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BÎRİNCÎ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,30 

REİS — Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Memduh Bey (S ird), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim, zaptı sabık hulâsası okunacak 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Fethi Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bi-

linikat 'zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul ve evrakı varide aidoldukları mahallere ha
vale ©dildi. Ruznamenin 29 ncu malddesini teş
kil eden ikinci sınıf ihtiyat zâbitanı hakkındaki 
Kanunun tefsirine ait mazbata müstacel ruzna-
meye alındı. Mütaakiben ru'znamedeki gayri-
müstacel mevaddın müzakeresine geçilerek 
13.16, 1317 tevellüttü şiımendiıfer rmenısuibıinînin 
hizmeti askeriyelerine mütedair lâyilhai kanuni
ye mavzubahsedildi ve neticede 'bu esnan erba
bından olup da lâyihadan istifadeleri der
piş edilen telgrafçılar hakkındaki teklif ile 
teVhiden müzakeresi için tehir olundu. Badehu 
mahkûmînin Tarik Bedelâtı Nakdîsinin tecili
ne dair kanun lâyihası aynen kabul edildi. İs
tanbul'a gönderilen İstiklâl Mahkemesi Heye
tinin vazife ve salâhiyeti hakkında müşterek 

Encümen mazbatasının müzakeresine başlandı 
ve Hükümetçe vukubulan teklif üzerine Celsei 
(hafiyeye geçildi. 

(İkinci ve üçüncü Celseler hafidir.) 

Dördüncü Celse 
Fethi Beyefendinin Riyasetleriyle küşadedi-

lerek İstanbul'daki İstiklâl Mahkemesinin salâ
hiyetine dair Antalya Mebusu Râsih Efendinin 
takririnin (63) ret ve (6) Müstenkife karşı 
(89) reyle kabul edildiği Makamı Riyasetten 

ıbittebliğ Cumartesi günü içtima, edilmek üzere 
Celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Ali Fethi Siird 

Mehmed 
Kâtip 

Zonguldak 
RagıSb 
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2. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Beyin, 
mâzul "memurlar miktarının istihdam veya diğer 
bir surette tenzili veyahut mâzulîne ait muame
lâtın tevhidi hakkında bir tedbir düşünülüp dü
şünülmediğine dair Maliye Vekâletinden şifahi 
sual takriri mezkûr vekâlete havale edilmiştir. 
(6/79) 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Efendim 
Perşembe günkü müzakerede Antalya Mebusu 
Muhteremi Hoca Râsih Efendi Hasretlerinin 
takrirlerinin tâyini esami suretiyle reye vaz'ın-
da bendeniz müstenkif olarak kalmıştım. Bugün
kü zabıtlarda hem kabuller hem de müstenkif
ler meyanında görünüyorum. Tashilh buyurul-
masmı rica ederim. 

NAİM HÂZİM Ef. (Konya) — Efendim 
bendenizi maıallimlerin tecili hakkında verdi
ğim ve Heyeti Umumiyece kabul olunan takri
rim zapta geçmemiş. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Reis 
Bey! Bendeniz de müstenkifler meyanında rey 
vermiştim, hiçbir yere geçmemiş, zalbıtta dâhil 
değil. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz 
usul hakkında arz edeceğim. Reye konulan tak
rir deveut değildir. Yani celısei aleniyede reye 
konulup da kabul veya reddedilen mesele ne
dir, ortada yok. Binaenaleyh takrir aynen zap
ta geçmelidir 'ki ret veya kabul edilen mesele ne
dir anlaşılsın. 

REİS — Peki efendim, gelecek zaptın nihaye
tine ilâve ederiz. 

MÜNİR B. (Çorum) — Reis Bey müşterek 
Encümenin mazbatasında ben 'ekseriyet taraf
t a n olduğum halde •zabıtta ismim üzerine (C) 
fıkrasının da dâhil olması kanaatindeyim iba
resi yazılmıştır. Halbuki bu fıkrai muhalefet 
bendenize ait değil, Muhterem İsmail Beye 'ait
tir. Kemal Beyefendinin şerhi muhalefetleridir. 
O suretle tasvip buyurulsun! 

REİS — Efendiler, bâzı arkadaşlanmızm arz 
ettikleri bu tadilâtla zaptı sabıkın kabulünü re
yi âlilerine arz ediyorum. Zaptı sabık hulâsası
nı bu suretle tadilen kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum efen
dim. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın. Zaptı 
sabık hulâsası tadilâtiyle kabul edilmiştir. 

3. — EVREKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Zâbi-

tanı askeriyenin terfileri hakkındaki 21 Teşrini
evvel 1339 tarihli Kanuna maddei müzeyyele 
üâvesine dair teklifi kanunîsi (2/231) (Lâyiha 
Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Hukuku Aaile Karanamesinin yeniden 

mevkii meriyete vaz'ı hakkında kanun lâyihasiy-
le Burdur (sabık) Mebusu İsmail Subhi Beyin, 
Hukuku Aile Kararnemisinin mevkii meriyete 
vaz*ı hakkında takriri ve Adliye Encümeni maz
batası (1/93), (4/55) 

REİS — Ruznameye alacağız. Yalnız, encü
menden müstaceliyet teklifi vardır. Reyi âlileri
ne vaz'edeeeğim. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim bu 
mesele muamelâtı şer'iyeye de mütaalliktir. 
Şer'iye Encümenine de müstacelen havalesini 
teklif eylerim. 

REİS — Efendim Konya Mebusu Musa Kâ
zım Efendi, Adliye Encümenine gitmiş olan 
Hukuku aile kanun lâyihasının bir defa da Şer'
iye Encümeninden geçmesini teklif ediyorlar. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Bu pek müstacel bir kanundur. Encümenden 
encümene gidecek olursa sürüncemede kalır. 
Bunda gayrimüslimlere ait ahkâm da vardır. 
Mahkemelerde tatbik olunuyor. Biran evvel onu 
çıkartmak mecburiyetindeyiz. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Müstace
len baksınlar efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Müte
baki aksamına da müştereken baksınlar. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Şer'iye 
Encümenine gitmek lâzımdır; ihtisasa taallûk 
eder bir meseledir. 

REİS — Efendim bu lâyihai kanuniyenin 
Şer'iye Encümenine de gitmesi teklif ediliyor. 
Bu teklifi... 
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Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Reis Bey aynı 
•zamanda içtimai bir meseledir, Muaveneti İçti
maiye Encümenine de gitmesi lâzımdır, teklif 
ediyorum. 

REİS — Efendim Şer'iye Encümenine ha
valesini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini de reyi âli
nize arz edeceğim. Kabul etmiyenler ellerini 
'kaldırsın,. Şer'iye Encümenine havalesi kabul 
edilmiştir. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Encümende müstaeelen müzakere edilsin. 

REİS — Efendim teklifinizi reye vaz'edece
ğim. Efendim Kırkkilise Mebusu Dr. Fuad Bey 
bu lâyihanın içtimaiyata taallûku hasebiyle 
Muaveneti İçtimaiye Encümenine da gitmesini 
teklif ediyorlar. Bu teklifi reyi âlinize vaz'ede
ceğim. 

HAFIZ İBRAHİM B. (İsparta) — Doktorla
ra hiç taallûku yoktur. 

REİS — Muaveneti İçtimaiye Encümenine 
havalesini kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın. Aksini de reye vaz'edeceğim. Muaveneti 
İçtimaiye Encümenine havalesini kabul etmi
yenler lütfen ellerini kaldırsın. Muaveneti İçti
maiye Encümenine havalesi kabul edilmemiştir 
efendim. 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Şekaveti 
âdiye fiilinden mahkûm Mülâzım İbrahim Efen
dinin Mücadelei Milliyede sebkat eden hidema-
tına binaen affına dair (2/94) numaralı teklifi 
kanunisi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

Adliye Encümeni 
No. : 49 

Riyaseti Celileye 
Şekaveti âdiye fiilinden dolayı Çorum İsti

naf Ceza Mahkemesi hüküm ve ilâmı ile gıyaben 
müebbet kürelk cezasına mahkûm edilmiş olan 
Üçüncü Süvari Fırkası Karargâh Taki'm Ku
mandanı Milis Mülâzimisanisi Sungurlulu İbra
him Efendi bin Yakub'un Mücadelei Milliyede 
sebkat eden hidematı vataniyesinden nâşi affı 
lüzumuna dair Denizli Mebusu Yusuf Bey tara
fından verilip Adliye Encümenine muhavvel ve 
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinden mü-
devver teklifi kanuni mütalâa ve icabı müzake
re olundu. Mumaileyh İbrahim Efendinin âdi-
yen mürtekibi olduğu şekavet fiilinden dolayı 

tahakkuk eden mahkûmiyetinin gıyabî olduğu 
anlaşılmış ve mumaileyhin Kuvayi Milliye men-
subini hakkındaki Teşrinisani 1339 tarihli Ka
nunun dördüncü maddesinden (Dördüncü mad
de : Maznun veya mahkûm oldukları halde ken
diliklerinden veya bittahliye Kuvayi Milliyeye 
iltihak ederek hizmetlerinden istiğna hâsıl olun
caya kadar ifayı hüsnühizmet ettikleri Hükü
meti mahalliyece tahakkuk eden eşhasın kablel-
iltihak sebebi maznuniyetleri olan ef'alden do
layı takibat icra ve haklarındaki hüküm de in
faz olunmaz ve bunlardan el'an mevkuf ve mah
pus bulunanlar tahliye kılınır) istifade edece
ğine binaen tâyini muameleye mahal görülme
miş olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
namına 

Kastamonu 
Ahmed Mahir 

Kâtip 
Bozok 

Ahmed Hamdi 

Âza 
Çorum 

Mehrned Münir 
Âza 

Konya 

10 .12 .1339 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Âza 
Bayezid 

Şefik 

Âza 
Mersin 

Ahmed Besim 

Mustafa Feyzi 

REİS — Efendim Adliye Encümeni mazba
tasını reyi âlilerine vaz'edeceğim. Adliye Encü
meni mazbatasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini, reyi âlilerine vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın Adliye Encü
meni mazbatası kabul edilmiştir efendim. 

Takrirler 

1. — Bitlis Mebusu Mesul Beyin, Erzurum 
vilâyeti dâhilinde Murad nehri üzerinde kâin 
•köprünün tamiri temenniy atına dair takriri 
(4/106) 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 

2. •— Bitlis Mebusu Resul Beyin, kıdemli Yüz
başı İsmail Hakkı Efendinin affına mütaallik 
olup, Adliye Encümeninde bulunan evrakın tesrii 
intacı temenniy atma dair takriri (4/133) (Adli
ye Encümenine) 
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Evrakı saire 
1. — Divanı Muhasebat Reisveküliğine inti-

habolunan Fuad ve Reisisanüiğine intihabedilen 
Salih Vahid ve Faik beylerin teşekkürnameleri 
vardır. 

BEİS — Okunacak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Divanı Muhasebat Riyaseti Ûlâsma intihap 
sureciyle Meclisi Âli tarafından hakkı âcizanem-
de ibraz buyurulan ve hayatı memuriyetimin en 
parlak safhai iftiharını teşkil eden teveccüh ve 
itimada arzı teşe'kküratı vecibe bilir ve bu iti
madın devamı millet ve memleket için hidematı 
nafıa ifasına masdar ve sarf olunacak mesainin 
tevkifatı ilâhiyeye mazhar olacağı imanı tam-
miyle işbu itimat ve müzaheretin idame ve tak
viyesine çabşımayı rehber ittihaz eylediğimi arz-
eylerim efendim. 

15 Kânunuevvel 1339 
Divanı Muhasebat 

Reisievveli 
Fuad 

Türlkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Divanı Muhasebat Reisisaniliğine intihabı 
çakeranem hakkında Heyeti Celilece izhar bu
yurulan itimada hasraten teşekkür ve bilvesile 
arzı tazimat eylerim efendim. 

Salih Vahid 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Divanı Muhasebat Riyasetisaniyesine intihap 

suretiyle hakkı âcizide ibraz buyurulan teveccü-
hat ve itimada arzı şükran ve Meclisi Âlinin 
müzaheretine istinaden bütün hayatı memuri
yetimde olduğu gibi millet ve memleketin mena
fime ait vazaifi hüsnüifaya hasrı mesai eyliye: 

ceğimi arz ederim? Efendim Hazretleri. 
Divanı Muhasebat Reisisanisi 

Faik 

2. — Sinob Mebusu Dr. Rıza \Nur Beyin İs
tanbul'dan, müessesatı sıhhiye ve darüleytanılar 
hakkında Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letine mütekaddim raporu. 

REİS — Taıbı ve azaya tevzi olundu. 
VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey bu raporu 

yalnız okumakla mı kalacağız, yoksa mevzuu-
bahs'olaeak mı? 

REİS — Ruznameye alınıp alınmaması He
yeti Celilenin takdirine ait bir meseledir. 

Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Efendim vak
tiyle darüleytamlar meselesi münakaşa edildiği 
vakit, bendemizin şahsan bizzat gidip orada tet-
kikat yapmam Meclisi Âli tarafından emir bu-
yurulmuştu. Orada o tahkikatı yaptım. Bilâha-
ra Vekâletten infisalim sebebiyle raporu Sıhhi
ye Vekâletine gönderdim. Falkat zannediyorum 
ki, rapor Sıhhiye Vekâletinden ziyade Meclisi 
Âliye aittir. Çünkü Meclisi Âlinin kararı vardır. 
Onun için bendenizin İstanbul'da olan bu tetki-
kaıtıma ait raporun burada okunmasını ve ıttıla 
hâsıl olmasını Meclisi Âliden talöbederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozolk) — Ruzna
meye alınsın da münasip bir günde müzakere 
edelim. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim da
rüleytamlar meselesi hakkında bir anket yapıl
ması lüzumu dermeyan edildi, lüzum yoktur. 
Vekâleti âidesi lâzumgelen muameleyi yapar, 
icabedenleri tecziye öder denilmekle geçildi. 
Rıza Nur Beyefendi neticei teftişatmı tesbit et
miş, bizzat veya bilvasıta bir rapor ihzar etmiş
tir. Vekâleti hâzıraya bütün raporları verir, 
orada baikılır. Meclise mal olmuş ve Meclisten 
bizzat gidilmiş ve Mecliste münakaşa edilecek 
bir hal ve bir karar yoktur. Rapor Vekâlete gi
der. Vekâlet icap ve iktizası ne ise ona göre 
hareket eder. 

REİS — Bu rapor manzuru âlileri olmak 
üzere tabı ve tevzi olunmuştur. Tabiî ayrıca 
okunmasına lüzum yoktur. Ruznameye alınma
ması meselesi de Meclisi Âliye aittir. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Yalnız 
Meclisi Âliyi tenvir edecek bir noktası varsa 
Dr. Rıza Nur Beyefendi tenvir ederler. 

REİS — Efendim, 

Sualler ve cevaplar (devam) 
2. — Bolu Mebusu Mehmed Vasfi Efendinin, 

darüleytdm talebesinin mâruz bulundukları ah
vale karşı ne gibi tedabir- ittihaz edildiğine dair 
sualine Sıhhiye Vekili Dr. Refik Beyefendinin 
cevabı (6/68) 

Riyaselti Celileye 
Bu vatan ve bu millet için fedayı hayat ede

rek en mukaddes vazifesini ifa ederken en kıy
metli metrukâtmdan olan evlâdını bu milletin 
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himayei şefkatine tenk eden şüheda evlâdından 
bir kısmı kalîi olan darüleytam talebesinin mâ
ruz kaldığı ahvali elime hakkında yapılan bir 
suale cevaben Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletince tetlkikat yapılacağı ve bu mektep
lerde hâlâ yürekler sızlatan ahvale meydan ve-
rilmiyeceği ilki mah mukaddem muvacehei Mec
liste vadedilmesine rağmen hâlâ bu mekteplerde 
bu milletin ulviyetiyle kabili telif olmıyaca'k 
derecede bâzı ahvali nâlâyıka aralık, aralık yü
reklerimizi sızlatmaktadır. Sıhhiye Vekâletince 
şimdiye kadar ne gibi tedabir ittihaz edildiğinin 
şifahen beyanını arz ve teklif eylerim. 

Bolu Mebusu 
Mehmed Vasfi 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. REFİK B. (İstanbul) — Efendim, 
muhterem Bolu Mebusu Mehmed Beyin, darül-
eytamlarm vaziyeti ve yetimlerin ahvali hak-
'kında bendenizden şifahi sualinden dolayı bi
raz mufassalca malûmat vererek Heyeti Celile-
nizi tenvir etmek isterim. 31 Teşrinievvel 1339 
tarihinde vekâleti deruhde ettiğime nazaran 
bugün kırıkbeş gündür. Bu kırkıbeş günde yapı
lan ahvali ve darüleytamlarm bâzıları hakkında 
vâki olan ihzaratı ve muamelâtı Heyeti Celile-
nize arz edeceğim. 

Efendim, elimizde mevcut darüleytamlar, 
mülhak bütçe ile idare edilmek üzere İstanbul 
darüleytamları namı altında beşi İstanbul'da ve 
on tanesi de umumi bütçeye dâhil olmak üzere 
Anadolu darüleytamları namı altında olup ye
kûnu onbeşe baliğ olmaktadır. Bundan iki ta
nesi kızlara mahsustur. İstanbul darüleytamla-
rmm kadrosu (3 300) üzerine mürettebolup el-
yevm Selanik'ten gelip bu darüleytamlara tevzi' 
edilen (163) yetim dahi dâhil olmak şartiyle ta
lebelerin yekûnu umumîsi (2 957) dir. Anadolu 
darüleytamları on tanedir. Arz ettiğim gibi bun
ların da umum kadroları (3 100) üzerine müret-
teptir. Yekûnu umumîleri dahi (2 660) talebe
den ibarettir. Bu darüleytamlarm ahvali umu-
miyei sıhhiyelerine gelince; İstanbul ve Anadolu 
darüleytamları namiyle ikiye ayırdığımız bu da
rüleytamlarm ahvali umumiyei sıhhiyeleri - ben
deniz için - şayanı şükran bir vaziyettedir. Me
selâ son ayların vekayüni nazarı dikkate ala
cak olursak şimdiye kadar şayanı dikkat olmak 
üzere yalnız Kayseri. Darüleytammda birkaç le-

kelihumma vakası görülmüştür. Bunlardan ve
fiyat vukubulmamıış süratle, vakit ve zamanın
da lâzımgelen âcil tedabire tevessül edilmiş ve 
derhal önüne geçilmiştir. Bundan maada darül-
eytamlarda elyevm emrazı sâriye yoktur. İs
tanbul darüleytamlarına gelince : İstanbul'da 
mevcut beş darüleytamın yekûnu olmak üzere 
arz ettiğim (2 957) talebeden elyevm Etfal Has
tanesinde tahtı tedavide bulunan yalnız kırkbir 
talebe ve tâlibemiz vardı. Bundan haricolmak 
üzere ufak yaralar veyahut herhangi bir müs-
hil almak dolayısiyle mevcudolan revirlerde, 
yani birer ikişer gün yatılacak yerlerde de alt
mış talebemiz mevcuttur. Heyeti umumiyesini 
nazarı dikkate alacak olursak İstanbul darüley-
tamlarmm hasta mevcudu yekûnu umumîye na
zaran hiçbir zaman yüzde, bir adedi sahih onda 
üçü geçmez. Malûmuâlileri müçtemi' olan yer
lerde, mekteplerde, kışlalarda ve sairede hasta
lık tabiî olmak üzere daima yüzde dört ve beş 
olarak bulunur. Çok şükür darüleytamlanmiE-
da bu miktar yüzde birbuçuğu hiçbir zaman te
cavüz etmiyor - Elyevm darüleytamlarm bulun
duğu vaziyeti Heyeti Celilenize arz ediyorum -
Elyevm bundan haricolarak İstanbul darüley-
tamlarmda (Tırahom) denilen göz hastalıkların
dan dolayı vaktiyle bir muayene yapılmış (793) 
talebe, (13) müstahdem ve (3) muallimin bu 
hastalikla malûl olduğu görülmüş, bunların he
yeti umumiyesinin Beykoz Darüleytamına nak-
dilmek üzere teşebbüsatta bulunulmuştur. 

Beykoz Darüleytammın bir kısmında mev
cudolan salim talebe diğer darüleytamlara tak
sim edilmiş, diğer darüleytamlardaki hasta ta
lebeler de bu darüleytama getirilmiştir. Kız da-
rüleytamlarından mevcut hastaların nakli de 
elyevm yapılmaktadır. Çünkü diğer darüleytam
lara nakilleri için kadro müsait değildir. Mev
cudunu yediyüzelliye iblâğ etmek suretiyle İs
tanbul'da bulunan sanat ve sin itibariyle bu da
rüleytama verilmesi lâzımgelen talebeyi (Biga-
dos) Darüleytamma naklederek (Beykoz) Da
rüleytammın bir kısmını da bu tırahomlu kıl
lara tahsis ediyoruz ve bunlar burada bir mü
tehassısın tahtı 'tedavisinde olmak üzeredir. 
Bundan haricolmak üzere ahvali sıhhiye moktai 
nazarından İısitanlbuPda mevcudolan 2 900 da
rüleytam talebesinden 11 tane de Veremli ta
lebe varıdır. Bunlar da hias'tahanelerdedir. Üç 
bin ikisi iç erlisinde onibir kişinin bulunması, 
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zannederim, çok değildir. Onun için bu husus
ta Mehmed Beyefendinin buyurduklarr gibi da-
rüleyitam talebesini elıyevm ahvali sıhhiye nok-
tai nazarından pek fena bir vaziyetıte gös
termelerini bendeniz kabul edemiyorum. 

Efendim danüleyltamlar hakkında Teşrini
sani iptidasından bugüne kadar yapılan işler 
hakkında Heyeti Celilenize izahat vereceğim. 
İstanbul darüleyitamlarmın bendeniz vekâlete 
geldiğim zaman Teşrinievvele kadar tahsisat
larının verilmiş olduğunu gördü/m. Bu beş da-
rüleytamm Şubat gayesine kadar tahakkuk 
edecelk olan masarifi iaşe ve saireleri için 
112 500 lirayı tamamen Maliyeden talebettim. 
Bundan on gün evvel ellibin lirasını verdiler. 
Diğer 62 500 lirasını da birkaç gün zarfında 
göndereceğiz. Bu suretle İstanbul darüleytam-
larınm sene nihayetine kadar olan tahsisat
ları tamamen tesviye edilmiş olacak ve bu su
retle 'kendilerinin ihtiyaçları temin edilecektir 
ve bu paradan bagJka siene nihayetine kadar 
birşey verilemiyecek. Bu parayı tesviye ile 
beraber kendilerine mevaddı gıdaiyenin iddi-
harı, elbise ve tesisat noksanlarının ikmali em
redilmiştir. İstanbul darüleyftamlarınm elbise 
ve teçhizatı ndktai nazarından noksanları az
dır. Müreffeh bir vaziyettedirler. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurulm) — Anadolu her 
vakit zavallı kalıyor. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (De
vamla) — Arz edeceğim efendim, müsaade bu
yurunuz! Bununla beralber hergün yaptığı
mız takibat ve mütemadi teftişat ve tefehhus-
la bu noktaların da ıaz zamanda ikmal edilece
ğini anlıyorum. Bundan başka efendim İstan
bul'da Valdebağı Darüleytammda müdahhar 
bulunan alât ve edevatı Halıcıoğlu Darüley
tamına vermelk suretiyle bir marangozhane 
tesis 'ettik. Teslim edilen alât ile" bu maran
gozhane kısmı halkikalten teçhiz edilmiş ve bir 
dârussınaa halini almıştır. Yukarda arız ettiğim 
veçhile İstanlbul darüley tamlarına Selanik'ten 
gelen yüzaltmış yetim alındı, buralara tevzi 
edildi. Bunların içinde ve diğer darüleytam ta
lebesinden sinni ve sanatı nazarı dikkate alına
rak yetmişiki tanesi tefrik edildi ve (Bigados) 
Darüleytamına gönderildi. Bu suretle bunlar 
arazi üzerinde çalışacak bir surette kendileri
ne lâzıımgelen traktör ve saire temin edilmiş
tir. Bundan başka, Maarif Vekâletine müna-

caalt ettik. Tahisillermi ikmal eden Çağlryan 
D a rül eytamımdan 45, Velidebağı Darüleytaımm-
dan 31 ki eem'an 76 talebeyi Edirne, Konya, 
Adana darülmuallimatlarına sevk ettik; fealbul 
ettiler. Keza ikmali tahsil eden on • talelbeyi 
de Bursa Darülmuallimînine gönderdik Keza 
ahiren Maarif Vekili Beyefendiyle görüşerek 
derecei 'tahsil itibariyle darülımuallimînlere gi
rebilecek bir kaJbiliyette olanların hemen bil-
dirilmıesini darüleytamlara tamımı ettiım. Bu 
suretle cevap aldı'kça Maarif Vekâlettkıe müra-
cat ederek tensip buyuracakları darüimuıalli-
mînlene bu efendileri kabul ve tevzi etıtirecie-
ğim. Bundan başka Müdafaa! Milliye Vekâleti 
de leylî askerî rüşdiye mekteplerine talebe ka
bul edecektir. Bizden yüzelli talebe alacaktır. 
Bunların da şerait dairesinde tefrik ve şevk
leri derdesttir. Anadolu darüleytamlaTi hak
kında bir ay zarfında yapılan muamele, Ana
dolu darüleyitaımlıarıının mevcut tahsisatından 
Ağustos nihayetine kadar umum darüleytam-
larm borçları olan 18 355 lirayı tevzi ettıük. Ke-
zalik Kânunuevvel, Kânunusani, Şubat iaşele
ri olmak üzere 68 910 lirayı da darüleytamlara 
verdik. Bundan başlka beher talebe için tahsi
sat, illbas ve teçhiz ımasrafı olmak üzere yir
mi beşer liradır. 54 200 lira da darüleytam ta
lebelerinin ilıbas ve teçhizi için tevzi etltim. Bu 
suretle Anadolu darüleytamlarmım ilbas ve teç
hizi için 142 085 lira sarf edilmiştir. Bunun ha
ricinde İzmir darüleytamımn tamiri için 6 400 
lira, Tirilya Darüleytamımn tamiri için 2 000 
Erzurum Darüleytamına muavenet olmak üze
re 1 500, Sivas Darüleytamına muavenet ol
mak üzere 4 000 İzımir Irda'hanesine de 1 500 
lira muavenette bulunduk. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — İzmir'e ne ka
dar efendim? 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (Devam
la) — Kezalik büyük darüleytamlarımızdan 
biri olan Adana Darüleytamı çocuklardan an
cak bir kısmını istiabedebildiği anlaşıldığı ci
hetle bu darüleytaımm naksanını ikmal etanek 
için masarifi inşaiye olmak üzere yirmibin Ura 
tahsis edilmiş olup, verilmek üzeredir. Bu su
retle bilûmum darüleytamlara bugüne kadar 
yapılan masraf 290 bin lirayı mütecavizdir. 
iCezalük efendiler! Bu müddet zarfında yapı
lan işlerden biri de (Tirilya) Darüleytanıınnn 
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yakınında Maarif Vekâletine aidolup bize terk 
edilen iki binayı dahi bu şeye tahsise teşebbüs 
ettik. İki bin lira da bunların ikmali inşaatı 
için verilmiştir. Kozalik bu müddet zarfında 
efendiler! (Tirilya ve Bigados) darüleyıbamla-
rının teftişine ihtiyaç hâsıl oldu. Buralara mü
fettiş göndendim. 

