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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,55 

REİS — Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REÎS — Efendini! Celseyi açıyorum; zaptr sabık hulâsası okunacaktır 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse { len kabul olundu. Evrakı varide aidolduklarî 
Fetlıi Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde ini- j mahallere havale ve Hukuku aile kanun lâyi-

kadederek zaptı sabık hulâsası kıraat ve ta'di- j hası ve bu baptaki Adliye Encümeni mazbatası 

— 262 — 
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Vnkubulan talep üzerine Şer'iye1 Encümenine 
tevdi edildi, Şekâveti âdiye fiilinden mahkûm 
Mülâzim İbrahim Efendinin Mücahedei Milliye-
deki hidematı mesbukasına binaen affına dair 
Denizli Mebusu Yusuf Beyin teklifi kanunîsi 
hakkında, Kuvayi Milliye mensubinme mütaal-
lik Kanun meveudolduğundan tâyini muamele
ye mahal olmadığına dair Adliye Encümeni 
mazbatası kıraat ve kabul olundu. Divanı Mu
hasebat Reisievvelliğine intihabedilen Fuad ve 
ReisîsaniTiklerine intihabolunan Salih Vahîd ve 
Faik beylerin teşekkürnameleri kıraat edildi. 
Darül'eytamlar hakkında Bolu Mebusu Mehmed 
Vasfi Efendinin sualine Sıhhiye Vekili Refik 
Beyefendi tarafından verilen izahat i'stima' ve 
Divanı Riyasetin me'zuniyete mütaallik kararı 
kıraat ve kabul olundu. Badehu Affı umumî hak
kındaki kanun lâyihasının heyeti umumiyesinin 

bakiye! müzakeresine devam edildi, heyeti umü-
miyesi hakkında cereyan eden müzakere kâfi 
görüldükten sonra maddelere geçildi. Birinci 
madde ile ikinci ve dördüncü maddeler arasın
da sıkı bir irtibat görülerek bu maddelerin mür-
tabitaıı müzake'resi karargir oldu ve bir müddet 
bu suretle müzakere cereyan etti. Badehu mü
zakere kâfi görülerek maddelerin tevhiden ter
tip ve tanzimi için mevcut takrirlerle birlikte 
Müşterek Encümene tevdii kabul edildi ve Pa
zartesi günü içtima' edilmek üzere Celseye niha
yet verildi. 

Reis Kâtip 
Ali Fethi Siird 

Mahmud 
Kâtip 

Zonguldak 
Ragıb 

2. — SUALLER 

1. — Eskişehir Mebusu Mehmed Arif Beyin, 
Mâlûlİni Güzata Muavenet Heyetinde vukubulan 
suiistimalden dolayı meseleye vaztyed edilip edil
mediğine ve saireye dair sual takriri (6/80) 
(Müdafaai Milliye Vekaletine) 

2. — Dersim Mebusu Feridun Fikrî Beyle 
refikinin, Elâziz - Erzincan şosesi ile Pertek 
köprüsünün inşası için hiçbir faaliyet gösteril
mediğine dair sual takriri (6/81) Nafıa Vekâle
tine tebliğ edilmiştir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim af hakkındaki lâyiha, Müşterek Encü

mene havale edildi, denilmiş. Müşterek Encü
men, Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mü
teşekkildir. Binaenaleyh Adliye ve Dahiliye en
cümenlerine havale edilmiştir demek lâzımdır 
ki lâyihanın Adliye ve Dahiliye encümenlerine 
havale edilmiş olduğu anlaşılsın. 

REİS — Bu tâbiri ithal etmek suretiyle zap
tı sabık hulâsasını re'yi âlilerine arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini 
re'yi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Zaptı sabık hulâsası tashihan 
kabul edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin, Ceza 

Kanununun 200 ncü maddesinin muaddel birinci 
zeylinin ta'diline dair teklifi kanunîsi (2/236) 
(Lâyiha Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Yedinci Avans Kanununun esnayı mü

zakeresinde kabul edilen Yozgad Mebusu Süley
man Sırrı Beyin takririnin kanun veya nizam
name veya tefsiri kanuniden hangisinin hüküm 
ve kuvvetine ad ve telâkki olunacağının iş*arı 
hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezke
resi ve Kavanîni Maliye Encümeni mazbatası 
(3/11) (Ruznameye) 

2. — Beyne mukabil Hazine namına tefevvuz 
olunan emlâkin deyn tesfiye edildiği takdirde 
Aşar hakkında tatbik olunan muameleye kıyasen 
iadesi caiz olup olmadığının tef si?*inc dair (3/175) 
numaralı Maliye Vekâleti tezkeresi hakkında Ka
vanîni Maliye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

3. — Efradı askeriyenin kırk kuruştan fazla 
maaş senedatına pul ilsak edilip edilmiyeceğinin 
tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi hakkında Kavanîni Maliye Encümeni maz
batası (3/88) (Ruznameye) 

4. — Sivas İstinaf Mahkemesi Riyasetinden 
mütekait Hayreddin Efendmin (4/32) numaralı 
istidası hakkında tâyini muameleye mahal olma? 

~ 263 .~-
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dtğma dair Kavanîni Maliye Encümeni mazba
tası 

REÎS — Okunacak. 

Heyeti Umumiyeye 
Sivas istinaf Mahkemesi Riyasetinden müte

kait Hayreddin Efendinin tekaüt maaşı hakkın
da Kavanîni Maliye Encümenine mııhavvel ev
rak tetkik edilmiştir. Muhassasatı Zatiye Müdi-
riyetinden alman malûmata nazaran tekaüt ma
aşının hesap ve tâyini müstedii mumaileyhin id
diası veçhüzere tarihi tekaüdünden itibar edil
mekte olduğundan tâyini muameleye mahal gö-
rüimiyerek evrakın Maliye Vekâletine tevdii 
28 Teşrinisani 1339 tarihli içtimamızda tensibe-
dilmiş olmakla Riyaseti Celileye takdimine ka
rar verildi. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Trabzon Mebusu Kayseri Mebusu 

Abdullah Ahmed Hil'mi 
Kâtip Âza 

Konya Mebusu Elâziz 
Tevfik Fikret Mustafa 

Âza 
Trabzon 

Süleyman Sırrı 

REÎS — Efendim bu husustaki Kavanîni 
Maliye Encümeni mazbatasını re'yi1 âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Aksini re'yi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası kabul edilmiştir 
efendim. 

5. — Askerî Tekaüt Kanununun 38 nci mad
desinin ta'diline dair (1/160) numaralı lâyihai 
kanuniye ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası (Ruznameye) 

6. — Menteşe Mebusu Esad Efendi ile arka
daşlarının, Millî Mücahedede malûl düşenlere 
mükâfatı nakdiye itasına dair (2/200) ve Mü-
dafaai Milliye Encümeninin, Mâlûlîni guzatın 
terfileri hakkında (2/14) numaralı teklifi kanu
nîlerine dair Müdafaai Milliye ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

7. — Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, bin 
kuruştan dûn maaşlı memurların aylıklarının bin 
kuruşa iblâğına dair (4/104) numaralı takriri ve 

mezkûr takririn 1340 bütçesinde nazarı dikkate 
alınacağına dair Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Dairelerini bâzısında hâlâ geçinmenin şu zo

ru ve acıklı zamanında beşyüz, altıyüz kuruşlu 
memurlar istihdam edilmektedir. Bu paraya 
maaş diyemiyorum. Maişetiyle zerre kadar mü
nasebeti yok. Bunun bir taraftan memurların 
maneviyatı ve kendileriyle temas eden ashabı 
masalihin ahlâkı üzerine tesiri; diğer taraftan 
bir kişinin yalnız gıdasına bile kifayet etmiye1-
cek olan bu aylıkların senelerce çalışan gençle
rin teehhür edememesinden dolayı pek muh-
tacolduğumuz teksiri nüfusa mümanaati dere
celeri göz önüne getirilecek olursa Meclisi Âli
lerince artık kifayetsiz aylıklarla memur istih
damına nihayet vermek zamanı gelmiştir kana
atindeyim. Hususiyle devairi devletle memleke
timizde mevcut bâzı idare ve müesseselerin hiç 
olmazsa az maaşlı memurları arasında mümkün 
mertebe muvazenet tesisine çalışmak, hem Dev
let ve milletin kadir ve itibarı, hem de badema 
değeri gençlerin Devlet hizmetine temini rağ
beti itibariyle bu lüzumu müsta'cel kılmakta
dır. Binaenaleyh avans lâyihası kanununa âti
deki maddenin ilâvesini teklif ederim. 

Madde 6. — Bin kuruştan az aylıklı memur
ların maaşı bin kuruşa iblâğ edilmiştir. 

Trabzon 
Abdullah 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Bin kuruştan noksan maaşlı memurin maa-

şatmın bin kuruşa iblâğına dair Trabzon Me'-
busu Abdullah Beyin 30 Eylül 1339 tarihli tek
lifi kanunîsi, Heyeti Umumiyeden encümenimize1 

havale buyurulmakla tetkik olundu. 1339 senesi 
ikinci altı aylık Avans Kanuniyle devaire veri
len tahsisattan devairi muhtelife'ye mensup me
murin ve müstahdemini Devlet maaşatı haddi 
lâyikına iblâğ edilmiş ve diğer bir kısmının der
desti tetkik bulunan 1340 bütçesinde nazarı dik
kate alınması mukarrer bulunmuş olmakla tek
lifi mezkûrun reddi tezekkür kılınmıştır. 

12 Kânunuevvel 1339 
Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan İsparta 
Reşad Mükerrem 
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Kâtip 
Van 
Münib 

Âza 
Kırşehir 

Yahya Galib 
Âza 

Sivas 
Rahmi 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Âza 
Kângırı 

Mustafa Abdülhâlik 
Âza 

Karesi 
Ali Şuuri 

Şefik .... 

MEHMED VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey 
temenni ederiz ki Muvazenei Maliye Encümeni 
Heyeti Muhtere'mesi, hiç olmazsa bize bu büt
çeyi gelecek sene bu vakitlerde getirmesinler. 
Sene nihayetine iki ay kalmıştır. Bir an evvel 
bütçeyi buraya getirsinler ki tetkiki imkânı ol
sun. Hiç olmazsa Kânunusani iptidasında büt
çeyi ellerinden almak hakkımız olsun. 

REÎS — Efendim bu husustaki Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatasını re'yi âlinize vaz'-
ediyorum. 

TUNALI HlLMÎ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey neyi re'ye koyuyorsun? Ne haddi asgari, ne 
de haddi âzami vardır. Muvazenei Maliye En
cümeninin yapacağı en mühim mesele memurin 
maaşlarının haddi âzami ve haddi asgarisini tâ
yin etmektir. Halbuki ne onu yapmış, ne onu 
yapmış... 

REİS — 1340 senesinde Abdullah Beyin tak
ririni nazarı dikkate alınacağı keyfiyetini havi 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasını re'yi1 

âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. 

TUNALI HÎLMl B. (Zonguldak) — Ehna'na 
fi batinişşair.. 

REÎS — Aksini reyi âlilerine arz ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası kabul edil
di. 

8. — Harcırah Kararnamesinin 22 nci mad
desinin tefsirine dair (3/60) numaralı Dahiliye 
Vekaleti tezkeresi hakkında Kavanîni Maliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbatası (Ruz-
nameye) 

Tezkereler 
1. — Harb Vergisi Kanununun üçüncü mad

desini muaddil 3 Temmuz 1333 tarihli Kanunun 
tefsirine dair Başvekaletten mevrut tezkere 
(3/188) 

Takrirler 

1. — Bolu Mebusu Mehmed Vasfi Efendinin^ 
darüley tamları teftiş için Sıhhiye Vekâletinden 
gönderilecek heyete Meclisten iki zatın intihap 
ve tefrikine dair takriri (4/135) 

13 Kânunuevvel 1339 

Riyaseti Celileye 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti Ce-
lilesinin beyanatından anlaşıldığı üzere darü-
leytamların ahvali umumiyetini teftiş vazifesiy
le iştigal etmek için gönderileceik heyette Bü
yük Millet Meclisi Heyeti Celilesinden İM zatın 
tefrikini ve bu Ikomisyon riyasetinin de Meclisi 
Âliden tefrik edilecek 'zevattan birisine tefuizı-
ni arz ve teklif eylerim. 

Bolu Metbusu 
Nuhzade Mehmed Vasfi 

MEHMED VASFİ Ef. (Bolu) — Muhterem 
arkadaşlarım, evvelki igün darüleytamlarm mâ
ruz kaldığı ahvali feeîadan bir nebzeci;k bah
setmiştim. Buna cevaben Refik Beyefendinin1 

beyanatı âlilerini dinledik. Şimdi bundan tek
rar bahsetmiyeceğim. Yalnız bundan iki ay ev
vel yine darüleytamlar meselesi ımevzubahsol-
duğu zaman, böyle birtakım vâdü veîdle resmî 
tahkikatı havi raporların bize getirileceği ve 
tetkik edileceği .söylenmişti. Bu işi tahkik edece
ğiz kanaatiyle iki aylık zamanı sarf ettik. Onun 
için bunu (pratik) bıir surette halletmek lüzumu
nu hissediyorum. Yani Meclisin buna bizat-
tihi vazıyed etmesini ve bunun için kendisine 
düşen vazife ve salâhiyetle hareket etmesi lü
zumunu hissediyorum. O noktai nazardan tak-
ririmdeki teklifim mucibince Meclisimizden gi
decek iki azanın yine bu gidecök komisyonla 
beraber 'gitmesini ve gidecek arkadaşlardan bi
risinin bu komisyona riyaset etmesini daha zi
yade eşlemi tarik görüyorum. Ve bu cihet na
zarı itibara alınacak olursa oradaki darüley tam 
fecayiinin önüne geçilmiş /ve mâruz kaldıkları 
ahvali feeîanm önü alınmış olacağına kanaat 
getiriyorum. Zannederim ki bu teklifimi Heye-
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ta Celileniz reddetmeyecektir. Çünkü ikinci I 
bir tecrübe devresinde bulunuyoruz. Her tecrübe 
bize o kıymetli yetimlerden birkaç yüzünün fe
dasını muciboluyor. Ve bu hususu Heyeti Ce-
lilenin takdirine bırakıyorum. (Müzakere mi 
açacağız? sesleri) 

MUSA KÂZIM Ef. '(Konya) — Reis Bey! 
Usulü müzakere hakkında söyl'iyeceğim. Bu 
takririn reye konamıyacağmı arz etmek isterim. 
Meclisi Âliniz doğrudan doğruya 'bu hususta 
(bir anketin lüzumuna karar vermiş ve Meclis
ken tahkikat icrası lüzumunu ka'bul etmiş de
ğildir. îcra vazifesinde bir Sıhhiye Vcıkili var
dır. Bu meseleyi ona tevdi ettik. - Sair işleri 
'her hangi bir vekile tevdi, ettiğimiz gibi - Şim
di de burada Sıhhiye Vekili yoktur. Onun gıya
bında, onun kabul ve mütalâasına müracaat 
etmeden takriri reye vaız'edersek her gün ve her 
suretle böyle münakaşa olabilir. Sual mevzuu 
yok. istihzan mevzuu yok. Bunun üzerinıe Mec
listen iki zat gitsin ve omun birisi riyaıset et
sin demek ve bu takriri ceffelkalem kabul et- I 
inek lüzumu var mıdır, yak mudur? İşin dere
cesi nedir? Tetkik edilecek meiselenin ehemmiyet I 
ve kıymeti nedir? Bu gibi hususatı veikili aidi 
ve Meclis kabul etmiş değil ki topyelkûn bir 
şey kabul edelim. Sonra Meclisin Hükümetin 
her umuruna müdahale etmesi doğru olamaz. I 
Zaten bu hususta Sıhhiye Vekili de lâzınıgelen 
izahatı vermişlerdir ve o izahatından da çalış
tığı anlaşılmıştır. Sıhhiye Vekilinin izahatını 
(bir müddet daha bekliyelim. Onun için Sıhhiye 
Vekili burada olmadan hiçbir vakit bu takriri 
ıreye vaz'etmek doğru olamaz. 

REİS — Efendim gönderilmiş olan heyete 
azadan iki zatın tefrikine dair Bolu Mebusu 
Mehmed Vasfi Efendinin takrirlerini okudum. 
Esasen kendileri de takrirlerini izah ettiler. Mu
sa Kâzım Efendi de bu takririn reye vaz'oluna-
ımıyacağmı ileri sürdüler. Şimdi bir defa reye 
konup konmıyacağını reye vaz'edeyim. Takri
rin esas itibariyle reye konması icabederse iki 
âzanırt- tefrikini ayrıca mavzuumahsoderiz. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Reis Bey
efendi müsaade buyurulursa iki kelime arz ede
ceğim. Sıhhiye Vekâleti esasen meselenin ta-
•mamiyle haiz olduğu ehemmiyeti nazarı itibara 
.almıştır. Yalnız bu arkadaşlarımız da doğrudan 
doğruya darüleytamlarm ne vaziyette bulun- I 
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du'klarma kanaati kâmile hâsıl etmek İstiyor
lar. 

Sıhhiye Vekâleti bir heyet göndere'cekitir. 
Göndereceği heyetin bir kısmı Meclis azaları 
meyanmdan intihab edilmiş olursa mesele telif 
edilmiş olur. Onun için Hükümetin vazifesine 
müdahale ediliyor, şu ediliyor, 'bu ediliyor di
ye birtakım şeye lüzum kalmamaık üzere 'bu 
takrir Sıhhiye Vekâletine havale ©dilsin. Sıhhi
ye Vekili buraya bir .heyet 'göndereceği vakit 
'bir tezkere göndererek daha birkaç kişi alsın, 
o suretle mesele hallonulmuş bulunur. 

REİS — Efendim! Bolu Mebusu Mehmed 
Vasfi Efendinin takririnin lüzumunu kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Aksini re
yi âlilerine vaz'edeceğiz. Kabul buyurmıyanlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Reye vaz'olunmıya-
caiktır efendim. 

ALİ iSÜRURİ Ef. (Karahisari Şarki) — 
Yani ne olacaktır efendim ? 

REİS — Ne olacağını Meclis takdir etmiş
tir. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Tehir mi 
olunacak efendim. 

REİS — Divanı Riyaset bunun reye vaz'-
olunmıyacak bir takrir olduğunu anlamıştır 
efendim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Sıhhiye 
Vekâletine havale edilsin efendim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Ret, ret, ret. 
MEHMED VASFİ Ef. (Bolu) — Heyeti Ce-

lile Sıhhiye Vekili huzurunda müzakere olunaca
ğını anladı. 

