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YÜZ KIRK YEDİNCİ İ N İ K A T 

İKİNCİ CELSE 

19 Kânunusâni 1338 Perşembe 

REİS : Birinci Reis Vekili Musa Kâzım Efendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Mahmut Sait Bey (Çankın) 

RlBÎS — Celse iküşat olundu. 
Efendim : Dahiliye Vekili, dehalet edecek eşkiya 

hakkında tecili takibat kararı verilmesine dair tekli
fin hafiyyen müzakeresini teklif etmektedir. Teklifi 

17 Kânunusâni 1338 Salı 

BİRİNCİ CELSE 

Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin riyasetlerinde 
celse kuşat ve zaptı sabık kıraat ve aynen kabul edil
di. Nurettin Paşa tarafından verilen izahatı tahriri
ye mabadı kıraat ve ikmal edildi. 

Erzincan Mebusu Emin Bey isimleri mevzubahis 
arkadaşlara söz vermek muvafık olacağını söyledi. 

Sinop Mebusu Hakkı Hami Bey Koçkın mesele
sinin bir heyet tarafından tetkik edilerek raporunun 
takdimini müteakip münakaşat cereyanı tabiî bulun
duğundan şimdiden bu huiasta beyhude vakit zıyaı 
doğru olamayacağını ve evrakın heyete tevdii muva
fık olduğunu söyledi. 

Trabzon Mebusu Hafız Mehmet Bey, Hakkı Ha
mi Beyin beyanatının Koçkın'ya ait olup o kısmın 
heyete tevdii doğru olduğunu ve ancak Samsun me
selesi tahkik edilmemiş olduğundan bu babda ita et
miş olduğu takririn kıraatini ve Samsun'a ya bir he
yet izamiyle veya Hükümet marifetiyle tahkik etti
rilmesini ve bu meseb bitmeksizin bu hususta karar 
itası doğru olamayacağını söyledi. 

Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, mevzubahis me-
sail hakkında tenvir arzusu umumi olduğunu ve fil
vaki mesaili mezkûrenin tahkik ve tetkik ve takibe 
şayan bulunduğunu ve ancak evvelemirde lüzumu ka
dar tetkikat icra edilmeksizin verilen lüzum muha
keme kararının tadili ve sonra da evrakın heyete tev
dii muvafık olduğunu izah ettiler. 

Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Heyeti Vekile-
nin teklifinin yalnız Samsun'da seyyahatları menedi-
len 56 zata ait bulunduğunu ve Dahiliye Vekilinin 
bu meseleden dolayı Nurettin Paşadan işden el çek-

reylerinize arz ediyonım; kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul olundu. 

Celsei hafiye zabıt hulâsası okunacaktır. 

meşini talep ettiğini ve bu maksadın hâsıl olduğunu 
ve bu meselede Vekil Beyin haklı olabileceğini ve ar
zu edilirse Vekâletin izahat vereceğini ve ancak isti
zah esnasında bu 10 madde üzerine" müzakere ce
reyan ederek tahtı muhakeme kararının verilmiş ol
duğunu beyan ettiler. 

Trabzon Mebusu Hafız Mehmet Bey, Nurettin Pa
şanın izahatında bir memleket halkını hamiyyetsizlik-
le itham ettiğini beyan etmesi üzerine Mustafa Ke
mal^ Paşa Hazretleri bu meseel kıraat edilirken yanlış 
anlaşıldığı ve Nurettin Paşanın beyanatında hüküm 
olmayıp istihbarattan bahis ettiğini ve istihbarat üze
rine meseleyi tahkik ve tamika mecburiyet hisseyle-
yerek 56 zatın seyahatlarını takyit etmiş olduğunu 
izah ve tekliflerinin reye vaz'ını talep ettiler. 

Dahiliye Vekili Fethi Bey Samsun'da seyahatten 
kayıt altına alınan 56 zat hakkındaki muamele esba
bının bir iki zat tarafından istizah edildiğini ve bu 
babda müzakere cereyan ettiğini ve bu muamele
nin keyfî ve gayri kanunî olmasından dolayı tashihi
ni Nurettin Paşadan rica ve ancak Nurettin Paşa
nın ısrar eylemesi üzerine Heyeti Vekileye müraca
atla azlini talep ettiğini ve bu sırada bu mesele Mec
liste mevzubahis olarak paşanın azil ve tahtı muha
keme kararı verildiğini ve paşanın yazmış olduğu 
izahnameyi okuduğunu ve bu meyanda 56 kişi me
selesine de cevap verdiğini ve fakat tefrik edilirse 
yapılan muameleyi haklı göstermek için isnadat ve 
iftiraya kadar ilerlediğini ve filhakika madde tayin 
etmeksizin bir çok zevat için menafii şahsiye arka
sında gittikleri ve Pum muhibbi oldukları ve buna 
mümasil umumî ve ağır ithamatta bulunmaklığın bir 
kumandanın liyakatiyle kabili tevfik olmadığını ve 
bu taarruzata hedef olanlardan Mecliste hazır bulu-