Efendim, şu <anz •ettiğim ufak ufak mesailin 
Iheyeti umumiyeısini bir araya toıplıyaeaık olur
sak anlaşılıyor ki bunların terfihi hâli noktai 
nazıarı taımıaımen talklbedilmîiştir. Yani 'icabına 
tevessül olunmuştur, Yani talebeyi mekteplere 
verdik, darülmuallimînlere, sanathanelere ver
dik, ve saire ve saire.. Bundan başka darüiey-
tamlardan çocukların sanatkâr, usta, müfid bir 
adam, hayat adamı, iş adamı olaralk çıkıp ha
yatı 'hariciyede maişetimi temin edecek surette 
yetişmeleri ve âtilerini tamin edecek surette 
teşkilât yapılmasını ve darül eytamların bulun
dukları mahallerde teşkil edecekleri imalâtha
neyi tesibit etımeiyi ve darüleytaımların okuma 
ocağından başka hir sanat ocağı haline icra
ları hakkında tetkikaıt yapıyoruz ve bunu da 
ayrıca Heyeti Celilenize zamanı geldiği vakit 
arz edeceğim. Bendenizin düşündüğüm en mii-
ıhim mesele bıu darülteytamları bir manivela 
ile kadnrır gibi birdenbire nakle imkân yoktur: 
gerek vesatin mefkudiyeti ve gerek clarüleytam-
larm vaziyeti itibariyle.. Onun için düşündüğün; 
en mühim nokta darüleytamların bugünkü va
ziyetini ıslah edecek, çocukların ahvalini terfih 
edecek ve Meclisi Âlinin kemali şükranla gör
düğüm alâkasına lâyik surette çalışmaktır. 

Bittabi' takdir buyurursunuz ki bütün vasa-
itin tekmili zaman meselesidir. Elimize geçecel' 
vasaiti zaman nisbetinde istimal ederek bu da 
rüleytamları arzu edilen güzel bir şekle ifrağ et
mek mümkün olacaktır. 

Efendim Meclisi Âlice müttehaz karara tev
fikan İstanbul'da darüleytamlar hakkında icra 
edilen tetşkikat da şimdi mevzuubahsoldu. Selr 
fi Muhteremim Rıza Nur Beyefendinin bu mese
leye mütedair olarak vermiş olduğu raporlar ta-
bolundu ve Heyeti Celileye, azayı kirama tevzi' 
edildi ve bunun harici olarak selefi âcizi Müşra-
rünileyh Hazretleri İstanbul darüleytamlarmm 
mebdei teşekkülünden bize intikaline kadar ge
çen zamanda cereyan eden muamelâtı tetkik et
mek, bunların içerisinde şayanı dikkat olanlarını 

ayrısak, hakikaten bu darüleytamlarm teşek
külün den düze kadar geçen zamanda vâki olmuş 
suiistimalât ve eşhas yedinde kalmış hukuk var
sa bunları tesbit etmek ve hattâ bendenizin işit
tiğime göre darüleytamlar hakkında bâzı deavi 
ikame edildiği halde bunların takibedilmediği 
cereyanı muameleden. anlaşılıyor. Darüleytam
larm mebdei teşekkülünden bugüne kadar he-
sabatın tasfiye muamelesi yapılmak üzere bir 
de komisyon teşkil edilmiş ve bu komisyona iş
tirak etmesi lâzımgelen âza ikisi Sıhhiyeden, 
birisi Meliyeden ve birisi Dahiliyeden olmak 
üzere dört müfettişten meteşekkildir. Maliye 
müfettişi, Vekil namına icrayi teftişe salâhiyet-
tar olduğu için komisyona iştirak edip etmemek 
meselesi vekâlete geldiğim aaman Başvekâlete 
arz edilerek Heyeti Vckilece Maliye müfettişinin 
de bu komisyona iştirak ederek bu meseleyi tes
bit etmesi tahtı karara alındı. Çünkü heyeti 
mecmuası bir kül teşkil ediyordu. Bu komisyo
nun vazifesi uzun sürecektir. Çünkü eline al
dığı iş uzun zamanın icraatına aidolup uzun 
müddet tetkikatı icabedeeektir. Tetkikatm neti
cesinde eğer muhateb varsa muhateb tutulacaktır. 
Eğer iyi iş gören varsa bittabi' taltif olunacak
tır. Bendenizin mâruzâtım bundan ibarettir. 

MEHMED VASFİ Ef. (Bolu) — Muhterem 
arkadaşlar iki, ikibuçuk ay evvel hemen aynı 
beyanata yakın bir beyanatı da Rıza Nur Beye
fendiden dinlemiştik. Bunlar iyi bir temenni. 
Yalnız şu cihet hatırdan çıkmasın ki temnni 
ile husul arasındaki intizardan hâsıl olacak za
manlar bu yavrucıkları ifna ediyor. Canlı bir 
misali Mekteplerin sekizbiıı mevcudu var. Bu 
sekizbm mevcuttan bugün üçbini mevcuttur 
Teni!misti. Bendeniz sormuştum ki beşbin mev-
•uıt ne olmuştur? Demişlerdi ki henüz tetkikat 
icra etmedim. Çok rica ediyorum, beşbin mev-
'iıt.... Bu lira değil, evlâdı vatandan beşbin can. 

Her biri mukaddes foirer vedia olarak ortadan 
kaybolup da makamı aidinin ne olduğunu bil
mediği candır. Kendi hesaltüma çok beyanı te
essür ve teessüf ettim. Şimdi bugünkü hesalba 
göre Refik Beyefendinin beyanatına göre, bu 
üç bin kişi 2 957 kişi olarak gösteriliyor. Yi
ne anlaşılıyor ki, şu iki ay içerisinde ikiyüze 
yakın kayıp var. Nedir, bunlar ne oluyor? Mek
tepten çıkıyorlar ,mı, ölüyorlar mı, bir yere mi 
gidiyorlar'? Ne olduğu malûm olmuyor. İhti
mal ki, Meclisi Âli de, Heyeti Celilenizde böy-
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ie sathi ve basit bir surette verilen cevapla ik
tifa ve sükût etmiyec ektir. Bunları anlıyae ak
tır. Sonra beyanatı âliyelerinden anlıyorum ki, 
esaslı bir tedbir alıyorlar. Bu şayanı teımenni 
ve şükrandır. Yalnız demin dediğim gibi te
menniyle husul arasında kaybolan zamanlar 
bize pek çok vücutları kaybettiriyor. Ezcümle 
o vakitki müzakerede Hamdullah Subhi Bey
di zannederim;» ihmal etmeyiniz arkadaşlar ri
ca ederim, bu resmî vaitlerle bunları imhal et
meyiniz, İçimizden üç - dört kişinin intihabiyle 
vücuda gelecek bir heyet bu yavrucaklarla, bu 
'işle meşgul olmak için İstanbul'a gitsin, tetki-
kat yapsın, bu yavrucakları görsün' diye bir 
teklif yapmıştı. Bendeniz bu teklifi tekrar edi
yorum ve Vekil Beyefendinin beyanatından an
laşılıyor ki, kendileri de bir esas dâhilinde yü
rümek istiyorlar. 

NEÖİB B. (Mardin) — Rapor vardır. Rıza 
Nur Bey gitti, rapor yazdı. 

MEHMED VASFİ Ef. (Devamla) — Evet 
gittiler, raporlarını yazdılar. Bendeniz tetkik 
ettim. O rapor da müsmir ve katî olarak şöy
le yapılırsa bu olur diye bir şey söylemiyor. 
Heyeti Oelileniz tetkik eder. Ben kendi kana
atimi söylüyorum. O rapor bugün bize, bir 
hattı harekât takibedip de bu yavruları bu
günkü hâlden kurtaracak bir vaziyeti îmâ ve 
işrabetmiyoır. Sonra Refik Beyefendinin beya
natları, o makamı âlinin kendilerine bahşettiği 
sıfat ve resmiyet itibariyle, alelûsul merasimin 
takiibedilmesi itibariyle yapılmış bir şevdir. Fa
kat kendilerinden çok temenni ederim - vaka 
zamanları pek azdır, 31 Teşrinievvelden itiba
ren bu işe başladıklarına nazaran pek az bir 
zaman geçmiştir - bu iş~ ile az - çok, hiçolmaz-
sa ciddî bir surette alâkadar olsun ve hiçol-
mazsa... Bu iş için birçok muhabere cereyan et
miş ve sudahval ile iştihar etmiş mektep müdür 
ve muallimleri hakkında birtakım tetkikat ve 
tâmikat başlamış olduğunu zannederim. Fakat 
benüz daha başlamadığını anladım. Sonra efen
dim! Bu sekkibin mevcuttan 2 957 mevcut kal
dı denilen bu efendiler içinde yediyüz efendi
nin malûl olduğu söyleniyor. Çok rica ederim 
biraz düşünelim. Üçbin mevcut içerisinde ye
diyüz kişide göz hastalığı zuhur edince, mes'ul 
bir makam nasıl oluyor da bu yediyüz mevcu
du istihfaf ediyor? Ben kendi hesabıma bunu 
istihfaf edemem. Üçbin mevcutta bu yediyüz 

i mevcut aşağı - yukarı nisbet edilirse epeyce 
bir şeydir. Binaenaleyh üçbin mevcutta yedi
yüz kişi hasta olmuştur. (R/up'u sesleri) O hal
de bunların hepsini kör ettikten sonra mı bu 
çocuklara elimizi uzatacağız ? Kendilerinin be
yanatı şayanı şükrandır. Fakat Heyeti Gelile-
nizden ricam şudur ki, müsmir olmak üzere 
vekâletin resmî makamlardan aldıkları müfet
tişlerle, muavinlerle yapacakları bu işte Mec
listeki arkadaşlarımızdan üç yahut iki İrişinin 
refakat ettirilmesi... Buna katî bir netice ver
mek suretiyle bu iş tetkik edilsin. Ve biran ev
vel meseleye nihayet versinler. Sonra Bigados 
D arüley tamından bahis buyurdular. Bigados 
Darüleytamı meselesini bundan bir kaç gün ev
vel gazetelerde gördük. Bu hâl fecî bir haldir 
ve her kalbi sızlattı ve tazallüm eden mektep 
talebesi mektepteki açlığından şikâyet ediyor-

l du. Sonra efendim bugün bir mektup alıyo-
| rum. Bu mektup yanımdadır. Zaten bu sual 

takriri dolayısiyle Akşam Gazetesi de bu mese
leyi yazmıştır. Bu mektupta deniliyor ki, mek
tepten 15 Teşrinisanide 50 çocuk «Siz hariçte 
geçinebilirsiniz» diye kolundan tutulup atılı
yor. Elli tane çocuk onaltı yaşlarında mektep
te tahsil ederken, siz hariçte maişetinizi temin 
edersiniz diyerek kolundan tutulup atılmak 
ne gibi neticeler tevlideder? Bunu Heyeti Celi-
lenin takdirine bırakırım. Bunlar losturacılığa 
henüz alışmamışlardır ve aynı zamanda serma
yesi yoktur. Mektepten çıkmış; bugün iki kutu 
boya almak için bile parası yoktur. Günden 
güne işsizlerin adedi çoğalan şu bizim memle
kette az - çok mektep tahsili görmüş efendile
re el açtırmak bilmem doğru mudur, değil mi
dir? Onun için netice olarak şu makamda - za
manı âlinizi fazla ziyaa uğratmamak için - tek
lifim şu beyan buyurdukları heyet içerisine ar
kadaşlarımızdan iki veya üç kişi Heyeti Celile-
nin tensibedeceği arkadaşlar da dâhil olmak 
üzere bu işe bir an evvel çaresaz olmaktır. Yok
sa buradaki felâket günden güne tezayüdediyor ve 
yürek acısı günden güne azalacağı yerde yük
seliyor. Bunu teklif ediyorum. Başka bir sözüm 
yoktur. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
! VEKİLİ Dr. Refik B. (İstanbul) — Efendim! 

Bendeniz Heyeti Celilenize temennilerimi sırf 
j tetkik bahsine bıraktım. Yapılan işler ne ise 
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onları musibet olarak Heyeti Celilenize arz et
tim. Bittabi bendenizin de temenni ettiğimi Da-
rüleytamların iyi olmasıdır. Bunların bir gün
de iyi olsun demekle iyi olmıyacağını Heyeti 
Celileniz de bilir. Sonra ikinci bir şeye cevap 
vermeMiğim mecburiyeti vardır. Efendiler, İs
tanbul'daki daraleytamlar Hükümetimize geçti
ği vakit - ki 9 Teşrinisani 1338 tarihinde - Bo
kuz darüleytam varmış İstanbul'da. Bunların 
'kadrosu üçbin beşyüzellidir. Seıkizîbin değil
dir. İstanbul'da mevcudolan. 

Dr. EIZA NUR B. (Sinob) — Bütün Ana
dolu dâhil olduğu halde. 
- SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (Devam
la) — 9 darüleytam Teşrinisanide bizim elimi
ze geçtiği zaman 3 550 kadro içinde mevcudo
lan yekûn 3 123 idi. Arz edebildim mi efendim? 
Binaenaleyh ortada ne kayıp vardır, ne de baş
ka birışey vardır. Efendiler! Darüleytaımlar her 
'gün bildiğimiz mektep kadrosu gibi duran bir 
ışey değildir. Buruların içinden darülsinaalara 
iç ikanlar vardır. Taşra darüleytaınılarma giden
ler vardır. Memuriyet alanlar vardır. Hastaneye 
gidenler vardır. Velhâsıl her gün bir hareket 
vardır. Bugünün salbah yekûnu ile afeşam ye
kûnu arasında bile tahalüf olan bu gibi mües-
sesatta aradan aylar ve seneler geçtiği halde 
aradaki ufak bir farkı bizim zararımız olarak 
kaydetmek, zannederim, Heyeti Celilenizin kail 
olamıyacağı bir meseledir. Bendeniz buradan 
müspet vekayiden bahsettim. Buyurdular ki, 
memurin silsilesinden gelen malûmat vardır. Ben
deniz size en müspet ve en hakiki malûmat ne 
ise onu arz edeceğim. Bittabi' bunun içerisine 
hayali hiçbir şey ilâve edemezdim ve bittabi' söy
lediğim malûmat da birbuçuk aydan beri cere
yan eden vekayi ve muamelâtın neticesidir. Ve 
bittabi' birçok dosyaların hulâsasıdır ve bu dos
yaların okunmasını Nuri Bey istiyor. Ve bu dos
yaları da beraber okum aklığımı arzu ediyordu. 
Mahmud Beyefendi! 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bize geç
tiği zamandan bugüne kadar ne kadar kişi öl
müştür? 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. REFİK B. (De
vamla) —•' Sonra göz hastalıkları hakkında yedi-
yüz rakamını istihfaf ettiğimi söylediler. Kati
yen bendeniz istihfaf etmedim. 700 rakamı bü
yük bir rakamdır. Hakikaten bu 700 göz hasta
sının bakımsızlığı ve bir arada toplanması haki
katen bir meseledir. Fakat arz ettiğim gibi He
yeti Celilenize tekrar arz edeyim ki: Haziran 
1339 da yapılan muayenede yekûn azalmıştır. 
Arz edebiliyor muyum? Fakat yine vardır, yok 
değildir. Tabiî; bu müzmin ve uzun süren bir 
hastalıktır ve bittabi biz hepsini kör etmek hatı
rımızdan geçmez. Sonra teftişe birkaç arkadaş 
göndermek meselesini mevzuubabsettiler. Efendi
ler! Darüleytamın kapıları açıktır. Herkes gider. 
Tetkikat icra eder. Yalnız çok rica ederim. Bu 
teftişatm neticesini, mesul olan bendenize bildir
sin. Sonra bir mektuptan buyuruldu. Darüley-
tamdan çıkarılanlar hakkında: Bendenizin elim
de Heyeti Vekilenin 5 Kânunuevvel İ338 tarihli 
darüley tamlar hakkında bir Talimatnamesi var
dır. Bunun dokuzuncu maddesinin (B) fıkrasın
da tahsili iptidaiyi ikmal etmeden, 14 yaşma ba
liğ olan zükûr talebinin mektepçe kendisine ha
riçten bir iş bulmak ve bir maişet temin edilmek 
şartiyle müessese ile alâkaları kat'olunur, diyor. 

Efendim! Bendeniz Heyeti Celilenize daha 
, birçok malûmat arz edebilirim ki: Kendileri her 

hangi bir müessesede çalıştıkları ve yevmiyeleri
ni çıkardıkları ve elyevm mektep kasalarında bir 
sermaye de bulunduğu halde darüleytamlardan 
çıkarılmak korkusu karşısında bulundukları mü-

J esseselerden kendilerini tard ettirmek istiyenler 
i de vardır. Mektubu lütfederseniz bu hususta lâ-
| zımgelen malumatı daha mufassal olarak bilâha-
I ra arz ederim. 

REİS — Efendim! Mevzuubahis sual hakkın
da Muş Mebusu Osman kadri Beyin takriri var
dır. Sual ve cevap üzerine takrir verilmek usu
lümüze mugayirdir. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Sual ve ceva-
] ba dair değildir. 

REİS — Peki o halde efendim! 
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4. — AZAYI KİRA» 

1. — Mezuniyetler hakkında Divanı Riyaset 
kararı 

REÎS — Divanı Riyasetçe bâzı rüfekaya ve
rilmiş izinler vardır. Bâzı mazeretlerine binaen 
onu Heyeti Celilenize arz edeceğim. 

Heyeti mumiyeye 
9. Âtide esamisi muharrer azayı kiramın hi

zalarında muharrer müddetlerle mezun adleri 
15 . 12 . 1339 tarihli Ondördüncü îçtimamda 
Divanı Riyasetçe tensibedilmiş olmakla Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur efen
dim. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Ali Fethi 

Ferid B. (Çorum) — Birbuçuk ay (Tabip ra
poruna müsteniden) 

1. — Zafer ve sulh şerefine erbabı şekavetle 
fiili şeni' mahkûmları müstesna olmak üzere sü
lüsüm müddeti cezaiyelerini ikmal eden mahkû-
mînin bakıyei müddeti cezaiyelerinin affına ve 
müebbet kürek ve kalebentlik ve nefye mahkûm 
olanların cezalarının onbeş seneye tahviline dair 
kanun lâyihası (1/229) ve Bozok Mebusu Hamdi 
Beyin, affı umumî ve müecceliyeti askeriye hak
kında kanun teklifi (2/58), ve İstanbul Mebusu 
Abdurrahman Şeref Beyle rüfekasının affa ait 
lâyihaların bir araya toplanarak affı umumîye 
tahvili hakkında takriri (4/110) ve JJrfa Mebusu 
Şeyh Safvet Efendinin affı umumîye mütaallik 
lâyihaların müstacelen müzakeresi hakkında tak
riri (4/113) ve Adliye Encümeni mazbatası (1) 

REÎS — Efendim! Bugün ruznamemizde 
Büyük Millet Meclisine âza intihabedilecek olan 
bilûmum mensubimi askeriyenin tabi olacakları 
muamele hakkımdaki (4/43) numaralı Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatasiye ve teklifi kamı-
nîsiyle Karnımı Esasi Encümeni mazbatası var
dır. Bundan maada Affı Umumi Kanunu vardır 
ki, heyeti umumiye'si hakkında bâzı rüfekamıız 
söz almıştır. (Affı Umumî Kanununu müzakere 
edelim sesleri) O halde Affı Umumî Kanununun 

(1) Evveliyatı 65 nci İçtima zaptındadır. 

!L MUAMELÂTI 

Ali Rıza B. (istanbul) — Yirmi gün 
Ağaoğlu Ahmed B. (Kars) — Birbuçuk ay. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 

Ferid Bey (Çorum) ve Ağaoğlu Ahmed Bey 
(Kars) a mazeretlerine binaen, Ali Rıza Beye de 
sırası gelmiş olmak hasebiyle mezuniyet veril
miştir. Şimdiye kadar usul ve teamül ayrı ayrı 
reye konur. 

REÎS — Efendim hepsi bir. isterseniz ayrı 
ayrı reye koyalım. (Hayır sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Mezuni
yet almadan gidenler de var. Onlar da bunun içe
risine ithal edilmiş. 

REÎS — Reye vaz'ediyorum. Kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

müzakeresine başlıyoruz. (Sözlerimiz vardı ses
leri) Sözleriniz mahfuzdur. Efendim affı umu
mî hakkında söz almış olan rüfeka lehinde, aley
hinde olmak üzere söz istemişlerdir. Şimdi le
hinde olmak üzere Süleyman Si'rrı Beye söz ve
receğim. Lehinde söyliyecektiniz değil mi efen
dim? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Evet 
efendim. Adliye Encümenince tertibedilen bu 
Affı Umumî lâyihası, başlıca üç ahkâmı ihtiva 
ediyor. Birincisi; maznunların nısıf cezalarının 
affı ikincisi; maznunların ecz al arının tecili, 
üçüncüsü; irtişa, irtica', hiyaneti vataniye, hetki 
ırz meselelerinin aftan istisnası. Bu lâyiha mat
buata aksedip intişar edeliden beri hemen bil-, 
cümle rüfekaya gerek telgrafla, gerek mektup
larla mütaaddit müracaatlar vukubuluyor. Di
yorlar ki, idamı mucip bir cürmü mürtekibolan 
maznun tecil edildiği halde âdi bir cünha ve 
kabahat cürmünden dolayı mahkûm olduğumuz 
ve msırf müddetimizi ikmale az bir zaman kalsa 
bile biz tecil edilmüyoruz. Şu halde indelmuha-
keme idamı lâzımgelen bir cani affedilsin de 
âdi bir meseleden dolayı mahkûm olarak hapse
dilmiş, nısıf müddetinin de ikmaline az bir müd
det kalmış olan bizlerin affedilmemekliğimiz 
muvafıkı mâdelet midir? Diyorlar. Binaenaleyh 
şu halde tecili umumî hakkında bir itiraz vâkıı 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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oluyor. Sonra hıyaneti vataniye mücrimleriyle 
hetki ırz, irtişa meseleleri de bu aftan istisna 

. ediliyor. 
NECİB B. (Mardin) — Maddelere geçersek 

tadilât yapacağız. 
KEMAL B. (Adana) — Ret taraftarıyım. 

Aleyhinde söyliyeceğim. Hiyaneti vataniye müc
rimleri hakkında bendeniz söz söyliyemiyece-
ğim. Çünkü vatan haini her zaman haindir. Hnr 
zaman cezasını çekmelidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hetki 
ırz edenler aftan istisna ediliyor. Efendiler; 
cürmün isnadı hakikatte hetki ırzdır. Fakat ha
kikatte bu isnada mâruz kalmış bir adam bu
gün bundan istisna ediliyorsa muvafık defnidir. 
Meselâ : Bendeniz Ankara Hapsan esinde mev
kuf birini biliyorum ki, mülkiye kaymakamla
rından bir zat; bundan üç sene evvel Şarkta 
Harekâtı Milliyenin bidayetlerinde bir kazada 
kaymakamlık yapıyor. Kendisinin şedîd hare-
kâtindan dolayı halk bundan, memnun olmuyor 
ve kendisinin infialinden sonra buna bir hetki 
ırz isnadediyorlar. Mahallî adliyesi, hakkında 
takibat yapıyor. Verilen tevkif müzekkeresiyle 
cendisi mahfuzan Bitlis'e mi, Mardin'e mi gön

deriliyor. 

NECİB B. (Mardin) — Bitlis'e defti, Mar
din'e gönderiliyor. 

SÜLEYMAN STRRT B. (Bozok) — Bu za+ 
<vH! isnada mâruz kalmıştır. Bendeniz bunu dos
yadaki tetkikatıma göre söylüyorum. Su hal
de böyle isnada mâruz kalan ve bu hetki ırz 
eİF'mivle müttehem olan bir adam bundan istis
na ediliyorsa bu adam masum derildir de, ya 
nedir? Sonra irtişa meselesine gelince; bende
niz bunu bizzat biliyorum. Kendi dairei inti-
habiyemde vâki olan bir sirkat üzerine sârik 
meydana çıkıyor. Malî mesruk meydana çıkı
yor. Olbaptaki zabıt varakası bir menfaat mu
kabilinde Jandarma dairesinden aldırılıyor. İste 
bu adama rüşvet alarak sârikları bıraktı diye 
cürüm isnadediliyor ve bunun üzerine beş sene 
kalebetliğe" mahkûm ediliyor. Ve Sinob'da ka
lebent kalıyor. İşte bu da rüşvet meselesidir fa
kat hakikat de budur. Binaenaleyh şu kanun 
mahkûm, affediyor. Canilere kadar maznunları 
tecil ediyor. Hetki ırz ve irtişa cihetlerini is
tisna ediyorsa şu arz ettiğim misallerle bu gibi
ler içerisinde masumlar da vardır. Sonra efen

dim! Yetmişyedi vilâyetimiz vardır. Bu vilâyet
lerin her birinde bendenizce üçyüz mevkuf bu
lunduğunu farz etsek otuzbir bin küsur şahıs 
eder. Bunlar mevkuf bulunduğu müddetçe, ki 
birçok insanlar mevkuf yatıyor ve böyle oldukça 
ber bir hapsanenin muhafazası için yüzbinlerce 
jandarma masrafı yapılıyor. Binaenaleyh bende
nizce böyle yüzlerce, binlerce, evlâdı vatanı 
hapsanelerde inletmek ve bu yüzden devlete 
ve hazinei millete bâr tahmil etmekten ise mem
leketimizin felâketten kurtulduğu şu devirde 
iktisaden, nüfusan muhtacı ıslah bu zamanda 
bâzı kayıt tahtında affı umumî ilânı ile hapsa-
nelerin kapısını açmak lâzımdır. Mademki Hü
kümetimizin de şekli değişmiştir. Bir inkılâbı 
geçirimsizdir. Yeni devre yeni zihniyetle gir
mek lâzımdır ve bu da muvafıkı adalet olsa ge
rektir. Sonsa burada affı umumî Mudanya Mü
tarekesine kadar yapılmıştır. Bununla beraber 
bendeniz Cumhuriyetin tarihi ilânı olan 29 Teş
rinisani 1139 tarihine kadar - hukuku şah
siye baki kalmak şartiyle - mahkûm, maznun 
bilcümle mahpuslar affedilmiştir diye kanunun 
tedvinini isterim. Sonra bu aftan istifade eden 
bu eşhasın cürümlerini müruruzaman ile tek
rar irtikâbederlerse mükerrir addedilmesini ar
zu ederim. Bir de, mahkûm olmuş ve kanunen 
cezasını çekmiş olanların da hakkı vardır. Ka
nunda bundan hiç bahsedilmiyor. Meselâ biri
si İstiklâl Mahkemesince, asker firar ettirmek 
cürmünden dolayı bir sene hapse ve beşyüz lira 
da cezayi nakdiye mahkûm edilmiştir. İşte bu 
adam hem cezasını çekmiş ve hem de cezayı 
nakdî vermiş fakat bugün mahkûm olması do-
layısiyle kanunun kendine bahşettiği pek çok 
hükümden istifade edemiyor. Meselâ aşar ala
cak, alamıyor. Çünkü sen mahkûmsun denili
yor. Yahut müntahibolacak, müntahibolamı-
yor. Çünkü hasbelcehale bir asker firarisini 
saklamış.. Bundan dolayı bazan isnadat yüzün
den veyahut hakikat surette mahkûm olup da 
hukuku tabiiyesinden istifade edememiş kimse
ler de bulunuyor. Bundan dolayı bendeniz İs
tiklâl mahkemeleri mevkuflarından müddeti ce-
zaiyelerini ikmâl edenlerin hukuku memnuaları 
iade edilmiştir, diye kanunun kabulünü teklif 
ediyorum. Bu teklifle beraber böyle de bir tak
rir veriyorum Efendiler! Şunu arz edeyim ki 
bendenizin bu aftan istifade edecek kimsem yok
tur. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Bayozid) — Bu
rada ne Dahiliye Vekili var, ne de başka, k i 
bir kimse var. 