9. — Müşterek Encümenin, Divanı Muhase
bat âzalaıkları nemzetleri hakkında mazbatası. 

REİS — Müşterek Encümenin Divanı Muha
sebat âzalıkları için esami listesi okunacaktır. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Almadık, tabedilme-
miştir. (Almadık sesleri) 

REİS — Tevzi olunmuştur ve tabolunmuştur 
efendim. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Nereye ve ki
me tevzi olunmuştur? Elimizde bir şey yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Divanı Mu
hasebat Heyeti Meclisi Âlinizin kuvvetini haiz 
olacak. Hattâ bir noktai nazardan daha serbest 
olacak. Hayatta buludukça lâyenazildir ve devam 
edeceklerdir ve böyle bir heyeti ilk defa teşkil 
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ediyorsunuz. Binaenaleyh, oraya koyacağınız ze
vatı yakından tanımak lâzımgelir. Şimdiye kadar 
intihabettiğimiz reisler burada ve gözümüzün 
önünde olduğu için tanıyorduk. Bu suretle in-
tihabettik. Listede esamisi gösterilen âza olacak 
zevatı hiçbirimiz bilmiyoruz. Hiçolmazsa nam
zet olacak zatın ufacık bir sicilleri -- sicil dersem, 
yani tercümeihal değildir - hiç olmazsa uf acık bir 
sicil gösterilsin. Kaç senedir Maliyede bulunuyor? 
Hangi meslekte bulunuyor ve nereden gösterili
yor! Bunları bilelim. Meselâ listede bir Hasan 
Bey gösteriliyor. Hasan Bey kimdir, nedir? Bil
miyoruz. Intihabedilip gidiyor. Demelidir ki, 
falan zamandan filân zamana kadar falan yerde 
bulunmuş bir adamdır. Biz de o zaman kanaat 
getirmeliyiz ki, bu adam şudur. Menşei budur. 
Maliyecidir ve şu hizmete yarıyacaktır. Bendeniz 
ceffalkalem intihap taraftarı değilim. Bu husus
ta bir de takrir takdim ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
muşane) — Efendim, bendeniz Müşterek Encü
menin intihabı esnasında encümende bulundum. 
Fakat intihabata iştirak etmedim. Yani encümen 
tefrik ederken tefrika iştirak etmediğimi arz edi
yorum. Sureti tefrik ve intihap için esas ittihaz 
ettiğimiz kavait ve usul üzerinde anlaşamadığı
mız için reye iştirak etmedim ve reyim yoktur. 
Maksadım bunu arz etmekten ibarettir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ RE
İSİ REŞAD B. (Saruhan) — Efendim! Heyeti 
celilenizin karariyle Divanı Muhasebat âzalık-
larma namzet gösterilmek üzere iki misil bir cet
vel tanzimiyle Heyeti Umumiyeye arzını Mu
vazene ve Kavanini Maliye encümenlerine havale 
buyurmuştunuz. Müşterek Encümen bu iki mi
sil esamiyi tesbit edeceği esnada gerek Maliye 
Vekili Beyefendi tarafından ve gerek rüfakai 
saire tarafından hatıra gelen bütün esami yazıl
mıştır. Bu esaminin adedi kırk, elliye baliğ olu
yor. Sureti intihap. hakkında birçok müzakerat 
eereyan etti ve maatteessüf şimdi bir arkadaşımızın 
ifade buyurdukları sicilâtın tetkiki cihetine en
cümen lüzum görmedi ve yapamadı. Bu arzuya 
kemali minnetle iştirak ederiz ve hakikaten bu 
mesele şayanı arzudur ve sicillerin tetkiki lâzım
dır. Zannediyorum ki, Maliye Vekili Beyefendi
nin de buna iştirak etmemeleri bu noktai nazar
dandır. (Niçin yapmadınız sesleri.) Esasen me
sailin* intihabı esnasında Heyeti Celile sieillâtm 

tesbiti gibi bir vazifeyi Müşterek Encümene tev
di etmemiştir. Evet, bu bir noksandı; itiraf 
ederim. (Gürültüler) Bidayette rüesamn intiha
bı esnasında mevzuubahsoldu. Fakat bunda Ma
liye Memurin Sicil Müdürünün bulunmasına en
cümen lüzum görmedi. Aza intihabında hiç na
zarı dikkate alınmamıştır. Bu bir kusurdur. Ben
deniz bu hususa tamamiyle iştirak ederim. Evet 
siciller aranılmalıdır, tetkik edilmelidir. Beyefen
diler! Müşterek Encümen bu husustaki vazifesi
nin ağırlığını bihakkin müdriktir. Büyük Mil
let Meclisinin bütçeyi murakabe hususundaki bü
tün vazaif ve salâhiyetini istimal edecektir. Bu 
heyet lâyenazildir. Binaenaleyh ne kadar tetkik 
edilmek lâzımgelirse yeri vardır. Bu arzuya 
bendeniz de gerek şahsan, gerek encümen namı
na kemali minnetle iştirak ederim. Sicilleri tetkik 
edilmelidir. 

RECEB B. (Kütahya) —- Sicilleri tetkik edil
meli midir? 

REŞAD B. (Saruhan) — Evet edilmelidir. 
RECEB B. (Kütahya) — Onu sormak iste

dim. 
ABDULLAH B. (Trabzon) — Kavanîni Ma

liye Encümeni namına söyliyeceğim Reis Bey! 

SADIK B. (Karahisarı Sahib) — Efendim 
geri alacaklar mı? 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim Heyeti 
Celileniz nasıl arzu ederseniz gerek bersabık en
cümene tevdi buyurursunuz, gerek ayrıca bir en
cümen teşkil edersiniz. Bendeniz şahsi kanaatimi 
arz ediyorum. Tetkik edilmek lâzımdır. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Efendim 
müsaade buyurursanız bir şey arz edeceğim. Tek
rar sicilleri tetkik etmek ve gösterilen şahsiyetle
ri daha vazıh bir surette tesbit etmek üzere en
cümenden iade olunsun. 

ZAMİR B. (Adana) — Bendeniz usul hakkın
da söyliyeceğim. Efendiler! Şimdi encümen rei
si Reşad Bey diyor ki, biz tefrik etmiştik. Eli
mizde de böyle bir sicil yoktur. Binaenaleyh en
cümenin meydana gelirmiş oldukları isimler hak
kında katı bir kanaatleri yoktur. O halde bunu 
biz encümene göndeririz. Orada şu tetkikat ya
pılır ve o suretle mesele hallolunur. Şimdi bun
ların intihabı hakkırda hiçbir muamele yapıl
masın. öyle beş, on isim de getirmesinler. Daha 
çok namzet göstersinler. 
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REİS — Efendim! Bu hususta verilmiş tak
rirler vardır. 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âliye niyabeten, her gene yüzlerce 

milyon lira varidat ve masarifatı Devleti mura
kabe hususunda salâhiyeti kâmileyi haiz ve lâye-
nazil bulunan Divanı Muhasebat âzalarının em
ri intihabı pek mühim bir vazifei vataniye oldu
ğu aşikâr bulunduğundan bu hususta mevaddı 
âtiyenin nazarı dikkate alınmasını arz ve teklif 
eylerim. 

1. Müşterek Encümen tarafından Heyeti 
Celileye arz olunan namzet listesinde muharrer 
zevatın sicillâtı, dereeei tahsil ve iktidarı, ahval 
ve memuriyeti sabıkaları yegân yegân tetkik 
edilmiş ise Meclisimizin bu bapta tenviri, 'bu ci
het nazarı dikkate alınmadı ise evvelemirde bu 
nakîsanın ikmali. 

2. Müşterek Encümen, takdim ettiği listede 
muharrer zevatın kendilerine tevdi olunacak va
zifei mühimmeyi ifa edebileceklerine ve bunlar 
haricinde meziyatı matlubeyi haiz zevat bulun
madığına tamamen kaani midirler? Bu cihetin de 
izahı. 

Saruhan 
Edhem 

Riyaseti Celileye 
Encümenin tesbit ettiği listede isabet olmadı

ğı söyleniyor. Binaenaleyh namzetlikleri vaz'olu-
nacak zevatın hayatı memuriyeti ve müktesebatı 
hakkında Meclis tenvir edilmek için muhtasar bi
rer tercümeihallerinin tab'iyle Azayı Muhtere-
meye tevzii lüzumunu teklif eylerim. 

17 Kânunuevvel 1339 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Divanı Muhasebat namzetlerinin mücmel si

cillerinin tab'ını teklif eylerim. 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âli namına ifayı murakabe edecek 

olan Divanı Muhasebat âzalarının intihabı fev
kalâde haizi ehemmiyettir. Okunan listede esa
misi muharrer zevatın sicillerine müracaat edi
lerek kıdemleri ve tahsil ve iktidar dereceleri 
bittetkik en yüksek olanlarının intihabedilip edil

mediğinin encümence izahını ve yapılmamış ise 
bu tetkikatm ifasından sonra namzet gösterilme
sini teklif ederim. 

Diyarbekir 
Zülfü 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âli namına ifayı vazife edecek olan 

Divânı Muhasebat Heyetinin umuru Maliye de 
ihtisas ve vulkufu tamımı olan zevattan teşkili 
istihdaf olunan murakabeyi milliyeyi temin 
noktai nazarından fevkalâde haizi ehemmiyet 
•olduğu bedihidir. Heyeti Celilenin karariyle 
encümende tesbit edilen namzetlerle Heyeti 
Umumiyenin mukayyedolamıyacağı ve mezkûr 
namzetler haricinde ilmen, ahlâkan sahibi me-
zâyâ mütehassısların vücudu gayrikabili inkâr 
olduğuna nazaran arzu olunan murakabeyi mil
liyeyi matlup veçhile ifa maksadiyle Divanı 
Muhasebat azasının memlekette hayatı memu
riyetleri nezihe, tecrübe ve malûmatı maliyeleri 
mümtaz bir mahiyette olan zevattan teşekkü
lünü temin için irae edilen ve irae olunacak olan 
namzetlerin sicillâtınm bir encümeni mahsusta 
tetkikinden sonra katî intihabatın icrasını teklif 
eylerim. 

Ertuğrul Mebusu 
Ahmed İffet 

REİS — Efendim! Divanı Muhasebat aza
ları hakkında Heyeti Celilenize Müşterek Encü
men tarafından gönderilen listede isimleri mu
harrer zevatın sicilleri hakkında malûmat mev
kuttur. Heyeti Celilenin hissiyatı, gerek bunla
rın sicillâtı, ve gerek hayatı memuriyetleri hak
kında tetkikat yapılsın, bu tetkikat ile beraber 
liste tanzim olunarak Heyeti Celileye takdim 
edilsin şeklinde tezahür ediyor. Şimdi bunları 
Müşterek Encümene havale edelim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bunlar ge-
çen gün kabul edilen bir takririn neticesi ola
rak iki misli geliyor. Bundan başka üçüncü de
recede kalanlar da vardır. Yani üçüncü misil 
vardır. Onu da berayı malûmat koyuversinler. 
Faydalı olur. (Çok doğru sesleri) Kararınız dâ
hilinde listeye korsunuz. Binaenaleyh encümen
de görülenleri biz de bilelim. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Reis Be
yefendi, bendeniz de Müşterek Encümende bu
lundum. Filvaki Vehbi Beyefendinin buyurduk-
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İarı vâridoİabilir. Fakat bu, mümkün değildir. 
Çünkü o kadar çok namzet mevzuubahsolmuş-
tur ki, içlerinde Divanı Muhasebata gelmeye 
hiçbir suretle lâyık olmıyanlar da vardır. Bir
çok isimler, birçok şahıslar vardır. Bunların 
üzerinde müspet bir neticeye vâsıl olmak müm
kün değildir. Bu esami onun bir hulâsasıdır. 
'zübdesidir. Filvalki Meclisi Âlinin böyle alâka
dar olması doğrudur. Tercümei hali gösterilsin, 
biraz tetkikat yapılsın hepsi doğrudur. Fakat 
dediğim gibi esami çoğalacak. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsade buyurur mu
sunuz efendim? Efendiler! Lâyenazildir diyo
ruz. Intihabedilecek zat sekiz kişi, üç misli 24 
'kişi eder. Yani Ahmed Hilmi Bey 24 kişiyi mi 
istikşar buyuruyorlar ? 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Onu kabul 
ediyoruz. Fakat namütenahi esami olmasın. 

REİS — Efendim Heyetti Oelile tarafından 
ıkabul edilmiş bir takrir mucibince sekiz kişi ye
rine onaltı esami yazılması takarrür etmişti. 
(Şimdi 24 istiyoruz sesleri) Vehbi Bey birade
rimiz 16 kişiden maada ayrıca daha sekiz kişi
nin esamesinin zeylen bildirilmesini teklif edi
yorlar. (Muvafık sesleri) Bunu da ayrıca reyi 
âlilerine vaz'edeceğim. Bu takrirler heyeti umu-
miyesi itibariyle birbirlerine müşabihtir. Bina
enaleyh şimdi bir iik takrir daha gelmştr. On
ları da okuyacağız : 

Ryaseti Celileye 
tntihabedilecek Divanı Muhasebat âzalarının 

kudreti ilmiyeleriyle beraber bilhassa Mücadelei 
Milliye esnasındaki vazifelerinin tetkikini rica 
ederim. 

17 Kânunuevvel 1339 
Malatya 

Dr. Hilmi 

Ryaseti Celileye 
Divanı Muhasebat âzalığma intihabediİeceik 

azaların hizmet ve hüviyetleri tesbit edilirken 
memleket ve milliyetinin de taharri hususunu 
teklif ederim. 

Kângırı 
Talât 

REİS — Evvelce onaltı kişiye karar verilmiş 
olduğu halde daha sekiz namzetin... 

VEHBİ B. (Karesi) — Namzet demedim, 
zeylolarak ilâvesini bendeniz teklif ettim. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) 
ilâve edilsin. 

Daha onaltı kişi 

REİS — Efendim onaltı kişilik listeye ayrı
ca daha onaltı zatın ilâvesiyle otuzikiye iblâğı
nı teklif ediyorlar. Evvelâ bunu reyi âlinize 
vazedeceğim. Ontaltı kişilik listenin otuzikiye 
iblâğını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksini de reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini (kaldırsın. (Kabul 
edildi sesleri) (Reddedilmedi sesleri) Otuziki 
olması kabul edilmiştir. Şimdi bu otuziki kişilik 
listede her isim hizasında sicilinin ve memleket
te hayatının ve sairesinin ,yani kendisi hakkın
da mevcut bütün malûmatın dercolunmasma 
dair mütaaddit takrirler vardır. Bu takrirleri 
nazarı dikkate alarak ona göre bir liste hazır
lanmasının Muvazene ve Kavanini Maliye en
cümenlerine havalesini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın, aksini de reye vaz'edeceğim. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Bu 
suretle Müşterek Encümene havalesi kabul edil
miştir efendim. 

Divanı Riyasetin bâzı nıükarreratı vardır, 
okunacaktır efendim. 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mezuniyeti tecavüz ettiren âza hakkın
da Divanı Riyaset kararı 

17 . 12 . 1339 

Heyeti1 Umum'iyeye 
25/176 
Kırkkilise Mebusu Dr. Fuad Beyin yirmi gün 

müddetle mezun addi 15 .12 .1339 tarihli ondör-
düncü Divanı Riyaset içtimaında tensibedilmiş 

olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur efendimi, 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Ali Fethi 

REİS — Efendim Kırkkilise Mebusu Dr. Fu
ad Beyin, yirmi gün müddetle mezuniyetini ka
bul buyuran rüfeka lütfen ellerini kaldırsın. Ak
sini de reyi âlimize vaz'edeceğim, Kabul etmiyen-
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îer lütfen ellerini kaldırsın. Yirmi gün mezuni
yeti kabul edilmiştir efendim. 

17 . 12 . 1339 
Heyeti Umumiyeye 

25/168 
Lâzistan Mebusu Ekrem Bey bir hafta mezu

niyetle azimet etmiş iken müddetini onaltı gün 
'tecavüz ettirmiş olduğundan haftalık mezuniyeti 
de dâhil olduğu halde istimal eylediği yirmidört 
günün mezuniyeti kanuniyesinden mahsubu 
15 .12 .1339 tarihli ondördüncü Divanı Riyaset 
içtimamda tensibedilmiş olmakla Heyeti Umu-
ımiyenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Ali Fethi 

EKREM B. (Lâzistan) — Söz istiyorum! 
İzah edeyim; (Mezuniyet kararında müzakere 
olmaz sesleri) 

REİS — Efendim Lâzistan Mebusu Ekrem 
Bey bir hafta müddetle almış olduğu mezuniye
tini onaltı gün tecavüz ettirmiş olduğundan 
müddeti kanuniyesine mahsubunu reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Aksini de reyi âlinize vaz'edeceğim. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Heyeti Umumiyeye 
Ertuğrul Mebusu Ahmed İffet Beyin, sureti 

musaddakası merbut takrir ve tabip raporu 
15 .12 .1339 tarihli ondördüncü Divanı Riya
set içtimamda ledettezekkür; mîri mumaileyhin 
mezuniyeti kanuniyesini istimalden sonra istih
sal eylediği haftalık mezuniyetini yirmiiki gün 
tecavüz ettirdiği anlaşılmakla keyfiyetin Heyeti 
Umumiyeye arzı tensibedilmiştir efendim. 

T. B. M. Meclisi Reisi 
Ali Fethi 

REİS — Efendim Ertuğrul Mebusu Ahmed 
İffet Bey bir haftalık me'zuniyetini ma'zereti 
sıhhiyesine binaen yirmiiki gün tecavüz ettir
miştir. (Raporu vardır sesleri) Raporu da 
merbuttur. Bu yirmiiki günün kabul edilip 
edilmiyeciğini re'yi âlinize vaz'edeceğim. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın, aksini de 
re'yi âlilerine vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler 
'lütfen ellerini kaldırsın. Yirmiiki gün mezuni
yeti kabul edilmiştir efendim. 

I 3. — DiyarbeMr Mebusu Zülfü Beyin, ftunt 
Patrikhanesine dair sual takririne Adliye Vekili 
Seyyid Beyin şifahî cevabı (6/70) 

Riyaseti Celileye 
Evrakı havadiste İstanbul Rum Patriıkhane-

\ sinde, Patrik intihabı için müzakere cereyan et-
mökte olduğu ve bu işlere ecnebilerin de tesir 
icra etmekte bulunduğu okunuyor. Patrikhar 

i nenin son vaziyetine nazaran bu bapta Hüküme-
; tin noktai nazarı ve tarzı hareketi nedir? Key

fiyetin Adliye Vekâletinden şifahen sualini tek
lif ederiz. 

