îşte Maliye Vekili sesleri) 
Şu kanunun birinci kısmını teşkil eden bir mad
dede hukuku şahsiye ve hukuku tahliyeden bah-
solunuyor. Efendiler! Bilirsiniz ki, kanunu ta
biat denilen Kanunu İlâhi bütün dünyada mev-
cudolan eşyaya bir kanun vaz'etmiş, o kanun 
dairesinde eşya büyükmekte, tekâmüle doğru git
mektedir. O eşyadan misal olarak hoca efendi
nin buyurdukları gibi bir fert gidip de bir ağa
cı orta yerinden yarsa, onun hukuku tabiiyesini, 
hakkı hayatını imha ettiği gibi, bir ferdin veya:-
hut bir fert hükmünde bulunan beşeriyeti içti-
maiyenin hukukunu ihlâl eden bir ferdin teczi
yesi hakkında bir madde tatbik ediliyor da bun
dan niçin tehaşi ediyoruz? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Nebatat 
ile hayvanatın hukuku tabiiyesi yoktur. 

MÜFİD E l (Devamla) — Bunu sonra zati-
âlinizle ayrıca,.bj^^delim. Efendiler; bendeniz 
dâvayı bu kürsüde ispat ederim ve hattâ derim 
ki; her ziruhun kendisi için vaz'edilmiş bir Kanu
nu Tabiat vardır. O Kanunu Tabiat ile yaşama
yı, o kanun ile kendisini tekâmüle erdirmeyi bu 
dünyayı yaratan Cenabı Allah kendisine bahset
miştir. (Gürültüler) Ondan sonra o'hukuku 
tabiiyeye mâlik olan biz insanlar da hayvan cin
sinden olmak itibariyle rahmi madere düştüğü
müz günden mezara girinceye kadar bizim hür
riyetimizi mütekef f il olmak üzere birçok kanun
lar, birçok tehdidat, birçok emir ve nehiy vâ-
ridolmuştur. Beyefendiler; yaşamak hakkına ve 
dünyaya gelmek hakkına malik olan ceninin ıs
katından dolayı Kanunu Ceza ile ceza veriyoruz. 
Fakat bendeniz diyorum ki, o ceza bu fiili kabi-
hi men'e kâfi değildir. Bunu tadil etmek icab-
eder diyorum. Zira bir kadın bugün kendisi ilâç 
etmek suretiyle çocuğu düşürüyor, buna karşı 
Kanunu Cezada bir madde var mı? Ahar taraf
tan ıskat edenler için ceza vardır da kendi evlâ
dının katili olan, çocuğunu ıskat eden kadına 
ceza yoktur. (Bravo sesleri) İşte arz edeceğim 
mesele, mademki tekâmül tedricîdir, bizim Ka-

TAHSİN B. (İzmir) — O buyurduğunuz şey 
hakkında 192 nci maddede ceza var. 

REİS — Rica ederim beyler muhavere etmi-
yelim. 

Efendim, müzakerenin kifayeti hakkında bir
çok takrirler vardır: Evvelâ bu noktayı reyi âli
nize vaz'edeceğim. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Kâfi görülmüştür. Şimdi bu 
kanunun reddine dair on beş imzalı bir takrir 
var. Onu okuyoruz. 

Riyaseti Celileleye 
Muhteviyatı zaten mevzuatı kanuniyemizle 

müemmen bulunan işbu teklifi kanuninin heyeti 
umumiyesinin reddinin tâyini esamiyle reye 
vaz'mı teklif ederiz. 
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Karahisarı Şarki Kayseri Kırşehir 

Ali Süruri Sabit Sadık 
Kayseri Çorum Bolu 

Ahmed Hilmi Sıddık Şükrü 

Bolu Konya Saruhan 
Nuri Refik Refik Şevket 

Kozan İstanbul Karahisarı Sahib 
Mustafa Arif Ali 



Yozgad 
Ahmed 

Diyarbekir 
Şükrü 
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Bolu Dersim 

Abdullah Abdülhak Tevfik 
Saruhan 
Necati 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bravo, bravo> 
hürriyeti şahsiye aleyhinde bulunup bulunmı-
yanlar belli olsun. Hürriyeti şahsiye aleyhinde 
tâyini esami teklifi şayani dikkattir ve biz tâ
yini esamiye taraftarız. 

Riyaseti Celileleye 
Müzakere kâfidir. Bu kanunun Adliye Encü

menine gönderilmesini teklif eylerim. 
Elâziz 

Hüseyin 

Riyaseti Celileleye 
Maddelere geçilmesini teklif eyleriz. 

Mersin Karahisar 
Salâhaddin Mehmed Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında mü

zakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif ey
lerim. 