REİS — Var efendim, hepsi de vardır. Da
hiliye Vekili de burada efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Hat
tâ bu aftan mâdemıelıayat müteessir kalacak 
ıbir vaziyetteyim. Öyle bir vaziyet ki bu Müca-
ıhedei Milliyeye ilk evvel iştirak etmiş olan 
kardeşimin kaatıilini de karşımda görcıeğ±-i 
Bununla beralber meımle ektin iktisadiyatı m-
ımrna. memleoktin tealisi namına, mıarıleket'n 
ahengi namına, m!am,le'katin nüfusunun tezyidi 
namına affı umumînin umuma teşmilimi teklif 
eylerim. (Hepimiz sesleri) Ve buna bütün 
mevcudiyetimle iştirak ederim, (iştirak ederiz 
sesleri). (Hayır edemeyiz sesleri). 

ZEKİ B. (Güımüşane) — Muhterem arka
daşlar. Üstad Muhterem Abdurrahman Şc <- ' 
Beyin buyurdukları gibi «Elafvü zekâ/tuvalle :: 
bendeniz de öyle takdir ediyorum ki Meclisi 
Âlinizden af taraftarı olmıyan hiçbir zatı muh
terem ydktur. Bununla beraber Meclisi Âlini:: 
pek yüksek ve âli di an şefkat ve merhamet his
leriyle beralber bu a£ kapısının birdenbire açıl
masını istediğimiz zaıman diğer taraftan dıa 
lalhalinin kapılarını kapamak lâzımdır. 

TUN ALÎ* HİLMİ B. (Zonguldak) — Kim 
ahalinin kapısını kapıyormuş ? 

ZEKİ B. (Devamla) — Çok rica ederimi 
çıkar; burada söylersiniz. Bir defa efendiler! 
Huzurunuza gelen bu lâyihai kanuniye nıe 
şekilde gelmiştir? Bir mazbata siklinde mi gel
miştir ? Nazarı teemmüle alınacak evvelemirde 
budur. 

Adliye Encümeninin heyeti umumiyetti m-
ikiye varan azayı kiııaımımn hepsi de doğrudan 
doğruya mazlbatayı imza etim iş ÜKi bir nok-
tai nazardan muvafakat etmemiş, beş arkada
şımız da müsteıılkif kalmış veya hiç iştLak eıt-
ımemiş veyahut itiraz etmiş. Netice itibariyi 
ekseriyetin fikrini, ne de ekalliyetin kanaatle
rini beyan etmiyen bu madbatanın Süreyya Be
yin söyledikleri gibi, orada kendi kanaatlerinin 
muhassalası tesllbt edilip de Heyeti Muihtereme-
nize takdim edilmeden .heyeti umuımiyesi hak
kında encümende ayrı ayrı mütalâa derımiyan 
edilmiş birer madde şeklinde Meclisi Âlıkk n 
çıkmasını bendeniz bir az sakat görüyorrı 

Bendenizin noktai nazarım bu lâyihanın heyeti 
ımumıyesm.n müsUıcel müzakere edilmek şar-

de yine encümene iade edilmesinden ibaret
tir. Encümen lâzımıgelen mevaddı bir an evvel 
tesbit etsin, buraya getirsin. Bu şekilde Heyeti 
Jmumiyesi itiuariyle vukubulacaLî attın tera
sında bir kere asayişi memleket meselesi var
dır. Sonra efendiler! Biıûnci ve ikinci madde
lerde göreceğimiz veçhile aynı cürümden müt-
tehem olan, aynı fiili katli irtikâbeden iki şah
sın birisi gelmiş. Hükümetin kavanîni mevzu-
asma itaat etmiş, teslim olmuş, cnbeş seneye 
•mahkûm olmuş, cezasiının bir kısmını çekmiş, 
ha'lbıılki diğeri kaçmış, dağlarda gezmiş. Şimdi 
kanunun re'fetine adaletine boynunu uzatan 
bu zavallıların müddetinin nısfını affedeee-
ğiz. Dağda elindeki silâhiyle gezen eıkıyayı, 
bütün bütün affedeceğiz. Efendiler! Bir taraf
tan adalet yapanken, diğer ta^aStrın a^al^tl 
ayaklarımızın altına almış oluruz. Bu, katiyen 
adaletle kabili telif değildir; binaeralıeyh ben
deniz çok istirham ederim; bendeniz ounu ka
bul etmiyorum. Çünkü bu memleketin selâme
ti namına muzırdır. Ben de af taraftarıyım. 
Lûlkin bumu munsifame bir surette, adaletle 
kabili telif olacak bir şekilde yapalım. Yoksa 
böylesi hiç doğru değildir efendiler!.. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Usulü mü
zakere hakkında söyliyeceğim: Efendiler! Zcıki 
Beyin söylediğine nazaran bu kanun encüme
ne gütmeli imiş; tekrar buraya gelmeli imiş. 
Halbuki mesele şuradadır. Biz, kanunun heye
ti umumiyesini müızdkere ediyoruz. Eneüman 
Teyeli Umumiyosi halkkındaki fikrini tamar^'y-

le bildirmiştir ve bir kısmını müttef ikan, bir kıs
mını da ekseriyetle.,. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Ne ekseriyet var
dır, ne birşey... 

Dr. MUSTAFA B 'Devanla) — M/jsaade 
buyurunuz -efendim, ekseriyet vardır ve af me
rci esinin mevzuulbahsiDİmaması hakkında encü-
' ren müttefikan karar vermiştir. Encümen di
yor ki: Mücrimler affolunsun; fakat affı umu
mî değil affı hususî olsun. Buna eni&ümenin 
ımazbatası mucibince müıttefikan karar verili
yor. Eğer encümen, mazbatasını ya.nlış yakmış 
veyahut bir sehiv yapmış ise bunu sr'yler idi 
İkincisi diyorum ki... 
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ZAMİR B. (Adama) — Usulü müzakere 
halkkmda söz söyliyeoektiniz efendim. 

Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun! Katiyen usulü müzaikere hakkında 
söylüyorum. Mazbata buraya ekseriyetle gel
miştir. Binaenaleyh encümen, bir kere affı hu
susiyi müttefikan kabul etmiştir. Affı hususi 
den sonra cezanın affını istihdaf eden bu affı 
hususinin de yarısına indirilmesi yine kabul 
edilmiş ve gelmiştir. Binaenaleyh mazbatanın 
tekrar encümene havalesine lüzum yoktur. 
Biz maddelere geçeriz; maddelere geçtikten 
sonra herkes fikrini söyliyabilir. 

NİCİB B. (Mardin) — Doğrudur. Madde
lere geçelim. 

ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ AHMED 
MAHİR B. (Kastamonu) — Efendim encümen 
riyasetinde bulunmak münasebetiyle, dermi-
yan edilen iki türlü itiraza karşı ben de ufa
cık bir mütalâa deraıiyan edeceğim. Evvelemir
de Zeki Beyefendi diyorlar ki elide bulunan 
bu mazbata, ekseriyeti havi değildir. Bunda 
büyük bir hata ediyorlar. Günkü o, encümende 
müzaikere edilirken her arkadaşın reyini alarak 
ekseriyete iktiran eıden maddeleri teısbit eden 
benim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Size hürmetkar ol
duğum için o lâkırdıyı kabul ediyorum. 

AHMED MAHİR Ef. (Devamla) — Yalnız 
düşünecek bir nokta vardır ki, ekseriyetin reyi 
mazbatanın lehine verilmiştir. Fakat onun her 
maddesine karşı encümenimizden bâzı zevat; iti
raz etmiştir ve reyini «muhalifim» diye göster
miştir. İki madde vardır ki, o iki maddeye ben 
de, itiraz edeceğim. Fakat o itiraz edeceğim mad
delerde yine ekseriyet vardır. Şu halele mazbata, 
buraya yine ekseriyetle gelmiştir. Ekseriyetsiz 
buraya gelir demek doğru değildir. İkincisi, te-
cilât. Tecil olunan birtakım maznunlara ait iti-
razat idi. Fakat bu noktada, lütfen beni dinle
yiniz. Çünkü söyliyeceğim söz kanunîdir. Kanu
na tebaan bu tecil keyfiyetini kabul ettik. Niçin 
böyle söylüyorsunuz? Efendim; tecil, her müta-
hakkık bir cürüm için değildir, tahakkuk etmi-
yen bir cürüm içindir. Af tahakkuk etmiş ve 
mevcudolan bir cürüm içindir. Mevcudolmıyan 
bir cürüm affolunmaz. İşte bunun ciheti kanunî
si budur. Bunun haricinde söz olmaz. Meselâ 
benim size bir borcum olduğunu söylüyorsunuz. 

Siz bana diyebilir misiniz ki, alacağımı senden 
almıyorum, affediyorum. Ya benim size borcum 
var veyahut yoktur. Fakat aramızda böyle bir 
ihtilâf vardır. Benim senden alacağım var diyor
sunuz. Böyle olunca; henüz borca tahakkuk etmi-
yen bir medyunu siz nasıl affedebilirsiniz? Bina
enaleyh af mevcut ve mütahakkik olan cürme ta
allûk eder. Henüz mevcut olmıyan cürüm affe
dilmez. Mevcudolan cürüm affedilmiştir. Affol-
madığı için biz de bunu tecil ediyoruz. Her ne 
zaman böyle tecil olunan bir maznun, bir cürüm 
işlerse eski maznuniyeti mucibince mahkûm ola
caktır. İşte mesele ve encümenin verdiği karar 
bundan ibarettir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Encümen 
namına söz istiyorum. 

REİS — Encümen namına Ahmed Mahir 
Efendi söz istedi ve encümen namına söylediler. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim müsaade 
buyurun, biç sual soracağım. Şimdi maddelerde 
ekseriyet olabilir. Fakat heyeti umumiyesinin ol
duğu gibi kabulünde ekseriyet teşkil eden imza 
kimlerdir? Mazbatanın zîrinde bendenize bir ek
seriyet gösterebilir misiniz? 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — He
yeti umumiyesini kabul etmiyen yalnız Süreyya 
Beydir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Maddelerde ayrı 
ayrı ekseriyet vardır, fakat heyeti umumiyesin-
de yoktur. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Mad
delerin hepsinde ekseriyet vardır efendim. Her
kesin ayrı ayrı noktai naazrı vardır. (Gürültü
ler) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Zeki Be 
yin sualine encümen namına cevap vereyim. 
(Olamaz sesleri) 

ZAMİR B. (Adana) — Olamaz; biz de söz 
söyliyeceğiz efendim. (Gürültüler) 

REİS — Encümen namına bir kişi söz söyli-
yebilir. Zatıâliniz encümen namına söz söyliye-
ceğinizi daha evvelce söylemiş olsaydınız ondan 
evvel size söz verirdim. 

BESİM B. (Mersin) — Bütün söz alanlar 
söylesin. Ondan sonra encümen cevap versin. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

ZAMİR B. (Adana) — Encümen Reisi çıkı
yor, âzası çıkıyor, mazbata muharriri çıkıyor. 
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Biz hiçbir şey söylemiyelim mi efendiler? (Gü
rültüler) Bunda mantık yok. 

AHMED HAMDİ B. (Bozuk) — Efendim 
Heyeti Celilelerine bu af kanununu teklif etme
ye bendenizi iki sebep sevk etti. Birisi tarihi 
cihanın şimdiye kadar kaydetmediği büyük za
fer; diğeri miletin bilâkaydüşart hâkimiyetine 
malik olması gibi bir hâdisei uzmâdır. Zaten af
lar bir hâdisei uzmanın vukuiyle ilân edilir. 
Ahiren bir de inkılâbı mesulümüzün mütemmi
mi olarak Cumhuriyetin ilânı gibi bir hâdise bu
na inzimam ettiği için artık affı bendeniz elzem 
adediyorum. Aflar eşkâl ve enva' itibariyle çok
tur. Fakat bendeni/ cürmiyeti izale eder bir af
fı muhitimizin istidat ve kabiliyeti ile gayrika-
bili telif gördüm. Ondan dolayı matbu olup He
yeti Celilenize tevd: edilen lâyihai kanuniyede 
teklifimi arz etmiştim. Af lâzımdır efendiler. 
Çünkü hapsanelerimizde seferberliğin bidayetin
de mahali âhara nakledilmiş olan eşhasın tertip 
ve tasni' ettikleri ve ismini tehciri cürmî diye 
tevsim ettikleri cürümlerden dolayı iftiralarla 
küreklere, idamlara, nefiylere mahkûm olmuş 
eşhas vardır. Bunların bir kısmı mâsumen hap
sanelerde inliyor. Diğer kısmı dağlarda geziyor, 
firar ediyor. Bunlar bizim müstahsıllarımız me-
yanmdan ihracedilmîştir. Af lâzımdır. İki; İs
tiklâl Mahkemesince olvakit ahvalin ilcaatiyle 
cünha cürümlerine cinayetle hüküm verilmiş mah
kûmlar vardır ve bu suretle küreğe mahkûm edil
miş mevkuflar vardır, idam hükümleri verilmiş 
mahkûmlar vardır. 

Af lâzımdır; çünkü Osmanlı Hükümeti mu-
nakarizasmın mahkûm ettiği eşhası mütaaddide 
vardır. Hiçbir millet mutasavver değildir ki, 
münkariz olmuş bir Hükümetin enkazı üzerinde 
daha satvetli, daha kuvvetli, daha azim ve iman
lı bir Hükümet teşekkül etsin de onun mahkûm 
ettiği eşhası hapsanelerde inletsin. Böyle hiçbir 
millet mutasavver değildir. 

KEMAL B. (Adana) — Onun'kanunları el'-
an câridir. 

AHMED HAMDİ B. (Devamla) — Sonra 
efendiler; hapsanelerimizde meşrutiyetin bi
dayetinden beri onbeş senedir tahaddüs eden 
menfî ve müspet inkilâbatm icalbatı olarak 
memleketimizde ahvali içtimaiyemizin mühtel 
olduğu günlerde şiddetli tedbirlerin hak ve 
zaruretleri ilcaatiyle ikaı ceraim etımiş adamlar 

vardır, mahkûmlar vardır. Hapsanelerde tah
minen mevcudolan yirmiikibin 'mevcudun, 
emin olunuz efendiler, yüzde sekseni köylüdür 
ve bu köylüler 'müstahsildir. Bunları Osmanlı 
Hükümeti okutmuş, yazdırmış ve ne gibi fiilin, 
ne gibi cezaları mucibolduğunu ve bunların cü
rüm olduğunu anlatmış da bunlar kasden mi 
cürüm irtikabetmişlerdir ? Emin olunuz ki, 
hep cehalet saikasiyle irtikabetmişlerdir. Bu 
yirmiikibin mevcudun yüzde sekseni köylüdür, 
reneberdir, müstahsildir. Bunlar 'bizim müs
tahsil lammız meyamndan ayrılmışlardır. 

Efendiler asker firarilerini ve rüşvet ala
rak bir nefer firar ettireni affettik; Kuvayi Mil
liye mensubînini affettik; şimdi onlar nasıl 
mücrim ise TDU hapsanelerde bulunanlar da öy
ledir. Bunlar meyanında - emin olunuz ki -
yarıdan fazla masum vardır. Bir masumu, 
vardır. Bir masumu, mahkûmdur, mücrimdir 
diye tevkif etmek; hapsanede inletmek 'bin ca
niyi hapsaneden çıkartmaktan daha ağır azabı 
vicdanîyi muciptir. Süreyya Beyefendi Haz
retleri, bu mazbatanın ekseriyete iktiran etme
miş olduğunu beyan 'buyurdular; Adliye Encü
meninde 'bu mevaddm her biri; bu Af Kanunu
dur diye tesbit edilen mevadm her biri, hattâ 
her fıkrası ayrı ayrı reye vazedilmiş vie bu su
retle kabul edilmiştir. Birçok mazbatalar en
cümenden yalnız reis ve kâtibin imzasiyle geli
yor. Diğer âzanm imzası hiç görülmüyor. 
Burada o reyi veren âza imza etmemiş, birçok
larının imzası vaz'edilmeden gelmiştir. Ekseri
yetle «sası kabul 'edilen bir kanuna ait mazba
tanın zîyrinde imzası yoktur 'denemez. Çünkü 
encümenin 'bir karar defteri vardır. Müzakere 
icra edidirken tutulan bir zabıt defteri vardır. 
Onda nasıl müzakere edilmiş, nasıl ekseriyete 
iktiran ederek kalbul edilmiş... Bu, mükayeddir. 
Sonra Süreyya Bey biraderimiz bu encümenin 
kabul ettiği kanunun mevaddı arasında tena
zur yoktur diyorlar ve nısıf müddetini ikmal 
eden mahkûmların bakıyei müddetleri affedi
liyor. Bunun şeriki cürmü olup da ePan mah
kûm olmamış veya hümü kesin katiyet etme
miş olanlar hakkında da tatbik olunuyor. Bu, 
yeknazarda birisi üç - beş sene yatmış, diğeri 
yatmadan affolunacak veya 'hakkındaki takibat 
tecil olunacaktır, diyor. Halbuki öyle değildir. 
Bir cürüm ika' edip de müddeti mahkûmiye-
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cihetine işaret etmek istiyorum. Dâhil okluğum 
Adliye Encümenine bir şüphe ve nakkîsa iraî 
edecek: hiçbir fikir, hiçbir mütalâa serd et
mek istemedim. Çünkü ben de ondan hissedar 
olurum. Encümene dâhil arkadaşlarım ve bü
tün Heyeti Umumiye arkadaşlarım 'bu suretle 
sözlerimi kabul etmeli, ondan sonra sözlerime 
bir zemini kabul hazırlamalıyım. Bendeniz zan
nediyorum ki benim de imzamı ihtiva -etten ve 
Affı Umumî Kanunu namını alan bu lâyihada 
imzalardan iki arkadaşın imzası bilâkaydüşart 
vazedilmiştir. Adliye Encümeni Reisi namına 
bir zat, azadan diğer hir zat, bir tanesi de me
zundur deniliyor. Bu da bulunacak olsaydı 
üç olacak. Bunlardan sonra sekiz 'zait imzaları 
balâsına şerh ve kaydetmişi erdir ve bu şerhler
den anlaşılır ki, sureti mutlakada ben lâyiha
nın ahkâm ve mevaddım kabul etmiş değilim. 
Öyle olduğu gibi Feridun Fikrî Bey biraderi
miz, Hamdi Bey biraderimiz, Besim Bey, Os
man Nuri Bey, Refik Bey arkadaşlarımız bun
ların hepsi de lâyihanın ihtiva ettiği ahkâmın 
heyeti umumiyesini bilâkaydüşart ka'bul etmiş 
değillerdir. Binaenaleyh maddelerde ekseriyet 
vardır. Kabul edilen her madde bir ekseriyet 
kararma iktiran etmiştir, fakat heyeti umumi-
yesi, bugün ahkâm ekseriyete iktiran etmiş 
değildir. Heyeti umumiyeye usul no'ktai na
zarından gelmemesi lâzımgelir zannediyorum. 
(Doğru sesleri) Binaenaleyh münakaşattan ev
vel usul hakkında Heyeti Umumiyei Celilenize 
arz ve takdim edilecek mahiyette bulunmadığı
na ve aynı zamanda heyeti umumiyesi hakkın
da az - çok söylenilen sözlerden sonra ahkâmı 
mündericenin Heyeti Umumiye kanaatine mu
vafık bir şekilde tanzimliyle Meclisi Aliye tek
rar gelmesi için karar verilmesi icabeder. 

MÜNİR B. (Çorum) — Efendim! Bendeniz.. 
BESİM B. (Mersin) — Efendim! Biz de söz 

aldık. 
MEHMED B. (Trabzon) — Öyle ise -ben de 

usul hakkında söz istiyorum. 

tini ikmal eden bir daha o cürümden mesul 
olmıyacak; fakat hakında takibat yapılmamış 
olanlar o cürümden mahkûmdurlar, mesuldür
ler. Bir müddeti muayyene zarfında tekrar cü
rüm işlerlerse o cürmün cezasını da görecek
lerdir. 

BESİM B. (Mersin) — İşlemezse?.. 
AHMED HAMDİ B. (Devamla) — İşlemez

se daha iyi ya; yalnız bendeniz bu kanunda 
istisna edilen birtakım ceraimin istisna edilme
mesi taraftarıyım. Çünkü orada irtişa cürmii 
istisna ediliyor. Para alarak bir askeri firar 
•ettirenler bu ikanunla affedilmişıken burada ir
tişa cürmü istisna ediliyor. Bir -kanunun mü-
taaddit mevaddı arasında nasıl tevafuk aranır
sa, irtibat aranırsa, bir devletin mütaaddit ka-
vanîni arasında da tevafuk aranmak lâzımgelir. 
Bir kanunla mürteşi olanları affediyoruz, di
ğer bir kanunla irtişa edenleri istisna ediyo
ruz. Bu doğru değildir. Sonra hetki ırz eiir-
münü 'dıe istisna etmiştir. Hetki ırz silsilesine 
dâhil olan birçok cürümler vardır. Benden'/ 
zatüzzevcolan kadınların ırzına tecavüz eden
lerin istisnasını teklif ediyorum. Kanunun der
me çatma mevaddı arasında öyle mantıksız şey
ler vardır 'ki, meselâ kız firar ettiren, yani 
cebren kaçıran ve böyle bir fiile içtisar eden 
şahıs Kanunu Cezamızda faili aslolur, o kızı ni
kâhla alırsa o cürüm zail olur. Fakat o faili 
aslîye yardım edenler kürek cezasına mahkûm 
olur. fer'an zimethal olanlar nasıl kürek ceza
sı görür ve nasıl 'olur? Efendiler; Bugibi bir
çok 'mahzurlar vardır. Kızı kaçırmış, Aile teş
kil etmiş. Evinde keyfinde, zev'kindedir. Halbu
ki ona yardım ettiğinden dolayı diğeri üç, beş 
sene mahkûm edilmiş küreğe konmuş, bunlar 
muvafıkı adalet değildir. Bendeniz af lâzımdır, 
hattâ elzemdir diyorum. Fakat encümenin is
tisna ettiği bu ceraim ashabından bir kısmının 
mazharı affolması lâzımdır diyorum. Maziye 
aid hesabatı tasfiye etmek zamanı gelmiştir ve 
tasfiye zamanıdır. Maddenin Müzakeresine ge
çildiği zaman onlar hakkında da mütalâa/mı ay
rıca arzedeceğim. 

REİS — Usul hakkında söyliyeceıktiniz, bu
yurun Süreyya Bey! 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim bendeniz usul hakkında söz aldım ve usul 
hakkında söyliyeceğim. Ancalk bir fıikra ile bir 

REİS — Efendim ! Münir Beyefendi usul 
hakkında söz istediler. Siz de usul hakkında 
söylersiniz. 

MÜNİR B. (Çorum) — Efendim, bir kanu
nun heyeti umumiyesi haikkmda cereyan eden 
müzakereden bendenizin anladığım imâna böyle 
bir kauunun vaz'ına ihtiyaç var mıdır, yok mu-
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dur? Varsa müzakere, öyle bir kanunun nok
ta! esasiyesine inhisar etmek lâzımgelir. Gö
rüyorum M, Meclisi Âli ceraimi âdiye erbabı 
hakkında bir af ilânına tamamen taraftardır. 
Geçen günkü müzakerede söz söyliyen arka
daşlarımızdan "bir kısmı kanunun ahkâm ve 
mevaddmda tenazur olmadığından ve daha şü
mullü ve hususî bir mahiyeti haiz bir affın 
ilâmından bahsettiler. Bugün de Süleyman 
Sırrı Bey biraderimiz cürmün, mücrimiyetin 
netayici hukukıyesini izale edecek bir affı 
umumîye taraftar oldular. Halbuki zannediyo
rum ki, mutalâat kanunun heyeti umumiyesin-
den ziyade maddelere taallûk ediyor. Bende
niz de maddeler hakkında, zîyrincle görüldüğü 
veçhile, mâruzâtta bulunacağım. Bu kanunun 
lüzumu olmadığına, cürmün ve mücrimiyetin 
ve bunun netayici hııkukiyesinin izalesine dâhil 
(bir affa taraftar olan ibir arkadaşımız varsa 
onlar söz söylemelidir. Fakat maddelere mü-
taalli'ktir.' Diğer taraftan Süreyya Beyefendi
nin dediği gübi kanunun Heyeti Celileye sevkı 
ekseriyetle vukubulmuştur. Orada görünen aza
dan bâzıları daha ziyade vâsi' bir affa taraftar 
olan arkadaşlarımız akalliyette kalmışlardır. 
Fakat vâsi' affa taraftar olan arkadaşlarımız 
mahdut affın 'dahilindedir!er. Onu ihtiva eder. 
Binaenaleyh bendeniz encümen ekseriyetine ik
tiran eden mazbata hakkında bu vadide cereyan 
edecek olan müzakerenin beyhude ızaai vakti 
mucibolacağmı zannederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Bir ke-
-limeye 'müsaade buyurulur mu? Süreyya Be

yin ibeyanatına bakılacak olursa beyanatlarında 
bir hakikat mündemiçtir ki, o da bu işin için
den Adliye Encümeninin çıkamadığıdır. Çıka
madığı halde Adliye Encümeni bunu buraya 
sevk etmiştir. Bunun kolayı vardır. Adliye 
Encümeni istifa ediversin, bu işin içinden biz 
de çikıverelim. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Efen
diler, mütaadit tekliflere karşı muhtelif suret
lerle tertibedilen Af Kanunu hakkında bende
niz de usulü müzakereye ait birkaç söz söyli-
yeceğim. Evvelâ Hükümetin teklifi üzerine 
Adliye Encümeni 1339 tarihinde 5 ımaddelik ol
dukça affa yanaşan bir kanun hazırlıyarak He
yeti Umumiyeye sevk ediyor. Heyeti Umumiye 
de Affı umumî ve müeceeîiyet hakkındaki lâ

yiha Bozok Mebusu Hamdi Beyin teklifi ile tev-
hidedilmek üzere tekrar Adliye Encümenine ha
vale ediliyor. Vâsi' af ilânı hakkında İstanbul 
Mebusu Abdurrahman Şeref Beyefendi ve rü-
fekasınm verdiği takrir ile aynı mealde bulu
nan ve Cumhuriyetin ilânı şerefine affın teşrii
ni talebeden ITrfa Mehusu Şeyh Safve't Efendi 
ve refikleri tarafından verilen takrir nazarı 
mütalâaya alınarak uzun münakaşadan sonra 
9 maddelik bir lâyihayi kanuniye tanzim edi
lerek Heyeti Celilemizin nazarı tasvihine arz 
olunuyor. İşte o kanun ;bu kanundur. Bu ka
nun öyle bir kanundur ki, ismine affı umumî 
denmesin de ne denilirse densin. Bendeniz Hü
kümeti müsellâhmm zamanında yapılan böyle 
bir affa bir hâtıra defteri diyeceğim geliyor. 
Birinci maddesiyle verilen affı dördüncü mad
desinde alıyor. Diyor1!ar ki, bunda ekseriyetin 
kararı lâ'hik olmuştur. Hayır efendiler! Olma
mıştır. Çünkü lâyihanın zîrine vaz'ı imza eden 
zevatı âliye ondur. İşte size isimlerini okuya
yım. (Dersim) Feridun Fikrî, (Bozok) Ham
di, (Eskişehir) Abdullah Azmi, (Mersin) Be
sim, (Karesi) Ahmed Süreyya, (Bursa) Os
man Nuri, (Çorum) Ahmed Münir, (Konya) 
Refik beylerdir. Efendiler! Bu-zevatı âliye-
nin ikanunun 'bâzı aksamına ve bâzıları daha 
vâsi' af taraftarı olmak suretiyle heyeti umu-
miyesine muhaliftir. Kalıyor iki azayı muhte
reme : Bunlardan (Bayezid) Mebusu Şefik Bey
efendi İle Kastamonu Mebusu Mahir Efendi 
Hazretleridir. 