Diyarbekir Mebusu Maraş Mebusu 
[ Zülfü Midhat 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Manen de, maddeten de... Evvelden birta
kım imtiyazatî ımezhebiye vardı; mallûımuihsa-
ninız, o iontiyazatı mezhebiye mey anında en 
mühim olmak üzere bu Devletin doğrudan doğ
ruya hakkı hâkimiyetine taalluk eden ve onu 
ihlâl eder hir keyfiyet vardı ki, o da Patrikhane
nin hakkı kazayı haiz olması.. Gerek Rum Patrik
hanesinin ve gerek Ermeni . Patrikhanesine ve 
gerek hahamhaneler alelûmum müessesatı dini-
vei gayrimüsliyemeye öteden beri Devletçe ken
dilerine bir atıfet olmak üzere bâzı imtiyazat 
bahşolunmuştur. Bugün lehülhamd milletin 
gayretiyle, himmetiyle ve vuku bulan mücahe-
datı vatanpervanesiyle bunlar kamilen kalk
mıştır, .mülgadır. Artık memleketimizde im
tiyazatı mezhebiye namına hiçbir şey yoktur. 
Binaenaleyh gerek Rum Patrikhanesinin kilise
lerinin ve kezali'k Ermeni Patrikhane>si kilise
lerinin ve kezalik Hahamhanenin artık siyasi, 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İmir) — 
Efendim Patrikhane intihabı vâki olmuştur. 
Şimdi evvelemirde bir mukaddeme a m edeyim, 
sahibi sual orada konuşuyor. 

ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Buradayım efen
dim. 

ADLİYE. VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Evvelâ bir mukaddeme arz edeyim; malû-
muâlİniz Fener Kilisesinin bugünkü vaziyetiyk 
Harekâtı Milliyeden evvelki vaziyeti arasında 
kıyas kabul etmiyeeekleri derecede büyük bir 
i'aric vardır. 

HALİL B. (Zonguldak) — Maddeten, ma
nen değil. 
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idarî hiçbir salâhiyet ve vazifeleri kalmamış
lar. Bugün al-elûnmm patrikhaneler; kiliseler, 
hahamhaneler tam mânasiyle bir müessesei 
diniyedir; imamettirler. Reisleri rahiplerdir. 
Rüesayı ruhaniye namiyle yâd ettiğimiz ruh
bandırlar, rahiptirler, tbaşjka bir sıfat ve salâhi
yetleri yoktur. 

HALİL B. (Zonguldak) — Âbit, zahit, 
âdemler 

ADLİYE VEI0Lİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Şimdi evvelce o imtiyazat zamanında Dev
letçe müttehas bâzı intihap nizamnameleri var
dı. Bu gün onlar da kamilen mülgadır. Hiç
birinin hükmü yoktur. O cümleden olmak üze
re Patrikhanenin birer cismanî meclisleri bulu
nurdu. Bugün bunlar yoktur, mülgadır. Bi
naenaleyh intihabı vâki bir 'kilise reisi ruhanîsi 
intihabından ibarettir. Onun ismine ister pat-
rük densin, ister rahip densin, ister papaz den
sin, isterse başpapaz densin. İster alelıtlak ra
hip densin Devletçe müsavidir. Devletin naza
rında bu tâbirat arasında hiçbir fark yoktur. 
(Başpapaz sesleri) 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Patrik na
mını el'an muhafaza ediyorlar. Doğru değil
dir. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Yalnız intihap husuusnda Devletin her şey
de olduğu gibi velev ki, dinî bir intihabolsa 
dahi hakkı murakabesi ve hakkı teftişi vardır. 
Kendi memleketi dâhilinde bir Devletin cere
yan eden intihabatı saire, velev ki sırf mezhebi 
ve dinî olsun; her halde Devlet, haiz olduğu 
hâkimiyeti mutu akasma binaen onlar üzerinde 
de bir hakkı murakabe ve teftişe maliktir. Ve 
hiçbir vakit de Devlet kendi memleketi dâhilin
de intihabedilecek bu gibi rüesayı ruhaniye-
nin tebaai ecnebiye den olmasına müsaade ede
mez. Kezalik kendi memleketinde cereyan ede
cek intihabatta müntahiplerin de telbaai ecne-
biyeden olmasına müsaade edemez. Şu halde 
müntahibin ve müntahabın her halde Türkiye 
tebaasından olması şarttır. Bu kâfi değildir. 
Müntahibin rüesayı ruhaniyeden ve vazaifi 
ruhaniyeden bir vazife ile mükellef olması şart
tır. Yani sivil ahali intihabata iştirak edemez. 
'Kendilerinin Kilise Kanunu'mucibince ve umu
ru diniyeleri mucibince metropolitleri, ruhbanı, 
hahamları intihabeder; fakat ahali bu intihaba
ta iştirak edemez. Eskiden edermiş; olvakit ki, 

imtiyazatı mezhebiye kısmından olmak üzere 
cismanî meclisler vardı, bugün onlar mülga
dır, bugün intihabedemezler. O halde Hüküme
tin ve Devletin noktai nazarı 'budur. O halde 
müntahip ve müntahap Türk tebaasından ol
mak ve zamanı intihabında vazifei ruhaniyeden 
bulunmak şartiyle intihabedebilirler. İstanbul 
Vilâyeti tarafından da kendilerine bu suretle 
tebliğ olunmuştur. Harbi Umumiden evvel ve 
Muahededen mukaddem memaliki Türkiye'den 
ma'dudolup da bilâhara hududu millî haricin
de kalmış olan mahallerden; muahedeler henüz 
tasdik edilmemiş ve bunlar henüz Türk tebaa-
smdandır diye bir te'vilât ile meselâ; Drama 
Metropolidi veyahut Serez Metropolidi bu inti
habata iştirak edemez. Bu cihet tebliğ edil
miştir ve onlar da bunu tamamiyle hüsnütelâk-
ki ve kabul ederek bu mahallerden kırkyedi 
kadar intihabata dâhil olan metropolitler inti
haptan çekilmişlerdir. Kala kala yalnız hudu
du millî dâhilinde vazifei ruhaniyesi bulunan 
ve Sen Sinodu teşkil eden metropolitler inti-
habatma iştirak etmiştir. Emir 'buyurursanız 
onların da isimlerini okuyayım. (Okunsun ses
leri) (Okunmasın sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozcik) — Beyhu
de islimler zaptı doldurmasın. 

REİS — Sualde dâhil ise okuyunuz! 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Sualde dâhil değildir. Yani Hükümet sual 
soran beyefendinin ve bu vesile ile Heyeti Ce-
lilenizin hususiyle alâkadar olacakları noktala
rı tabiatiyle gözetmiş ve alâkadar olmuş ve ta-
kibetmiştir. Ve hâlâ da ta'kibetmokbedir. bu
gün dahi takibetmektedir, yarın da takibede-
cektir. 

Şimdi ikinci bir nokta kalıyor 'ki; sual tah
ririnde Diyarbekir Mebusu Muhteremi Zülfü 
Beyefendi ecnebi te'siri de olmuştur diyorlar, 
biz höyle bir te'siri bilmiyoruz ve olmasına da 
imkân görmüyoruz. Olduğu ta'kdirde derhal 
intihabı feshederiz. Malûmatı resmiye ve gay-
riresmiye arz ettiğim veçhile doğrudan doğruya 
Sen Sincdu terkibeden metropolitler onikl ki
şilik Ruhban Heyetinin ittifakı ârâ ile inti-
ha'bettikleri Kazıköy Metropolidi Garikoris'tir. 
Kendisi Türk tebaasmdandır. Zamanı intihap
ta vazifei ruhaniyeyi haizdir. Gazetelerde ve 
ceraidi havadiste manzuruâliniz olmuştur ve 
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kendisinden vazifei ruhaniyeye mübaşeret etti- I 
ğini ve hu suretle nıuazzaz ve .mübeccel Türk 
Cumhuriyetine arzı ubudiyet edildiğini müş'ir 
telgraflar gelmiştir. Resmî olarak bendenize 
de, Başvekâlete, Riyaseti Celilei Cumhuriyeye 
bu suretle arzı ubudiyeti havi ve Cumhuriyeti 
müazzazemizin temadii bekasını ve saadetini ve 
bütün milletin sıhhat ve afiyetiyle mes'udolma-
sı duasını resmen kilisede ifa ettiğini havi ken
dilerinden bize telgraflar geldi. (İnanmayınız, 
inanmayınız sesleri) Resmen malûmat veriyor* 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Beş 
asırdan beri olduğu gibi değil mi efendim? (Pa
pa Eftim ne yapıyor sesleri) 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Bu meyanda Papa Eftim Efendinin de ismi 
geçiyor. Fakat şunu arz edeyim ki, efendiler' 
Papa Eftim Efendi Hükümetin bir adamı de
ğildir. Papa Eftim Efendi kendilerinin doğru
dan doğruya adamıdır. Maaşla muvazzaf ken
di adamlarıdır. Makamı Vekâlete keşide etti
ği bir telgrafta o da bu intihabı vâkıı ihbar 
ediyor. Alt tarafında da şayanı itimadolma-
dığını söylüyor. Fakat neden dolayı şayanı iti- I 
mat değildir, onu yazmıyor. Şimdi bendeniz j 
bıı noiktayı 'tetkik ile meşgulüm. Eğer hakika
ten ve cidden şayanı itimat değil ise ıo zaman 
hakikaten şayanı itimadolanm intihabedilmesi I 
lâzımdır. Fakat mücerret 'bir ihbardan ibaret 
kalırsa elbette Hükümet o ihbarı mücerredi hiç 
de nazarı itibara almaz. Umuru bâtıladan olan 
ahvalde delili zahirî ile amel edileceğine göre, 
malûmuihsanmız, 'kilise kapısının hâricinde te
zahür etmiyen meseleye, umuru diniyeye Hükü
met karışmaz. Fakat ne vakit asayişe emniye
te taallûk ettiği zaman zabıta vasıtasiyle Hükü
met işe vazıyededeceği gibi kezalik aynı zaman
da siyaseti milliyemiz haricinde bir siyaset, bir ! 

1. — Zafer ve sulh şerefine erbabı şekavetle 
fiilî şeni' mahkûmları müstesna olmak üzere sü-
lûsan müddeti cezaiyelerini ikmal eden mahkû-
mînin bakıyei müddeti cezaiy elerinin affına ve 
müebbet kürek ve kalebentlik ve nefye mahkûm 
olanların cezalarının da onbeş seneye tahviline 
dair kanun lâyihası (1/229), Bozok Mebusu 
Hamdi Beyin, Affı umumî ve Müecceliyeti As-

I gaye takibedilir veyahut bugünkü Fener Kili
sesi, dünkü Patrikhane gibi bir merkezi fesat 
hâline getirilir, birtakım siyasete alet ittihaz 
edilecek olursa Devlet, Hükümet derhal vazifei 
'meoburesini, vazifei millîyesini hemen bilâte-
reddüt ve bilâ imhal ifa edecektir. Arz ede
ceğim mesele bundan ibarettir. 

TALÂT B. (Ardahan) — İstiklâl Mahkeme
si orada iken yapamaz. 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Eğer burada hatıra gelen başka noktalar 
varsa emrediniz arz edeyim. Yalnız şu noktayı 
arz edeyim ki, o muahedede münderiç bulu
nan a'kalliyetlerin hukuku meselesiriin Patrik
hane ile alâkası yoktur. Yani Heyeti Celileye 
şunu arz etmek isterim ki; akalliyetlerin huku
ku meselesi başkadır; Patrik, reisi ruhanî, ha
hambaşı intihabı büshütün başkadır. Bugün 
a'kalliyetlerin hukuku meselesi ile patrikhane
lerin, kiliselerin, hahamhanelerin alâkası kalma
mıştır. Onlar akalliyeti teşkil eden efradın 
doğrudan doğruya kendi aralarında Devletin 
nizamatma tevfikan intihab edecekleri mecalisi 

I idare ile idare edilecek, tedvir edilecelk umur 
j ile meşgul olurlar. Meselâ; mekteplerin idare

si, mektepler için hastahaneler için, eytamha-
neler ve saire gibi ımüessesatı hayriye için iane 

I toplamaları... Bunlar da akalliyetlerin kendile
ri tarafından idare edilecek keyfiyetlerdir. Es
kisi gübi kiliselerin, hahamhanelerin idare ede
ceği mesailden ibaret değildir. Tabiî biz buna 
da meydan vermiyeceğiz. Umru hukukiye ci
heti kalıyor ki, nikâh, talâk ve saire gibi me
saili adliyedendir. (Kâfi sesleri) Sual sahib'i 
kâfi görüyor mu acaba ? 

REİS — Buyurunuz Zülfü Bey! 
ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Kâfi gördüm 

1 efendim, kâfidir. 

keriye Vergisi hakkında kanun teklifi (2/58), 
İstanbul Mebusu A.bdurrahman Şeref Beyin, af
fa ait lâyihaların bir araya toplanarak affı umu
miye tahvili hakkında takriri (4/110), Ur fa Me
busu Şeyh Safvet Efendi ile rüfekasının, affı 
umumiye mütaallik lâyihaların müsta'cden mü
zakeresi hakkında takriri (4/113) ve Adliye En
cümeni mazbatası, 

5. — MAZAKERE EDİLEN MEVAD 
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REİS — Ruznamemizde Affı Umumî Kanu
nunun bakıyei müzakeresi vardır. Malûmuâli-
niz birinci, ikinci, dördüncü maddeleri Dahiliye 
ve Adliye encümenlerine tetkik olunmak üzere 
havale edilmişti. Müşterek Encümenin ta'dilen 
kaleme aldığı maddeler Huzuru Âlinizde okuna
caktır. (Tab'olunsun sesleri) Efendim! Encü
menden gelen şekiller usulen tab'olunmuyor. Yal
nız burada okunuyor. Yeniden gelmiş bir teklif 
değildir. (Yazarız sesleri) 

Maddeler okunacak lütfen yazınız. 
ZAMİR B. (Adana) — Reis Bey! İmkânı 

yoktur. Çünkü yeniden birçok maddeler ilâve 
etmişlerdir. Bunlar tabı' ve tevzi' edilip ondan 
sonra müzakere edilmelidir. (Hayır hayır sesleri) 

REİS — Efendim! Encümenden ta'dilen ge
len maddeler burada okunurken azayı kiram ta
rafından tahrir edilir. Bu kanun hakkında ay
rıca istisnaî bir muameleye hacet yoktur. 

Riyaseti Celileye 
Af hakında Adliye Encümenince olbaptaiki tek

lif at ve levayihi kanuniyenin ta'dil ve terkibi 
suretiyle vücuda getirilen lâyihai kanuniye He
yeti Umumiyece müzakere olunurken azayı ki
ram tarafından mû'ta takrirlerle birlikte Müşte
rek Encümenimize havale kılınmakla cümlesi 
kıraat ve tetkikat ve müzakerata şüru' edildi. 
Yözjgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin muhav-
vel takririnde Cumhuriyetin tarihi ilânına ka
dar mahkûm ve maznun bilûmum eşhasın affı 
umumî ile afları teklif edilmekte bulunmakla 
ledettezekkür mücrimiyeti izale eyliyen böyle 
bir affa encümen âzasından hiçbir zatın taraf
tar olmadığı anlaşıldı. Heyeti Celilenin salifül-
ârz müzakeresinde tezahür eden noktai nazarı 
umumîye ve olbaptaiki takrirlerin ekserisi muh
teviyatına nazaran Heyeti Vekilece de teklif 
edilmiş olan müddeti mahkûmei cezaiyeden bir 
kısmının affını, derecesi de bunu mütaakıben 
tespit edilmek üzere, encümen ekseriyeti mu
vafık görmüştür. Canik Mebusu Süleyman Nec
ini Bey ve Ali Rıza Bey (Kırşehir) affın maha-
zirini ve heyeti içtimaiyemize îka, edebileceği 
ımazarratı izah etmiş, akalliyette kalmışlardır. 
Encümen işbu noktai esasiyi takrir eyledikten 
sonra sırasiyle; müddeti cezaiyeden bir kısmı
nın affından müstefidolacaklarm müntehayı ta
rihi cürümleri ve müstesniyata mahal olup ol
madığı hususlariyle affedilecek müddet mese