Erzurum 
Salih 

Riyaseti Celileye 
Bu kanun pek mühimdir. Sahibine Nizam-

namei Dahilînin bahşettiği salâhiyetten isti
fade edilerek merasimi kanuniyesi ikmal edilmek
sizin ruznameye alınması ve alelfevr müzakeresi 
doğru değildir. Binaenaleyh bu kanunu müs-
tacelen Adliye Encümenine havalesiyle Adliye 
Encümeninin tetkikinden geçirilmesini ve niha
yet Cumartesi günü ruznamesinde her şeye tak-
dimen müzakeresi lüzumunun reye vaz'mı teklif 
ederim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REÎS — Efendim, bir defa kanunun reddi
nin tâyini esamiyle reye kanması hulusunda 
on beş imzalı bir takrir yaddır. Evvela bunu 
reyiâlinize vaz'edeceğim, peylerinizi istimal 
buyurunua etendim. 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Usul hakkın
da bir şey arz edeceğim. Efendim takririn tarzı 
tahririnde bir yanlışlık var. Malûmuâliniz bir 
kanunun heyeti umumiyesi ya reyi işarjyle ve-

ya tâyini esamiyle reye vaz "ölünür. Tâyini esa
miyi^ reye koymak için tâyini esami talebini ha
vi on beş imzalı bir takrir lâzım. (Takrir mev
cut sesleri.) Binaenaleyh on beş imzalı bir 
takriri mevcut burada. Fakat deniliyor ki, iş 
bu kanunun reddi için tâyini esamiyle reye 
vaz 'ediniz, eğer bu takrir bu suretle kabul edi
lecek olursa bu takriri kabul edenler beyaz, 
etmiyenlerin kırmızı vermesi lâzımgelir, bina
enaleyh takririn tarzı tahriri yanlıştır. Onun 
için yalnız kanunun heyeti umumiyesinin tâyini 
esamiyle reye konması talebedilir. Zaten bir ka
nun lâyihası reye konulduğu zaman ya kabul 
edilir. Yahut reddedilir. Kabul edenler be-
yaa, reddedenler kırmızı rey verirler. Kabul 
edilmesin diye teklif yapılamaz, Nizamnameye 
muhaliftir. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Olur neye 
olmasın! 

HAKKI HÂMÎ E, (Devamla) — Teklif 
olunamaz efendim, tâyini esami talebi doğrudur. 
Fakat takrirdeki fıkra yanlıştır. Onun için 
bendeniz Reis Paşa Hazretlerinden rica ediyo
rum. Bu lâyihai kanuniyenin maddelere geçil
mesini kabul edenler beyaz, etmiyenler kır
mızı verecektir diye reye vazı buyurmasını tek
lif ediyorum. (Doğru sesleri.) 

REÎS — Efendim takriri tekrar okuyoruz. 
(Ali Süruri Efendi ve rüfekasınm takriri 

tekrar okundu.) 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

— Mevzuatı kanuniyemiz müemmen değildir. 
REÎS — Şimdi efendim, mesele, on beş ar

kadaşınız bu meselenin tâyini esamiyle reye 
konmasını bir takrirle teklif ediyorlar. Nizam-
namei. Dahilîmizde bu mevcuttur. Şimdi kanu
nun reddini arzu edenler, yani kanunun reddi 
hakkında rey verecekler kırmızı, kanunu kabul 
edecek olanlar beyaz verecektir. Lütfen, rey
lerinizi istimal buyurunuz! 

NEBÎL, Ef. (Karahisarı Sahib) — Tâyini 
esamiyi talebeden arkadaşların isimlerinin ilânı
nı talebediyorum, bunu talebetmek Nizamnamei 
Dahilî mucibince bendenizin hakkımdır, gaze
telerde göreceğim. 

REÎS — Efendim reylerini istimal buyur-
mıyanlar lütfen reylerini versinler. 

Efendim reye koĵ duğumuz meselenin netice
sinde 149 kişi reye iştirak etmiştir. 
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79 kabul, 60 ret vardır. Nisabı müzakere 

yoktur. Binaenaleyh ikinci defa reye vaz/ode-
ceğte. 

Bayezid Mebusu Hacı Mehmed Efendinin 
tam muhassasat mezuniyeti hakkındaki neticei 
ârâda, reye iştirak eden 147 kişidir. Muamele 
tamam değil, 85 kabul vardır. Demek yeniden 
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reye koyacağız. Sonra Meclis bütçesine vâki ola
cak zammiyat hakkındaki ârâda; 114 kişi reye 
iştirak etmiştir. 85 kabul vardır yine nisap yok
tur. tkinci defa reye vaz'edeceğiz. (Şu halde ek
seriyet yok sesleri) Efendim, yarın saat birde 
içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,24 

îçtimaı âti rumamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 

tkinci defa reye vaz'edilecek mevad 
Bayezid Mebusu Mehmed Efendinin altı ay 

mezuniyeti zamanında tam tahsisat alması 

Meclis bütçesine yirmi beş bin lira ilâvesi 

hakkındaki lâyihai kanuniye 
Abdülkadir Kemali Beyin, 203 ncü madde

ye müzeyyel teklifinin maddelerine geçilmesi. 
Maliye, Nafıa, Maarif vekillerinin cevapları 

Müzakere edilecek mevad 
Nevahi Kanunu. 
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