Bu arkadaşların da fikirlerinde 'bir şeyler 
olduğunu hissediyorum. Buna delilim de, Kas
tamonu Mebusu Muhteremi Mahir Efendi Haz
retlerinin ilk lâyibai kanuniye zîrine (muhali
fim) kaydını zikretmesidir. 

Kabul edilen şu lâyihai kanuniyenin madde
lerine gieçildiği anda Meclisin kıymetli vakitleri 
zayi edilecektir. 

Encümeni mahsusunca da kabul edilmiyen 
lâyiha, kabul edilerek maddelere geçildiği hal
de birtakım münakaşalar açılarak sayfalar do
lusu münakaşalar cereyan edecektir. Rica ede
rim arkadaşlar, bunlara meydan vermiyelim. 
Meclisin merhamet ve şefkatine ve zamana mu
tabık vâsi' 'bir af kanununun tesibiti içinJbu tek
lifin tekrar encümene havalesini istirham ede
rim ve bu yolda da bir takrir veriyorum. Mâ-
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rtızatım bundan ibarettir. Nazarı mütalâaya 
alınmasını rica ediyorum. 

BEİS — Buyurun, Feridun Fikrî Bey, en
cümen namına söz veriyorum. 

ZAMİR B. (Adana) — Çok rica ederim ar-
kadşlar, usul hakmda söz alıp heyeti umumi-
yesi hakkında söylenmesin! Çünkü hepimizin 
söz söylemeye halikı vardır. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efen
dim leh ve aleyhte dermeyan edilen mütalâaya 
cevap verecek değilim. Bendenizin arz edece
ğim imzaya taallû'k eden meseledir. 

Efendiler şimdi malûmuâliniz bir kanunun 
evvelemirde heydti umumiyesinin encümende 
müzakeresine şüru' 'ediliyor. Bittabi' af ka
nunu meselesinin encümence müzakeresine şüru' 
edilmiş ve* birer birer do maddeler tcsbit edil
miştir. Binaenaleyh birinci madde hakkında 
arkadaş]arımız arasinda uzunuzadıya 'müzake
reler cereyan etmiş, binnetice reye konukluğu 
zaman ekseriyetin tasvibine iktiran etmiştir ve 
bu suretle de dercedilmiştir. Şimdi birinci 
mad'eyi ele alalım. Birinci maddeyi, hiç değil
se bu şekilde 'kabul edenler arasında bendeniz 
varım. Ben affın daha vâsi' olmasına şahsan 
taraftarım. Encümende daha vâsi' olması için 
ısrar ettim ve encümen de daha vâsi' olmasını 
kabul etti. Fakat binnetice ekalliyette kalınca 
diğer teklife de iştirak ettim. Binaenaleyh bu 
madde de vücut bulmuş oldu. Binaenaleyh 'her 
maddede ayrı ayrı ekseriyet hâsıl olmuş ve bu 
suretle encümenin ekseriyeti birinci maddeyi 
kabul etmiştir. İkinci maddeye gelince, yine 
ekseriyet vardır. Üçüncü maddeye gelince, on
da da ekseriyet vardır. Ve her birisi ayrı ay
rı, hattâ madde madde değil, fıkra fıkra ekse
riyete iktiran etmiştir. Malûmudevletlerinizdir 
(ki, Ahmed Mahir Efendi Hazretleri, encümen 
namına demin kürsüye çıktılar ve söylediler. 
Çorum Mebusu Münir Beyefendi de kürsüde . 
kendi namlarına söylediler İki, encümen âzası-
dır. Diyoruz ki, ekseriyet vardır. Zabıtta da, 
kayıtta da bu mesele ayrı ayrı vardır, sarihtir. 
Ama dersiniz ki iki madde arasında tenazur 
yoktur. Encümen yanlış düşünmüş olabilir. 
Rica ederim efendiler! Bu mesele hakikaten da
kik bir meseledir. Efkârı umumiye buna bakı
yor, bunu nekliyor. Lehinde olan da var

dır, aleyhinde oîan da vardır. Bendeniz görü
yorum ki, efendiler: - Yani kanaati âcizanemi 
arz ediyorum - Heyeti Umumiyenin müzakere
sinden bir şey eıkamıyacak, bir neticei müsbite-
ye varamıyacağız. 

KEMAL B. (Adana) — Varacağız. 
FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Müsaa

de buyurunuz efendim î Kemal Beyefendinin 
fikri âlilerini de biliyorum. Kanunun reddi ta
raf darıdır ve fikirleri kendi noktai nazarlarına 
göre mantıkîdir. Kanun redcledilccekse efen
diler! Heyeti umumiycslni derhal reddetmek 
muaflıktır. Yok reddedilmiyeckse af meselesi 
şu veya bu suretle tahfifen, teşdiden, yani en
cümenin noktai nazarından daha zayıf, daha 
şiddetli şu veya bu suretle, hulâsa bâzı ikuyudun 
vaz'iyle, tarbiyle ve vazı' ve ispat suretiyle 
eğer bir af kanunu yapılacaksa bir usulü mesai 
takibedilmek üzere heyeti umumiyesi hakkın
daki müzakere kâfi görülerek maddelere geçil
mesini teklif ediyorum. (Hayır sesleri, gürül
tüler) 

ZAMİR B. (Adana) — Meselle tenevvür et
memiştir. Maddelere geçilemez Beyefendi! 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Zamir 
Beyefendi! Zatıâlinizin de affın aleyhtarı oldu
ğunuzu biliyorum. Mantıkîdir, bendenizin ka
naatimce aleyhinde söyliyecekler söylesin, red
dettirsinler eğer reddettirecekseler. 

ZAMİR B. (Adana) — Daiha söylem'edik ki, 
ne biliyorsunuz ? 

FERİDUN,FİKRÎ B. (Dersin) — Eğer me
selenin neticeye vusulü maksut ise maddelere 
girildiği zaman birer birer fıkraları tetkik et
mek daha doğrudur, daha muvafık olur. Ben
denizin maksadım Heyeti Celileye karşı (mükel
lef olduğum vaziyeti izah etmektir. Mâruzâtım 
bundan ibaretrir. 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayeti 
hakkında takrirler vardır. (Müzakere kâfi de
ğil sadaları gürültüler) 

ZAMİR B. (Adana) — Kifayetin aleyhinde 
söyliyeceğim. 

REİS — Buyurunuz efendim! 
ZAMİR B. (Adana) — Arkadaşlar bu me

sele gayet mühimdir, hem çok mühimdir. Affı 
umumî bu memleketin başına daima çok büyük 
felâketler gitirmiştir. Dağlarda eşkıyalar ge-
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ziyor. (Gürültüler, ayak patırdıları) Binaen
aleyh mesele tenevvür etmemiştir. Müzakere 
kâfi değil. 

NECİB B, (Mardin)- — Hayır efendim; ha
yır reyinde hürsün. 

REİS •— Efendim müzakerenin kifayetini 
reyi âlinize arz edeceğim. 

KEMAL B. (Adana) — Reis Bey müzake
renin 'kifayeti aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere aley
hinde yalnız bir zat söyliyebilir. Şimdi efen
dim müzakerenin kifayetine dair olan takriri 
reye vaz'ettikten sonra ekseriyet hâsıl olmazsa 
o vakit heyeti umumiyesi hakkında yine söze 
•devam ederiz. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında mü

zakere kâfidir. Maddelere geçilmesini arz ve 
teklif eylerim. 

Bozok 
Ahmed Haindi 

Riyaseti Celileye 
Kanunun Iheyeti umumiy esindeki müzakere 

kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif eylerim. 
Mardin 
Necib 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki mü

zakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 
eylerim. 

Çorum 
Mustafa 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiyesi 
hakkındaki müzakereyi kâfi görüp maddelere 
geçilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
(Kabul sadaları, ekseriyet yoktur sesleri) Efen
dim aksini reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kanunun heyeti 
umumiyesi hakkındaki müzakere kâfi görülmüş
tür. Maddelere geçiyorum: 

Affı umumî Kanunu 

Birinci madde — Mudanya Mukavelenamesi
nin tarihi imzası olan 11 Teşrinievvel 1338 tari
hine değin cürüm irtikâbetmiş olup da gerek 
mahakimi adliye ile divanı harblerden, ve gerek
se İstiklâl mahkemeleri tarafından mahkûm edi

lerek hükümleri kesbi katiyet etmiş olan nıah* 
kûmînin nısıf müddeti cezaiyeleri affedilmiş-
tir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim kanunun 
heyeti umumiyesi müzakere edilirken kürsüye 
çıkan arkadaşlarımın hemen hepsi de mahza 
kendilerinin kanaatini Heyeti Umumiyenin ka
naati imiş gibi şâmil bir şekle sokarak «Efen-
dm, katiyen affa taraftar olmıyan arkadaş yok
tur ki artık heyeti umumiyesi mevzuubahsolsun» 
dediler. Belki söz alanlar arasında aleyhinde 
bulunanlar olduğunu kaydettirdiler vardır ki 
onların bir kısmı affın, yani mahza affın aley
hinde idi. Fakat heyeti umumiyesinin müzake
resinin kifayeti reye konulduğu için bu noktai 
nazarı iltizam eden arkadaşlar da heyeti umu-
yesi hakkında- söz söylemekten mahrum kaldı
lar. Birinci madde ise hemen kanunun heyeti 
umumiyesi mahiyetinde olduğundan bendeniz 
doğrudan doğruya af hakkındaki noktai naza
rımı.. (Olmaz sesleri) Pekâlâ olur efendiler Ge
rek devri İstidibdatta ve gerek Meşrutiyetten 
bugüne kadar dünyada hiçbir milletin ve hiçbir 
devletin bu derece suiistimale uğratmadığı bir 
mesele vardır ki o da af meselesidir. Bunu biz 
pek çok suiistimale uğratmışısızdır ve âdeta bü
tün erbabı cürme öyle bir kanaat vermişizdir ki 
canım ne olur, bugün vururum, elbette beş - altı 
ay sonra bir af gelecek diye doğrudan doğruya 
erbabı cürüm cesâretyâbolmuştur. Vicdanınıza 
müracaat ederim. Af hakkında birtakım zalim
lerin, mevkufların bize yazdığı mektupların 
tahtı tesirinden kendimizi kurtararak bu nok
tayı elinizi vicdanınıza koyarak düşününüz. Bu 
aftan müstefidolanlar doğrudan doğruya, ben 
nasıl olsa affedilecek değil miyim, seni öldürü
rüm, çoluğunu çocuğunu, kızını keserim, elbet
te bir ay sonra affolurum demiş ve bu zihniyetle 
irtikâbı eürmetmiştir. Elyevm mevkuf olan 
zevat içerisinde -filhakika bir kısım kimselerin 
masum olması ihtimali vâridolduğu gibi yine 
bunların içerisinde ekseriyeti azîmiyesi cereimi 
mükerrere erbabmdandır veyahut maznun bulu
nanların ekseriyeti âzîmesi sabıkalı güruhun-
dandır. 

REİS — Madde hakkında söz söyleyiniz. 

RAGIB B. (Devamla) — Birinci madde af
fı mütazammındır. Onun hakkında söylüyorum. 
Maddenin tayymı teklif edeceğim. 
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NECİB B. (Mardin) — Biz de affı umumî 
teklif edeceğiz 

RAGrlB B. (Devamla) — Hatırımda ismi 
kalmıyan beş - on gümrah, boğazlarına zincir ta
kılarak Huzuru Peygamberîye getirildiği zaman 
Cenabı Peygamber tebessüm buyuruyorlar. O 
gümrahlardan birisi «Bakınız âhır zaman Pey
gamberi olacak bir zat, bizim gibi biçaregâhm 
boğazlarında zincir olduğunu gördüğü halde ec
za görmelerinden iftihar ediyor da gülüyor. Böy
le bir adam nasıl âhır zaman Peygamberi olur?» 
diyor. Onun üzerine Hazreti Peygamber diyor 
ki, cezadan maksat ahzi intikam değildir, ceza
dan maksat ıslahı âlemdir. Ben böyle gümrah -
larm boğazlarına birkaç gün zincir takılarak 
duçarı ecza olmalariyle cihanın sulhu salahını 
kasdediyorum. 

İşte efendiler bu esastır ki cezadan maksat 
ahzi intikam değildir. Islahı âlemdir. Islahı 
âlem emrinde re'fet ve şefkat, merhamet durur. 
Kimin hakkını kimden adalet karşısında rikkat
le, re'fetle, şefkatle affediyorsunuz efendiler? 
Fakat bütün bunlardan ve affa müttaallik olan 
kavait ve desatiri hukukiyeden sarfınazar ede
rek bugün şu affın neticei fiiliyesi ne olmak ihti
mali vardır?. Bir de ona atfmazar edelim efen
diler. Bendeniz öyle görüyorum ki filhakika 
otuzbin sayıyorlar... Belki beşbin, belki onbin 
biçare maaile vakaa mesud olacaklardır. Fakat 
onbin kişinin mutazarrır ettiği ve kendilerinde 
hissi intikam bıraktığı diğer onbin aile onları 
gözlerinin önünde görmek suretiyle müteessir 
olacaklardır. Fakat yirmibin cani, yirmibin za
lim memleketin içerisine salınacak. Öyle elîm. 
öyle feci' hâdiseler tahaddüs edecektir ki... Bu
gün Hükümet memlekette eşkıyanın imhası için 
elinden gelen bütün kuvveti sarf ettiği halde hâ
lâ bir türlü muvaffak olamamıştır. Ona daha 
beş - on misli bir şey ilâvesiyle memleketi anar
şi içerisine koymaktan başka bir netice hâsıl 
olmıyacaktır. Efendiler! Bunların içerisinde 
öyle adamlar vardır ki; en son ülemayi Garbiye 
bütün bunlar hakkında bilâsual öldürmelerine 
hüküm vermek tarafını iltizam etmişlerdir. Zira 
onlar cürüm irtikabetmek bir hastalıktır. Hiç
bir vakit ihtiyarları ellerinde olmadığından do
layı her gün cürüm işlerler ve mütemadiyen hap
se girerler, çıkarlar. Bir gün sonra yine cürüm 
işlerler. Beş sene hapiste yatar, çıkar bir gün 

sonra yine cürüm irtikabeder. Böyle adamlar 
vardır. 

MÜFİD B. (Mardin) — Onları istisna et
tik. 

EAGIB B. (Devamla) — İstisna etmiyorsu
nuz. Sabıkalılar, ceraimi mükerrere arbabı 
yoktur. Daha birçok şeyler yoktur ya. Hulâsa 
efendiler! Affederken affın ne gibi netayiç tev-
lidedeceğini de düşünmek lâzımdır, benim su
reti kafiyede kaani olduğum bir netice varsa 
o da bu aftan memleket için felâket geleceğidir. 
Hususiyle efendiler! Erbabı ceraimin cürmünün 
derecesine ve mahiyetine muttali olmaksızın 
onun affında şahsan, ferden ferde falanın filâ
nın affında menfaat mı vardı? Yoksa onun af
fedilmesi mi lâzımgelirdi ? Mevcudolan delil 
hangi tarafa mütemayitdir? Bunu anlamadıkça 
lâalettayin affedivermek; vicdan sahibi adamla
rın elini vicdanına koyduğu zaman cesaret ede-
miyeceği şeylerdir. Af yapabilmek için evvelâ 
affedilecek kimsenin cürmünün derecesine ve o af
fı yaptıktan &onra o mücrim veya mahkûm hak
kında vâsıl olacağımız gaye hakkında bir fikri 
mahsus edinilmelidir. Yoksa efendiler! Böyle 
lâalettayin hapishanelerin kapısını açıvermek 
memleket için felâkettir. Bu maddenin reddi 
taraftarıyım. Benim noktai nazarımca kati
yen caiz değildir. Bu maddenin reddini teklif 
ediyorum. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim 
kanunun heyeti umumiye'si aleyhinde söz söy
leniyor. Halbuki heyeti umumiyesi kabul edil
di. Maddeler hakkında söz söylesinler! 

REİS — Sülüsani müddeti cezaiyelerinin af
fına dair hüküm vardır. Bunun aleyhinde söy-
liyecek 

BESİM B. (Mersin) — Bendeniz bu kanu
nun heyeti umumiyesi hakkında söz almıştım. 
Fakat kifayeti müzakereye karar verilmesi üze
rine noktai nazarımı arz edemedim. Bu itibarla 
Heyeti Celile noktai nazarım hakkında tenev
vür edemedi. Banaenaleyh şimdi birinci madde 
hakkındaki mâruzâtımı dar bir çerçeve dâhilin
de birer birer söylemek mecburiyetindeyim. Ma
lûmuâlileridir ki af bazan esbabı zaruriyeden ve 
içtimaiyeden olur. Faka bazan da hiç lüzum ol
maz. Fakat aslolan malûmuâlileridir ki her 
mürtekibi cürmün yapmış olduğu cürmün ceza
sını çekmesidir. Aslolan budur. Dünyada bir 
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cürüm ika' edip de cezasını çekmek istiyen bir 
fert mutasavvur değildir. Mutlaka bir esbab ve 
zarureti içtimaiye onun cezasının çekmesini ister. 
Aynı zamanda bu diğerleri için de medarı ibret 
ve intibah olur, kendisi için de tezhibi alâka 
hadim olur. Bunun içindir ki cezanın çekil
mesi ve cezanın verilmesi asıldır ve lâzımdır. 
Fakat bâzı esbalbi zaruriye ve içtimaiye dola-
yısiyle af da iealbeder. Nasıl ki (El'afvü zekâ-
tüzzafer). (el'afvü sadakatüssulh) diyoruz. Evet 
zekâti zafer, sadakai sulh olan bir af bize lâ
zım mıdır, değil midir? Zamanı mı, değil mi? 
Maatteessüf heyeti umumiyesi kabul edildiği 
için bunu söylemeye imkân kalmadı. Şimdi bi
rinci maddeye geçiyorum. Gerçi bu madde bir 
affı hususî kabul etmiştir. Heyeti Celilenin ma
lûmudur ki, affı umumî cürmiyeti izale eder, 
tekerrüre esas olmaz. Yani affı umumîye maz-
har 'olan bir şahıs güya anasından yeni doğmuş 
gibi farz olunur, cürüm yapmamış gibi farz 
olunur ve bundan dolayıdır ki, ikinci bir cü
rüm daha ika ederse onun evvelki cürmü ika 
edip affa mazhar olduğu cürümden dolayı onun 
hakkında tekrar esas tatbik edilmez veyahut 
ikinci eürmün cezası teşdidedilmez. Bu madde 
ile affı hususî kabul edilmiştir. Affı hususî ise 
ımalûmuâlinizdir ki, diğer mücezatı mahkûme-
yi kısmen veya hükmen ref 'eder. Bu birinci 
madde affı umumî için esas olduğundan yalnız 
bunu kısmen kabul etmiştir. Mukayyeden ka
bul etmiştir. Yani cezanın tamamının affını 
kabul etmemiştir. Yalnız bir kısmının affını 
kabul etmiştir ki, o da nısıftır. Bendeniz şu ka
rara karşı bir naktai nazardan muhalifim. O 
da şudur. Mâlûmuâlinizdir ki, öteden beri mü
esses, malûm, mâruf olan bir kaide vardır; af
fı hususîlerde sülüsanı müddeti cezaiyesini ik
mal edenler affedilir. Yani sülüs müddeti affe
dilir. Acaba niçin sülüsanı affediliyor da nısfı 
affedilmiyor, rub'u. affedilmiyor? Öteden beri 
böyle bir kaide konmuştur. Tabiî bunun bir 
hikmeti vardır. Yani tâyini kemiyette niçin 
vâzıı kanunlar böyle mukayyet kalmışlar da, 
her vakit sülüsünü veya rub'unu veya nısfını 
kabul etmemişler de sülıüsanmı kabul etmişler? 
Böyle yapmamışlar da muntazaman, münhası
ran sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmâl eden
leri affetmişlerdir ? Elbette bunun hikmeti var-

* dır. Malûnıuâlileridir ki, bir kemiyette nısfı te
cavüz ederse ekseriyettir. Ekseriyet için de 

hükmü kül kaidesi vardır. Binaenaleyh m&bkû-
mînden nısfı tecavüz ederek, yani sülüsani 
müddeti cezaiyelerini ikmal edenlerin affedil
mesi güya müddeti malûmei mahkûmesini ik
mal ettirmiş farz olunduğundan dolayıdır ki, 
affedilmiştir. Çünkü ekser için bir hümü kül 
vardır. Bu bir kaidei umumiyedir. Aynı za
manda bir tâbiri hukukiyeyi de haizdir. Taz
mini hukukî de lâzımdır. Nısıflar, rulbu'tlar, 
sülüsler, tabiî bunlar birer tâbiri mahsustur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bundan evvel her se
ne vâki olan aflar ayrı ayrıdır. Ve bunlar te
amül içindir. Halbuki bundan sonra vâki ola
cak değildir. 

BESİM B. (Devamla) — Binaenaleyh bu 
kanun hiçolmazsa affı hususîyi kabul et
miştir ve mademki affı hususi mukayyedo-
larak kabul edilmiştir ve mademki zaru
retler kendi miktarlarmca takdir olunmak 
lâzımgeliyor; bu itibarla hiçolmazsa sülüsanı 
müddeti cezaiyelerini ikmal edenler dese 
idi kaideye daha muvafık düşerdi. Sonra 
efendiler! «Zaruretler kendi miktarlarmca tak
dir olunur, zaruretler kendi, mevritlerine mak-
sur bırakılır» Bu demiktir ki, yani biz esa
sen affı umumîye lüzum ve zaruret yoktur 
diyoruz. Affı hususîyi kabul ediyoruz ve affı 
hususî için de mukayyedolarak, yani cezai 
cismanîyi tamamen affetmiyor, yalnız bir 
kısmını affediyoruz. Şu halde efendiler! Bir 
kısım için de elde bir miyar, tâyini key
fiyet için bir 'esas lâzımdır ve bu esas da 
arz ettiğim gibi «Ekser için hükmü kül» 
kaidei hukukisini kabul edip «sülüsanı müd
deti cezaiyenin ikmaliyle» suretiyledir. (Ha
yır sesleri) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Mütemadi yapılan 
afla.-.. 

BESİM B. (Devamla) — Bunda bir fai-
dei içtimaiye de vardır. Efendiler! Nasıl ki 
bir mahkemeye gidenlerden biri memnun, 
diğeri gayrimemnun çıkarsa, yani hâkimin 
hükmü bir tarafı memnun, diğer tarafı gay
rimemnun bırakırsa Heyeti Celilenizin bu 
vaziyeti de bir tarafı memnun, bir tarafı 
da gayrimemnun bıraktığını hatırdan çıkarma-
vınız. Efendiler! Yani iz mahkûmîn ve ikaı eü-
"umedenleri değil, bir de mutazarrırları mağ
dur ve mütecavizünaleyhleri düşününüz. Efen-
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diler! Bir dakika için kıyasmefs buyurunuz. 
Binaenaleyh zaruretleri kendi mıktarlarınca 
takdir ederek hiçolmazsa sülüsanı müddeti ce-
zâiyelerini ikmal edenlerin affı gibi bir kaidei 
kanuniye ve usuliyeyi kabul ediniz. Bu kâfidir. 
Bundan ötesi zaittir. Diğer maddeler hakkında 
daha esaslı mâzuratım vardır. Bilâhara arz ede
ceğim. Şimdi noktai nazarım şudur; Müddeti 
oezaiyesinin sülüsanını ikmal edenler affedil
meli. 

TUNALÎ HlLMl B. (Zonguldak) — Ya hep, 
ya hiç. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Efen
diler, bendeniz berveçhi peşin her neye mal olur
sa olsun, hapsanelerin ıslahına ve insanların ya
şayabileceği bir hale ifrağına bütün mevcudi
yetimle taraftarım. (Bravo sesleri) — Evvelâ 
bunu arzederim. Sonra sözüm Heyeti Umumiye-
ye aittir ve binnetice bu lâyihanın hemen bilâ-
kaydüşart netice itibariyle reddini teklif ede
ceğim. 

ZAMlR B. (Adana) — Bravo!.. 
HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Beyefen

diler! Bugün Hükümetimizden alınması dereeei 
vücupta bulunan izahatı lâzime ve matlûbe alın
mıştır. Hapsanelerimizde elyevm mevkuf veya 
mahkûm suretinde duranların adedi nedir? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — 34 bin 
HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Hükü

met, bu lüzum ve vücııba tamamen kaani ve 
Meclisin ârâsiyle beralber midir? Ahiren yap
mış olduğum tahkikata istinaden arzediyorum 
ki elyevm hapsanelerimizde mevkuf ve mahkûm 
bulunanların adedi 24 654 kişidir. Efendiler! 
Maalesef elde mevcud olan istatistik, mevkufun 
ne kadar, mahkûm ne kadar olduğunu katı ola
rak söylememiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Nasıl iş yahu, Hükü
met bilmezse !.. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Şimdi 
bendeniz, maznunen davet «olunup ve hakikaten 
cürmün faili olup da mahkûm olmıyan, hariçte 
kalan birçok kimselerin var olduğuna kaaniim. 
(Hay hay sesleri) Sonra, mahakimin aleddere-
cat tetkikmdan geçip mahkûmiyeti ilân olunan
ların içinde bigayrihakkın mahkûm olanların 
yine yüzde bir olduğuna kaani değilim. Yani 
hata ile hükmedilmiş diye enızan merhaımet cel-
pediliyor. Bendeniz — maalesef o kanaatte de

ğilim. (Bravo sesleri), (iştirak ederiz sesleri) 
Mahkûmiyete lâyık olanlardan beraet edip, kol
larını sallıyarak gezenler çok vardır, efendim. 

AHMET HAMDI B. (Bozok) — Dediğiniz 
asrı Saadette bile vâki olmamıştır. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) —Müsaade 
buyurun efendiler, bendeniz sizi kemali huşu 
huzu ile dinledim. Bendenizi de beş dakika din
lemenizi rica ederim.Devletin siyaseti dahiliye
si, bütün mevcudiyetiyle arzu ettiğimiz asayişi 
memleket, vereceğiniz bu karara bağlıdır, (Çok 
doğru sesleri) 

NECtB B. (Mardin) — Birçok hainleri af
fettik. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Efendi
ler eğer o gün, o saat söylemek şerefine nail 
olsaydım, belki o gün de söyleyecektim. 