lelerini tezekkür etti. Menteşe Mebusu Şükrü 
Kaya, İzmir Mebusu Hamdi ve Şükrü beylerle 
Diyarbekir Mebusu Zülfü ve İsparta Mebusu 
İbrahim beyler tarafından muta takrirde mün
tehayı affolmak üzere Cumhuriyetin tarihi ilâ
nı olan 29 Teşrinievvel 1339 un kabulü muhar
rer bulunmakla icabı müzakere kılınarak Der
sim Mebusu Feridun Fikrî ve Bozok Mebusu 
Hamdi beyler tarafından işbu kanunun tarihi 
intişarına kadar cürüm irtikâbedenlerin aftan 
müstefidolmaları bu bapta şimdiye kadar mün
teşir bilûmum af kanunlarındaki usulü mu'ta-
deye ve hikmeti usulü cezaiyeye muvafakati 
noktai nazarından münasİbolacağı dermeyen 
edilmiş ise de Cumhuriyetin ilânı, memleketin 
hayatı umumiyesinde mühim bir devrenin meb
dei olmak ve bu itibarla esbabı affa 'da mur-
tabıt bulunmak itibariyle müntehayı affa esas 
teşkil eylemesi ekseriyetle muvafık görüldü. 
Kastamonu Mebusu Mehmed Fuad Beyin tak
ririnde sülüsan müddeti cezaiyenin affı talebe-
dilmiş ve bunu teyiden Hamdi ve Feridun Fik
rî 'beyler ve Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efen
di taraflarından, affedilecek müddeti cezaiye 
hakkında, berveçhi âti mütalâa serd olunmuş
tur. İşbu aftan mümkün olduğu kadar çok ev
lâdı vatanın müstefidolması ve bu suretle nü
fusa mulhtacolan memleketimize bir hizmet edil
mesi lâzimedendir. Sulh ve Cumhuriyet şere
fine tecelli eden bu atıfeti milllyeden dolayı 
sülüsan müddeti cezaiye gerek mahkûmîn ve 
gerek bilâhara mahkûm edildikleri takdirde 
maznuniyetten tenzil ve affolunmalıdır. İşbu 
mütalâa, cezanın heyeti içtima'iyede tevlıidettiği 
ibret ve intibahı muhafaza, hiç değilse nısfının 
olsun mücrimînce bilfiil iktiham edilmesi lâzi-
meden görülerek kabul olunmamış ve ekseri
yetle gerek mahkûmîn ve gerek maznunînden 
hilâhara mahkûm edilecek olanların nısıf müd
deti cezaiyelerinin affı; Çorum Mebusu Dr. 
Mustafa Bey ile Trabzon Mebusu Rahmi Bey 
tarafından Heyeti Umumiyeye takdim kılman 
takrirlerde dahi talebedilmiş olduğu veçhüzere 
kabul edilmiştir. Mardin Mebusu Necib ve 
Muş Mebusu Osman Kadri beylerin bâzı müstes-
niyatla mücazatm kamilen affı ve Lâzistan Me
busu Ekrem Beyin sülüs cezanın affı teklifleri 
bu suretle kabule iktiran edememişlerdir. İşbu 
aftan istisna edileceklerin tesbitine gelince; 
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bu bapta Karesi Mebusu Vehbi Bey, bu affın 
zaten mahdudolan dairesinden müstcsniyat su
retiyle bir kısım mücriminin de ihracı maksadı 
affı haleldar edeceği mütalâasında bulunmuş
tur. Çorum Mebusu Münir Bey, sirkati mev-
sufa, kıtâı tarik ve şekavet fiillerini mürteki-
bolanların aftan istisnası muvafık olacağım, 
serd etmiştir. Ârâya ledelmüracaa Vehbi Beyin 
teklifi ekseriyetle kabul edildi. Münir Bey (Ço
rum), İhsan Boy (Ankara), Süleyman Necmi 
Bey (Canik) ekalliyette kalmışlardır. Müzake-
ratın bu noktasına 'kadar kabul olunan esasatı 
ifade ten birinci madde tanzim olunmuştur. Ye
niden tanzim edilen birinci maddeye nazaran 
encümenimize havale kılman lâyiha! kanuniye-
nin te'cili takibata mütedair olan ikinci mad
desiyle buna müteferri' ve te'cili takibattan 
müstefidolanlarm bil âhara cürüm irtikâbcıttik-
leri takdirde tâbi tutulacakları muamelei cezai
ye hakkındaki üçüncü ve te'cili takibattan isti
fade etmiyeceği beyaniyle müracaatta bulunan
lara mütedair olan altıncı madde ile bu hususat-
la alâkadar olan hukuku şahsiye hakkındaki 
yedinci ımaddeye mahal kalmamakla mevaddı 
mezkûre tayyedilımiştir. Cinayet mahkûm ve
ya 'maznunlarından elyevm hâli firarda bulu
nanların işbu kanunun her mahalde neşir ve 
ilânı tarihinden itibaren üç ay zarfında teslim 
nefseylemedikleri takdirde birinci madde hük
münden istifade edememeleri hakkında Karesi 
Mebusu Vehbi Bey tarafından encümene tek
lif olunan ve Muş Mebusu Osman Kadri Beyin 
Heyeti Umumiyeden mûhavvel takririnde (İş
bu kanunun tarihi intişarından itibaren üç mah 
zarfında istîman eyledikleri takdirde) suretin
de ve Trabzon Mebusu Rahmi Beyin takririnde 
(İşbu kanunim tarihi intişarından itibaren al
tı ay zarfında dehalet eyledikleri suretinde) 
müsaadeden istifadeleri tarzında muharrer bu
lunan esas Vehbi Beyin teklifi veçhile merku
munun kanununa her mahalde tarihi intişarın
dan itibaren üç ay zarfında teslimi nefseyleme
dikleri takdirde aftan müstefidolamaımaları su
retinde kabul edilmiştir. 

Çorum Mebusu Münir B. (Her mahalde ta
rihi intişar) kaydına mu'teriz kalarak vâsi bir 
müddeti istîmanm her tarafta aynı günde başla
ması mütalâasında bulunarak ekalliyette kalmış
tır, Abraed Süreyya ve Menteşe Mebusu Şükrü 

Kaya beyler ve Çorum Mebusu İsmail Kemal Bey 
tarafından, (Meıkûmînin aftan istifade edebil
meleri, işbu kanunun neşrinden sonra üç ay zar
fında derdest edilmiş veya teslimi nefseylemiş 
bulunmalarına mütevakkıftır) suretinde encüme-
nıe muta takrir, sahipleriyle Dersim Mebusu Fe
ridun Fikri Bey arasına karşı ekseriyetle kabul 
ödilmemiıŞuir. İdam cezaısiyle sureti katiyede mah
kûm olanların cezaisi onıbeş sene küreğe ve müeb
bet .kürek veya kafcbetliğe mahkûm bulunanların 
on sene küreğe veya on sene kalebetliğe ve müeb
bet nefiy cezasına mahkûm olanların da cezası 
üç sene nefye tahvil edildiği hakkında evvelce 
Adliye Encümenince tanzim olunan maddei ka
nuniye, mezkûr cezaların kabili tansif olmama
sına ve aftan bu kabil mücazat ile mahkûm olan
ların da ademiiıstifadeleri kaidei müsavatla gıay-
rilkaibili telif görülmesine mebni muvafık görü
lerek üçüncü m adide olarak yazılmıştır. İstiklâl 
mahkemesi mahkûmlarının hiyaneti vataniye 
mahkûmları müstesna olmak üzere cezalarını ik
mal edenlerin iadei hukuku momnuaları hakkın
da Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Bey tarafın
dan mesrud teklif ekseriyetle ret ve Feridun 
Eikni Bey (Dersim) bilaistisna bu teklifin ka
bulü reyinde bulunmaktadır. İşbu kanunun mak
sadı memlekete nâfi' olabilecek ve istihsali mil
lîye hizmet edebilecek unsurların hapsane köşe
lerinde cezalarının nısfını çektikten sonra tah-
liiyclori olup bunun 24 Temmuz 1339 talihli Lo
zan Muahedenamesine merbut Affı Umumî Be
yanname ve Protokolünde istihdaf edilen eşha
sa şiîmd'iden teşmili gayrimuvafık görülmekle 
dördüncü madde tertibedildi. Tehcir ve taktil gi-
hi unvanlar altıdna mâruzu iftira olan evlâdı va
tanın şayan oldukları affı umumîden istifadeleri 
hakkında Diyarbekir Mebusu Zülfü, Çorum Me
busu Fer'd Reeai, Menteşe Mebusu Şükrü Kaya 
ve İzmir Mebusu Mehmed Şükrü beyler tarafın
dan muta takrir muvafıkı nefsülemr görülerek 
telkinatı ecnöbiye ile bu kabîl ittihamatı müfte-
riyatkâraneye mâruz kalanların affı umumî ile 
afları hakkında beşinci madde tanzim ve Karesi 
Mebusu Vehbi Bey işbu takrirde maiksudolan ef'-
al vakti seferde icraatı Hükümete karşı gelenler 
için ciheti askeriyece ittihaz olunacak tedabir 
hakkında 14 Mayıs 1331 tarihli Kanunu Muvak
kat ahkâmının tatbik ve icrası dolayısiyle maz
nun ve mahkûm bulunduklarından maddenin 
bu hususa göre tahririni teklif eylemekle olsuret-
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le yazılmıştır. Mondros Mütarekesini mütaakıp 
müdafaa ve istihlâsı vatan uğrundaki ef'alinden 
dolayı İstanbul hükümetleri zamanında muhtelif 
ımahakim ve divanı harblerce mahkûm ve maz
nun bulunanların işbu affı umumîden müstefi-
dolmaları elzem görülmüş vie bu suretle Kuvayı 
Milliye mensubîni hakkındaki Af Kanununun 
kâfi derecede sarahatle ifade etmediği mühim bir 
noktai adilde muvafık bir surette dermeyan ve 
halledilmiş olmak üzere beşinci maddeye ikinci 
bir fıkra ilâve olunmuştur. Kanunun mevaddı 
.sairesi mebdei intişar ve icrasına memur edilecek 
vekillere mütedair olarak tanzim edildi ve işbu 
kanundan divanı harb mahkûmları dahi istifade 
edeceği cihetle tatbik ve icrasına memur olan
lar meyanma Müdafaa! Milliye Vekilinin dahi 
ilâvesi muvafık görülmekle Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

17 Kânunuevvel 1339 
Müşterek Encümen Müşterek Encümen 

Reilsi Mazbata Muharriri 
Kastamonu Dersim 

Alhmed Mahir Feridun Fikri 
Müşterek Encümen 

Kâtibi Âza 
Yozgaıd Bursa 

Ahımed Hamdi Osman Nuri 
Âza Âza 

Dahiliye Encümeninden Konya 
Karesi Mustafa Feyzi 
Vehbi 

Âza Âza 
Bayezid Karesi 

iŞiefik Ahnıed Süreyya 
Âza Âza 

Canik Kastamonu 
iSüleyman Necimi Ali Rıza 

Âza Âza 
Çorum Dahiliye Encümeninden 

Mehmed Münir Karesi 
Ali Şuuri 

Âza Âza 
Dahiliye Encümeninden Ankara 

Çorum İhsan 
İsmail Kemal 

Âza 
Çatalca 

Şakir Bey müzalkerata .iştirak etonSiş 
ise de hini imzada bulunamamıştır. 

Madde 1. — Cumhuriyetin ilânı tarihi olan 
29 Teşrinievvel 1339 tarihine kadar irtikabedil-
miş bulunan eeraim ashabının mahkûm oldukları 
müddeti cezaiyelerinin nısfı af ve tenzil olunmuş
tur. Mezkûr tarihe kadar irtikâbı cürımetımiş olup 
da henüz mahkûm olmıyanların aleyhlerindeki 
hüküm keslbi kaltiyet ettikten sonra kezalik nısıf 
müddeti cezaiyeleri af ve tenzil olunur. 

Madde 2. — Cinayet mahkûm ve maznunla
rından elyevm hâli firarda bulunanlar, işbu ka
nunun her mahalde neşir* ve ilânı tarihinden iti
baren üç ay zarfında teslimi nefseylemedikleri 
takdirde birinci madde hükmünden istifade ede
mezler. 

Madde 3. — İdam cezasiyle sureti katiyede 
mahkûm olanlarım cezası onbeş sene küreğe ve 
müebbet kürek veya müebbet kalebentliğe mah
kûm bulunanların onbeş sene küreğe veya on se
ne kalebentliğe ve müebbet nefy cezasına mah
kûm olanların da cezaisi üç sene nefye tahvil 
okunmuştur. 

Madde 4. — İşbu kanun ahkâmı 24 Temmuz 
1339 tarihli Lozan Muahedenamesine merbut Af
fı Umumî Beyanname ve Protokolünde istihdaf 
edilen eşhasa şâmil değildir. 

Madde 5. — Vakti seferde icraatı Hükümete 
karşı gelenler için ciheti askeriyece ittihaz olu
nacak tedabir hakkında 14 Mayıs 1331 tarihli 
Kanunu Muvakat ahkâmının tatbik ve icrası 
dolayiisiyle maznun ve mahkûm ^ olanların kâffesi 
hakkında affı umumî ilân olunur. Mondros Mü
tarekesini mütaakıp müdafaa ve istihlâsı vatan 
uğrundaki ef'alinden dolayı İstanbul Hükümeti 
zamanında muhtelif mahakim ve divanı harbler
ce mahkûm ve maznun bulunanlar dahi işbu affı 
umumîden müstefidolurlar. 

Madde 6. 
taberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden mu'-

Madde 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye ve Adliye ve Müdafaai Milliye Vekil
leri memurdur. 

REİS — Buyurun Zeki Bey! 
ZEKİ B. (Grüımüşane) — Muhterem arkadaş

larım, encümenin bize yeniden tetkik ederek gön
derdiği işbu lâyiha! kanuniyede yalnız bir yeri 
bendenizin nazarı dikkatimi celbetmiştir ki, He
yeti Celüenizin de nazarı dikkatini celbederim. 
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Bir defa eski lâyihai kanuniyedeki dördüncü 
madde burada bütün bütün tayyedilmiştir. Hal
buki Meclisli Âlinizin noktai nazarı birinci, ikin
ci ve dördüncü maddelerini tvehiden müzakere
sine bir sekli kabul olacak bir tarzda tevhidede-
reık Heyeti Celilenize arz etmekti. Filhakika esas 
itibariyle bu yapılmış ise de yalnız encümeni; ta
rihi Osmariiyede emsali görülemiyen, hetki ırz ve 
cebren fiili şeni' gibi efali mezmumeyi af taraf
tarı görüyorum. Bendeniz kendi noktai nazarım-
ca evvelâ şunu düşünüyorum ki, namusun kıy
meti para ile, hattâ kan ile, can ile ödenmez. Ce-
raimi a.'hlâkıyenin beşeriyet üzerinde en mez-
mûm ef'alini teşkil eden cebrî hetki ırz mesele
sini, Meclisi Âlinizin nasıl affa taraftar olacağı
nı bendeniz düşünmekteyim ve hiçbir vakit zan
netmem ki, Meclisn Âliniz bu meseleye taraftar 
olsun. Cinayet kendi noktai nazarımca birçok es
babı mucibeye binaen bundan ehven olabilir. 
Çünkü birçok esbab dolayısiyle bir adam. çeker 
novclverini, birisini vurabilir. Hattâ hasmı olmı-
yana da bir şev yapabilir. Lâkin ahlâk hususun
da cebren hetki ırz meselesi, efendiler! Takdir 
buyurursunuz ki, bunda cebir vardır! Kimin hak
kını kimıin hesabına affediyoruz? En mühim olan 
cihet budur. Hetki ırz meselesi ve bununla bera
ber cebren fiili şeni' müstesna olmak üzere ben
deniz sair cezaların nısıf müddetinin affına ta
raftarım. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim! Bende
niz... 

REİS — Efendim! Geçende dört maddenin 
tetivhiden müzakeresi kabul edilmişti. (Evet, ses
leri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozak) — Efendim! 
Bütün kanun demektir. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim! Bendeniz 
eeraimde böyle nevi' tefriki değil, hattâ encü
menin yaptığı bu şekli pek az görüyorum. Tu-
nah Hilmi Beyin dediği gibi (Ya hep, ya hiç) 
ya af vardır, ya yoktur, aftan maksat bendeniz-
ce şu oluyor. Mütareke zamanında Ferid Paşa 
Hükümeti gelmiş; Harekâtı Milliyeye mensup her 
hangi bir şahsın ceraimi âdiyeden dolayı kaba
hat nev'inden bir cürmü varsa bunu cinayet de
recesine kadar götürmüş, bilâhara Harakâtı Mil-
liyede Kuvayı İnzibatiye taraftarı diye bir şa
hıs hissiyat üzerine mahkûm edilmiş, böyle bir
çok eşhas sayabilirimi. Hattâ zaman ve mekân tâ-

viniyle. Şimdi affı istilzam eden sebeplerden bi-
"isi bu. İkincisi memleketin boşluğu, çalışacak 
ellerin azlığıdır ve bu her iki vesileyi kuvveden 
fiile çıkaracak da milletin yeni bir devri tarihî
ye geçmesidir. Yeniden bir Hükümeti Milliye 
^aptıik, bir Cumhuriyet yaptık. Badema inşallah 
her şeyi Hâkimiyeti Milliye noktai nazarına, göre 
göreceğiz. Kanunlarımızda bu noktai nazara matuf 
ve muvafık olacak birçok zihniyet, birçok tahav-
vülât tesirlinde yapılmış olan cürümlerin, ceraim 
ashabının, hattâ Cumhuriyet taraihine kadar 
değil, bugüne kadar yapılmış olan bilûmum ce
zaimin heyeti umıımiyosinin Meclisi Âliniz şere
fine affı lâzımdır. Yalnız bir mesele kalıyor. Ce
zaimi mükerrere ashabı ki, bu adamlar adam öl
dürmeyi, hetki ırz îtiyadedinmişlerdir. Bunlar 
kabili ıslah değildir. Hattâ temizlik yapmak için 
Hükümetin eline üç yüz kişi, beş yüz kişi bir 
miktar terk edebiliriz. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — itiyat kabili 
terktir, haberiniz olsun. 

EMİN B. (Devamla) —• Varsa diyorum Bi
naenaleyh eğer hakikaten bir şey yapmak isti
yorsak esaslı bir şey yapalım. Yoksa yapacağı
mız yarım işler şimdiye kadar olduğu gibi Hü
kümetin eseri za'fını göstermekten başka bir şeye 
varara'az. Yapacaksak, «Hükümet vardır. Bade
ma Hükümet in kanunlarına muhalif hareket ede
cek olanların Hükümet başını ezmeye muktedir
dir. Fakat Hükümet kanunlu ve kanunsuzlara 
karşı ayrı bir defter açacaktır. Şimdi affettim 
bu defteri kapadım.» demektir. Bendeniz sükûnet 
ve selâmetin memleket için ancak böyle olduğu
na kaaniim, hattâ bu Müşterek Encümeni Âlice 
yapılan kanunda - gerçi kanun cihetlerine aklım 
ermez. Fakat işin amelî cihetleri itibariyle -
dağdaki bir eşkıyaya, «Sen üç aya kadar gel, 
bana teslim ol, ben seni bir sene yatıracaktım. 
Simidi altı ay yatıra cağıım.» demektir. Bu ne mâ
nayı ifade eder efendim1? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bayezid) — Beye
fendi! Yalnız Eskişehir'i mi düşünüyorsunuz, 
yoksa memleketin her tarafını mı düşünüyorsu
nuz? 

EMİN B. (Devamla) — Beyefendi, -ben dağ
daki eşkıyaya ne diyeceğim? Bendeniz bunu ta-
dilen şöyle bir kanun teklif ediyorum. Tabiî efen
dilerimiz daiha iyi düşünürsünüz. Kanunşinasla-
rın bunun kanunla kabili te'lif olup olmadığını 
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düşünürler. Ceraimi mükerrere ashabını Hükü
metin noktati nazarına bırakmak istiyorum. 

MADDE 1. — Bilcümle oeraim ashabından 
maznun, mahkûm ve hâli firarda bulunanlar af-
fedilmişlerdir. 

Madde 2. — Hâli firarda bulunanların aftan 
istifade etmeleri üç ay zarfında Hükümete deha
let ve kabili ıslah okluğunu meskun bulunduğu 
karye veya maihalleden tasdik ettirmekle müm
kün olacaktır. 

Madde 3. — Ceraimi mükerrere ashabından 
olup şekaveti, haydutluğu kendisine meslek itti
haz edenler, Hükümetçe ıslahı hâline kanaat ge
tirilinceye kadar bu aftan istifade edemezler. 

madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrine kadar 
\rukubülan bilûmum ceraime şâmildir. 