Beyefendiler; eğer hakikaten böyle her han
gi surette bir hatayi adlî neticesinde mahkûm 
olmuş maizlumlar varsa bunları başka bir 
suretle arıyarak tariki mahsusiyle affede
lim. Yanlız efendiler! Nazarlarını bize dikti
ğine kaani olduğumuz, bizden merhamet 
istidasında bulunan mevkuf ve mahkûmlara 
enzarımızı tevcih etmiyelim. Beride de henüz 
gözünün yaşı kuramamış, «Babam, kocam!,» 
diye feryadeden ailelerin de vekili olduğumuzu 
hatırdan eıkarmıyalım efendiler!.. 

NEClP B. (Mardin) — Efendi Hazretleri 
onu hatıra getiremiyor. 

HASAN FEHMt Ef. (Devamla) — Bina
enaleyh şu kürsüden söylediğim sözleriki, za
bıtnamelerde hapsanede mevkuf veya mah
kûm bulunan vatandaş. miTlettaş ve dindaş
larım okuyacaklardır, fakat ben diyorum ki, o, 
bıçağım çekerken veyahut akşama kadar tarla
sında çalışıp akşam uykuya çekilen çiftçinin eş
yasını çalmak için evine girerken bana sorma
dı. Rica ediyorum beyefendiler; Devletin böyle 
altmış, yetmiş senelik tarihini bir kere tetkik 
buyurunuz: Bu memlekette 20 - 30 sene zarfın
da beş, onbeş sene küreğe mahkûm olmuş, belki 
otuz, kırkbin kişi vardır. Fakat onbeş senesini 
ikmal ederek çıkmış - zannediyorum - ya pek az
dır veyahut hiç yoktur. 

NECtB B. (Mardin) — Bunların ifnası mak-
sud ise öldürelim. 

AHMED HAMDI B. (Bozuk) — Madde aley
hinde değil, ademikabulü hakkında söylüyorsu
nuz, madde aleyhinde söyleyiniz, 
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HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Maddeyi 
takyidediyorum. Böyle onbeş sene olarak müd
deti mahkûmei cezaiyesini ikmal etmiş insanları 
zor gösteririz. Biz o kanaatte olduğumuzu, Ka
nunu Cezada ceraime karşı tâyin ettiğimiz ce
zaların ağır olduğunu cihana ilân ediyoruz. 
Eğer o kanaatte isek, o kanatin tahtı esaretinde 
bulunuyorsak Kanunu Ceza her hangi bir cü
rüm için üç sene demiş ise biz onu bir seneye 
indirelim ve verdiğimiz hükmün hapsanede geç
mek zaruret ve mecburiyetinde olduğunu hap-
sanelerdekilerin kulağına koyalım efendiler! 

NEOİB B. (Mardin) — Tadil teklifi yapı
nız! 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Böyle 
sülüs veya sülüsan veyahut her hangi bir vesile 
ile affı kendimize meslek ittihaz edecek olur
sak, değil mevcut hapsanelerimiz, her hapsane-
nin yanma üçer, beşer ve onar hapsane yapsak 
yine dolacak ve ceraim, şekavet, fenalık yine 
devam ve tezayüdedecektir. Bu sözü hürmetka
rı bulunduğum birçok zevattan aldığım mektup
lara karşı söylüyorum beyefendiler. Fakat ka
naatim memleketin selâmeti, inzibat ve asayişin 
icabatı bu olduğuna kaaniim. Biz, merhametten 
ziyade, Hükümet sıfatiyle, Hükümet mefhumu 
ile kabili telif olan hareketi kendimize bir düs
tur ittihaz etmek icaibedeceğine kaaniim. Artık 
takdir reyi âlinize muhavveldir. 

NECİB B. (Mardin) — Biz Meşrutiyette, 
Meşrutiyet için af yaptık. Bu affı büyük bir in
kılâpta çok mu görüyoruz?? 

EKREM B. (Rize) — Efendiler, ben ne za
man müsellâh janlamnalarm arasında bir mah
kûmun hapsaneye gittiğini görürsem fikrimden 
şu geçer : Ben de o adam gibi doğsa idim, ben 
de o adamın geçirdiği safahati hayatı geçirse 
idim, şimdi ben de o adam gibi hapsaneye gidi
yordum. Maatteessüf bu bence gayrikabili iti
raz bir hakikattir. Zannediyorum ki, insanlar, 
mukadderatın bu eğilmez iradesini bildiklerin
den bazan kendi ellerinde olmaksızın işlemiş ol
dukları cürümlerden dolayı hemcinslerini affet
mek için böyle mesut günleri vesile ittihaz eder
ler. Yalnız bu, böyle olmakla beraber, asılmak 
üzere bulunan veya onbeş seneye mahkûm bir 
adamı affetmek için bütün kudret senin elinde
dir, karar var; deseler ne cevap vereyim? 
Efendiler! Bu sual karşısında derhal gözümün 

önüne gelen şey o kaatilin öldürdüğü maktulün; 
göz yaşları içerisinde bulunan çocukları veya 
hemşiresi gelir. Efendiler! O halde iki cihet kar
şısında bulunuyorum. Birinci mülâhaza ile doğ
rudan doğruya affa taraftar olmam lâzımgelir. 
Binaenaleyh bu suretle şu neticeye varıyorum : 
Tamamiyle bir af yapmamakla beraber, tama
miyle bir af yapmak da doğru değildir. -Yani 
vasatisini almak lâzımdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ya hep, 
ya hiç. 

EKREM B. (Devamla) — Hayır, bunda iki 
şekil önüme çıkıyor : Bunlardan biri, nısıf müd
deti affetmek; diğeri, üçte binini affetmek. Ben, 
mutazarrır olan ve göz yaşları içerisinde bulu
nan kimselerin hukukunu düşünerek onların 
lehine de olmak üzere bir af cihetine gitmeye 
mecbur kalıyorum. Yalnız bunlar içerisinden 
şakileri ve hetki ırz müttehemlerini çıkarmaya 
mecburum. Çünkü biz yaptığımız kanunlarla 
şakilere en ağır cezaları tahmil ettik. Saniyen 
hetki ırz ile mahkûm olanlar, doğrudan doğru
ya kadınlara, kızlara fenalık yapmış olanlar
dır - ki onlar şayanı merhamettir - onun için bu 
gibiler affedilemez. Binaenaleyh söyliyeceğim 
bundan ibarettir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim maddelerinin müzakeresine geçilen ve şim
di birinci maddesi müzakere olunan bu kanu
nun heyeti umumiyesi hakkında ilk defa bu 
!kürsii muallâdan fii'krimi arz ve teşrih eder'ken 
bütün cihan nazarında gıptalarla enzarı umumi-
yenin teveccühünü istilzam eden bir ihtilâl ve 
inkılâplarımızdan sonra geçmiş zamanların tas-
fiyei hesabatma razı olmıyacak bir insanın bu-
lummıyacağı kanaatindeyim. Bu itibarla affın 
lehinde fakat kanunun ahkâmı umumiyesi me-
yanmda ademitenazur ve teadülü hukukiyeden 
dolayı lâyihanın aleyhinde olduğumu, binaena
leyh hakkında söyliyeceğimi beyan etmiştim. 
Bunu tekrar etmeyi çok faideli addediyorum. 
Şimdi birinci madde hakkındaki noktai nazarı
mı arz ediyorum : 

Mudanya mukavelesinin tarihi imzası olan 
11 Teşrinievvel 1338 tarihine kadar geçmiş za
manlarda ikaı cürmedip de mahkûm olan ve 
halklarında sâdır olan hükümler keshikatiyet 
eden mücrimin, mahpus bulunsunlar bulunma
sınlar, müddeti cezaiyelerin'in nısfı sureti mut-
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lakada affolunur. Buna nazaran bapsanede bu
lunup müddeti mahlkûflnesinin nısfını ikmal et
miş bulunanlar, derhal çılkaeaıktır. Nısfından bi
raz fazlasını da ikmal etmiş olanlar tabiî nısfını 
ifcmal etmiş olduğu için onlar da çıikaeaktır. Fa
kat bir ımüddeti kalırsa mahsubu ikmal edilmek 
üzere kaydı yapılmalı.. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Hesabı cari mi 
var? 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Efen
di/m! Nısıf müddeti cezaiy esini ikmal etmiyenler, 
ikmali müddete kadar intizar edeoeJk. Nısıf müd
deti oezativesi ilkmaıl edildi mi, o da çıkıp gide
cek. Madde bu şeikli, bu mânayı ifade edecektir. 
İşte, bu suretle düşünülmek lâzımıdır ki, memle
kette sureti katiyede hükümleri kesbi katiyet et
miş ve turfku kanuniyeden geçmiş mahkûmlar 
affedilmeli midir! Edilmemeli imidir? Af için ne 
gibi esbabı zaruriye, içtimaiye ve hukukiye bu
lunduğunu bâzı arkadaşlar söylemişlerdir ki, He
yeti Aliyenizi bu ihtiyaçtan vareste addettiğim 
için bendeniz telkrar etmiyeceğiım. Yalnız kendi 
fikrimi iyi teşhis ve tecessüm ettirmek için şunu 
arz edeyim ki, her ınemlekette af, me kadar kavi 
ve zaruri esbaba müstenidolursa olsun, bu esbab, 
isterse sırf hukukî, isterse sırf içtimai, isterse 
bütün esbabın heyeti mecmuasından mürekkep 
bulunsun, Devlet, vâki olan ıaffm neticesinde, 
affedilen adamların bir daha cürüm ika' edeme
melerini mümkün kılacak teşebbüs ve tedabire 
muvaffak olabilirse ve memlekette silk sık ilân 
edilen af, tekerrüründen dolayı, cürüm ikama 
teşvik edecek bir sebep teşkil etmezse, af daima 
iyidir; bunun aksinde af daima fenadır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu af, sonuncu ola
caktır. 

SÜREYYA B. (Devamla) — Asayiş ye inzi
batla alâkadar olan ve içimizden kendi rey ve 
tensibimizle çıkan vekillerimiz bu noktai nazar 
karşısında mevkilerini bize teşrih etmelidirler. 
(Bravo doğru, sesleri) Kanaatimce, öyle zan ve 
tahmin ediyorum ki, Hükümeti Cumhuremiz He
yeti Veikilesi, bu suretle bir .af ilân edilmesini 
gayrimieşru ve gayrimukayyed gösterecek dere
cede zaif değil, çok kavidir. Yani bu suretle ya
pılacak bir af, 'memlekette ruhu mücrimiyeti kö
rüklemiş olmaz; tenımliye etmiş olmaz. Ben bu 
kanaatteyim. Bunun aksini itiraf ederlerse bu 

maddenin tayyını teklif ederim. Benim kanaati
mi teyidederler.se maddeye tamamen taraftarım. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şarta muallâk.. 

A.HMED SÜREYYA B. (Devamla) — Bun
dan sonra kendi kanaatime göre bir cihet daha 
vardır ki çoik mühimdir. Birinci ıniaddeden son-
sonra gelen ikinci madde birinci madde ile ta
mamen alâkadardır, 'binaenaleyh ondan bahset-
mıyecegım. İki nci madde Mudanya Mukavele
sinin imza tarihi olan 11 Teşrinievvel 1338 ta
rihine kadar geçmiş zamanda birinci maddede 
zikredilen eşhas m-ey anında îkaı cürmetmiş ve 
fakat mahkûm da olmuş, haklarındaki hüküm 
kazıyei muhakeme hâline gelmemiş bulunanlar
dan henüz tahkikat ve muhakematı intaeedilmi-
yerek halklarında velev iptidai bir derecede hü-
'küm sâdır olmamış bulunan maznunlara taal
lûk ediyor. Bunlar mücrim olanak şartiyle, ister 
maznun, ister mahkûm olsunlar 'haklarındaki 
hüküm kesbi 'katiyet etmiş olmadığından ha
pishane kapısından içeri girmek imlkânmı sel-
beder. Yani bunların binnetioe çekmeye mecbur 
oldukları cezayı kanunîyi çekmekten vareste kılı-
vor. Bâzı kuyut şurut vardır ki pek zayıftır. Efen
diler! Tabiî ceza, cürme ve ruhu nıüe.mdyete-
dir ve cürmü ika eden o eümıü ika edinceye 
kadar kendi iradesiyle hareket etmiştir. Bun
dan dol avıdır ki o iiilin üzerine kanunun terti-
bettiğl Cezayı çekmeye mahkûm tutulmuştur. 
Fakat kendi iradesinin hiç taallûk etmediği Hü
kümetin, mahkemelerin daha doğrusu mutlak 
tâbirle, Hükümetin, Devletin, aynı günde îkai 
cürmetmiş olan iki adamdan birinin işini mah
keme ve derecatına hakimden geçirerek hükmü
nü kesbi katiyet etthuniş bulunmasından her . 
ikisinin sunu taksiri ve dahlü tesirinin müessir 
olduğu bir şey değildir. Şu halde neden her iki
sinin arasındaki hüküm ayrılır? Ayrılmak me
selesi varit midir, değil midir? Bu varidi ha
tırdır ve bu çok müzakere ve münaikaşa götü
rebilir. Fakat işte mesele, bu müşterek müzâke
reye ve münakaşaya müsait ve muhtaç olduğun
dan bu iki maddenin tevhiden müzaıkeresi lâ-
zımgelir. Tavhiden müzakere edilirse daha iyi 
olur. Onun için bendeniz tevhiden müzakeresi
ni Heyeti Lnıumiyeye teklif 'ediyorum. Böyle 
olursa daha mütenazır ve daha nıütenasibolur 
ve 'bunun için daha mütenazır ve daha müte-
adil bir teklif yapılsın. 
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NECtB B. (Mardin) — Siz bir teklif yap 
sanız daha iyi olur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim! Bendenizir 
beyanatım, cazanın nısfından sülüse tenzili su 
retinde olacaktır. 

Bendeniz sülüsanı müddeti cezaiyelerini af
fetmek suretiyle tadilini tekldf 'ediyorum. Bv 
suretle de bir tadil teiklifim vardır. Kabulünü 
rica ederim. 

REİS — Osman Kadri Bey (Muş) buyurur 
efendim!. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Efendim Hü
kümet, bu kanunun esbabı mucibesinde şöyle 
söylüyor: «Mücahedatı Milliyeriin temin ettif^ 
şanlı zaferin netice! mesudesi olan1 şerefli 
sulhun idrakiyle milletin neşevâbı fahn'i süru1^ 
olduğu sırada hapsanelerde bulunan bir kısım 
efradı millete imalei nazarı şefkat edilmesi Hü
kümeti Milliyenin şiarı iktizasından olmasından 
ve mücazatı mahkûmıelerinin üçte ikisini ikmal 
etmek suretiyle hapis ve tevkifin acılarını tat
mış olanların bir daha o darı mücazata avdet 
etmemek üzere nefis1 eriyle ahdü peyman edecek 
derecede tehzibi ahlâk ve ıslahı hal etmiş olduk
larının kabul 'edilmesine» ilih.. diyor. Bendeniz 
şundan anlıyorum ki: Hükümet, bugün mevkuf 
olanların heyeti umumiyesinin ıslahı hal ettiğine 
kanaat etmıiş ve bu suretle bir esbabı mucibe yap
ılmıştır. Eşhasına hürmet ettiğim Adliye müesse
sesi resmiyeti de beşeriyetin daima kötü gördü
ğü bövle mevzul ar üzerine zemini münakaşa açar
lar. Bendeniz hiçbir kabadayı tasavvur etmiyo
rum ki. bârı hicap altında biraz kızarmasın; bi
raz ezilip büzülmesin. Bu meselede nazarı dik
katinizi bir şey üzerine celbederim. Birinci mad
dede, Mudanya Mukavelenamesinin akdedildiği 
11 Teşrinievvel tarihine değin deniliyor. Netice
de de maıhkûmînin müddeti cezaiyeleri kii affedi
liyor. Nısfı müddeti cezaiye, sülüsanı müddeti 
eezaive, ve heyeti umıuımiyesi itibariyle de arz 
etmiş idim ki, bunları çok görmüş ve bunlardan 
•bugün için usanmış mevkideyiz. Ben bunun, yani 
bu sülüsan ve nısıf müddeti cezaiyelerini tâbiri
ni tekrar görmek istemiyoruım. Ben bunlardan 
ikrah ediyorum. Onun iğin ve o devrin âl âmini 
bir daha tekrar etmiyelim. Sülüsanı müddeti ce
zaiye, yahut nısıf müddeti cezaiye yerine, Cum
huriyetin ilân tarihi olan 3 Kânunuevvele kadar 
bütün malhlkûmînin hiyaneti vataniye biir, firar

da kalanlar ilki, bu iki cihet müstesna olmak üze-
^ bütün mahlkûmînin affına taraftarım. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Bravo 
Osman Bey! 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Nazarı 
dikkatinizi bir noktaya daha celbederim. Lozan 
Muahedesiyle hayatımıza, dinimize, namusumu
za, bütün mukaddesatımıza tecavüz eden Rum
ları ve ondan evvel Ermenileri ve bütün bunları 
affederken bunlara nısıf veya sülüsanı müddet 
cezaiye diye bir şey kaydettik mi? Sonra efen-
diım! Niicin kendi tebeamızı ve İslâmları biraz ih
mal edelim? 

ZAMİR B. (Adana) — Yoktur onlar, gitmiş
lerdir... 

OSMAN Kadri B. (Muş) — Sonra efendim, 
burada bir şeye nazarı dikkatinizi celbederim. 
İki mahkûm tasavvur buyurunuz. Bir mahkûm 
firarda bulunuyor; bir mahkûm hapsanede mev
kuf bulunuyor. Bunlardan birisi, nısıf veya sü
lüsanı müddeti cezaiyeslini ikmal etmiş ise affe
dilsin. Fakat firar etmiş bulunanı hakkında ne 
kapılacaktır? Bendeniz değil mevkufların - ki 
dairei intatbabiyeımin kanaatinden mülhem ola
rak maruzatta bulunuyorum ki, bu yolda bür 
takrir de taikdim etmiştim - istiyorum ki, bu de
fa Cumhuriyetin ilânına mücriminin kâffesi, ya
ni mahkûm, mevikuf, maznun hepsi affedilsin ve 
bu af bir defaya maksur ve münhasır kalsın. 

ZAMİR B. (Adana) — Bu kürsüye çıkan 
arkadaşlarım affın memleket için ne kadar fena 
olduğunu uzunuzadıya izah ettiler. Binaenaleyh 
bendeniz de uzun söyliyecek değilim. Kıymetli 
vakitlerimizi zayi etmemek için yalnız hatırımda 
kalan şeyler vardır. Onları arz edeceğim. 

Düşmanın denize döküldüğü esnada askerleri
mizden bir kısmı memleketine avdet ederken, me
selâ Ulukışla'da köyüne giden bir asker yolda 
eşkıyalar tarafından hücuma mâruz kalıyor. Ne
yi varsa soyup götürülüyor ve öldürülüyor. Dü
şünün! Bu asker memlekete hizmet etmiştir, bu 
asker vatanı kurtarmıştır. Bu zavallı, ailesine, 
çocuklarına kavuşmak istiyor. Fakat bunun para
sına, beşon 'kuruşuma tamaan yolda bunu öldürü
yorlar. Şimdi biz bunları affediyoruz. Efendiler! 
Bu nasıl olur? Bu ne kadar adalettir? Eşkıyaları 
da affediyoruz, yani adam öldüren, cinayet ya
pan benim nazarımda eşkıyadır. Dağa çıkanlar 
da eşkıyadır. Hattâ memleket içinde hırsızlık ya-
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panlar da eşkıyadır. Geçen gün arkadaşlardan 
Kayseri Mebusu Muhteremi bir takrir vermişler
di. Memleketin mühıim tacirlerinden, mıemleke-
tin kıymetli uzuvlarımdan olan kimselerin yolda 
giderken karşısına iki alçak çıkarak - ki alçak 
diyeceğim - çünkü onlar sureti haktan görünü
yorlar. Ve arkadaş sıfatiyle görünüyorlar. 
Bu ilki zatın karşısına çıkanlar yolda be
raber olarak gidiyorlarken bunları yolda kesi
yorlar ve kanlı gömleklerini de boğazlarına geçi
riyorlar. 

NECİP B. (Mardin) — Onlar affolmuyor-
lar... 

ZAMİR B. (Adama) — Efendim bunları res
men buradan ifade ettiler. Beyefendi! Bunları 
misal getiriyorum. Bugün hapsanelerde yüzlerce 
kaatil vardır. Belki binden fazla vardır. Ben 
öyle insanlar biliyorum ki, sekiz defa on defa 
affedilmiş, çıkmıştır. Tekrar yine bir daha hap-
saneye girmiştir, çünkü onun gireceği yer dai
ma bapsaımedir. Şekavetten başka şey düşündüğü 
yoktur. Eğer bu memlekette hakikaten halkın 
refahını yükseltmek istiyorsak, iktisadiyatı yük
seltmek istiyorsak zürraı mesudetmek istiyorsak 
•efendiler! Canileri affetmeyin adaletinizi göste
rin ! Bunların ımahJkûmiyetlerini ikmal ederek çık
ması adalettir. 

NECİB B. (Mardin) — Af yalnız Ermeniler 
hakkında doğru onudur? 

ZAMİR B. (Devamla) — Bunlar affedilirse 
adaletsizlik olur. Binaenaleyh bendenizin birin
di maddenin tayyı hakkında bir teklifim vardır. 
Heyeti Celilenizden kabulünü rioa ederim. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Efen
dim birinci madde üzerine söz söylerken sözü-
ffiıün heyeti umuımiyeye aidoiacağiım evvelâ 
arz etmek isterim. Çünkü maddeler bir birine 
cicik ımürtabıttır. ve maddelerden bahsederken 
heyeti umumiyetinden bahsetmek zaruıieti var
dır. Bumun için affı âlinizi iütirham edereik 
böyle mütenazır olmıyan bu kanun yerine bir 
iki madde teklif etmek sadedinde bulundu
ğum için böyle telâkki buyurmanızı rica ede
rim. Pelk sevdiğim 'kıymettar arkadaşlarımla 
muarız bir fikirde olduğum için rica ederim 
biraz salbûr olsunlar ve .siJsilei kelâmımı kes
mesinler ! Efendiler biz bu maddede bir affı 
âm, bir affı şâmil yapmak lüzumuna kanunu 
vaz'eden encümenin - maddelerin elfazmda 

değil kanunun metin ve ruhunda - bir affı şâ
mile taraftar okluğunu okuyorum. Çünkü bir 
maddede; hükimü; katiyete merbut olanların 
•hükmünün nısfını, hükmü; katiyete merbut ol-
ımıyanla'rın tecilini.. deniliyor. Şöyle (maddeleri 
geçtiniz mi?.. Bunların hepsinin neticesinden 
binşey çıkıyor ki o da hepsini affetmek... Şim
diye kadar iradı mütalâa edenler - Adliye En
cümeni de dâhil okluğu halde - şöyle, böyle mü-
'tereddidolanılar arasında hiç kimse kati bir ifa
dede bulunmuyor. Binaenaleyh bir arkadaşın 
dediği gibi bu işin kısa yolu «Ya hep, ya hiç» 
Bunun on kuvvetli delillerini kendi hesabıma 
Heyeti Aliyenize arz etmek istiyorum. Efen
diler! Cürüm; cürüm ile tecziye edilmez. Bâzı 
arkadaşlar; hapsanelerin beşeri ıslah edecek 
ımahiyetite olmadığını ve oradan çıkanların iyi 
bir adam çıkmasına müsait esbabın ihzar edil
miş olmadığını alenen söyledi. Bu hakle hap-
saneye bıraktığınız mücrim bir cürüm yapmış
tır. Fakat bunun hulku'ku tahliyesine, harekât, 
ve se'kenatına icrayı tesir etmesine müsaade 
etmek mütıaaddit eerajmdir. «Cürüm, cürüm ile 
tecziye edilmez». Rica ederim bu esası; hukukî 
mütalâa dermeyan eden arkadaşlar bir kere 
gözleri önünden geçirsinlcr. Acaba cürüm; bir 
cürüm ile, mütaaddi't bir cürüm ile teçıziye 
olunur mu? Binaenaleyh hapsanelerin umumu, 
insanı muhafaza edecek şekilde olmadığını 
dermiyan eden arkadaşım şu affın adaletle 
kabili telif olmadığını söylemiştir. (Bravo ses
leri). Binaenaleyh af çaresi düşünülecektir. 
Bilfiil yapjlaoak iş budur. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. — («Cezaü 
'scyyieltin, s ey yi eltin biımislilıâ» 

İLYAS SAMİ B. (Devamla) — Adliye Ve
kili Bey silsile! kelâmımı kesmesin. Aynen o 
âyeti kerime bile «Cezaü seyyitin, seyyietin 
bimislihâ» «Ceza kendisi gibi bir seyyiedir» 
der. Yoksa bir adam bir katil yapar, sen onu 
hapısanede öklüılmeik ha'kkı hayatını, gjfdaısmı 
teneffüsünü menedeeek sakilde «Cezaü seyyi
etin, seyyietin bimislihâ» yapamazsın!. (Alkış
lar) SiMiei kelâmımı kesmesinler, ben de o 
kavaidi bilirim. 

Efendiler; ilkine! delile geçiyorum: Bir nok
ta en çok Heyeti Ali'yen'izin nazarı dikkatinizi 
oelfbetıti. Bir iki arkadaş söylediler, isimlerini 
tekrar etmiyorum. Anası, babası, evlâdının ve-
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yahut diğer bir harîminin mahrumiyetinden 
acılar duymuş, feryad'vtmis olan aileye bu >af 
ile ne cevap vereyim? En çok hissiyatı rakîka-
nıza temas eden bu noktaya ben bilhassa ce
vap verimoyi lüzumlu görüyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bazok) — Ben n-
cevap veriyorsam onlar da o cevabı versinler 
Bu binanın temel taşına ilk kurbanı kesen be
nim, benim verdiğim cevabı onlar da versin
ler. Yani ben affı istiyorum. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Devamla) — 
Efendiler ahvali âdiyede bir af yapsa idik di-
yecöktim ki «Velâ te'huzüküm re'feten r 
«Mücrim oldu mu? Hiç re'fet, rikkat, şefkat 
a raim ayınız» Gerçi bu bir meselei mahsusa içen
dir. Fakat affı umumî için de olabilir Lâkin 
bu mesele böyle değildir, Efendiler, şekavet 
üzerinde en çok duruyoruz. Bilhassa Zamir Bey 
bu nıclldtayı ifade ettiler. Heyeti Al iyeniz bi
lirsiniz ki şekavet, elinde silâhı nmmkfcet ha
ricine dağa çıkmış, silâhiyle bilâlüzum veya ih
tirasla adaım öldürmüş olanlara şâmildir. Onu 
eısibab ve avamilıini bir mcımle'keün hali içti
maîsinden kal'edip çıkarmadıkça onu tahlüy 
etmeli. Ondan sonna şekaveti kaldırıp hay ait 
içtimaiyeyi monıledkttıe muntaza>nı bir . gckb 
koyabilirisiniz. Asıl şekavetlerin sebebi; kak": 
elde, masa başındalki şekavetlerdir. Bunu he 
gıün söylüyorum ve söyliyeeeğlım. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Doğru
dur doğru! Ben de tasdik ediyorum. Küylıay 
mecbur ediyorlar. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Devamla) — Mü
saade buyurun efendilin. Efendiler, şekavet bu 
mahiyettedir. Şclkavoti ihzar odon menlbala' 
kesip çıkarmalı. Binaenaleyh biz şimdi onu mü
zakere sadedinde değiliz. Onu geçiiyonum ve 
bu döliliım'i tesibit ederken diyorum ki affı kir; 
yapabilir? Affı ancak kndrotıkâr bir Hülkvime't 
yapabilir. Ben affederim. Fakat tekrar ederse 
pençei intiikamıımı ve adaletimi boynuna atar 
ve asarım diyecek bir halde iseniz; siz ve Hü
kümet bu affı yapınız! Yok eğer hali aczele ben 
erbabı şeka'yı çıkarırsam hangi vasıta ve han
gi zabıta ile tutarım demeniz; hariçte kalan üç 
'kişi bile sizi mahvetmeye kâfidir. Böyle dü
şünmemeli ve hiçbir Hükümet böyle dü'sünmez 
Binaenaleyh bu hususta kudretkâr olduğun." 
güvenerek ve itimadı nefsederek af yapılmalı
dır. Bâzı vakitte af; heyeti içtimaiye için iyi

dir. Tasfiyei ahlâkı badi olur ve böyle olduğu 
takdirde hapsanede gösterilecek ibretten da
ha müessir bir ibret olur; bu iki... Şimdi efen
diler! Üçüncü delilime geçiyorum. 

Bu Meclisin hedefi zanediyorum ki, hedefi 
müşterekimiz bu ikinci Mecliste Millet işleri 
olacaktır. Hattâ kapının önüne bir levha ya
pacaktık. Bu levhaya «Bir müddet için naza
riyat, söz değil, iş hâkimdir» diye yazacaktık. 
Ve bütün memleketin sekiz asırdır muhtaoldu-
ğu işleri yapacaktık. Yolları, şimendüferleri ve 
sair ey i yapacaktık. Bendeniz, bunların hepsi 
hakkında imali fikrediyorum. Siz de bilirsiniz 
ki bu işler; birçok paraya, bir, ikiyüzmilyon 
liraya tevakkuf ediyor. Büyük para işidir. 

Efendiler; bugün vicdanlarımızın üzerinde 
çırpınan bir azap vardır. O da milletin sâyini, 
amalini, en basit hakkını vermemek azabıdır. 
Fakat bu azap; bizim milletimizin değil, edvarı 
müteselsilenin bize tahmil ettiği bir sürü ha
mule! seyyiattır. Hükümetin maziden kat'ı alâ
ka etmesi için hiçolmazsa maktel ve işkence 
mahalli olan bapsanelerdaki insanları inkılâbın 
ehnımıiyetine ve bu vesile ile mazinin seyyi-
atından ayrılmak şerefine şu affı, mümkün ol
duğu kadar istisnadan çıkarmalıyız. İstisna 
edilecek bir iki kısım var ise onları, bilmüza-
kere tesibit etmeli, affı; âm şâmil yapmalıdır. 
üçüncü delilim de budur. 

Efendiler maddelerin bu mahiyetteki şek-
lihâzırı; Heyeti Oelilenizin sabai iştigaline kâ
fi değildir, mütezattır. Bir şey söylemek isti
yorlar. Fakat ne söylemek istediklerini sara
haten tesbit edememişlerdir. Çünıkü görülüyor 
ki encümen azasının da aralarında ittifak yok
tur. Binaenaleyh ya hep, ya hiç ruhunu taıkib-
ederek encümene gitsin. Bu suretle halledilsin. 
Aksi takdirde bu madde tayyedilsin. 

NECİB B. (Mardin) — Affı umumi talep-
e diyoruz. Takririmiz vardır. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir)— 
Rica ederim dinliyelim. Benim sesim çıkmıyor. 
Sonra işitemiyoruz demeyiniz. Efendiler! Me
selenin ehemmiyeti hukukıyesi vardır ve fev
kalâdedir. Aynı zamanda malûmuâliniz ehem
miyeti içtimaiye ve ahlâkıyesi vardır. Onun 
için bunu serinkanlılıkla düşünmek lâzımdır. 
Bir kere evvelâ hakkımü cazat Devletindir. Hak
kı müeazat, devletin olduğuna göre hakkı af 
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da Devletindir. Bu bir kaidei esasiyei hukuki
yedir. Fakat efendiler, düşünürsek Devletin 
haiz olduğu bu hakkı mücazat, fertlerden Dev
lete geçmiştir. Esasen mutazarrır odan, taarru
za uğrayarak mutaarrızunaleyh olan eşhas mu-
taarruz tarafından vâki olan taarruzu defi 
ıhakkında malik olduğu .gibi «Fa tedûaleyhi 
ıbimisli mıai'teda» yeti mucıibinee kendisinin de 
ona mukabele ederek onu katletmesi lâzımgelir. 
Fükaha onu ahkâmı hukukiye ile ispat ederler. 

HÂFTZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Bu ayet 
Kureyş hakkında nazil olmuştur! 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Küf farı Kureyş sebebi nüzul değildir. Âyet
lerin, ibarelerin, elfazı umumiyenin hükmü âm 
ve şümulüne bakılır. Esbabı nüzul hususî ahkâm 
vaz'mda sebebolamoz. Bundan dolayı gerek Av
rupa hukukıyunu, yani Garp hukukıyunu ve ge
rekse Şark erbabı hukuku burada müttefiktir ki, 
cezadan maksat iki şeydir. İtibar, inzicardır. İn-
zicar, şahsı münzeeirin münzecir olmasıdır ve bir 
daha îka' ettiği cürme avdet etmemesidir. İtibar 
da; başkalarının o cezayı görerek ibret almasıdır. 
Binaenaleyh, gerek fükaha ve ulemâyı İslâm ve 
gerek Avrupa hukuku bunda müttefiktir. Ceza
dan maksat budur. İtibar ve inzicardır. Bir defa 
da buna adalet noktai nazarını ilâve etmek lâ-
zımgelir. Adaleti de bu noktaya ilâve ettiğiniz 
zaman hiçbir mücrimi affetmemek lâzımgelir ve 
tamamı tamamına cezayı vermek icabeder. Fakat 
bu, adaleti mutlakadır. Adaleti mutlaka, Cenabı 
mutlaka mahsus ve münhasırdır. Beşer, adaleti 
mutlakayı ifadan âcizdir. Onun için bilirsiniz ki, 
Kur'an -1 Kerîm'de bunun hakkında mütaaddit 
âyâtı kerîme vardır. Zerre kadar hayır işliyen
lerin ayniyle o kadar hayra ve mükâfata mazhar 
olmaları lâzımgelir. Zerre kadar şer işliy enlerin 
de tamamiyle o derecede ve o kadar duçarı müca-
zat edilmesi lâzımgelir, mealinde birçok âyâtı ke
rime vardır. Fakat tertibedilen mücazatlar, be
şerin takdiri ile kabil olan mücazatlardır. Kaide-
ten, cürüm ile ceza arasında niabeti âdile bulun
mak lâzımgelir. Bu nisbeti âdileyi bihakkin tâ
yin edecek elde sabit, sahih, hassas, bir mi'yar, 
bir mîzan yoktur. Kanunu cezalarda tâyin edi
len cezalar, vâzıı kanunların kendi anlayışlarına 
göre tertibedilmiş deracatı mücazattır. Bunların 
cürüm, ile ne dereceye kadar münasebeti vardır. 
"is'beti âdileye ne dereceye kadar yakındır, ne 

kadar doğrudur. Bunları lâyıkiyle takdir ve tes-
bit etmenin, beşeriyet meyanmda imkânı yoktur. 
Bundan dolayı adaletin yanında bir de ihsan 
• ardır. İşte o, rahm ve şefkat cihetidir. Bir ke
re evvelemirde adalet olmak üzere mücrim, her 
halde duçarı mücazat edilmelidir. Aynı zaman
da ihtimal fazla ceza verilebilirdi. Bunda da te-
rekki lâzımgelir. Bunun içindir ki, âdil ve ih
sanı telfik etmek lâzmıgelir. Binaenaleyh; Hasan 
"'ehmi Efendi Hazretleri demin bir şey söylemiş-

1 erdi ki, pek doğrudur. Demişlerdi ki: «Bizde hiç-
jir mücrim yoktur ki, hemen bigayrihakkin mah
kûm edilmiş olmasın.» Ekseriyet itibariyle bu söz, 
pek doğrudur. Bugünkü Usulü Muhakematı Ce-
^aiyemize göre mücrimlerin, canilerin mahkûmi
yeti için sülüsani ekseriyet lâzımdır. Fakat ekse
riyet itibariyle hiçbiı hükümde sülüsani ekseriyet 
yoktur. Beş kişiden mürekkebolan bir mahkeme
de dördü ittifak edememiş ise, dördü ittifak ede
meyince mücrim, beraet eder. Beş kişilik bir he
yette dört kişi, onun mücrimiyetinde ittifak et
miş ise o adam mücrimdir. O ne kadar iddia 
ederse etsin, ne kadaı masumiyetinden bahseder
se etsin, şarlatanlık ediyor. O, mücrimdir. Bazan 
hasbelbeşeriye ve bâzan da hiyel ve desaisle ve 
başka türlü şekillerle, filânlarla birçok mücrim
ler kendilerini affettiriyorlar. Kendilerini kur
tarıyorlar. Fakat bunlar enderdir. Meselâ; 
ta'dadedecek olursanız yüzde beşi veyahut yüzde 
üçü ya bulur, ya bulmaz. Biz onları da nazarı 
tibara almıyoruz. Bizim nazarı itibara aldığımız 

cihet, - arz ettiğim gibi - hem cezadan maksudo-
!an inzicar ve itibarı temin etmek ve hem de ada
leti beşeriyeyi tatbik etmek ve aynı zamanda ih
san cihetini de nazarı itibara alarak rahm ve şef
kat kısmını da tatbik etmektir. Bunları mezcet-
mek için sülüsan müddeti teklif ettik. Bir müc
rim, mahkûm olduğu müddetin sülüsanmı ikmal 
etmiş ise geride bakiye olarak sülüsü kalıyor. 
Şimdi onbeş sene küreğe mahkûm olan bir müc
rim cezasının on senesini ikmal ettiği surette ce
zasını tamamen ikmal etmiş demektir. Çünkü; 
onbeş seneye mahkûm olduğu halde on senesini 
mahkûm olarak geçirmiş ise mahkûmiyetinin ek
serisini geçirmiş demektir. Müddeti mahkûmi
yeti onbeş sene olan bir mahkûm, sülüsan müd
detini, yani on seneyi ifa ettiği takdirde geride 
kalan sülüs bakiyeyi ihsan cihetine ithal ederek 
âdil ve ihsanı birleştirmeyi düşündük ve bu iti
barla biz de sülüsani ınüdeti cczaiyelerini ikmal 
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etmiş olan mücriminin bakıyei sülüs müddeti ce
zai yelerin in affı cihetini arzettik. Fakat encümen 
dûrudirâz müzakerat neticesinde ve birçok tak
rirler neticesinde bu sülüsanı nısfa indirmiştir. 
Şimdi rey sizdedir, hâkim sizsiniz, Devlet namı
na karar, sizin kararımzdır. Düşününüz! Han
gisini vicdanlarınız kabul ediyorsa onu tatbik 
edersiniz. Kaç defa telgraf aldım. Hattâ dün Di-
yarbekir eşrafından da aldım. Hattâ Diyar'be-
kir Mebusu Zülfü Beye de gösterdim. Bendenize 
böyle hitabediyorlar: «Zalimimi himaye ediyor
sunuz, mazlumu mu? Yalnız zalimi düşünerek 
mi affedeceksiniz? Mazlumu düşünmiyeeek mi
siniz?» diyorlar. (Çok doğru sesleri) Birisi di
yor ki: «Benim çocuğumu öldürmüştür, öbürüsü 
refikamı öldürmüştür. Yarın bu adam çıkacak 
bıyığını bükecek ve benim önümde gezecek, biz 
masumları hiç düşünmüyor musunuz? (Hapsa-
neden gelmiyor mu sesleri.) 

Evet hapsaneden de her gün kıyamet gibi 
birçok telgraflar- geliyor. Onların içinde de doğ
rusu vardır, tşte bunları te'lif etmek lâzımgeli-
yor. Uzun uzadıya düşündük. Biz te'lif etmek 
için bulabildiğimiz şekil budur. Sülüsan. (En 
doğrusu sesleri) Artık hem nazariyatı, hem tat
bikatı te'lif edecek bir sureti hal bulduk. 

ABDULLAH B. (Trbâzon) — Mükerrirler 
için ne buyuracaksınız ? 

ADLÎYE VEKÎLÎ SEYYÎD B. — Onları da 
arz edeyim. 

TUNALI HtLMl B. (Zonguldak) — Sülüsa
nı müddeti cezaiyelerini ikmal etmiş olanlar mı. 
yoksa müddeti cezaiyesinin sülüsü mü "affolunu
yor? 

ADLÎYE VEKİLİ SEYYÎD B. — Efendibr 
sülüsü affolunuyor. Ve sülüsünü nazarı itibara 
alacağız. 

TUNALI HÎLMÎ.B. (Zonguldak) — Ohalde 
zaten benim söz hakkım vardır. Binaenaleyh bu 
hususta söz, isterim. 

ADLÎYE VEKÎLÎ SEYYÎD B. — Arz ede
ceğim efendim. Sülüsan müddetini ifa edenlerin' 
sülüsünü affetmek istiyoruz. Bunu kabul etmek 
tabiî ve zaruridir. Sülüsan müddetini ikmal 
edince artık bakiye kalan müddetini, yani sü
lüsünü ikmal etmeksizin çıkacaktır. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Efendim mü
kerrirler için sormuştum. 

ADLÎYE VEKÎLÎ SEYYÎD B. (Devamla) 
— Efendim affı umumî tâbiri burada lügat mâ

nasına göredir. Şümul mânasına olan doğrudan 
doğruya mefhumudur. Bütün hapsanelerde 
meveudolan ef'ali muhtelife mücrimlerinin kâf-
fesine şâmil olmak üzere affı umumî deniliyor. 
Bu mânayı lûgarvîsi. Fakat ıstılahı hukukça 
affı umumî değildir. Mücazatın affıdır. Dikkat 
buyurunuz. Mücrimin mücrimiyetini affetmi
yoruz. Cürmü ref'ediyoruz. Cezayı affediyo
ruz. Zaten mahpusların nazarı Dikkate al
dıkları da hapsaneden çıkmalarıdır. Bizim na
zarı itibara aldığımız cihet ise; o tekerrür esa
sını refi' ve iptal edecek surette, bu mücrimle
ri cürüm îka' etmemiş suretine sokacak affı 
umumî değildir ve o affı umumîde mücazat af
folunmaz, cürüm affedilir. Ve cürüm o zaman 
nazariyatı cezaiyede tekrire esas olmaz-ve bilâ-
hara başka bir cürüm îka' edecek olursa mü-
kerrir addedilmez. Bu teklif olunan kanun, 
^öyle değildir. Bu doğrudan doğruya mücazatın 
affıdır. Mücrimin, mücriminin affı değildir. 
Onun için bu tekerrüre esastır. Yine bunlar 
hapsaneden çıktıktan sonra başka cürüm îka' 
ederlerse mükerrir addolunurlar. Mesele budur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Vekil 
Beyefendi : Hükümet teklif ettiği ikinci mad
dede müebbet kürek ve kalebentlik ve nefye 
mahkûm bulunanların cezalarını onbeş seneye 
tenzil ediyor. Evvelce böyle müebbet küreğe, 
nefye mahkûm olup da onbeş seneye tenzil edil
mişler varsa onlar yine bundan istifade edebi-
lecekl'er midir? îki defa mı affa uğrıyacaklar-
dır? Bu ne mahiyette olacaktır? 

ADLÎYE VEKÎLÎ SEYYÎD B. — Efendim 
öyle bir şey yoktur. Nasıl olur? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — V a r 
dır efendim! Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
olanlardan Af Kanunu dolayisiyle yüz seneye 
mahkûm iken onbeş seneye inmişler vardır. 
Bunların vaziyeti nasıl olacaktır? 

FERÎDUN FÎKRÎ B. (Dersim) - - Bunlar 
müstefidolacaklardır. 

ADLÎYE VEKÎLÎ SEYYÎD B. — Onu siz 
tesbit ettiniz. 

TEVFÎK FÎKRET B. (Konya) — Beyefendi 
şimdiye kadar böyle sülüsan müddetini ikmal 
edenlere mahsus oluyor. Bu kanlın da neşrediT-
diği gün cezasının sülüsanım ikmal edenlere 
mahsus oluyor . Bu kanunda neşredildiği gü
ne mi mahsus olacak? Bunda adalet yok-
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tur. Salı günü ikmali müddet eden çıkacak, Çar
şamba günü ikmal eden çıkamıyacaktır. Çünkü 
kanunun ilân edildiği gün sülüsanı ikmal eden
ler çıkacak. Aflar vaktiyle sultanların velâdet 
ve cüluslarına nıaksur olduğu için öyle eyyamı 
mübareke için bunlar yapılıyordu. Bu şimdi na
sıl olacaktır? 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. — Her ne 
yapsanız sülüsü deseniz, nısfı deseniz, bu yine 
varittir. Bu her vakit varittir. Biz bir kere ka
nunun tarihi neşrini nazarı itibara almıştık. En
cümen Mudanya Mukavelenamesi tarihini na
zarı dikkate aldı. Encümenin noktai nazarı baş
kadır. 

TEVFİK FİKRET B. (Konya) — Efendim 
kanunun, tarihi neşrinin ertesi günü, daha er
tesi günü ikmali müddet edenler aftan istifade 
edemiyecek midir 1 

SEYYİD B. (Adliye Vekili) — Tabiî öyledir 
efendim. Kurtuluş yoktur. O müddeti ikmal 
edince çıkar. 

TEVFİK FİKRET B. (Konya) — İhsanı te
sadüfe bırakmak olur. 

SEYYİD B. (Devamla) — Zaten öyledir. 
Başka türlü kurtuluş yoktur. (Gürültüler) Me
selâ sülüsan müddetini ikmale 60 gün kalanlar 
da öyle olacaktır. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Hayır esbabı 
mucibede var. 

TEVFİK FİKRET B. (Konya) — Altmış 
gün geçince sülüsan müddeti ikmal edilirse çı
kar mî? 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. — Zaten bi
zim bu teklif ettiğimiz kanun yukardadır. Bu 
madde değildir. Bu madde encümenin ele aldı
ğıdır. Bizimki ta arada kalmıştır. Orta yerde
dir. Yani sülüsan müddetini ikmal edenler diyo
ruz. İkmal eyledi mi çıkacak. 

FERİDUN FİKRİ B. — Adliye Encümenini 
müşkülâta uğratıyor. 

SEYYİD B. (Devamla) — Beyefendi Hazret
leri! Tekrar ediyorum. Ya maksadımı anlata
madım veyahut da bendeniz anlamıyoru'm. Sülü
san müddeti ikmal edenleri affediyoruz. Mesele 
budur. : 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — İlk tek
lif böyledir. 

TEVFİK FİKRET B. (Konya) — Neşir ile 
alâkadar değildir. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. — Sülüsanı 
ikmal etti mi çıikaeak. İster mabkûm olsun, ister 
mahkûm olmasın. Mahkûm olmıyanlarm muha
kemeleri devam edecek şekilde olursa o da bu
raya ithal edilebilir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Reis 
B'eyefendi! Teklifi şifahiden sonra bendeniz bir 
takrir takdim etmiştim. Rüfeka birinci, ikinci 
maddemi tevlıiden müzakeresi hakkında söz al
mak mecburyetinde kalacaklar ve söz söyliye-
ceklerdir. Onun için takririm reye va'z'edilsin. 
O vakit iş daha çabuk ikmal edilmiş olur. 

REİS — Efendim kifayeti müzakereyi re
yinize vaz'edeceğim. Heyeti Oelile kifayeti mü
zakereyi kabul ettiği takdirde takrirleri reyi 
âlinize vaz'edeceğim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
encümen namına tavzihatta bulunacağım. Mü
saade buyurunuz, arz edeyim. (Gürültüler) Ben
deniz kendi namına, Adliye Encümeninin Maz
bata Muharriri olduğumdan dolayı bu müzake
rede kanaati vicdaniyemi lâyiki veçhile Heyeti 
Celilenize teşrih edememek mahkûmiyetinde-
yim. Binaenaleyh bendeniz şu dakikada bura
dan kendi kanaati vicdaniyemi değil, encüme
nin ekseriyetinin noktai nazarını müdafaa ede
ceğim. Encümen heyetinin birinci madde halk-
kmda tebellür eden noktai nazarını arz edece
ğim. Esbabı mucibenin bâzı noktalarında tered
düt gördüğümden onu tavzih edeceğim. Yalnız 
evvelemirde birinci maddede mevcut, Adliye 
Vekili Beyefendi ile Konya Mebusu Muhteremi 
Tevfik Fikret Bey arasında muhtelifünfih olan 
no'ktaya işaret edeceğim. Efendiler! Adliye En
cümeninin kabul etmiş olduğu birinci maddede 
vahidikıyasi; yani cürüm, Mudanya Mütareke
sinden evvel olmalıdır. Bu kanunun şümulüne 
dâhil olan gerek affolsun ve gerek te'cili müca-
zat olsun, bu cürümler Mudanya Mütarekesin
den evvel irtikâbedilmiş olmalıdır. Mudanya 
Mütarekesinden sonra irtikâbedilen cürümlere 
bu kanun şâmil değildir. Şimdi Heyeti Velkile-
den gelen teklifte ise böyle değildir. Heyeti Ve
kile ; Kanunu Cezanın 62 nci maddesiyle ve 
onun zeyline tevfikan mücrim olanlarla erbabı 
şekavetten, fiili şeni maddesinden mahkûm edi
lenler müstesna olmak üzere, hükümleri kesbi 
katiyet etmiş olan mahkûmînden müddeti ceza-
iyesinin sülüsanını ikmal etmiş bulunanların ba-
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kıyei müddeti cezaiyeleri affedilmiştir. Dikkat 
buyurunuz «ikmal etmiş bulunanların» deniyor. 
Binaenaleyh; bir adam Mudanya Mütarekesin
den sonra cürüm irtikâbetmiş, iki seneye mah-
ikûnı olmuş, cezasının üçte ikisini ikmal etmiş 
olan bu adam Heyeti Yetkilenin teklifinin birin
ci maddesi mucibince aftan istifade edecektir. 
Çünkü madde 3. «İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülücradır.» şeklindedir. Bu noktai 
nazardan Heyeti Yefcilenin teklifi, Mudanya 
Mütarekesinden sonrada irti'kâbedilen ceraimi, 
sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal etmek şar-
tiyle dairei affa ithal ediyor. Halbuki encümen 
böyle yapmamıştır. Encümen bu noktai nazar
dan Heyeti Yekileden daha takyitkâr davran
mıştır. Mudanya Mütarekesinden sonra irtikâ-
b edilen cer alimi hiçjbir muameleye tâbi tutma
mıştır. Yalnız efendiler! Encümenin bu hususta 
kabul ettiği esas, kabul ettiği prensip, gayet 
kıymetli bir kaidei hukukiyedir. Bu da; demin 
Tevfik Fikret Bey tarafından söylenildiği ve 
Süreyya Bey biraderimiz tarafından tavzih edil
diği gibi, Adliye Encümeni nısıf müddeti cezai-
yeyi aff etmiştir. Nısıf müddeti cezaiyelerini ik
mal edenleri affetmemiştir. Binaenaleyh Mu
danya Mütarekesinden evvel irtikâbı cürmetmiş 
olanların cezaları bu kanunun tarihi intişarın
da - encümen yalnız bu noktada tarihi intişarı 
nazarı itibara almıştır - ne derecede olursa ol
sun, yani cezalarını çekmenin hangi safhasında 
bulunursa bulunsunlar, bunun nısfını affetmiş-
tir. Meselâ Mudanya Mütarekesinden evvel altı 
seneye mahkûm edilmiş bir fert cezasının şim
diye kadar ilki senesini çekmiştir. Bu kanunun 
tarihi intişarında cezasının nısfını ikmal etme
miş bulunuyor. Fakat bir sene sonra ikmal ede
cektir. Bu da aftan nrüstefidolacak. Binaen
aleyh efendiler! Encümenin koyduğu bu kaide 
nısıf cezayı aftır. 

Şimdi efendiler : Adliye Encümeni af mese
lesinde hodbehod hareket etmemiştir. Heyeti 
Aliyenizden 50 - 60 imzalı iki defa verilmiş tak
rirler, Adliye Encümeninde nazarı itibara alın
mış ve affın esasında şek ve tereddüdolmadığı-
na Adliye Encümeni kaani olmuştur ve zanne
diyorum ki, Heyeti Celilenizde affın bir safha
sına, bir derecesine taraftar olmıyan bir fert 
yoktur. Yarsa bile a'kallii kalîldir. Temdidi mü
zakereye malhal yoktur. Şimdi efendiler! Yazılı 
ve müspet bir zemin üzerinde yürümeliyiz ki ; 

efkârı umumiyeyi meşgul eden bu af meselesini 
müspet veya menfi, şu veya bu suretle kestire
lim. Efendiler! Evvelâ muhterem hatip arka
daşlarımız, lehte ve aleyhte sö'z söyliyenler, 
bir noktaya iştirak buyurmalı idiler o da şu
dur ; Heyeti Celile ekseriyet itibariyle Mudan
ya Mütarekesinin tarihi akdi olan 11 Teşriniev-
vej. 1338 tarihine değin irtika'bolunan ceraim 
vahicikıyasisini mi kabul ediyor, yoksia Hükü
metin teklifi veçhile işbu kanunun tarihi inti
şarına (kadar irti'kabolunan eeraimden sülüsa
nı müddeti cezaiyelerinin ikmal edenlerin af
fını mı kabul ediyor? Efendiler. Bendeniz he
nüz Heyeti Celilenizin hu noktadaki fikri hak
kında bir kanaati kâfiye hâsıl edemedim. Heye
ti 'Oelilenizin müzalkeratmdan ıbu noktalar te
bellür etmemiştir. Evvel beevvel bu noktanın te
nevvür etmesi lâ'zımgelir. Heyeti Gelilenize so
ruyorum. Mudanya Mütarekenamesinin tarihi 
akdi olan 11 Teşrinievvel 1338 tarihinden sonra 
irtikâbetmiş olan ceraim hakkında da değil iki 
- üç derecede, velev aıkalli olsun, velev Heyeti 
Yeki'lenin teklifi veçhile olsun, bir zerrei af taraf
tarı mıdır, değil midir? (Hayır sesleri) Bende
niz müsaadei Celilenizle sual olarak 'arz ediyo
rum. Af meselesiyle mütemadiyen meşgul ol
dum. Maslahata medar olmak; yani meseleyi 
salim bir istikamete sevk etmek için soruyorum. 
Yoksa şu veya hu tarzda rey dermiyen etmiyo
rum. Sonra efendiler! Mahakimi âdiye ile is
tiklâl mahkemesi ve divanıharbler arasında 
Heyeti CeUleniz bir tefrik yapacak mıdır, yap-
mıyaoak mıdır? Bu noktanın da bu kürsüye 
gelecek ve Heyeti Gelilenizi tenvir edecek olan 
hutabayı muhtereme tarafından tavzih edilmesi 
lâzımgelir. Umumiyat üzerinde durmıyalım. 
Müspet ve menfi şeyler üzerinde yürüyelim. 
Sonra efendiler! Hükümleri kesbi katiyet et
miş olan mahkûmînin nısfı müddeti mahkûmi
yetlerinin, şimdi arkadaşlarımız 'tarafından, Ek
rem Bey tarafından ve Adliye Yekili Beyefen
di tarafından sülüsanı müddet cezaiyelerini 
ikmal eden... 