Madde 6. — İşbu kaınunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

BESİM B. (Mersin) — Reis Beyefendi! Usu
lü müzakere hakkında bir şey arz edeceğim. 

EMİN B. (Devamla) — Zannediyorum ki. 
kanunlar ihtiyacatı beşeriye için yapılır ve dü
şünülür yollarldıir.Buıgün böyle yeni bir devri te-
alliye elhamdülillah bizi Cenabı Hak muvaffak 
etmiştir. Şimdi bu eski hesapları kapamak lâzım
dır. Hükümet elhamdülillah tehdidini îkaa muk
tedirdir. Eğer arz ettiğim birçok taibavvülât do-
layısiyle masum olarak maznun ve mahkûm olan
lar, muhtemel ve mevzuubabis değilse ve çalışa
cak mesai kollarına ihtiyaç yoksa o vakit affa hiç 
lüzum yoktur. Affetmiyelim, herkes cezasını çek
sin. Eğer bu gibi şeylere lüzum varsa bu defteri 
kapatalım, Cumhuriyet için yeni bir defter aça
lım: «Bu muti'dir, bu gayrimuti'dir.» istirhamım 
bundan ibarettir. Bir takrir veriyorum. 

REİS — Usul hakkında buyurun Süreyya 
Bey! 

AHMET SÜREYYA B. (Karesi) — Buradan 
'söyliyeylm mi efendim ? 

Efendim! Heyeti Celâle, Adliye Encümeni
nin menferiden tanzim 've Heyeti Oelileye 'tak
dim ettiği lâyihanın filvaki 1, 2, !3 ve dördüncü 
maddelerinin tevhiden m!üzakeresine karar ver
miştir. Ve >o müzakere neticesinde Heyeti Celi-
leye 'mensup âza tarafından Makamı Riyasete 
takdim edilen ve Heyeti Umumiye tarafından 
tensibolunan kanun lâyihaasının heyeti unıu-
miyesini tebdil ve tağyir edici projeler de var

dır. Onlar Müşterek Dahiliye ve Adliye Encü
meninin noktai nazarıdır. Bugün eski kanundan 
tamamen ayrı - yalınız Af Kanunu ile birleşir -
ahkâmı cedîdeyi ve mevad itibariyle noksan, 
fazla «sasatı ihtiva eden başka bir kanun ge
tirmiştir. Bu kanunun heyeti umumiyesi mü
zakereye esas olmalıdır veya esıki kaimin bunun 
yerine müzakere olunmuş ve heyeti umumiyesi 
bakıkmda söz .söylenmiş ise birinci maddeden 
itibaren madde müzakere edilmelidir. Bu kanun 
eski kanun değildir ki bir, İki, üçüncü madde
ler tevbiden müzakere edilsin diyelim. Tevhit 
meselesi olmuş, bitmiştir. Usul; 'zannederim ski 
bunun madde madde fakat münferiden müzake
resini istilzam eder. 

BESİM B. (Mersin) — Efendim bendeniz
in arz edeceğimi Süreyya Beyefendi ifade bu
yurdular. Heyeti Oelilenizıin malûmudur ki 
dünkü müzakere esnasında 1, 2, 4 ncü madde
ler, tevhiden. lesibiti için encümene tevdi edil
miştir. Müşterek Encümen bu kendilerine tev
di edilen mevaddı tetkik ve tesbit etmekten zi
yade ahkâmı eedîdeyi havi ve cami olmak üzere 
ayrı bir af kanunu maddesi kaleme almış ve 
1 ilâ 7 madde olarak tesbit etmiştir. Halbuki 
eldeki evvelki kanun da yine 1 ilâ 9 madde ola
rak elimizde bulunuyor. Binaenaleyh Süreyya 
Beyefendinin buyurdukları gibi... 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Encümen 
namına usul hakkında s;öz istiyorum. 

REİS — Usul hakkında mı? 
FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Usul hak-

ikında Encümen namına cevap vereceğim. 

REİS — Usul hakkında, Encümen namına 
olmaz efendim. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bu me
sele hakkında. 

BESİM B. (Devamla) — Binaenaleyh bu eli
mizde müzakere ettiğimiz kanun; ahkâmı iti
bariyle; ihtiva ettiği mevaddı itibariyle yeni 
bir kanundur. Bunun için evvelemirde - arka
daşlar tarafından da tensip buyurulduğu veç
hile - tabedilerek tevzi edilmeli. Ve heyeti umu
miyesi hakkında bir fikir ve kanaatimiz olma
lı. (Gürültüler) 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim re
ye konuldu, yazıldı. Muvafnkı usul denildi. Kaç 
defa olur? 
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BESİM B. (Devamla) — Sözümü kesme
sinler efendim. Beendeniz söyliyeyim. Kendi
leri de gelsinler cevap versinler. Efendiler! 
Bu kanun yenidir. Evvelkinin gayrıdır; aynı 
değildir. O affı umumi ile affı hususîyi ka
rıştırmıştı. Ta'kibat ve te'cili ta'kibattan bah
setmişti. Bu kanun onu kaldırmıştır. Başka 
bir usulde, başka bir dairede bahis açmış
tır. Ve içine birçok mevaddı da sokturmuş-
tur. Binaenaleyh bunu yeniden ayrıca tet
kik ve müzakere etmek muvafıktır. Bunun 
için tab'ı ve arkadaşlara tevzii icabeder. • Ve 
bunun üzerine herkes noktai nazarını arz 
eder. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efen
diler! Encümeninizin yapmış olduğu lâyiha, 
yeni bir lâyihai kanuniye değildir. Heyeti Ce-
lileniz birinci, ikinci ve dördüncü maddeleri 
encümene havale etmiş ve encümen birinci 
maddeyi bâzı tadilât ile kabul etmiştir. 
Encümene te'cile mütaallik ikinci madde d^ 
havale edilmiş olduğundan ikinci madde, 
birinci maddede bütün affın esası halledil
miş olduğundan zait görülmekle tayycdilmiş-
tir. Yani te'cili ta'kibat esası encümence 
kaldırılmıştır. Binaenaleyh bu madde kaldı
rılınca buna kamilen murtabit olan dördüncü 
ve 6 ncı maddelerde kaldırılmıştır. O hald^ 
kanun yeni bir kanun olmuyor. Encümen bi1" 
esası Heyeti Celilede gördüğü tezahür ve 
encümendeki noktai nazara göre kaldırılmış 
olduğundan o maddelere de mahal kaim a -
mı «.tır. Yoksa h^y^ti umumiyesi itibari v1" 
Heyeti Olilenin bize havale eettiği lâvihr>" 
kan"nnivev ı esas olmak ü^p^e o yolda yürii* 
müş ve buraya bâzı tadilâtla yine o lâ
yiha getirilmiştir. Binaenaleyh bunun yeni 
den tabı' ve tevziine hacet yoktur. Süreyya 
Beyin teklifi veçhile, birinci, ikinci, üçüncü. 
ilh... maddelerin ayrı ayrı müzakeresinden 
başka yapılacak birşey yoktur. 

ZAMİR B. (Adana) — Efendim! Burada 
tadil vardır; behemehal tab'edilmek lâzım ge
lir. 

REİS — Re'ye müracaat edeceğim efendim. 
REŞİD AĞA (Malatya) — Usul hakkır 

da söyliyeeeğim, müsaade buyurun beyefend; 

birinci madde ile ikinci ve dördüncü mad
deye müttehiden bakılmak üzere Heyeti Ce-
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lile karar vermişti. Encümen bu üç maddeyi 
bir madde şeklinde yapacaktı ve heyeti ıımu-
miyeye getireceklerdi. (Hayır hayır ses
leri) (Öyle değil sesleri) Evet lüzumuna 
kaani' oldukları maddeleri alacaklardı, bir 
madde hâlinde getireceklerdi. Mademki ayrı 
bir kanun yapılmıştır; bunun heyeti umu-
miyesini müzakere etmek ve maddelerini ayrı 
ayrı müzakere etmek lâzımgelir. Heyeti umu
miyesi müzakere olunduktan sonra maddelerin 
müzakeresine geçmek lâzımgelir. Bu ayrı bir 
kanundur beyefendiler! 

REİS — Efendim malûmuâliniz birinci, 
ikinci, dördüncü maddelerin tevhiden müza
keresine Heyeti Celileniz kara vermişti. On
dan sonra bu hususta verilmiş olan takrir
lerle beraber maddelerin burada cereyan eden 
müzakerata tevfikan ta'dili Müşterek Encü
mene havale edilmişti. Şimdi o karar üzerine 
birinci, ikinci, dördüncü maddelerin tevhiden 
müzakeresine devam etmek mi lâzımgeliyor, 
yoksa kanun buraya geldikten sonra heyeti 
umumiyesini mi müzakere etmek lâzımgeli
yor? Bu hususta ayrı ayrı re'yi âlinizi alaca
ğım. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Tabı' ve 
tevzi olunsun, sonra müzakere edilsin. Tek
lifim evvelce de arkadaşlar tarafından der-
miyan olunmuş; mesele halledilmiş, müzake
rata devam olunmuştur. Binaenaleyh; ondan 
sonra yapılacak şey bendenizin teklifim veç
hile madde madde müzakeresine karar ver
mektir. Bunu lütfen re'ye koyunuz! 

REİS — Efendim bu kanunim heyeti umu-
miyesine dair cereyan eden müzakerat zaten 
kâfi görülmüş ve maddelere geçilmişti. 
Şimdiki halde maddeler . üzerindeyiz. Şimdi 
maddelerin münferiden mi müzakeresine de
vam etmek lâzımgelir, yoksa bu dört mad
denin tevhiden mi müzakeresi icabeder1? (Mün
feriden sesleri) Maddelerin münefriden mü
zakeresini re'yi âlinize vaz'edivorum. Mün
feriden müzakeresini, yani birinci maddenin 
müzâkeresine inhisarını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini re'yi âlinize vaz'edi
vorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Yalnız birinci maddenin müzakeresi kabul 
edilmişitr. Arkadaşlardan çok rica ederim 
bütün mütalâlarını yanlız birinci maddeye in
hisar ettirsinler. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozak) — Efen
dim, Müşterek Encümen, tesbit ettiği me-
vaddı kanuniyeden birinci maddede meb
de olarak Cumhuriyetin tarihi ilânını alıyor 
ki, bendenizin takririm zaten bu idi. Yal
nız burada cürüm kesbi katiyet etmiş ol
sun veyahut henüz kesbi katiyet etmemiş ol
sun, kesbi katiyet ettikten sonra nısfım affe
diyoruz. Bendeniz yine noktai nazarımda 
ısrar ediyorum .Bu kanun kâfi değildir. Çünkü 
cezanın nısfı affedilmekle hâsıl olacak faide 
nedir? Eğer bugün bir mahkûma veya bir caniye 
«Senin, atıf eten ve meııhaıııeten cezanın nıs
fını affettik, bundan sonra cürüm irtilkâbet-
miyeceksin» denecekse buna ne derece imkân 
görülüyor? Binaenaleyh caniyi Hükümet ya mu
hafazaya kaadirdir, ya değildir. Eğer kaadir 
dse bütün kapıları açmak lâzımgelir. Eğer 
kaadir değilse böyle nısıf müddeti cezaiyeleri 
afeftmekten de bir faide olmaz. Bununla bera
ber bendeniz arz ediyorum; bizim şeklimiz 
başkalaşmıştır. Hapsanedeki kâğıtlar, defter
ler hâlâ eski şekildedir. Hâlâ Hükümeti sa
bıkanın defterleridir. Binaenalejdı yeni kâ
ğıttan yeni Cumhuriyet defteri yapalım, kapı
ları açalım, bundan sonra cürüm yapan olur
sa affetmiyelim. Millet bundan müstefidol 
sun. Ben bundan hayatta oldukça çok müte
essirim. Emin olun ki, şahsan hiçbir istifadeni 
yoktur. Kendisinden üç ay sonra dünyaya 
gelem kardeşimin çocuklarını bir araya geti

remem. Çünkü o gencin hayatı nazarımda 
teceli eder. işte bu kadar müteessir olmakla 
beraber kardeşimin kaatilini bile yan yana du
var komşusu olarak meydanda görmek istiyo
rum. Çünkü memleketim ezilmiş, harabolmıış, 
memleketim bitmiş, nüfusun nısfı kalmamış. 
Efendiler! Bu suretle memleketin asayişi te'nıin 
edilmez. Soruyorum Dahiliye Vekili Be
ye - himmeti var olsun, asayişi için çok gaycıt 
ediyorlar - fakat onlar himmet ettikçe ve bu 
işe hasrı vaktettikleri günden itibaren acaba ye
ni yeni şakiler türemiyor mu? Vallalıükzîm tü-
rüyor. Bununla beraber milletin ruhu bununla 
katiyen ıslah edilmez. Ancak hapsane kapılarını 
açalım, millete yeni fikir verelim. Biz sizi affe
diyoruz, sizin seyyialmızı Hükümeti sabıka za
manına ma'ttıf biliyoruz. Yani fiikrler ile bun
dan sonra ziraat ve ticaretinize hasrı vaktedin 
diyelim. Bademe eğer bu türlü bir şey vukubu-
lursa Hükümeti Cumhuriye şiddetini, satvet'ni, 
kaahir bir surette göstersin (Bravo sesleri) Bi
naenaleyh bendeniz bu maddenin reddiyle sureti 
umumiyede bilâkaydüşart affı umumî ilânını 
teklif ediyorum. 

ZAMİR B. (Adana) — Encümen yeniden 
teklif yapsın, reddedelim. 

REİS — Efendim! On dakika istirahat et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,28 

•+-
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İKİNCİ CELSS 

Bed'i müsakerat; saat : 4,10 

BEİS — Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim! Celseyi acıyorum. Affı 
umumî hakkındaki Kanunun müzakeresine devam 
olunacak. Süreyya Bey (Karesi), buyurunuz. 

AITMED SÜREYYA B. (Kares i ) . - - Efen
dim evvelce yalnız Adliye Encümeni tarafından 
tanzim edilen af hakkındaki kamın lâyihasının 
birinci, ikinci, üçüncü "maddelerinin tevhiden mü
zakeresi esnasında rüf'ekâyı kiram tarafından 
vâki olan teklifat ve Makamı Riyasete takdim 
edilen teklifler üzerine Dahiliye ve Adliye en
cümenler inin iştirakiyle müteşekkil bir encümen 
tarafından tanzim edilen ve bugün mevzuu mü-
zakeratımızı teşkil eden lâyihai kanuniyenin bi
rinci maddesi eski lâyihai kanuniyenin birinci, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü, maddelerinin cemi' 
ve telfik etmiş bir mahiyette bulunuyor. Zira 
eski lâyihai kanuniyenin birinci maddesinde 
11 Teşrinievvel 1338 tarihine değin cürüm ika' 
etmiş olup da gerek m ah akim i adiye ile divanı 
harblerden ve gerekse İstiklâl mahkemeleri tara
fından mahkûm edilerek hükümleri kesbi katiyet 
etmiş malîkûmînin nısıf müddeti ceza iyelerinin 
affı, yani hulâsa edilmek istenilirse haklarında 
sâdır olmuş hükümler kesbi katiyet etmiş bulu
nan ınahkûmînin nısıf müddeti ceza iyelerinin 
affını; ikinci madde tclhısan söylemek ica.bed.er-
se aynı tarihe kadar ika i cürmetmiş, fakat hak
larında, hattâ iptidaî bir surette hüküm lâlıık 
olmamış veyahut bir hükümlâhık olmuş olanların 
da cezalarının tecili idi. 3 ncü madde te'cili nıü-
cazata mazhar olmalarını, ikinci maddenin teş
mil ettiği mücrimlerin tâbi' olduğu kuyut ve şu-
rutu, dördüncü madde de gerek nısıf müddeti ce-
zaiycuin affından, gerek tecilden nıüsltesna tu
tulacak bâzı eeraim erbabım tesbit ediyordu. Bu 
defa tesbit edilen maddei kanuniye tecil esasını 
kaldırmış, gerek haklarında sâdır olan hüküm 
kesbi katiyet etmiş olsun, gerek hükümleri ve ge
rek mücrim vaziyetinde haklarında iptidai bir hü
küm sâdır olmamış olan bütün mücriminin nısıf 
müdeti cezaiy el erinin affını tesbit eder olduğun
dan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü maddeler 

bittabiî nıürtefi olmuş, yani bu maddenin içeri
sine girmiştir. Binaenaleyh, müzakere ettiğimiz 
birinci madde (Cumhuriyetin tarihi ilânı o1 an 
29 Teşrinievvel 1339 tarihine kadar mahkûm 
olan eeraim ashabının mahkûm oldukları müdde
ti ceza iyelerinin nısfı af ve tenzil edilmiştir.) diye 
birinci fıkrayı ihtiva ediyor. Bundan anlaşılıyor 
ki, bir fark daha vardır. Eski maddei kanuniye 
ile bu madde arasında evvelki; 11 Teşrinievvel 
1338 tarihine kadar ikayı eeraim etmiş eşhasa 
ait idi, gerek tecil, gerek af, bu madde müdde
tini biraz daha tevsi etmiş, 29 Teşrinievvel 1339 
tarihine kadar getirmiş, sureti umum iyede affa 
taraftar olduğum için buna hiç. muteriz değilim. 
Yalnız okuduğum birinci fıkrada «Bunların müd
deti cczaiyelcrinin nısfı af f edilmiştir» deniyor. 
Halbuki, öyle zannediyorum ki, Müşterek Encü
men birinci maddenin dairei şümulüne ithal 
etmek istediği mücrimlerin mutlak mahkûm ol
dukları veya, olacakları cezanın nevine bakmı-
yarak heyeti umumiyesinin nısfının affını kay
detmiştir. Bu kasda göre «müddet» kelimesi 
maksada münafidir. Çünkü müddet ancak hapse 
veyahut müddetle tavzih edilebilecek bir nevi 
eczaya muhtastır, cezayı nakdîye şâmil olmaz. 
Binaenaleyh, müddet kelimesi fazladır. Ceza de
mek Kanunu Cezanın ceza faslının tadadettiği bü
tün müeczaata şâmil olduğundan müddet kelimesi
nin tay yi ile «ceza» kelimesinin «cezalarının» diye 
tesbit edilmesi lâzımgelir. Bundan maada ikinci 
fıkrada «mezkûr tarihe kadar irtikâbı cürmetmiş 
olup henüz mahkûm olmıyanlarm, yani eski 
ikinci maddesinin mevzuubahsettiği mücriminin 
aleylılerindeki hüküm, kesbi katiyet ettikten son
ra kezalik nısıf müddeti cezaiycleri af ve tenzil 
olunur.» deniliyor. Burada da müddet hakkında 
aynı mütalâat varittir. Onun da tayyı lâzımgelir. 
Bundan gayrı ikinci fıkraya mütaallik bir mü
lâhaza daha vardır, birinci fıkra; tarzı tahrir 
itibariyle «Cumhuriyetin tarihi olan 29 Teşrini
evvel 1339 tarihine kadar irtikâbedilmiş bulunan 
bilûmum eeraim failleri hakkında hükmolunmuş 
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veyahut olunacak cezaların nısfı af ve tenzil olun
muştur.» şekline sokulursa ikinci fıkraya lüzum 
yoktur. Bu ifade hukukî bir kanun ifadesidir. 
Birinci maddenin ikinci fıkrasını; birinci fıkra
sındaki müddet kelimesinin tayymdan sonra kala
cak şeklin bir şerh ve tafsili demektir ki, kanu
nun menfaatine bu şerhi tavsilî zait ve metruk 
bir kaidedir. 