Dahiliye Yekili Ferid B. Sülüs af... 
FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Sülüs 

müddeti cezaiyelerinin affını, şimdi tasrih »buyur
dular. Teşekkür ederim. ıSülüs müddeti cezaiye-
nin affı es'asını mı kabul ediyorsunuz veyahut 
nısıf müddeti cezaiyenin affı esasında mütte
fik miyiz? (Nısıf sesleri) 
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Efendiler! Bu noktaların vâzih ve müte'bel-
lir bir surette ifade edilmesi lâzımdır. Asıl ben
deniz bu noktayı da Heyeti Celilenize arz edi
yorum. Süreyya Beyefendi 'biraderimizin der-
miyen ettikleri teklifi de şayanı ehemmiyet gö
rürüm. Hakikaten Encümenimizin bâzı zevatı 
'kiramı tarafından terikid edilen ve fakat haki
kati halde pek düş olmıyan vaziyette düşmiye-
lim. Yani 'bu birinci ve ikinci maddede sarih 
hir surette tenazur olmadı diye 'bir tenlkid kar
şısında kalmıyalım. öyle zannediyorum ki ben-
denizce müzakere kâfi değildir. Birinci ve ikin
ci madde tevhiden müzaikere edilmelidir, ve bu 
arz ettiğim noktalara Heyeti Celilenin ekseri
yeti birer, birer teksifi mütalâa ederek cevap 
vermelidir. 

SÜREYYA B. Karesi) — Tekrar arz ede
yim; anlaşılmadı. Birinci maddenin müzakere
sinin kifayetine dair bir takrir Makamı Riya
sete takdim etmiştim. Ancak nenim takririm 
reye konmadan bu takrir reye konmamalı. 
Çünkü eğer bu takrir kabul edilirse birinci 
maddenin kifayeti müzakeresine karar ve
rildikten sonra tevhit meselesi mevzuubahso-
lamaz. Mademki tevhiden ve mademki bi
rinci madde ikinciye ve ikinci madde birinci
ye göre ta'dil ve tanzim edilecektir, tevhiden 
müzakere edilmelidir. Tevhit meselesi evvelâ 
halledilmelidir. 

RÂSÎH Ef. (Antalya) — Reis Bey usr ' 
hakkında maruzatta bulunacağım. Mevzur 
münakaşamız olan af maddesi, af lâyiham 
demiyeceğim, çünkü önümüzde lâyiha gibi 
bir şey görmüyorum. Af meselesi hakikaten 
çok teenni ile ve çok düşünce ile hallede
ceğimiz mühim bir iştir. Onun için ar
kadaşlar! Birinci maddeyi ve ikinci maddeyi 
ve dördüncü maddeyi iyice gözümüzün önü 
ne getirecek olursak yekdiğerinden ayrıl
maz bir derecede görürüz. Binaenaleyh bi 
rinci, ikinci, ve dördüncü maddeler ile afla 
kası tayyün etmeden re'ye konursa bendeni
zin kanaati tamamen bu; reddedilecektir 
Onun için ikinci ve dördüncü madde hakkın 
daki kanaatlerimiz taayyün etmeli; çün 
kü - encümen demiyelim - çünkü bu elimize1-
yazılı olan şeye encümenin heyeti umum' 
yesinin mazbata şeklinde bir şeysi yoktu-" 
îkinci maddede Hükümete hâlâ dehalet etme 

miş fakat Hükümetin hâlâ arkasında takip 
müfrezesi gönderdiği adamları te'ciİe tâbi 
tutuyor. Yani onların yakasını bırakıyor. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Alamadığını ba
ğışlıyor. 

RÂSİH Ef. (Devamla) — Rica ederim 
kim bağışlıyor? Encümen mi yoksa Hükü
met mi? 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Yahut encümen 
affediyor. 

' RÂSlH Ef. (Devamla) — Kim? Ortada 
ne Hükümet var, ne encümen.. Dördüncü mad
de olarak yazılan kısımda ise «Hiyaneti va
taniye, hetki ırz, irtişa, şekavet, vazifesini 
her hangi bir suretle suiistimal etmiş olanlar.» 
Şimdi burada bu aftan istisna edilecek kı
sımda bizim Kanunu Cezamızın tâbiri veç
hile, öyle cürüm mürtekipleri vardır ki, on
ları bu Meclisi Âli affetmek şıkkını ihtiyar 
^decek olursa Adliye Vekiline o telgrafna-
m el eri yazanların heyeti umumiyesi; Heyeti 
Umıımiyemize telgraflar değil, âdeta gözle
rinden akan kanla yazılmış telgraf nameler 
göndermek mecburiyetinde kalırlar. (Neden 

' sesleri) Arz edeyim. Şimdi efendiler yalnız 
caddede şekavet var, Ceza Kanununun 
diğer mevaddma tevfikan mahkûm olmuş 
sirkat ve katil cürümleri vardır. Sirkat ve 
katil mücrimleri demek ne demektin Düşü
lünüz bir kere arkadaşlar!.. Bugün şeka
vet maddesiyle mahkûm olan hakikaten fiilen 
beş on sene şekavet yapmış - bir evin de-
*il - beşon köyün biroek adamalrını mah
vetmiş ve bunların birçoğu sirkat ve katil 
maddesinden mahkûm olmuştur. 

NECİP B. (Mardin) — Onlar zaten müs
tesnadır. 

RÂSÎH Ef. (Devamla) — Orada zikredil
miş olan şekavettir. Sonra beyefendiler! 
Meclisi Âliniz kendi tarihine o kadar vâkıf
tır ki ; . Meclisi Âlinin huzurunda, Meclisi 
\ l iye malûm olan şeyleri zikretmek benim 
Vin doğru bir şey olmaz. Fakat arza mec
burum ki, arkadaşlar, Harbi Umumînin son 
"enderinde memleketimizin aldığı vaziv^ti; 
"mcak sizin Meclis ve teşkil ettiriniz Hükü-
-netin ciddiyeti; takipteki sal âb eti ve- icrada 
gösterdiği kudreti yüzünden memlekete biraz 
sükûnet gelmeye başlamıştır. Bugün mem-

— 250 — 

file:///liye


î : 68 15 . 

leketin en çok mutazarrır olduğu, en çok 
ağladığı, sızladığı, memleketin en çok bek 
lediği refah, sükûn, iktisadiyatı namına ara
dığı ve dört gözle gözettiği bir nokta varsa 
o da bu noktalardır arkadaşlar, şekavet, ka 
til, köy basmak sirkat kasdiyle yol kes
mek, soygun yapmak, ev basmak... (Hepsi 
şekavettir sesleri) Bunlar yalnız şekavete gir
mez, aKnunu Cezanın ayrı ayrı maddeleri
dir. Bunlardan gerek mahkûm olanlardan ve 
gerekse takibatı ve tahkikatı devanı eden
lerin değil öyle müddeti cezaiye!erinin nı
sıf veya sülüsan, belki müddeti cezaiyele-
rinin bir saniyesinin bile affına mensup bu 
lunduğum milletin hiçbir ferdi - ben de o 
milletin Vekili olmak itibariyle - hiçbir va
kit bir saniyelerinin affına taraftar olamam. 

NECÎB B. (Mardin) — Ben taraftar olu
rum. Benim kanaatim öyledir. 

RÂSlH Ef. (Antalya) — Çünkü arka
daşlar bu kısımlardan kendilerine katiyen bir 
af zerresi, bu Meclis tarafından verilemez. 
Çünkü efendiler! Onlar on seneye yakın bir 
müddettir, kötü huyları icabı bunu sanat 
ittihaz ederek memlekette öldürmedik sabi, 
öldürmedik ihtiyar, öldürmedik delikanlı, soyma 
dik ev, basmadık köy bırakmamışlardır. Mec
lisi Âlinin bunlar hakkında mütecellidân^ 
verdiği kararlar evvel ve ahir daima icra edi
lecektir. Onlar hakkında hiçbir vakit affı 
ve hattâ affın bir kelimesi dahi mevzuu 
bahsolamaz. 

ZAMİR B. (Adana) — Af eseri zaıftır. 

RÂSÎH Ef. (Antalya) — Onun için ar
kadaşlar, birinci, ikinci ve dördüncü madde
ler tamamen birbirine murtabıttır ve tama
men bu üç maddenin hükmü arz ettiğim hu
suslarda taayyün etmedikçe bu kanunun 
maddelerinin hiçbirisi hakkında rey vere
meyiz. (Doğru sesleri) Çünkü arkadaşlar 
binlerce kişilik fırkaları, sonra jandarma po
lis kuvvetlerini arkalarına takarak sene
lerce takibat yapıp da şerlerinden henüz kur
tulmak üzere bulunduğumuz bu şerirleri 
yine memlekete hem af ile salıverelim; bu
nu hiçbir vakit tasavvur bile edemeyiz. 
Efendiler! Yalnız Hükümetimizin... (Maddeler 
hakkında söylemiyorsunuz sesleri) Evet efen-
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dim, madde hakkında söylüyorum. Şüphesiz 
bu üç maddenin tevhidi lâzımdır. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bİz 
de kabul ediyoruz efendim. 

RÂSlH Ef. (Antalya) — Af kısmına ge
lince arkadaşlar, arz ettiğim veçhile; bu 
memleketin affı kendilerine teşmil edemiye-
ceği mücrimler taayyün ettikten sonra müte
baki kalan cünha ve âdi cürümler için siyya-
nen umumî bir af yapabiliriz. 

NECİP B. (Mardin) — Zatıâlinizin nok-
tai nazarı belki böyle "olabilir. 

RÂSlH Ef. (Antalya) — Fakat arz ettiğim 
şakiler içim hiçbir vakit yapılmış olmamalı
dır ve memleket için biı zarardır. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Reis 
Bey, müasade ediniz! Bir şey arz edeceğim. 

REİS —• Necip Bey! Zatıâliniz mütemadi
yen hatiplerin sözünü kesmekle meşgul ol
dunuz. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bende
niz usul hakkında söz istiyorum. Maddele
rin encümene gitmesine dair bir takririm 
var, okunsun. 

REİS — Efendim evvelemirde usul hak
kındaki telkilfi Heyeti Celilenize arz edece
ğim. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Reis 
Bey Süreyya Beyin töklifine Adliye Encü
menindin ekseriyeti iltihak etmektedir. Birinci, 
ikinci maddelerin tevhiden müzakeresine en
cümen taraftardır. (Dördüncü madde ses
leri) 

ZAMİR B. (Adana) — Afta; memleketin 
asayişine taallûku itibariyle Dahiliye Ve
kili Beyefendi Hazretlerinin mütalâatma mü
racaat lâzımdır. 

REİS — Tabiî O da söyliyecek. Müzakerenin 
kifayetini re'ye vaz'etmiyorum ki... Usul hak
kındaki takrirleri arz ediyorum ve Râsih Efen
dinin teklifi veçhile, birinci, ikinci, dör
düncü maddelerin tevhiden müzakeresi kabul 
edilecek olursa bu maddeler müzakere edi
lecek demektir. Dahiliye Vekili Beyefendi de 
o vakit bol bol nolstai nazarım ifadeye vakit 
bulacaklardır. 
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Riyaseti Celileye 
Birinci madde ile ikinci1 madde arasındaki 

hükmün ve af esasının mütenazır ve mütea-
dil bir mahiyette çıkarılması ve iki madde 
arasında irtibat dolayısiylo tevhiden müzake
resini teklif ederim. 

Karesi 
Alımeld Süreyya 

Riyaseti Celileye 
Bu kanun heyeti içıtimaiyemize taallûku iti

bariyle mesele gayet mühimdir. Ahval ve za
man nazarı dikkate alınmak, daha şümullü 
olarak bir af kanunu müsaraaten tesbit edil
mek üzere lâyihai kanımiy endir encümene iade 
sini teklif ediyorum. 

Çorum 
İsmail Kemal 

Riyaseti Celileye 
Birinci ve ikinci maddenin tevhidi ile nısr' 

müddeti cezaiyeleri yerine sülüs müddeti ce
zaiyeleri affedilrnişttir şeklinde ta'dilen kabu
lünü teklif eylerim efendim. 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Riyaseti Celileye 
15' . 12 . 133:? 

Af hakkımdaki kanunun birinci ve ikine' 
maddelerinin tevhidi ile şekli âtide kabulü 
nü arz ve teklif eylerim. 

Trabzon Mebusu 
Rahmi 

Madde 1. — Mudanya Mukavelehamesinir 
tarihi imzası olan 11 Teşrinievvel 1339 tari
hinden evvel irtikâbı cürmederek işbu cürüm 
leriınden dolayı elyevm mevkuf veya mah
kûm bulunanlar veyahut derdest ve dehalet 
lerinden sonra kanunen ve muvakkaten . sebil 
leri tahliye edilmiş olanlar haklarında sâdr 
olan veya olacak cezalanın nısfı affedil-
mistir. Bu kabil erbabı cemimden vâdii fi
rarda bulunanlar ancak işbu kanunun tarih' 
neşrinden itibaren altı ay zarf'irida dahalet ey
ledikleri surette işbu müsaadeden müstefido 
lac aklardır. 

ZAMİR B. (Adana) — Efendim bendeni-
birinci maddeırn tayınını teklif etmişıtim. 

REİS — Efendim, bu takrirler kabul edil
mezse yine birinci maddenin tayyma dair olan 
teklifi âlinizi reye vaz'edeceğim. Şimdi birinci, 

ikinci, dördüncü maddelerin murtabıt o ^ a k do-
layısiyle tevhiden müzakeresini reyi âlinize 
vaz'edeceğim. Vâki olan teklifler mucibince 
usul. dairesinde, kahul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksini de reye vaz'edeceğim. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Tevhiden müza
keresi kabul edilmiştir. Kifayeti müzakere 
takririni reye koymadım. Üç madde tevhidolu-
laeak, birden müzakere olunacaktır. 

DAHHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim Heyeti Celilenin birinci, ikinci ve 
lördüncü maddelerin yekdiğerine raptı hak
kında vermiş olduğu karar cidden ınıısiptir. 
i^ünkü heyeti mecmuası hakkında salim ve kati 
)ir fikir almadan evvel birinci maddedeki alel
ıtlak af hakkındaki kararı kabul etmek doğru 
bir şey olamaz. Hattâ bu maddenin müzakeresi 
lâzımgelse o zaman âtideki müstesniyatı nazarı 
likkate alınmak şartiyle diye bir de kaydi ih-
iyati ilâve etmek lâzımdır. Binaenaleyh, bende-
ıiz bu üç madde üzerindeki mütalâatımı bir a'a-
la olmak üzere Heyeti Celilenize arz edeceğim. 

Af hakkında tabiî istisnaiyatı mahfuz kalmak 
rzere fikri âcizanemi Adliye Vekili refiki Muh
teremim Heyeti Celilelerine arz etti. Muvaffa
kiyetimizin ve muzafferiyetimizin tesidi esasına 
ptinaen, mahpus bulunan mahpusînden sülüsanı 
nüddeti cezaiyelerini ikmal edenlerin ve edecek

lerin sülüs müddeti cezaiyelerinin affında Hü
kümet büyük bir mahzur görmedi. Bunlar şüp
hesiz ika ettikleri cürüm derecesinde mücazat ile 
rıahkûm. olduklarından ve bunun sülüsan kısmı

nı ifa ederek her halde mahpusiyetleri. zarfında 
>ir dereceye kadar intibaha mâruz bulunmuş 
oldukları cihetle bunda heyeti içtimaiyemizin 
asayişi noktai nazarından büyük bir mahzur ol-
mıyacağma kaani olduk. Fakat bunun haricin
deki gerek ikinci maddeye ve gerekse dördüncü 
maddeye ait hususatta Hükümet şüphesiz ki en
cümeni âliniz tarafından bazan ekseriyet ve ba-
zan ekseriyete iktiran etmıyen suretlerle takdim 
edilmiş maddeler üzerinde tadilâtı pek zaruri ad
detmektedir. Evvelâ ikinci maddeden bahsediyo
rum. İkinci madde fikrimizce âdilâne bir esasa 
müstenit değildir. 

NECİB B. (Mardin) — Madde encümene git
miştir. Ne vakit gelirse o zaman müzakere ederiz-

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Hayır 
efendim. Öyle bir şey yoktur. Encümene gitme
miştir. İstical buyurmayınız beyefendi! Encüme-
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ne gitmemiş olduğu cihetle tabiî ikinci maddr 
üzerinde fikrimi arz ediyorum. İkinci madde 
arz etmiş olduğum veçhile âdil bir esas üzerin 
müpteni değildir. Çünkü ikinci madde ne di 
yor? Bugüne kadar tevkif edilip, muhakeme 
edilip; hükme raptedilip de hapse girmemiş olar 
mücrimler, alelıtlak tecile tâbidir diyor. Yan^ 
ne demek oluyor? Mahkemeler tarafından mah 
kûm edildikten sonra hapsanelerde yatan adam 
lar, müddeti cezaiyelerinin sülüsanı derecesinde 
mahkûm kalmaya tâbi bulunuyorlar. Fakat, bi
lâkis Hükümet tarafından tutulamadıHarı lise-
ebebin minelesbab kudreti kanuniyenıizin elin
den firar kudretinde bulundukları taayyün eden 
eşhas buıpründen itibaren hiçbir suretle tazyik ve 
takibedilmiyerek bütün 'mahkûmiyetleri tecil 
nama altında affedilmiş oluyor. 

Efendiler! Memleketimizin içerisinde diyebi
lirim ki; asayişimizi bilhassa ihlâl edenler, bu 
tarzda henüz tevkif edilemiyere'k pençei kanuna 
•teslim edilemiyenlerdir. Binaenaleyh bugüne ka
dar tutulup da sülüsanı müddeti cezaiyesini biti
rip çıkacaklardan inzibat noktai nazarından bir 
korkum yoksa da bilâkis bugüne kadar tutula-
maımış olanların te'cil edilmeleri dolaynsiyle he
yeti içt'imaıiyemizin vaziyeti idariye ve inzıbati-
yesinin haleldar olacağına kanaatim vardır. De-
miyomm ki, Hüıkümıet bunları tutmaya gayrika-
adirdir. Hayır efendiler! İnayeti Halkla ve He
yeti Celileriizin müzaheretiyle Hükümet ta'kib 
edilmekte bulunan bilcümle ashabı ceraimi tut
maya muktedirdir ve tutacaktır. (Bravo sesle
ri) Bu hususta izharı şüphe buyurmamanızı arz 
ve istirham ederim. Fakat acaba bunların tutul
maları zamanında ümımeti Muhammedi kime bı
rakacaksınız? Biz, yeniden cürüm îka' edenleri 
tutacağımızı ferz edelim. Fakat bunların öldür
dükleri adamları, soydukları eşyaları, yaktıkları 
evleri ta'mir ve iade etmeye iktidarınız var mı
dır? Efendiler! Memleketimizin içerisinde asa
yişi ihlâl etmek dolaynsiyle heyeti içti/maiyemiz-
de bulunan bütün efradı millet büyük, cidden 
büyük bir azap içerisindedir. Şimdi bugüne ka
dar, şerîr olmaları itibariyle, cesur olmaları iti
bariyle, hlyanetkâr olmaları itibariyle Hüküme
tin vasıtai inzibatiyeai elinden kurtulmaları iti
bariyle şunları ve bu husustalki kudretleri daha 
ziyade tebarüz etmiş olan bu adamları te'cile tâ
bi tutarak bırakacak olursak zannederim ki, mem
lekete hizmet ifa etmiş olmayız, balkımızın mem

nuniyetini celbetmiş olmayız. Binaenaleyh, ben
deniz diyorum ki, bu te'cil; alelıtlak te'cil kati
ben doğru değildir. Gayrikabili kabuldür. Yal
nız ne yapılabilir? Madem ki, Heyeti Celileniz 
diğer mahkûmîninin sülüs müddeti cezaiyeleri
nin affedilmesine mütemayildir, bu adamları, âdil 
olmak için, aynı aftan, aynı adilden, aynı mer
hametten, aynı ihsandan müstefidolabilirler. De
nilebilir ki, bunların da yine mahkûmiyetlerini 
mütaakıp, diğerleri gibi, sülüs müddeti cezaiye-
lerini Heyeti Celileniz affetsin. Fakat, alelıtlak 
te'cil katiyen doğru değildir, ve bütün memleke-
<-,iımizMi emniyetiyle, saadetiyle, faaliyeti iktisadi-
yesiyle, ahalimizin rahatiyle ve halkımızın refah 
ve saadetiyle alâkadardır. Şimdi efendiler! Dör
düncü maddeye geçiyorum, dördüncü maddede 
bâzî müsbesniyat kabul ediyoruz Ve bu aftan şe
kavet cürımünü istisna ediyoruz. Efendiler! İçi
mizde müddeti medîde cinayet hâkimliği etmiş 
arkadaşlarımız mevcuttur. Onların tecrübelerine 
istinaden arz ediyorum ki; yalnız şekavet cürmü 
suretiyle burada tahsis etmek memleketimizin ha
kiki eşkıyadan tathir edilmesini katiyen te'min 
edecek bir noktadır. Çünkü bendeniz istatistikler 
celbettirdim. Bugün eşkıyayı takibediyorum, kaç 
kişiyi, neyi taJkibetmekliğiım lâzımdır, dedim. 
Muhtelif mahallerden celbettirdiğim istatistikler 
üzerinde, eşkiya olmak üzere dâhiliyeye gönderi
len listeler içerisinde ilâve edilen şeyler, efendi
ler! Eşkıya bir, kuttâı tarik iki, ahzügasp üç, 
sirkati mevsufe dört, bir de katil beş; bakınız 
efendiler! Bizde hüküm itibariyle hakikaten şe
kavet icra etmiş bulunan adamları da mahke
melerimiz bazan 62 nci maddeye, bazan sirkati 
mevsufe mevaddına tevfikan mahkûm etmek mec
buriyetinde bulunmaktadırlar. Çünkü şekaveti 
müstemirre deniliyor. Halbuki şekaveti müste-
mirreye 62 nci maddeyi derhal tatbik edemiyor
lar. Hattâ tatbik edemedikleri gibi bazan da Mah-
kemei Temyiz tarafından tatbik edilmesi hâlinde 
kabul edilmiyor. Bu makatı nazardan hakikî ka-
vanînimizin noksanı vardır. Bizim memleketimi
zin vaziyeti içtimaiyesine ihtimal ki, mutabık de
ğildir. Usulü muhakematımızın ihtimal noksanı 
vardır. Memleketimizde kudreti kanuniyeden bu 
gibi kimselerin, bu gibi eşkıyaların feorkmadık-
larmın başlıca sebebi budur. Çünkü halk bile 
Hükümetten korkmamaktadır. Halka sorarsanız 
ben sizin nenizden korkarım diyor, sizin mahke
meniz var diyor, arkasından istinafınız var, tem-
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yiziniz var, iadei muhakemeniz var, bu esaslar -
dâhilinde benim memleketimde beni döven adam
dan daha ziyade korkuyorum diyor. Binaena
leyh... 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Neden, halk 
Hükümetten korksun? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Hayır efendim, halk değil, erbabı cera'im kork-
onuyor. Şimdi efendim müsaade buyurunuz, bu 
şerait dâhilinde ihtimal ki gereik kavanîni ceza-
iyemizi, gereik usulü muhakematımızı belki ta'-
dil lâzıımgeleoektir. Belki ıslah ve ikmal lâzımge-
lecektir. Fakat o vakte kadar iyice bilmeliyiz ki; 
bugün memleketimizin başına belâ oldukları ci
hetle, ahalinin yüzünü güldürmek için, uğraştığı
mız şekavetin izalesi için olan faaliyetimize sed 
çekmemek için buradaki müstesniyat içerisine 
«şekavetle beraber kuttâı tarik diye bir kelime ilâ
ve etmelidir. Çünkü mahakim, kuttâı tarik diye 
ayrıca bir hüküm vermektedir. Halbuki, bilirsi
niz ki, şekavet ve kuttâı tarik aynı şeydir. Ma
mafih maihkûmîn içerisinde bâzıları şakı ve bâ
zıları kutta, tarife diye mahkûm oluyorlar. Bina-
enalevh şekavet, kuttâı tarik, sirkati cebriye, ya
ni ötekinin berikinin evine girerek cebren hırsız
lık, ahzügasp, bunların hepsi şekavetin muhtelif 
aksamııdır. Bunların heyeti mecmuası buraya, bu 
müstesniyatm içerisine ilâve edildiği halde te'cil 
hakkında ikinci ve ona müteferri' bulunan mad
deler... Altıncı madde gibi... Yalnız sülüs müd
deti cezaiyelerin gerek bugün ve gerek bundan 
sonra kendilerini pençei kanuna teslim edecekler 
hakkında af muvafıktır. Binaenaleyh Heyeti Ce-
lilenizden memleketimizin inzibatı, asayişi nok
tai nazarından bu cihetlere atfı ehemmiyet bu-
yurulmaısını istirham eder ve bilhassa bu noktai 
nazardan sülüs müddeti cezaiyelerinin affı sure
tiyle kanunun kabul edilmesini teklif ve rica 
ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Encü
men maddeyi tevhiden getirsin efendim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
evvel beevvel soracağım noktalar sırf tenvire 
matuftur. Tenkide değil. Heyeti Vekilenin 
noktai nazarında ceraimin Mundanya Mütareke
sinden evvel değil Mundanya Mütarekesinden 
sonra dahi irtikabedilmiş olduğuna göre sülüsan 
müddeti cezaiyelerinin affı vardır. Şimdi ge
rek zatiâlinizin, gerek Adliye Vekili Beyeen-
dinin noktai nazarlarınız tesbit edilmiş midir? 

Neden üçte birini affediyorsunuz? Mudanya 
Mütarekesinden sonra irtikâbı cürmedenler hak
kında ilk teklifinizde ısrar ediyor musunuz? Et
miyor musunuz? Mesele tenevvür etmemiştir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Müsaade 
buyurunuz efendim. Esasen malûmuâlinizdir 
ki bu lâyihai kanuniye selefi muhteremimiz olan 
encümende derdesti* tezekkür olduğundan Adliye 
Vekili Muhteremi bahis buyurdular. Bunun 
üzerine yine kısa bir müdavelei efkârdan sonra 
sülüsan üzerinden tesbit ettik. Oradan da ken
dileri memur oldular. Şimdi bu müzakere He
yeti Celileniz huzuruna geldi. Binaenaleyh ken
dileriyle bu hususta görüşmedim. Gerek Mu
danya Mütarekesinin akdine ve gerek bu kanu
nun tarihi neşrine kadar demiş olsa ve hangisi
ni kabul etseler bendeniz muvafıkım. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — O halde 
efendim; bu nokta mevcuttur. Muhtacı tenev
vürdür. İkinci maddede Mudanya Mütarekesi
nin akdi tarihi olan 11 Teşrinievvel 1338 tarihi-, 
ne kadar irtikabedilmiş olan... 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — İkinci 
madde mi? 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — İkinci 
madde hakkında encümenin ne gibi bir te'cil ka
bul ettiğini ve kâfi derecede bir kanaat hâsıl 
edemediğinizi ifadatı âliyenizden anlıyorum. En
cümenin te'cil hususunda ne gibi esasatı nazarı 
itibara almış olduğunu zannederim ki... 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Bir hük
me mukterin bulunmuş bilûmum ceraim ve ef'al 
ashabı hakkında te'cil kabul ediliyor. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Beyefendi 
te'cil i]e... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Üçüncü maddesini oku
yunuz. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Te'cilde 
Mudanya Mütarekesinden evvel cürüm irtikâbet-
miş ve Mudanya Mütarekesinden bugüne kadar 
hakkında kesbi katiyyet etmemiş olursa; bina
enaleyh bendeniz iddia ediyorum ki, şu te'cil 
dâhiline pek az kimseler dâhil olacaktır. Bina
enaleyh zatiâlinizin telâşına hacet yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Müsaade 
buyurunuz efendim. 11 Teşrinievvel 1338 tari
hine kadar irtikabedilmiş bulunan ve işbu kanu
nun tarihi neşrine kadar kaziyei muhkeme ha
lini kesbetmiş olan ve bir hükme mukterin bu-
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lunmamış olan ve -simdi bizim takib etmekte ol
duğumuz eşkıyanın hepsi bunun içinde dâhildir. 
Yeni çıkmış bir şey yoktur. Efendiler! Heyet' 
Üelilenize tahdisi nimet olarak arz edebilirimin 
bugün Türkiye'nin dâhilinde günde bir vak'a 
hadis olmamaktadır. Yani bir gün olursa ertesi 
gün yoktur. Daha ertesi gün tahaddüs edebilir. 
Yani bütün Türkiye içerisinde vâki olan ceraim 
bu surettedir. Bu muvaffakiyet icra ettiğimiz 
şiddetli takibat ve tazyikat neticesidir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hayır! 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Evet Şük

rü Bey Efendi! Ayrıca yaptığımız teşkilât ve 
takibat neticesidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Şayanı 
teşekkürdür. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hali tabiînin neticesi
dir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Hali ta
biînin avdet etmiş olması yine şayanı teşekkür
dür. Her ne suretle olursa olsun.. Fakat asıl 
takib ettiğimiz ceraim hu müddetten evvel bulu
nanlardır. Bakınız Bey Efendiler! Yalnız şa-
kî olmak üzere kabul etmekliğimizi talebeden 
listelerden yirmi tanesi gelmiştir. Yirmi tane
nin içersinde şakı olmak üzere teklif ettikleri 
1889 kişidir. Yirmi vilâyetten, bunu yetmişdo-
kuz vilâyet üzerine hesabederseniz şakî olmak 
üzere her vilâyete pek az isabet eder. Bunların 
içerisinde'pek mühim ve kuvvetli yerler vardır. 
Meselâ Urfa'da (490) kişi var, henüz daha Mar
din gelmedi. Zannederim o da onun yanındadır. 
Efendim! Asıl takibettiğimiz ve halkımızın son 
derece müteellim olduğu, âdeta müstemir bir 
derecede eşkıya olan kimseler bunlardır Fakat 
bunların içersinde dört ve beş cürümden mah
kûm olanlar vardır. Binaenaleyh bu vekayidir 
ki bugün halkımızı mütenneffir etmektedir. 
Bunların takibi ayrıca lâzımdır. Bir vak'anm 
hudusü esnasında bulunduğu yerde takibe baş
lamak daha sehildir. Fakat nerede olduğunu 
arayıp bulmak daha müşküldür. İşte bugün 
takibettiğimiz bunlardır. İnayeti Hakla hepsini 
tutacağız. Fakat Heyeti Celilenizden istirham 
ederim, halkın, bütün memleketin huzur ve sa
adeti namma kudreti kanuniyeye çarpılmaları 
mukarrer olan bütün bu adamları te'cil buyur
mayınız. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Sualimi 
ikmal etmedim Beyefendi! 

İSMAL KEMAL B. (Çorum) — Reis Beye
fendi, mesele gayet mühimdir. Dahiliye ve Ad
liye Encümenine gitmesi için bir takririm var
dır. Lütfen* bir kere okunsun. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. — Efendim 
müsaade buyurur musunuz? Refiki Muhtere
mim Dahiliye Vekili Beyefendi emniyet ve asa
yiş noktai nazarından ikinci maddenin mazarra
tından bahsettiler. O noktai nazardan beyani 
mütalâa etmiyeceğim. 

Bendeniz de adalet noktai nazarından bu 
ikinci maddenin katiyen adalete münafi oldu
ğundan bahisle tayyını istiyeceğim. Çünkü; efen
dim bu te'cili mücazat, bu takibat ve tahkikat 
hepsi içersine giriyor ve encümen öyle yapmış 
ki: Kazıyei muhkeme teşkil etmiyenler; isterse 
istinaftan mahkûmiyetleri tasdik edilmiş olsa 
bile kazıyei muhkeme teşkil etmediği, yani mah
keme karar vermediği hâlde, yani Mahkemei 
Temyiz karar vermediği hâlde çıkaracağız. Hap-
saneden haydi oğlum git diyeceğiz. Ve mahke
mei istinaf da mahkûmiyetini tasdik etmiş, Tem
yiz tetkik ediyor. Yalnız Temyizde tetkik edil
mekte iken bu kanun kabul edilir edilmez bu, 
affedilecek, diğer taraftan bir gün evvel de 
onun şeriki cürmü hakkındaki hüküm kesbi ka
tiyet etmiş ise bilâkis o mahpus kalacak. Dikkat 
buyurunuz şimdi iş ne kadar acîp bir şekil alı
yor. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Onun 
için hep kapıları açarız hepsi dağılırlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Yahut ka
parız, hiçbirisini çıkarmayız. 

TUNALI HİLMLB. (Zonguldak) — Ya hep, 
ya hiç. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) — 
Şimdi mesele iki kişi müştereken bir cürüm ika' 
ettiği zaman birisi teslimi nefsetmiş, biri firar 
etmiş. Teslimi nefseden zatın muhakemesi da
ha evvel görüldüğünden dolayı o mahkûm ol
muş ve hakkındaki hüküm kesbi katiyet etmiş 
ve Mahkemei Temyizce tasdik edilmiş. Şeriki 
diğeri bilâhara derdest edilmiş, onun hakkında 
muhakeme cereyan ediyor, istinaftan da geç
miş, Mahkemei Temyize gitmemiş, henüz tasdik 
edilmemiş. Şimdi bu suretle aynı cürmü îka 
etmiş olan iki şahıstan birisi sülüsan müddetini 
ikmâl edinceye kadar yatacak ve öbürünün ka
zıyei hükmü tasdik olunmadığından dolayı hap-
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saneden tahliye olunacak. Malûmuâliniz, ada
let; teadül, tesavi mânalarını ifade eder. Bu
nun şimdi teadül, tesavi neresindedir? Mahkûm 
olan hükmü kesbi katiyet etmiş «"olduğundan 
tahliye edilmiyecek, müddeti eezaiyesinin bizim 
telifimiz üzere nısfını ve Adliye ve Encümeninin 
teklifi üzerine affolunacak, müddeti cczaiyesmi 
ikmâl edecek olan zat; yahu ben teslimi ncfset-
tim. İtaat ettim. İstimali silâh etmedim de be
nim kabahatim bu mu oldu. da yatıyorum. Öteki 
zabıtaya karşı istimali silâh etti. Bir de hançer 
sapladı, kaçtı gitti de onu da affediyorsunuz. 
Ben teslimi nefsettim. Asıl beni tahliye etmeli
siniz, ben kendi kendime geldim. İtaat ettim de 
geldim demez mi? Ve ona o vakit ne cevap ve
rilecektir? Onun için bu te'cili takip hakkın
daki bu ikinci madde ve asayiş, inzibatı memle
ket itibariylie Dahiliye Vekili Beyin dedikleri 
gibi gayet mühim ve pek büyük mazarratı mu-
cibolacak ve aynı zamanda da adaleti esasından 
ayak artma alacak. Binaenaleyh bu katiyen mu
zır bir maddedir. Bu ikinci maddenin bu noktai 
nazardan tayymı da teklif ederim. Sonra da 
dördüncü madde hakkındaki istisnalar için ay
rıca arzı malûmat ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Madde
ler tevhidedilecek, ondan sonra hepimiz ayrı 
ayrı söz söyliyeceğiz. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (İzmir) — Müsaade bu
yurursanız tarihte bir zühulü maddî vardır, onu 
söyliyeceğim. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında takrir 
var. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Birinci 
madde hakkındaki müzakere belki kâfi olabilir. 
Fakat ikinci madde hakkında henüz kimse mü-
talâat dermiyan etmemiştir. 

İkinci madde hakkında rüfekayı kiramdan, 
Hükümet âzasından iki kişi müstesna olmak 
üzere hiçbir mebus arkadaşımız fikrini söylemiş, 
mütalâasını dermiyan etmiş değildir. Binaena
leyh ikinci madde hakkında müzakere cereyan 
etmiş değildir. Halbuki Heyeti Umumiyemiz 
ekseriyeti azîme ile birinci ve ikinci maddelerin 
tevhiden müzakeresine karar verdik. Henüz 
müzakere vâki' değildir. Şimdi vâki' olan tev
hiden müzakere lüzumuna dair bir tekliftir. Bi
naenaleyh teklifin reddedilmesi; henüz hükmü
nü icra etmediğimiz tevhidi müzakere hükmü
nün icrası icabeder. Teklifin reddi lâzımdır. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere hakkın
daki takrirler okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
1, 2, 3, 4 ncü maddelerin tevhiden tanzimi 

için işbu lâyihai kanuniyenin encümene iadesini 
teklif ederim. 

Kastamonu. 
Hasan Fehmi 

(Müzakere kâfi değildir sesleri) 
REİS — Müzakerenin kifayetini ya kabul 

edersiniz veya reddedersiniz. 
Müzakerenin kifayetini evvelemirde reyinize 

arz edeceğim. Müzakereyi kâfi gören rüfeka el
lerini kaldırsın. Aksini re'ye vaz'edeceğim. Ka
bul etm iyeni er ellerini kaldırsın. Müzakerenin 
kifayeti kabul edilmiştir. 

* TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hangi 
müzakerenin kifayeti? Müzakere yapılmadı. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Reis Be
yefendi! Nizamnamei Dahilînin son tadilâtına 
tevfikan beş kişi ekseriyet yoktur diyoruz. Ni
zamnamei Dahilînin son tadilâtına riayet etmek 
icabeder. 

REİS — Yani müzakerenin kifayeti hakkın
da ekseriyet yok mu diyorsunuz Feridun Bey? 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Evet yok
tur. Ayağa kalkmak suretiyle reye vaz'ediniz. 

REİS —• Pekâlâ müzakerenin kifayetini reye 
vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
ayağa kalksın. (Encümene gitmek üzere ses
leri) Evvelâ müzakerenin kifayetini... Ondan 
sonra encümene gönderelim. Takrir şudur; mü
zakere kâfidir. Maddelerin encümene gönderil
mesine dairdir. Diğer takrirler de vardır. Bun
ların hepsini reyi âlinize arz etmek mecburiye
tindeyim. Binaenaleyh kifayeti müzakereyi reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi gören
ler lütfen ayağa kalksın! Müzakerenin kifaye
ti kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) —Reis 
Bey encümen yok, istifa ettiler, yeniden encü
men intibedilmelidir. Çünkü bir aydan beri iç
tima' edememiştir. 

REİS — Efendim şimdi sırasiyle takrirleri 
okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
15 12 . 1339 

Birinci madde yerine berveçhi âti maddenin 
kabulünü teklif ederim: 
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(Kanunu Cezanın 62 nci maddesi ile zeyline 
tevfikan mahkûm edilen erbabı şevkavetle fiilî 
şeni' maddesinden mahkûm bulunanlar müstes
na olmak üzere hükümleri kesbi katiyet etmiş 
olan mahkûmînin müddeti cezaiyelcriniıı sülüsü 
affedilmiştir. 

Rize Mebusu 
Ekrem 

Riyaseti Celileye 
Bu kanun heyeti ietimaiyemize şiddetle ta

allûku olmak itibariyle gayet mühimdir. Kanu
nun birinci ve ikinci, dördüncü maddelerinin 
Adliye ve Dahiliye Encümeninde arîz ve amîk 
tetkikiyle müsaraaten tesbitini ve Heyeti Umu-
miyeye takdim edilmesini teklif ediyorum. 

Çorum Mebusu 
İsmail Kemal 

Riyaseti Celileye 
15 . 12 . 1339 

Heyeti Celile yalnız hukuku umumiyeyi affe-
debilirse de hukuku şahsiye ve âdiyeyi hiçbir 
ferdin affetmek salâhiyeti olamıyacağmda" 
mutlakıyet hükümdarlarının âdatı sakîm esin ir 
Muhterem Meclisi Âliden sudur etmemesi içir 
lâyihai kanuniyenin reddini teklif ederim. 

Erzurum 
Hâzim 

Riyaseti Celileye 
__ Heyeti Celilenin tasvip ve müzakeresine a iv 

edilen Af Kanununun hiçbir maddesinde salâ-
hiyettar encümen âzalarının ittifak edemediği 
lâyiha zîyrine vaz'ı imza eden âzayi muhtereme-
nin vermiş oldukları şerhlerden anlaşılmakta ve 
şu suretle de kanunun reddi iltizam olunduğu 
kanaati hâsıl olmaktadır. Binaenaleyh Meclisi 
Âlinin merhamet ve şefkati ile mütenasip, za
man ve hâle muvafık vâsi' bir affı umumî lüzu
mu kanaatindeyim. Zîrdc münderiç, beş madde
lik Affı Umumi Kanunun kabulünü teklif ede
rim. 

Kastamonu Mebusu 
Mehmed Fuad 

Affı Umumî Kanunu 

Madde 1. — Lozan Sulh Muahedenamesini 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdik eylediği 
23 Ağustos 1339 tarihine değin mahakimi âdiye 
ile Divanı harblerden ve İstiklâl mahkemeleri 
tarafından mahkûm edilen erbabı ceraimin sü-
lüsan müddeti cezaiyeleri affedilmiştir. 

Madde 2. — 23 Ağustos 1339 tarihine kadar 
irtikâbedilip de henüz mahkûm edilmiyen erbabı 
ceraimin dahi muhakemeleri intacettirilerek 
mahkûmiyetlerinden sülüsan müddeti cezaiye
leri tenzil edilir. 

Madde 3. — İşbu kanunla mazharı affolan 
i'eraim beş sene zarfında affedildikleri aynı 
cürmün mürtekibi bulunurlar ise kanunun tâyin 
eylediği ceza iki kat olarak hükmedilir. Tekrar 
".ekavete sülük edenler idam olunur. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Affı Umumî Kanununun birinci maddesinin 

uı suretle tadilini teklif eylerim : 
Kastamonu 

Mehmed Fuad 

Madde 1. — Lozan Sulh . Muahedesini 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdik eylediği 
23 Ağustos 1339 tarihine değin mahakimi âdiye 
ile Divanı harblerden ve İstiklâl mahkemeleri 
tarafından mahkûm edilen erbabı ceraimin sü
lüsan müddeti cezaiyeleri affedilmiştir. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Bu 
takririmi geri alıyorum. 

Riyaseti Celileye 
İkinci madde —- Tehcir ve taktilden mahkûm 

Tre nüttehem ve maznun olanların cürümleri af
fedilmiştir. 

Bâlâdaki maddei kanuniyenin müzakere edil
mekte olan Af Kanununa ikinci madde olarak 
Yavesini teklif ederiz. 

Diyarbekir Çorum 
Zülfü Dr. Mustafa 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin tayyını teklif eylerim. 

Kütahya 
Ragıb 

15 . 12 . 1339 

Riyaseti Celileye 
Gcrdk af ve gerek tecil husuusnda Adliye 

EncüımerJİıi'ce münteha olarak 11 Teşrinievvel 
1338 tarihi gösterilmiş lise de ilânı Cumhuriyet 



î : 68 15 . 12 . 1339 C : 1 

giîbi mesut bir hâdiısei uzmanın münıteha ad
dedilmesi daha muvafık ve münasıobalacağm-
dan- her iki husustaki münteıhanın Cumhurfı-
yet tarihi olan 29 Teşrinievvel 1339 tarihinde 
kabul buyurulm asını teklif ederiz. 

Menteşe Melbusu 
Şükrü Kaya 

Diyarbekir Melbusu 
Zülfü 

Izımir Mebusu. 
Melhmed Şükrü 

İzmir Mehusu 
Os'manzade 

Ahmed Hamdi 
An'karıa Melbusu 

ŞaMr 
İsparta Mebusu 

Hafız İbrahim 

Riyaseti Celileye 

Adliye Encümeni tarafından tertip ve Mec
lisi Âliye sevk edilen işbu lâyiha maiksadı te
mine kâfi değıildir. Meşrutiyetin ilânından be
ri bir cihanı husumete göğüs gererek vata
nın tstilklâl ve milletin hürriyeıtini istihsale 
muvaffak olan ve son dört senelik İstiklâl Mü
cadelesi neticesinde hâkimiyetini kurtaran hâ
kim ve hür bir ımillete yakışan ve hiçbir ferdi
nin • kûşei mahkûmiyette inlemcisine müsaade 
etmemektedir. Mademki bir inkılâb hayatı ya
şıyoruz, sekili Hülkümetimıiz yenileşmiş, milleti
miz idaresini kendi eline almıştır. Şu halde ye
ni idareye yeni bir hayaltla başlaımıak umumî ve 
hür bir fikirle sarılımak için şiarı mllllîye düşen 
vâısii bir af ilân etmektir. Böyle bir affın gerelk 
hayatı iktisadiyeımizde ve gerek teksiri nüfus
ta, asayiş ve ahengi idarei memlekette pek bü
yük âmil ve .müessir olacağı vârestei iş'tübalhtı"* 
Binaenaleyh, hukuku şahsiye bâ'ki kalımak ve 
ımazharı affolacalklar cürümlerinin teımaıs etti
ği müruruzaman müddeti zarfında irt'iıkâlbeder-
lerse haklarımda mükerrirler hakkında taıtbii1. 
olunan laıhkâm tatbik olunmak üzere ilânı Cum
huriyete kadar bilcümle mahlkûm ve maznun
ların ve bunlardan hıyaneti vata'nlyedeıı mah
lkûm olanlardan maadasının hukuku memnu-
alarının iadesi lüzumunu telklif ve olbapta te.V 
tibatitiğim lâyihayı berveçhi zîr arz eylerim. 

Yoızgad Mebusu 
Süleyman Sırrı 

Madde 1. — Oumıhuriydtnn ilânı tarihi olar 
29 Teşrinievvel 1339 tarihine kaçlar hukuki-
şahsiye baki kalmak üzere mahkûm ve mar-
nun bilcümle eşhasın cürümleri aff'edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu aftan istifade eden cünha 
ve cinayet müruruzaman müddetleri zarfında 
kabahatin gayri bir cürüm irtikab ettikleri tak
dirde haklarında cürmü mükerrer erbabı hak
kındaki ahkâm tatbik olunur. 

Madde 3. — İstiklâl mahkemelerinde hıya
neti vataniyeden dolayı mahkûm olanlardan 
maada mazharı affolan eşhasın hukuku mem-
nuaları avdet eder. 

Riyaseti Gel iyeye 

Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1330 tari
himde teşekkül etmiş ve Osmanlı Hükümetini 
tarihe intikal ettirerek yeni bir Devlet ve 
Hükümet vücude getirmiştir. Binaenaleyh Mu
danya Mütarctkeınamosinin tariihi akdi olan 
1.1 Teşrinievvel 1338 tarihine kadar hıyaneti 
vataniye ile şekaveti möstemirre erbaJbı müs
tesna olmalk ve hukuku şahsiye baiki kalmak 
şartiyle bilûmum cemimin affı suretiyle mazli-
nin hamule! seyyiatmdaıı teberri ettirilmesi 
Büyük Millet Meclisinin merhamet ve şefka
tiyle mütenasip ve istikbal için de bir fâli ha
yır olacağı 'mütalâasiyle Adliye Encümenin
den teklif olunan birinci maddeyi tadilen âti
deki maddenin kabulünü arz ve teklif eylerim 
efendim. 

Mardin Meşbusu-
Neeib 

Madde 1. — Hıyaneti vataniye mücriımle-
iyle şelkaveti müsitemirre eılbabı müsteenıa ol-
,aak ve hukulku şahsiye baliği kalmak şartiyle 
Mudanya Mütarekenamesinin tariihi olan 
11 Teşrinievvel 1338 tarihine kadar bilûmum 
^era'iım affedilmiştir. 

Riyasete 
Müzakere kâfidir. 
Mevzuu müzalkere Af Kanunu zeylindeki 

' dliye Encümeni azasının imzaları şerhlinden 
le anlaşıldığı üzere bizzat Encümeni Adlî âaa-
undan beş zat, daha vâsi affa taraftardır. 

Öteden beri bu hususa müteferri rüfeıkayi 
kiram tarafından verilen takrir ve teklifler de 
hep bu mahiyette idi. 

Bu lâyihai kanuniyeyi Heyeti Umumiyenıze 
?evk eden Adliye Encümeni azasında muhtelif 
efkâr ve kanaatte bulunmuşlardır. Binaen-
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aleyh daha vâsi bir affı umumî lâyihası ihzar 
edilmek üzere işbu lâyihanın Adliye Encüme
nine iadesini talep ve teklif ©deriz. 

Karesi Ç a't alca 
Ali Şuuri Şakir 

Karesi Ordu 
Ahmed Süreyya Fallk 

Koızan Edirne 
Ali Saib Fallk 
Karesi Karesi 

Osman Niyasi Mchmed Vehbi 
Erzurum Bitlis 
Ruşdü Resul 

Van 
Münih 

15 . 12 . 1339 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin müzakeresi kâfidir. Reye 

vaz'mı teklif ediyorum. 
Bozok Mebusu 
Ahmed Hamdi 

10 . 12 . 1339 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere Af Kanununun birinci 

maddesiyle mevaddı şaibesinin berveçhi âti 
ta'dilini teklif ederim. 

Muş Mebusu 
Osman Kadri 

Madde 1. — Cumhuriyetin ilânı tarihi olan 
29 Teşrinievvel 1339 Tarihine değin cürüm 
irtikâb eylemiş «olup da gerek mahakimi âdiye 
ile divanı harblerde ve gerek istiklâl mahke
meleri tarafından mahkûm edilerek hükümleri 
kesıbi katiyet etmiş olan mahkûmîn «hukuku 
şahsiye baki kalmak üzere» af edilmişlerdir. 

Madde 2. — Cumhuriyetin ilânı tarihine 
ıkadar irtikâb edilmiş bulunan ve işbu kanunun 
neşri tarihine kadar kazıyei muhkeme hâsıl 
etmiş bir hükme mukterin bulunmamış olan 
ceraim failleri de işbu haktan müstefid olurlar. 

Madde 3. — îşbu aftan hıyaneti vataniye 
cürmünü mürtekibalanlarla hâli firarda kalan
lar müstesnadır. 

Madde 4. — Hıyaneti vataniye cürmünden 
maada cürümlerle mahkûm ve maznun olup 
•da hâli firarda bulunanlar işbu kanunun neş
ri tarihinden nihayet üç ay zarfında istîman 

eyledikleri takdirde birinci maddedeki aftan 
ımü'Stefidolurlar. 

Madde 5. — Tarihi neşrinden muteber olan 
işbu kanunun icrayi ahkâmına Adliye, Müda-
fai Milliye, Dahiliye Vekilleri memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Celilenin birkaç defa ihsas ettiği te

mayüle nazaran affa taraftar olmıyan yoktur. 
Semerei ihtilâf ancak affın derecesinde, nistbe-
tinde ve şümulünde izhar ve iktitaf olunabilir 
ki bu da maddelerin müzakeresine intikal ile 
mümkün olur. Binaenaleyh kıymetli nakdü 
vaktin israfına sed çekmek için: 

Heyeti Umuımiyesi hakkındaki müzakere 
kâfidir; maddelere geçilmesini teklif ederim. 

Karahisarı ıŞarM 
Ali ıSüruri 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede (nısıf) kelimesi yerine (sü-

lüsan) lâfzının kabulünü arz ve teklif ediyo
rum. 

Boz.ok 
Ahmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Birinci .maddeaıin tayymı teklif ederim. 

Adana 
Zamir 

Riyaseti CeKyeye 
Dahiliye Encümeni ile müşterclken tetkikini 

teklif eylerim. 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti ta'dilini tek

lif eylerim: 

Madde 1. — Cumhuriyetin tarihi ilânına 
deyin irt'foabedilmiş olan ceraim faillerinin 
lıükmiDılunmuş veya olunacak cezaları nısıf 
•müddete tenzil edilmiştir. 

Çorum 
Dr. Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti ta'dilini tek

lif eylerim. 

Madde 1. — Mudanya Miukaveilenamesthıin 
imzasına müsadif olan 11 Teşrinievvel 1338 
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tarihine kaıdar cürüm irtilkaıb etmiş olup da 
gerek mahaik'imi adiye ile divanı harblerde 
ve gerekse İstiklâl (maıhkemeleri tarafından 
ttiıatokûm edilip hükümleri keshi ıkaltiyot etmiş 
olan maMmmînin sülüsan müddeti ceza/iyeleri 
affediimiıştir. 

Bıolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 

Esasen 1, 2, ve 4 ncü ımaddel'orin tevhiden 
müzıalkeresine karar verilmiş olduğuna naza
ran keyfiyetin enöümene havalesi de kabul 
edilmiş olduğundan okunan takrirlerin ayrı 
ayrı re'ye va'z'ı lüzumsuz 'bulunduğundan me-
vaddı .medkûrenin takrirlerle beraber müşjtere-
'ken Adliye ve Dahiliye encümenlerine tevdi
ini teklif eylerim. 

Maraş MeSbuau 
Midhaıt 

REİS — Efendim! Takrirlerin eikserisi bi
rinci maddeye mütealliktir. Bâzıları da kanu
nun heyeti umııimiyesdne mütaaılliktir. Halbuki 
müzaJkere ettiğimiz .maddeler, 1, 2 ve 4 ncü 
maddelerdir. Yalnız bir talkrir vardır ki, 1, 2, 
3, 4 ncü maddelerim tevhiden tanzimine dair
dir. Fakat ne gilbi esasa göre tanzim olunaca
ğına 'dair birşey yoktur. Yalnız burada söz al
mış olan hatiplerin sözleriyle Hükümet namına 

'beyanı mütalâa -eden Dahiliye Vekili Ferid 
Beyefendi ve Adliye Vekili Seyyid Beyefendi
nin sözleri vardır. Hülâsatan Maraş Mebusu 
ıMidhat B'eyin teiMlfi veçhile encümene hava
le edelim. (Müşterek Encümene sesleri). 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Dahiliye 
ve Adliye encümenlerine gitsıin efendim. 

REİS — Efendim bir teklif, yalınız Adliye 
Encümenine diğer teiklif de Adliye ve Dahili
ye Encümenine havalesi şeklindedir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Adliye 
ve Dahiliye . encümenlerince müştereıken müza
keresine dair olan talkrir bendeniziındir. 

REİS — O halde .bütün takrirlerin; 1, 2, 
4 ncü maddelerinin tevniden tanzjmi için İs
mail Kemal ve Miclıhat beylerin teklifleri veç
hile müşterek encümemlerce - Adliye, Dahiliye -
'encümenlerince .müştereken müzakeresini k.a-
ıbul .edenler lütfen ellerini 
reyi âlilerine koyuyorum. 
lütfen ellerini kaldırsınlar. 
efendilin. 

MUSTAFA B. (Çorum) 
anamalıdır ? 

REİS — Pazartesi günü saat birfbuçukta 
içtima edilniieik üzere Celseyi tatil ediyorum 
.efendim. 

Hitamı Celse saat : 5,55 

kaldırsın. Aksini 
Kabul etımiyenler 

Kabul edilmiştir 

— Müstaceliyet ol-

»0<\ 
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