Binaenaleyh, her iki maksadı, yani hem ceza-
yi nakdîyi, hemde mahpusun bütün' cezalarının 
nısfını affetmek gayesine muvafık düşecek olan 
ve aynı zamanda Cumhuriyetin ilân tarihi bulu
nan 29 Teşrinievvel 1339 tarihine kadar irtika-
bedilmiş bulunan bilûmum ceraim failleri hak
kında hüküm sâdır olmuş bulunsun, olmamış 
bulunsun veya hüküm sâdır olup da keslbi ka
tiyet etmemiş bulunsun, bütün mücriminin mah
kûm olacakları bütün cezaların nısfını affetmek 
listediğlmizden şu şekilde maddenin tesibiti 
maksuda daha muvafık olacak kanaatindeyim. 
Binaenaleyh bunu teklif ediyorum. 

KEMAL B. (Adana) — Efendiler! Yarım 
asırdır, 'belki daha uzun bir zamandan beri mül
kümüzde hiçbir kaatil, hiejbir cani, hiçbir müc
rim yoktur ki kanunun bütün şefkatiyle ken
disine tamamiyle tâyin etmiş 'bulunduğu ceza
yı tam olarak çekmiş bulunsun. Bir 'zamanlar 
Sultan Hamid'i Saninin izdiyadı ömrü şahanesi 
için her senenin 10 Ağustosumdan hapishanele
rin kapıları açılır, birçok mücrimler serbest ola
rak bırakılırlardı. 1324 senesi inkılâp yaptık. 
Hapishanenin kilitlerini ellerimizle açtırdık. Bu 
zavallı memleketi, bu canilere şekavet yuvası 
yaptık. 1330 da seferberlik ilân ettik, birçok 
canileri, kaatiileri, hattâ iki gün sonra ipe çeki
lecekleri çete teşkilâtına tâbi tuttuk. Üç ay son
ra hiçbir iş görmeden memleketlerine salıverdik, 
bunları kollarını sal'hyarak o zavallı 'maktullerin 
aile efradı arasında gezdirdik. Mütarekeyi mü-
taa'kıp af ilân ettik. Bugün de Cumhuriyetin 
şerefine bir af teklif ediyoruz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Taım ol
mak şartiyle... 

ALÎ SURİRl Ef. (Karahisard Şarki) — 
Asla,.. 

KEMAL B. (Devamla) — İşte arkadaşlar, 
hu müessel bu mütemadi âdât, mülkümüzde öy
le bir kanaat hâsıl etmiştir ki; her kaıatil her 
cani, her mücrim, artık bir af ile karşılanacak 
ve hiçıbir cinayetin tamam cezası çekilmiyecek-

tir. işte bu kanaat hâsıl olmuştur. Bendeniz de 
af taraftarıyım, Heyeti C etileniz e de çok. teşek
kür, çok istirham ederim ki af taraftarıdır. 
Fakat ; aftan maksudolan ruh ve mâna 'acaba 
mevcut mudur? Hapishanölirimiz birer mektep, 
birer darüssınaa olacak, mahkemelerin başında 
otlar bitecek, mülke vâsi, mikyasta fair sahai 
mesai açılacak. Asıl Heyeti C etilenin bu nokta
ya nazarı dikkatini cel'bederim. Çok rioa ede
rim işte hu suretle affın istihdaf etmiş olduğu 
cürmün tesiri, yani hissi intikam ortadan klk-
mış olacaktır, hukuku efrat tamamiyle zail ola
caktır. Bu h.aık doğrudan doğruya Devletin şef--
katine terettübedecek, Devletin şefkati, taıbiatiy-
le kendiliğinden affa doğru tecelli edecektir. 
Fakat bunların hiçbirisi. olmuş mudur? Adliye 
Encümeninden, Heyeti Muhterenresinden sora
rım, Vilâyat Adliye encümenlerinin mütalâala
rını almışlar mıdır"? Vilâyat hapishane müdürle
rinin; sonra doktorlarının raporları okunmuş 
mudur? Valilerin ve jandarma kumandanlarınm 
mütalâaları sorulmuş mudur? Hayır 'bunların 
hiçbirisi yapılmamıştır. Doğrudan doğruya bir 
af teklif ediliyor. Af iyidir. Fakat hissi intikam ol
mama affın delâlet etmiş olduğu ruh ve mâna mev-
cudolmak şartiyle... ihtimal Heyeti Celileniz bu 
kanunu fcaıbül eder ve 'bugünkü teklif kanun 
şeklinde tecelli eder. Yirmi, yirmibeş bin kaatil, 
cani güler. 

Fakat buna mukabil o kadar sönmüş ocaklar 
vardır ki, bunların içinde çırpman ihtiyar vali
deler, genç bakireler tüyü bitmedik yetimler var
dır. İşte onlar ağlıyacak,, onların enîni semalara 
yükselecek, kaatiller, zâlimler, mücrimler sevine
cektir. Bu iki ciheti Heyeti Aliyenize arz ediyo
rum, ona göre mukayese buyurulsun. Heyeti Ce-
lileden son istirham:m şudur: Her kaatil, her câ-

„ni, her mücrim şunu katiyen kalbine koymalı ve 
şunu daima görmelidir ki; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi; hiçbir zaman kaatiileri affetmez ve et-
iTiiyecektir ve yine her kaatil ve her mücrim yine 
bilmelidir ki; Büyük Millet Meclisi Hükümeti kaa-
tillere karşı kahhardır, bîamandır. Mücrimleri 
affetmek sinir zayıflığıdır. Heyeti Celilenizi bun
dan tenzih aderim. (Bravo sesleri) Binaenaleyh 
bu kanunun heyeti umumiyesinin reddini teklif 
ederim. 

HALİL B. (Zonguldak) — Birinci madde 
bütün kanunun ahkâmını ihtiva ediyor. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Kemal I 
Bey adliyeye iş kalmaz diye korkuyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim! Bendeniz ev
velce de arz etmiştim; bugün lıapsanelerde erba
bı ceraim in saiki cürmü Harbi Umumî anından 
başlıyarak lâyenkati devam eden sebepler ve sa-
iklerdir. Cürmün esbabı, umumî saikı bu hâdi-
sat ve zaruret olunca istisna edeceğimiz zaman, 
affın; af kolimei mubarckesiyle mütenasibolması 
lâzımgelir. Bendeniz fikrimce encümenin nısıf 
müddeti ceza iyeyi kabulünde bu nisbet affın gö
zetilmemiş olduğunu zannediyorum. Çünkü bir 
mücrimin müddeti ceza iyesini affetmekle onun 
bir affa mazhar ettiğimizi zannetmek biraz şüp
heli bir İmi olur. Bendeniz kendimi bir mücrim 
farz ediyorum. İlân olunan bir affı gördüğüm 
zaman kalbimde minnettar ve âtıfetkâr bir his 
uyandı rmıyaeağını ve uyandırmadığını zannedi
yorum. Çünkü, müstahak olduğum cezanın nıs
fını çektikten sonra hapsane hayatına alışmış ola
cağım gibi geliyor, onun için bu affı bir tesiri şi-
fabahşâ gibi göremiyorum. Binaenaleyh bu su
reti af kâfi değildir. Bendeniz hiçolmazsa bu af
fın sülüsan müddeti ceza iyeye hasrını, yani hiçol- I 
mazsa sülüsan müddeti cezaiyenin affını teklif ve 
Heyeti Celileden bunu istirham ediyorum. 

HALİL B. (Bonguldak) — Şekavet, daha iyi \ 
kökl eşsin! 

EMİN CEMAL B. (Bolu) — Kışın girsin, 
yazın mapusaneden çıksın. 

ŞÜKRÜ B, (Devamla) — Bunun mucibi tes-
liyet olacağı ve lıapsanelerde bulunanlar üzerin
de tenzihi ahlâk tesiri yapacağı kanaatini perver- j 
de ediyorum. Süleyman Sırrı Beyin umumî af 
hakkındaki beyanatına tamamen iştirak ederim. 
Hükümeti Cumhuriyemizin bunlar üzerinden bir 
af süngeri geçirmesi lâzımdır. Bu, nüfusun tek
sirine, memleketin iktisadiyatına, ziraatine hizmet 
edecek, Hükümetin vaziyet ve muvaffakiyetini -
tahkime fevkalâde yardım edecektir. Bendeniz 
diyorum ki, Heyeti Celile - kanatim veçhile -
umumî bir af taraftarı olamazsa; hiçolmazsa müc
rimine mucibi tesliyet olacağını zannettiğim sülü- I 
san müddeti cezaiyenin affının kabulünü rica 
ederim ve buna dair de bir takrir veriyorum. I 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakereye dair 
bir takrir var. (Hayır sesleri) Efendim kifayeti I 
müzakere takririni reyi âlinize arz edeceğim. Oku- I 
yorum : j 
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Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin müzakeresi kâfidir. Reye 

vaz'ını arz ve teklif eylerim. 
Bozok 

Ahmed Hamdi 
REİS •— Efendim birinci maddenin müzake

resini kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Aksini re
ye vaz'ediyorum. Kâfi görmiyenler lütfen el kaldır
sın... Birinci maddenin müzakeresi kâfi görül
müştür. Birinci maddeye ait takrirler okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Birinci madde yerine maddei âtiyenin kabu

lünü arz ve teklif eyleriz. 
Mardin Mebusu Mardin 

Necib A^bdürrezzak 
Dersim 

Ahmed Şükrü 

Madde .1. — Cumhuriyetin ilânı tarihi olan 
29 Teşrinievvel 1339 tarihine kadar irtikâbedil-
miş bulunan ceraim failleri hakkında hükmolun-
muş veya olunacak cezaların sülüsanı tenzil ve 
affedilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Birinci madenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim : 
Cumhuriyetin ilânı tarihi olan 29 Teşriniev

vel 1339 tarihine kadar irtikâbedilmiş bulunan 
ceraim ashabının mahkûm oldukları ve tarihi mez-
kûre kadar irtikâbedilen ceraim erbabının mah
kûm olacakları cezaların sülüsanı affedilmiştir. 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin şekli âtide tadilini: 
«Şekavet, kultaı tarik, hetki ırz, katil, sirkati 

cebriye gibi ceraim müstesna olmak üzere Cum
huriyetin ilân tarihi olan 29 Teşrinievvel 1339 ta
rihine kadar irtikâbedilmiş bulunan ceraim asha
bının mahkûm oldukları müddeti cezaiy eleri affo-
lunmuştur.» 

Ve ikinci maddenin tamamen tayymı teklif 
ederim. 

Zonguldak 
Halil 

Riyaseti Celileye 
Birinci madenin berveçhi âti yazılmasını tek

lif ederim : 
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Madde 1. — Cumhuriyetin ilânı tarihi olan 
29 Teşrinievvel 1339 tarihine kadar irtikâbedilmiş 
bulunan bilûmum ceraim failleri hakkında hük-
molunmuş veya olunacak cezaların nısfı af ve 
tenzil olunmuştur. 

Karesi Mebusu 
Aıhmed Süreyya 

Riyaseti Celileye 
Bu kanunun vasfındaki beıgayet şümullü 

esbab ki ihtiyacat mevcudumun ve mukaddes 
öumhuriyetiımizan şan ve şerefine muvafık ol
mak ve affı umumînin dairei şümulünde dâ-
ıhil bulunmak üzere ve kâinatı/n kabul eyledi
ği teşdit, taısfiyei ahlâka hizmet edemiyeceği 
kaidesine hürimeıtlkârlık edilmek üzere nısıf ve
ya sülüs cezalarım affı müteeavizün aleyhler 
veya verese ve sairesinin intikam gayelerini 
temin edemiyeceğinden bu gibi gaye ve emel
lerle beraber asayiş ve intizaımı umuminin tc-
ımircine Hükümeti Cumhuremizin kuvveti ka-
ahirasimde kâffei meani ve şümuliyle kâfiil 'bu
lunduğumdan muallel ve terditli af da caiz 
olaımıyaeağı kaidesine tevfikan cebren fiili 
şeni'den maada bilcümle ceraim maunum ve 
ımaıhkûmllarınnn affını büyük zafer namına tek
lif eylerim. 

17 Kânunuevvel 1339 
Karahisarı Sahib 

Sadık 
Riyaseti Celileye 

Onbeş senedir milletimizin hayattı pek çok 
inkılâbalt için yuvarlanmıştır ve esbabı cürmi-
yeyi ise vicdanlardan ziyade. hâdisatı haribiye 
ve şekli inkılâpta aramak lâzımdır. İşte bu 
Sebepler ki milletimizin yüzde onunun haya
tını hapsanelerde çürütmektedir. Usulü muha-
keımaıt ve 'teşkilâtımızın gayrikâfi olıması cihe-
tiyle de cinayetle mütıtöhem pek çoklarının 
senelerce mevkuf bulundukları halde bilâhare 
Iberaet ve tahliye edildiklerini görüyoruz. Ay
nı hâlde elyevm maznun ve mevkufların adedi 
kesir olmak ihtimali kuvvetlidir. Binaenaleyh 
şâmil ve umumî bir affın ilânı meımlaketimi-
zin hayatı iktisadiye ve teksiri nüfus nokta
sından vaciptir. Berveçhi âti maddemizin ka
bul buyurulmasını Heyeti Celilenize ehemmi
yetle arz ve teklif eyleriz. 

Madde 1. — Kanunu Cezanın altmışikinci 
iraaddosiyle zeyline tevfikan mahkûm ve maz

nun bulunan erbabı şekavetle sirkat ve cep' 
ren fiili şeni'den mahkûm ve maznun bulu
nanlar müstesna olmak üzeer bilûmum erbabı 
ceraim af f edilmiştir. 

İsparta Bolu 
ibrahim Şükrü 
Bozok Dersim 

Aıhmed Hamdı Şükrü 
Eskişehir Ertuğrul 

Emin Halil 
Elâziz Siverek 

Muihiddin Cûdi 
Riyaseti Celileye 

Birinci maddeye ıgöre nısıf cezaları affolu
nan eşlhasr şimdiye kadar mahkûm olmuş ve 
olmamış kısımlarına ayırarak iki fıkra yazma
ya lüzum yoktur. Binaenaleyh hem metni ka
nunda lüzumsuz ıtna'ba ımeydan verilmemek ve 
tarzı tahriri likanı Kanunun usulü ifadesine 
daha ziyade tatbik etmiş olmak, heım de affın 
bittabi nakdî cezalara dahi şümulünü temin 
edelbilmek için maddenin şu şekilde kabulünü 
arz ve teklif eylerim: 

Madde 1. — Cumhuriyetin ilânı tarihi olan 
29 Teşrinievvel 1339 tarihine kadar îkatediLmiş 
olan ceraiim failleri hakkında hülkmıolunmuş 
veya olunacak cezaların nısfı af ve tenzil olun
muştur. 

17 Kânunuevvel 1339 
Karahisarı Şarki 

Ali Süruri 
Riyaseti Celileye 

İşlbu aftan odbren fiilî şeni gibi ceraimi 
ahlâkıyenin istisna edilmesini teklif eylerim. 

Gümüş ane Mebusu 
Zeki 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye ait berveçhi âti teklif

lerimin ayrı ayrı reye konulmasını arzcyleriım. 
1. Tasimîm ve tasavvurla îka'edilen katıil, 

hetiki ırz cürümleri faillerinin sülüsan müdde
ti ce'zaiyelerinin affedilmesi. 

2. Gayei affın dahi Muahedei Sulhryermi-
zin tasdiki tarihi olımaısı. 

Giresun Mebusu 
T âhir 

Riyaseti Celileye 
Madde 1. — Cumhuriyetin ilânı tarihi olan 

29 Teşrinievvel 1339 tarihine kadar mahkûm 

— 283 



î : 69 17 . 12 . 

ve maznun bilûmum eeraim erbabı (hukuku 
şahsliyc balki kakmak üzere) affedilmiş]erdir. 
Elyevım hali firarda bulunanlar üç ay zarfın
da es'babı mucibe derm.iya.niyl e ist eniklerini 
işibu aftan istisna edebilir. 

Birinci ıma.ddenliın bcrveçlıi bâlâ tadilini tek
lif ederim. 

Muş 
Osman Kadri 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mueibesini şifahen ele arz ettim, 

nısıf müddeti cezıaiycnin affı memlekette mat-
lubolan huzur ve sükunu temiine kâfi değildir. 
Memlekete ihanet ve hıyanet ederek memleketi 
ateşe ve kana boyamış olan hainler öiyasî müc
rimler nıalİTİyeitin'de Lozan Musnlâlıanamcsiyle 
dâhili affoklulkları halde saikai cehaletle ve
yahut her hangi bir sebebi mücbir tahtında 
irtikâbı cünmeden evlâdı vatanının rmedfenden 
başka bir mahiyeti haiz olmıyan hapsanelerd'e 
hayaittan, hürriyetten mahrum edilmesi mu-
vaflkı iinerhaımet değildir. Binaenaleyh bugün 
hapsane ve tevkifhanede tashihi filkir ve tek
zibi ahlâk ederek yeni bir zihniyet ve kanaatle 
ve namuskâramc millet ve memlekete hizmete 
âıinâde .binlerce maznun, mahkûm ve belki ma
sum kimseler vardır. Şu hakle bir affı umumî 
ilânı ile meımleektte her ferdin husus'a/tı zatiye -
siyle iştigal ve hayatı umumiyeııin inkişafını 
temin edecek bir şekilde affı umuımî i!ânını 
arz ve .teklifeyler, zîrdaki maddenin birinci 
•madde makamına kaiım olmak üzere kabulünü 
teklif eylerim. 

Bozolk 
Süleyman Sırrı 

Madde — Cumhuriyetin tarihi ilânı olan 
29 Teşrinievvel 1339 tarihine kadar hiyaneti 
vataniye mücrimleri müstesna olmalk üzere 
anahkûm, maznun bilcümle eşhasın cezaları ,af-
fedilimişıtir. Ancalk işbu aftan istifade edenler 
cürümlerine göre .müruruzaman zarfında her 
hangi bir cürmıü irtikâbederlerse mücriımiyetıi 
sabıkaları avdet eder. 

Riyaseti Celileye 
Birinci '.maddeye berveçhi zîr fıkranın ilâ

vesini teklif ederim: 
Fiili şeni ve hetki ırz mahkûmları hariç. 

kalmak üzere ilâ... 
Van Mebusu 

İbrahim 
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Riyaseti Celileye 
Birinci ımaddenin şöylece kabulünü teklif 

ederim : 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyetinin ilân 
edildiği 29 İlıkteşrin 1339 tarihine kadar hanıgıi 
bir cürüm dolayısiyle mahkûm ve mevkuf bu
lunanlar o kanunun neşri günü serbest bırakı
lır. Maznun olup da mevkuf bulunmıyanlar 
haklarındaki takibata devam olunmaz. 

Zonguldak Mebusu 
Hilmi 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Reis Bey 
müsaade ederseniz takririmi izah edeyim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis 
Bey ! Nasıl olur, yeniden müzakere mi küşnde-
deceğiz? 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Efen
dim. bir meselei mühimme karşısındayız. Efen
diler, bir cÜTimü affebmek, nefsülemirde haki
katen iyi bir şey değil, bunu bendeniz de iti
raf ederim. (Allah razı olsun sesleri). Yalnız 
onibeş seneden beri getirdiğimiz mühim inkılâ-
bat arasında ve bilhassa 'bu inkılâbın memleket 
ve milletimiz üzerinde bıraktığı suiteısiir dola
yısiyle bugün efradı mili etini izin yüzde onu 
hapsaueıde (uirüyorlar. Efendiler! Şunu kema
li samimiyetle arz ederim ki bendeniz son defa 
mebus olarak gelinken ha.p'saueyi ziyaret ettim 
ve bunu burada açıkça izah edeceğim. Adliye 
Vekilinden affırmı rica ederim. Çünkü zamanı
na taallûku yoktur. Bir mahpusun yanma var
dım. Dört seneden beri yatıyormuş. Henüz üç 
gün evvel mum aikejm.es in e .başlanmış, beraet et
miş, (Böyleleri ço'k sadaları). Müsaade buyu
runuz elendi/m, bu döıit -seneden beri bunun 
çektiği azafbı vicıdıanîyi kim temin edecek? 

Bununla beraber 3, 4, 5, 8, 10 belki de yirmi 
tane hapis daha Ziyaret ettim. Üçbueuk sene
den beri henüz (muhakemelerine balkılmamış, üç 
seneden beri mevkufturlar, Hükümet bunların 
hukukunu muhafaza etmekle mükelleftir. Efen
diler ! Bendeniz bilhassa bu hâdisatı onların, 
mevkuf!arın ve mücrimleriıı vicdanından ziya
de hâdis/atı harbiyonhı inkılâbı olarak telâkıki 
ediyorum. Mademki bir inkılâp içerisinde bu
lunuyoruz ve öyle bir Cumhuriyet ki Risalet-
penah Efendimizin yevmi vilâdetine de tesadüf 
ediyor, benim takririm veçhile şakiler, sirkat, 
cebren'fiili şeni gibi - iki bunların içinde kuttat-

http://derm.iya.niyl
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(tarik ve hepsi de dâhildir - müstesna . olmak 
üzere ânı ve şâunil af lâzımdır. Buna mecbu
ruz. (Gürültüler). Efendiler! Şunu da söyliye-
yim ki bilhassa işgal altında kalan memleket
lerimizde, Yunanlılarla teşriki mesai etsin, et
mesin, bilhassa Yunan gibi bir (milletin zulımü-
ııc, gadrine mâruz kalan ahalimizin namus ve 
vicdanını ayaklar altına alan kimseleri affet
tiniz, hattâ hukuku şantiyelerini bile affetti
niz. Bugün, rica ederim ben memleketimi! birer 
birer gezdim, dörtyüz haneli köy var, elli ta
ne erkek yok, beşyüz haneli köyde ikiyüz erkek 
yoık, nesil yok, iktisat yok, hayat yok, ne ola
caktır? Hepsinin çıkması lâzımdır. (Bravo ses
leri), (Alkışlar). Verdiğim takriri-bir kere de 
Heyelfci Aliyenize okuyayım. Şakiler, sirkat, 
cehren fiili şeınii, müstesnadır. (Hayır sesleri) 
Rica ederimi kaıbul ediniz; memleketimizin ha
yatına taallûk elden bir meseledir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Takriri 
iizıah usulü yeni mi çıktı Reis Bey'? 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (İzmir) — 
Efendim! Böyle her takriri izah edeceklerse 
'biz de cevap vereceğiz. Bize de müsaade edi
niz. 

REİS — Hayır efendim zatıâliııiz de bura
da idiniz. Bu nıkatı nazar burada müdafaa 
olundu. O zaman cevap verebilirdiniz. (Gü
rültüler). Müzakere açmıyorum. Takrir veren
ler takrirlerini izah ediyorlar. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (İzmir) — 
Aynı zamanda mütalâa da beyan ediyorlar, 
bize de söz veriin cevap vereceğim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Reis Bey! Usulü mıüzıakcre hakkında söz is
tiyorum!.. 

REİS — Müzakere yoktur usulü müzakere 
hakkında söz istiyorsunuz. 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (İzmir) — 
Cevap vereceğiz, söz verin bize.. 

REİS — Söz yoktur efendim, kifayeti mü
zakere takriri kabul edilmiştir, Osman Kadri 
Bey takrirlerini izah edeceklerdir. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Efendiler 
bâzı hakikatler vardır ki... 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Takrirlerin izıahı usulü için söz istiyorum 
zatıâliniızden Reis Bey! 

REİS — Sözü Osman Kadri Beye verdim, 
'başkasına söz vermedim, rica ederim. 
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DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Ondan sonra usul için ben de istiyorum. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Bâzı hakikat
ler vardır ki, maddeten hakikat olduğu halde 
söylenmesi belki nazarı kanunda ve vicdaniyat-
ta cürüm addedilebilir ve ben bunu işte hissi
yatımdan fedakârlık ederek ikmal edeceğim ve 
söylemiyeceğim, sükût ediyorum. 

REİS — Kadri Bey! Lütfen takririnizi izah 
ediniz, başka mevzua geçmeyiniz! 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Bendeniz 
verdiğim şu takririmde tamamiyle Hükümetin 
fikrine iştirak etmiş oluyorum. Hükümet esbabı 
mucibesıinde mevkufların ıslahı hâlini tamamen 
ve sarahaten ifade etmiştir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Hükü
met değil, Heyeti Vekile... 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Adliye 
Encümeni muhteremi, şekil üzerinde oynamış 
ve durmuştur. Onlara terfik etmek istediğimiz 
Dahiliye Encümeninden de beklerdik ki, huku
kun naızariyat vadilerinde biraız fazla bocala
masınlar. Bendeniz takririmde diyorum ki, Cum
huriyetin tarihi ilânı olan Teşrinievvele kadar 
mahkûm ve maznun bilûmum ceraim ashabı af-
fedilmiştir. Nazarı dikkatinizi celbedenim. 1326 
senesinde idi, Hükümet tevkifhanelerin kapısı
nı açarken zannederim ki, zannederim ki değil, 
tamamiyle kaaniim ki, memlekette kati bir sükûn 
ihdas etti. (Hangi sükûn sesleri) Senelerle o 
sükûn devam etti. Bugün memleket en çok fi
rarda kalanlardan muztariptir. Dahiliye Vekili 
Beyefendi Hazretleri, dün Urfa'da dörtyüz fi
rari olduğunu söylüyordu. Dörtyüz değil, belki 
sekizyüzdür, daha çoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Canidir, hepsi kaatildir. 

NECİB B. (Mardin) —• Ben inanmıyorum. 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 

— Evet, hepsi canidir, kaatildir. 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Fakat 
emin olsunlar ki, affı umumî ilân ederken, 
memleketin hiçbir köşesinde bir mücrimin, bir 
firarinin kalmayacağını, bu kürsüden kendileri
ne temin ediyorum. (Bravo sesleri) Sonra da
ha bir şey ilâve ediyorum, diyorum ki; Hükü
met esbabı mucibe dermiyaniyle bir ay zarfın
da istediklerini bu aftan istisna edebilir. Bu
nunla istihdaf ettiğim gaye, belki memleketin 
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sükûn ve istirahat! namına bâzı mevkufların 
teoziyeten tahliyesi lâzımgelmez, Bunu Adlile 
ve Dahiliye Vekili Beyler takdir eder, ve yine 
Meclise arz ederlerse bunlar istisna edilebilir. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — 1345 senesine ka
dar eeraim affedilmiştir diyelim vesselam... 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Sözümü 
(bitirmezden evvel bunu da arz ve ilâve edeyim 
iki, Hükümet veya Meclisi Âli, sülüsan veya nı
sıf müddeti cezaiyelerinin her hangi birisini ka-
ibul ederse etsin, bu .memlekette arzu ©dilen, 
/beklenilen iyiliği temin edemez. Bu firarı tasav
vur buyurunuz bu, firari sülüs müddeti cezai-
yesimin veya nısıf müddeti cezaiyesinin affedil
diğini haber alırsa tevkifhaneye gelir mi, gel
mez mi? Affedildiğini haber alırsa... Yine tek-
rar ediyorum ki, memleketin hiçbir tarafında 
firari kalmıyac aktır. Bu sözümde musırrım. Se
lâmeti bunda görüyorum. Kanaatimde ısrar 
•ediyorum, 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Reis Beyefendi! Usulü müzakere hakkında 
söz istiyorum. 

REİS — Hayır efendim usul yoktur. Takrir 
sahipleri takrirlerini izah ediyorlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— O müzakerenin şekli hakkında söz istiyo
rum, çünkü; şekli gayrikanunîdir. 

REİS — Efendim söz almadan söız söyle
mek salâhiyetini kimseye vermedim. Vekil Bey
ler intizamı müzakereyi ihlâl edecek olurlarsa 
nasıl olur? Zannederim kendilerinin herkesten 
ziyade buna riayet etmeleri lâzımıgeılir. (Alkış
lar) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Vekiller 
müzakerenin her safhasında söz almak hakkını 
haizdirler. (Hayır sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar; milletçe hareketlerin iptidası Şark'ta 
Dadaşların hareketleriyle başladığı gibi Garp'-
•ta da Efelerin hareketiyle başlamıştır. Binaena
leyh sözlerime bir türkü ile başlamak istiyo
rum. (Handeler) «Arkadaşlar buna bayram 
derler, kan olsa da barışılır» Sarı zeybeğin bu 
türküsünü bütün vicdanınız karşısında katiyen 
alkışlarla karşılayınız. Arkadaşlar bayram gün
lerinde kan olsa da bariişılır. Allah bugün bu 
•millete öyle büyük bir bayram nasibetmiştir 
k i ; bugün bana tarihte gösteriniz hangi millet 
böyle geniş bir surette, emin bir surette Cum

huriyet • ilân edebilmiştir. (Bravo sesleri) Arka
daşlar bana bir tarih gösteriniz ki, Alalım in
san kulunu yarattığı o andan bugüne kadar, 
hayır o andan geçen Teşrinievvele kadar hangi 
kuluna Allah bu kadar büyük bir zafer ihsan 
buyurmuştur. O kadar tek olan, katiyen eşi bu-
lunmıyan Allalhın büyük ihsanına karşı tered
düt mü ediyorsunuz ? Bu otuzbin şu kadar kü
sur mahpusun serbestliğini kendilerine bahşet
miyorsunuz. Arkadaşlar! Buraya encümen ta
rafından gelen teklife birtakım arkadaşlarımız, 
isyan edeceklerine maalesef onu çok buluyor
lar. Diyorlar k i ; bilhassa Cenup halkı intikam
cı olur. Bilhassa Adanalı arkadaşlarımız âdeta 
bana İtalyanların meşhur cinaiyûnundan olan 
(Lombrozo'yu) hatırlatıyorlar. Öyle kanaatle
ri var ki. güya bu mahpuslar yine çıkıp bir-
çıoık cinayet irtikabedeceklerdir. 

ZAMİR B. (Adana) — Şüphesiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla),— Bilhassa 
Zamir Bey sen söylemişsindir. Evet cinaiyûnun 
tetkikatınca ya irsen veyahut mükteseben, isti
dadı müktesebe kabîlinlen insan ebediyen cani 
olup gidiyor. Hayır arkadaşlar! Emin olunuz 
iki Allahm bu en büyük günü hürmetine siz 
büyüklüğü gösterirseniz hapisanelerden çıkmış 
olanlar duş arda cürüm ikama müsaidolanları 
ikaz edeceklerdir. Tövbe'kâr olacaklardır. Yal
nız şu rakamlara dikkat buyurunuz. M^vkufîn 
(13 210) mücrimini siyasiye (866), hıyaneti va
taniye (37), katil ve cerh (6 052), Şekavet 
(1 058), fiili şeni, kız kaçırmak (1 061), sirkat 
ve gasp (2 769), sahtekârlık, kalpazanlık (22), 
emniyeti suiistimal, dolandırıcılık (90), cemi
mi saire (730), Şimdi arkadaşlar, eğer Türki
ye'yi her memleketten ziyade tebrik etmiye-
eek bir insan varsa çıksın karşıma. Evvelemir
de kendisine Türkiye'yi tebrik etmesini sıöyliye-
oeğim. Çünkü koskoca Türkiye'nin hapisanele-
rinde vazifelerini suiistimal etmek suretiyle 
mahkûm olan (64) kişi, milyonla çalan mesne
di izzette şerefrâz sirkat (9 252), kalebentlik 
(154), müebbet kürek (1), muvakkat kürek 
(11), arkadaşlar idam yok. Halbuki müebbet 
kürek bir - iki tane, kalebentlik beş - on tane, 
bununla meşgul olacağınıza bütün kapıları aça
rak buyurun ey evlât, vatana can yetiştiriniz 
deseniz ne olur? (Handeler) Arkadaşlar! Önü
müze konulan lâyiha katiyen bir ricattir. Çün-
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kü evvelki lâyiha bize mevkufîn olmak üzere 
(13 210) kişiyi serbest bıraktırıyordu. Mahkû-
mînden sülüsan müddeti cezaiyelerini ikmal 
edenlerin miktarı elimde (3 230) kişi, nısıf müd
dete iniyorsunuz, bunu dört bine iblâğ ediyo
rum. Geriye kalıyor, arkadaşlar! (11) kişi... Ar
kadaşlardan bâzıları diyor ki, etekleri kana bo
yanmış oılan kızlar, saçı bitmemiş yetimler, bağ
rı yanık ihtiyarlar, bahalar, dedeler, beli bü

kük analar karşısında bunları affetmece sıkıl-
mıyacak mısınız'? Bu kaatilleri, bu canileri bı
rakacak mısınız'? Hayır arkadaşlar hayır, ben 
bilâkis Allanın huzuruna diz çökmüş gibi yal
varıyorum. Ben o bağrı yanık ninelere, o ye
timlere, tüyleri bitmemiş yetimlere yalvarıyo
rum. Diyorum ki... 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Rica ederim Reis 
Bey! Ne yapıyor. Takririni mi izah ediyor. 
Yoksa konferans mı veriyor ? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Yalnız 
takririmi izah edeyim. Arkadaşlar! Simidi bir iş 
kalıyor. Bu onsekizlbin nüfusun nısfını geri alı
nız, dokuzibin farz ediniz. Arkadaşlar! Yetim
ler, bağrı yanık babalar, beli bükük nineler, za
vallı etekleri kana boyanmış kızlar hürmetine 
bu onsekizıbin kişiyi serbest bırakırsanız gele
cek sene bu millet (9) bin tane gürbüz babayi
ğit nüfus sahibi olur. (Gürültüler) Eğer maat
teessüf elimize gelen kanun mucibince bıraka
cak olursanız daha az... (Gürültüler) 

Arkadaşlar bu milletin; bu fakir milletin 
Hazinesinden çıkacak olan parayı hesabetmiyor 
musunuz1? Bugünkü kanun mucibince (28) bin 
kişi olacak, halbuki bu onsekizbin kişinin işin
de yevmiyesi onsekiz kuruştan senede (216 640) 
.lira- ediyor. Efendiler! Müdürler, doktorlar, 
memurlar, sonra benim asayişimi temin ile va-
zifedar olan jandarma ve saire birtakım alâka
dar, vazifedar olan kimselerin maaşlarını ve 
sairelerini yekûna dâhil edecek olursak bu ye
kûn katiyen (614) milyona baliğ olur. Binaena
leyh arkadaşlar son sözüm «elihsanü hittamam» 
kapıları açınız! Arkadaşlar! O binalar dezen
fekte edilsin. Öyle bir şey ile ki; Cumhuriye
tin bütün ruhu onu üflesin ve temizlesin. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

REİS — Efendim birinci madde hakkında 
verilmiş takrirler vardır. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Takririmi izah 
edeceğim. Çünkü diğer arkadaşların hepsi le-
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hinde söylediler. Bizim takririmiz ise aleyhin
dedir. Biz de izah etmek istiyoruz. 

REİS •— Efendim takrirlerini izah etmiş 
olan rüfökadan gerek Hafız İbrahim Efendi, 
gerek Osman Kadri Bey ve gerek Tunalı Hilmi 
Bey bundan evvel bu kürsüde takrirlerini izah 

• edecek fırsata malik olmadılar. Zatıâliniz bun
dan evvel takrirlerinizi izah ettiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 
Beyefendi! Usul hakkında söz veriniz de takri
rimi izah edeceğim diye hücum edenlere Ni
zamnamemde bahsedelim ve ses kesilsin. 

REİS — Efendim! Takrirler tasnif itibariy
le üçe ayrılabilir. Birincisi; birinci ve ikinci 
maddelerin tevhiden tahliline dair olan Kara-
hisarı Şarki Mebusu Ali Süruri Efendi ile Ka
resi Mebusu Süreyya Beyin takrirleridir ki, iki 
maddenin tevhidine ve tarzı tahririne ait bir 
takrirdir. Saniyen Tunalı Hilmi Beyin bir tak
riri vardır. O da affın daha şümullü olmasına 
dairdir. Bundan başka İsparta Mebusu Hafız 
İbrahim Efendi ile rüfekası Karaihi,sarı Saflıib 
Mebusu Sadık, Zonguldak Mebusu Halim ve 
Yoızgad Mebusu Süleyman Sırrı beylerin de tak
rirleri vardır ki, bunlar da affın daha şâmil ol
ması taraftarıdırlar. Sonra birtakım rüfekanın 
da affın yalnız sülüsan müddetini ikmal eden
lere hasrına dair takrirleri vardır. Binaenaleyh 
evvelemirde affın daha şâmil olmasına dair olan 
takrirleri re'yi âlinize vaz'edeceğim. Sonra sülü-
sana dair, ondan sonra tarzı tahlile dair olan tak
rirler vardır ki, aftan falan, filân cürüm asha
bının istisnasına dairdir. Bunları da ayrıca re'-
ye vaz'edeceğim. Şimdi efendim, affın daha şâ
mil olmasına dair en vazıh olan Süleyman Sırrı 
Beyin takririni tekrar okuyacağım. 

Madde 1. — Cumhuriyetin tarihi ilânı olan 
29 Teşrinievvel 1339 tarihine kadar hıyaneti va
taniye mücrimleri müstesna olmak üzere mah
kûm, maznun bilcümle eşhasın cezaları effedil-
miştir. Ancak işbu aftan istifade edenler cü
rümlerine göre müruruzaman zarfında her han
gi bir cinayet ve cürüm ihtikâb ederlerse müc-
rimiyeti sabıkları avdet eder. 

REİS — Bu takriri iki fıkradan ibarettir. 
Evvelâ birinci fıkrasını nazarı itibara alınmak 
üzere, arz edeceğim. Nazarı itibara alındığı tak
dirde bittabi encümene havale olunacaktır. Bu 
fııkra; Cumhuriyetin tarihi ilânı olan 29 Teşri-
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nievvel 1339 tarihine kadar hıyaneti vataniye 
mücrimleri müstesna olmak üzere mahkûm, 
maznun bilcümle eşhasın cezaları affedilmiştir, 
fıkr asıdır. Evvelâ bunu reye vaz'edeceğim. 
İkinci fıkrayı da bilâhara reye vaz'edeceğim. 
ıŞimdl okuduğum bu bilinci fıkrayı kabul eden
ler lütfen en kaldırsın. Aksini reye vaz'e diyo
rum. Kaibul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmedi. 

ZAMİR B. (Adana) — Resi Bey bendeni
zin tay takririm vardır. 

REİS — Zamir Beyin bir takriri vardır. Bi
rinci maddenin tayyım teklif ediyorlar. Birin
ci maddenin tayyım kaibul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
memiştir efendim. 

Giresun Mebusu T âhir, Bolu Mebusu Şükrü, 
Mardin Mebusu Neeib beylerin sülüsan müdde
ti cctzaiyelerinin aflarına dair olan takrirlerini 
reye vaz'ediyorum. Nazarı itibara alanlar lüt
fen ellerini kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'
ediyorum. Kaibul etımiyenler ellerini kaldırışın. 
Kaibul edilmemiştir efendim. 

Karalhisarı Şarki Mebusu Ali Süruri Efen
dinin ve aynı mahiyette Süreyya Beyin takrir
leri vardır. Okuyorum efendim. 

(Ali Süruri Efendinin takriri tekrar okun
du.) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Bu ka
bul olunsa dahi ceraimi âdiyenin ayrıca reye 
vaz'olunması lâzımdır. 

REİS — Ceraimi ahlâkiyenin istisnasına 
•dair olan takrirleri de ayrı ayrı reye vaz'edece
ğim. Yani bu takririn kabulü o takririn reye 
vaz'olunmasını icabettirmez. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Reis Beye
fendi ! Daha vâsi af teklifleri vardır. 

SÜREYYA B. (Karesi) — Belki biz de işti
rak ederiz. Fakat maddeleri ayrıdır. 

(Karesi Mebusu Süreyya Beyle Ali Süruri 
Efendinin takrirleri tekrar okundu.) 

REİS — Encümene havale olunmak üzere 
nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırışın. Ak
sini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler elleri
ni kaldırsın; kabul edilmiştir efendim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Encüme
nin tanzim etmiş olduğu maddenin aynıdır. Yal
nız ifade farkı vardır. Hukukî fark: yoktur. 

REİS — Bâzı ceraimin bu aftan istisnasına 
dair olan takrirleri reye vaz'edeceğim. 

(Van Mebusu İbrahim Beyin takriri ve Grü-
müşane Mebusu Zeki Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Hıyaneti vataniye diğer ceraimi 
ahlâkiyenin istisnasına dair olan takrirler encü
mene havale edilmek üzere reyi âlinize vaz'ede
ceğim. (Ayrı ayrı reye koyunuz sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey, hıyaneti 
vataniyenin istisnasını zaten Encümen kabul 
etmiş ve madde ona göre yazılmıştır. 

REİS — Fiili şeni ve hetki ırz mahkûmla
rının istisnasını kaibul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. İstis
nası kabul edilmiştir efendim. 

İkinci im a dilenin müzakeresine gediyoruz. 
HALİL B. # (Zonguldak) — İsparta Mebusu 

Hafız İbrahim Efendinin takriri vardır. Şeka-
vetin istisnası hakkında. 

REİS — Efendim bir de Şekavetin istisnası
na dair bir takrir vardır. Bunu da reye vaz'
edeceğim. (Anlamadık sesleri) 

HALİL B. (Zonguldak) — Lütfen takriri 
okuyunuz efendim. 

REİS — Hafız İbrahim Efendinin ve gerek 
diğer bâzı rüfefcanm takrirlerinde, şekavetle 
mahkûm olanların mahkûmiyetlerinin bu aftan 
istisnasına dair teklifler vardır. Bunu reye 
vaz'edeceğim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Nazarı 
itibara alınmak üzere. 

REİS — Evet, nazarı itibara alınmak üze
re. Şekavetle mahkûm olanların aftan istisna
sını kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler el
lerini kaldırsın. Efendim, şekavetle mahkûm 
alanların aftan istisnası kabul edilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Nazarı 
itibara alınmıştır. 

REİS — Evet .nazarı itibara alınmıştır. 
HALİL B. (Zonguldak) — Efendim bende

nizin takririnde şekavetten başka cihetler de 
vardır. Onlar da şekavet derecesinde haizi 
ehemmiyettir. Onları da reye vaz'ediniız. 

REİS — Hepsini okuduk efendim. Esas 
itibariyle reye koyduk. Heyeti Celile kabul et-
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medi. Reddetti. İkinci maddenin müzakeresine 
geçiyoruz: 

Madde 2. — Cinayet mahkûm ve maznunla
rından elyevm hali firarda bulunanlar işibu ka
nunun neşir ve ilânı tarihinden itibaren üç ay 
zarfında teslimi nefseylemedikleri takdirde birin
ci madde hükmünden istifade ©demezler. 

HAMDİ B. (Bozok) — Şimdi efendim! Bi
raz evvel söz alan rüfekayı kiramın arz ettiği 
gibi hapisanelerimizde üç - dört seneden beri 
tahkikatı ve muhakemeleri ikmal edilmiyen 
mevkuflar vardır. Şimdiki kabul edilen takrir
ler mucibince bunların nısıf müddeti cezaiye-
leri veyahut ©ezalarının sülüsanı, hangisi affe
dilirse edilsin, bir şahıs üç sene mevkuf kaldık
tan sonra iki seneye mahkûm olduğu takdirde 
nısıf müddeti cezaiyesi affedilirse - bu zaten üç 
sene yatmıştır - bu adalete, müsavata münafi 
iolur. Bendeniz bir sene veya daha ziyade müd
detten beri mevkuf olup da tahkikatı ve muha
kemeleri ikmal edilmemiş olan ashabı ceraim 
kefaletle tahliye edilerek tahkikat ve muhake
melerinin gayrimevkuf olarak cereyan etmesi 
ve 'katil ve hetki ırz failleri mevkuf en muha
keme edilir tanzında bir ikinci madde teklif 
ediyorum. Çok mühim ve adalete muvafıktır. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Heye
ti Muhteremenize şu ikinci madde ile alâkadar 
'bulunan bir madde teklif ediyorum. Kanunlar 
iki tarafı da nazara itibara almalk zaruret ve 
mecburiyetindedir. Mecliste cereyan eden mü
zakereye nazaran cezaların bir kısmı affoluna-
caktır. Biçare maznun ve bigünahların da hak
ları kısmen nazarı itibara alınmış olmak için 
bir şey teklif ediyorum. Şu madde vesilesiyle 
hukuku şahsiye meselesini mevzuubahsedeee-
ğim. Evet hukuku şahsiye mahfuz ve bakidir, 
diyeceğiz. 

HAMDİ B. (Boızok) — Zaten bakidir efen* 
dim. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Müsa
ade buyurun beyefendi! Hukuku şahsiye mah
fuzdur. Denilecek fakat hukuku şahsiyesini is
tifa edebilmek için, İcra Kanununun 'ahkâmına 
tevfikan istifaya meclburdur. Kaydını bitama-
nıiha tatbik ettirelim. Bizim memleketimizde 
İcra Kanununa tevfikan istifayı hak hayli müş
küldür beyefendiler. Binaenaleyh mahkûmların 
aledderecat şu aftan istifade edebilmeleri için 
Heyeti Aliyenizin okuyacağım şeyi dikkatle 

dinlemenizi teklif ederim. Canına, malına, ırzı
na kıyılmış mazlum, biçare müvekkillerimizin 
hukukları kısmın olsun nazarı itibara alınmış 
olmak üzere işbu af kanununa berveçhi âti 
maddenin ilâvesini teklif eder ve bu bapta mun-
sıf Heyeti Celüenizin nazarı dikkatini celbeyle-
rim efendim. 

Madde — «İşibu kanunla mazharı affolan 
kimselerin aftan fiilen istifade edebilmeleri 
mahkûm oldukları hukuku şahs iyeyi ya asha
bına tediye etmiş, ya rızalarını tahsil eylemiş 
bulunmalarına mütevaffıktır.» İşte adalet, şunu 
iktiza eder ki, birisi diğerinin koyununu çal
mış isıe hapsaneden çıkmazdan evvel koyunu
nun bedelini versin veyahut vermeyi tahtı za
manına alsın, başlka suretle çıkmasın. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Para
sı yoksa ne yapsın? 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Parası 
yoksa hapsanede yatsın efendim. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim birin
ci maddenin şekli henüz tebellür etmiş değil
dir. HeyetL Gelile şimdi daha sekiz - on tane 
takrir nazarı dikkate almıştır. Bunlar encüme
ne gidecek, tetkik olunacak, bininci maddenin 
şekli o zaman tebellür edecek, halbuki ikinci 
maddenin birinûi madde ile sıkı alâkası var
dır. İkinci maddeyi şimdi kaibul eder de katî 
bir surette tebellür ettirirsek sonra belki yan
lış hareket etmiş oluruz. 

Onun için bendeniz ikinci maddeyi bırakıp 
üçüncü maddeye geçilmesini teklif ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ (Dersim) — Efendim 
Muhterem Halil Beyefendinin mütalâasına işti
rak edemiyeceğim. Çünkü Heyeti Oelilenizee 
kabul edilmiş olan Karesi Meıbusu Muhteremi 
Ahmed Süreyya Beyle Karahisarı Şarki Mebu
su Ali Süruri Beyin takrirleri birinci madde
nin biraz daha münakkah bir surette ifadesi
dir. 

HALİL B. (Zonguldak) — Hayır efendim. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Benim 

de takririm vardır. 

HALİL B. (Devamla) — Kaibul edilen tak
rirler, tekrar arz ediyorum ki, encümenin bi
rinci maddesinin daha etraflı ve biraz daha 
münalkkalh ve biraz daha lisanı fennîye yakın 
ifadesinden ibarettir. Encümen, bu maddeyi ya
zarken tatbikatta bâzı müddeiumumilikler, bâ-
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•zı müstantıklar tarafından mucibi tereddüdola-
ıcağmı nazarı dikkate alarak maıddeyi daha 
esaslı bir surette yazmıştır. Fikri esasî budur. 
Binaenaleyh Heyeti Celilenizce encümenin fik
ri kabul edilmiş olmak itibariyle birinci madde 
ile elhaletülbâzihi müzakere edilmekte olan ikin
ci madde arasında tezadolmam'a/k icabeder. 

Çünkü Heyeti Oelile birinci maddeyi encü-
ımenin teklif etmiş olduğu esasat dairesinde ka-
Ibul etmiştir. Binaenaleyh müzakereyi talika 
tmaJhal yoktur. Onun için ikinci maddeyi müza
kere edebiliniz. İkinci madde nedir? Diyor ki ; 
cinayet mahkûm ve maznunlarından hâli firar
da olanlar, ne suretle istifade edebilecekler ? Bu, 
'aftan ayrı bir meseledir. Aftan; hâli firarda 
olanların istifadesi ayrı bir meseleye taallûk 
'eder. Baışılıbaşına bir meseledir. Binaenaleyh bu 
meselenin ayrıca bir madde hâilinde tetkiki mu
vafıktır. Müzakere bu hâle gelmişken talika 
mahal yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bo'aok) — Maziba-
ta Muharririnden bir sual soracağım. 

REİS — Usul hakkında söylemişlerdir. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozrak) — Suali 

kimden soracağız ? 
- ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarİ Şarki) — 
Efendim Heyeti Celilece kabul buyuralan tadilât 
yalınız tarzı tahrire münhasır kalsaydı bende
niz Feridun Fikri Beyin fikirlerine iştirak ede
cektim. Halbuki Heyeti Oelile birtakım müs-
tesniyat kabul etmiştir ve bu müstesniyat he
nüz madde hâline konularak Heyeti Celilenize 
arz olunmamıştır. İkinci maddede deniyor ki, 
(ıCinayet mahkûm.ve maznunlarından elyevm 
'hali firarda olanlar) Halbuki! Cinayet mah
kûm ve maznunlarımdan bir kısım var ki, bu 
kanundan esasen istifade edemiyecek. Sonra 
usulü tedvin ve usulü tertip itibariyle bir insi
cama dahi lüzum vardır. O da şudur: Affın 
mahiyetine, affın derecesine taallûk eden mad
deler alettevali yazılır. Ondan sonra müstesna 
olanlar da yekdiğerini velyeder. Yoksa böyle 
birbirine karıştırılmaz. Asıl şimdi, aftan istisna 
hakkındaki birinci maddeden nısıf cezanın af
fı hakkındaki ikinci maddeye geçiyorum, bir 
istisna... Üçüncü nmddeye bakıyorum, idam ce
zasının müebbet küreğe tahvili, yani affın bir 

cüz'ü, sonra dördüncü maddeye geçiyorum, bir 
istisna daiha. Bu nasıl insicamsızlık? Onun için 
bendeniz diyorum ki, ikinci maddenin müzake
resini tehir edelim. Çünkü müstesniyattan biri
sidir. Üçüncü maddeye gelince; affın bir kısmı
nı nâtıktır. Ve binaenaleyh birinci maddeyi vel-
yetmesi lâzımdır. Encümenden de temenni ede
rim ki, birinci madde ile ikinci madde maka
mına kaim olan üçüncü madde tesbit edildikten 
sonra Heyeti Celilenizce kabul buyurulan ve 
esasen şu lâyihada mevcudolan müstesniyatı 
ikinci maddeden sonra yazsınlar. Fakat bir 
maddeye sıkıştırılır, ikinci madde olur. O, en
cümenin takdirine bağlıdır. Hulâsai istirhamım 
3 ncü maddenin ikinci madde olmak üzere mü
zakeresine geçilmesi ve ikinci maddenin de ah
kâmı istiısnaiyeden bulunması itibariyle müza
kerenin tehiridir. Bunun kabulünü rica ederim. 

REİS — Ama iki madde oluyor. 
ALİ SÜRURİ Ef. — Efendim usul hakkın

da cereyan eden müzakere hulâsa olunacak 
olursa ikinci maddenin birinci madde ile alâ
kası olduğundan şayanı müzakeredir. 

REİS — Birinci madde tesibit olunduktan 
sonra ikinci maddenin müzakeresini teklif edi
yorlar. Bunu reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul 
buyuran rüfeka lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Aksini reye vaiz'e diyorum. Kabul etmiy enler el
lerini kaldırsın. Kabul edildi. 

ALİ SÜRURİ Ef. — Reis Beyefendi, bende
niz birinci maddeye taallûku sebebinden ziyade 
istisna teşkil ettiğinden dolayı maddenin sıra 
itibariyle tehirini talebettim. Yani ikinci mad
denin üçüncü madde, üçüncü maddenin ikinci 
madde olmak itibariyle müzaıkeresine geçilme
sini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim ayrıca bir teklif var. 
Üçüncü maddenin ikinci madde olarak müzake
resini teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
KaJbul etmiyenler ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Çarşamba günü saat hirbuçukta içtima edil
mek üzere Celseye hitam veriyorum. 

Hitamı müzakerat saat : 5,25 

— ı U 
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Takrirler 

2. — Antalya Mebusu Bâsih Efendinin, İs
tiklâl mahkemelerinin vazife ve salâhiyetleri hak
kında takriri. 

67 nei İçtimain Dördüncü Oeleesinde 
kalbul edilen takrir : 

Riyaseti Oelileye 

İstanbul'a gönderilen İstiklâl Mahkemesinin 
sahai faaliyeti yekdiğerinden gayrikabili tefrik 
olan bu baptaki kanunun üçüncü maddesinin 
(B. C. D) fıkralarında dâhil olduğu gibi diğer 
fıkralardaki hususatm dahi mahkemenin dai-

. 1339 0 : 2 

(Devamı) 

rei faaliyetinden bilhassa ihracında bir faide 
mutasavver olmadığından ve seferberliğe ait 
fıkra hükmü tabiatiyle kendi kendine merfu 
bulunduğu cihetle istisnaen zikrine mahal kal
madığından mahkemıei müşarünileyhanın, İstik
lâl Mahaıkimi Kanununun üçüncü maddesinde 
muharrer tekmil fıkralarda muharrer esaslar
la salâhdyettar kalması memleketin menfaati 
âliyesine muvafık olacağından bu suretle ka
rar verilmesini arz ve teiklif eylerim. 

13 Kânunuevvel 1339 
Antalya 

E-âsih 
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