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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naoların kendilerini müdafaa edebileceklerini ve Mec
liste hazır bulunmayanların hukukunu kendisi muha
fazaya mecbur olduğunu ve isnadatı vakayı tekzip 
ettiğini ve ağır ithamatta bulunmak için, şahıs tayin 
etmek, madde söylemek lâzım olduğunu ve yoksa bir 
memleket halkına leke sürmek doğru olmadığını ve 
meseleyi şimdi bir kere daha tetkik edeceğimi, Kara
deniz sevahilindeki Rumların dahile şevki için veri
len emirde bilumum Rumlar tabirinden istifade edi
lerek Nurettin Paşanın kadın ve çocukları da teş
mil ettiğini beyan/etmiş ve bu sırada tahaddüs eden 
gürültüler üzerine celse on dakika tatil edilmiştir. 

İKİNCİ CELSE 

Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı riyasetle
rinde in'ikat etti. 

Dahiliye Vekili Fethi Bey beyanata devam ede
rek tahassül eden gürültünün sebebini anlayamadığını 
ve vakanın sureti cereyanını arzedeceğini, Karadeniz 
sevahilindeki bilumum Rumların dahile şevki için ve
rilen kararı kumandanın haklı olarak kadınlara ve 
acezeye de teşmil ettiğini ve oradaki ahâlinin bunla
rın şevki halinde Yunan donanmasının bombardıman 
ederek memleketin harap olacağını zannederek bun
ların tehcirinden sarfı nazar edilmesini hükümetten 
rica eylediklerini ve 56 zat tarafından imzalanan bu 
telgrafın nazarı dikkata alınarak şevklerinden sarfı 
nazar edildiğini ve bu vaka üzerine kumandan Pa
şanın şüpheye düştüğünü ve ihbarat üzerine de tahki
kata lüzum gördüğünü ve ancak eğer bu şüphe tel
grafın keşidesinden evvel vaki idiyse o zamana kadar 
tehir edilmeyerek daha evvel icrası lâzım geldiğini ve 
hükümete müracaatın bir cürüm olmadığı cihetle bu 
müracaatı vesilei takibat yapmanın doğru olmadığını 
ve bunlar idarei örfiye kararnamesi hilafına akdi iç
tima etmişlerse o cihetten cezalarını vermek lâzım 
geldiğini ve içlerinde Pontiscülük efenler var ise onla
rın tecziyesi icabettiğini ve yoksa böyle bir müracaat 
üzerine şehir haricine çıkmalarının men'i doğru ol
madığını ve Nurettin Paşa orada bulunan idarei ör-
fiyenin amiri askeriyesi ve ayrıca harp mıntıkası ku
mandanı olduğu cihetle bilcümle tedabiri ittihaza ve 
hatta idama bile salâhiyeti olduğunu ve binaenaleyh 
bu meselede de salâhiyetini istimal ettiğini beyan et
mekte ise de* hiç bir sebep, hiç bir kanun, olmaksızın 
hiç bir Divam Harpten geçmeksizin bu yolda bir ka
rar vermek ve böyle fevkalâde salâhiyeti haiz oldu
ğunu İddia etmenin doğru olmadığını ve paşanın ha
reketi gayri kanunî olmakla beraber, haiz olduğunu 
zannettiği salâhiyetleri istimal etmesinden, yani salâ

hiyetini hüsnü temyiz ve takdir edememesinden ile
ri geldiğini ve kendisine ıhtarat yapıldığı halde isna 
etmesinden dolayı azlini talep ettiğini ve bu noktada 
musir olduğunu ve ancak bu nokta için bir kuman
danın tahtı muhakemeye alınabilmesi muvafık olup 
olmadığını bilemediğini ve Faik Bey hakkındaki isna-
data gelince Faik Beyin en muktedir ve namuslu ve 
faal memurinden olduğunu ve orduda iken tehciri 
bizzat yaptığını ve yalnız çocuklar meselesine itiraz 
etmiş ve kanaatına muhalif olduğunu beyan etmiş ol
duğundan infisal ettiğini ve şimdi Samsun mutasar
rıflığında bulunmakta olup Rum eşkıyasının takibin
de gösterdiği şiddetli takibattan dolayı Vekâlet namı
na teşekkül ettiğini ve oradaki Rumları Vekâletten 
sormaksızın kendiliğinden tahcir eylemekte olduğunu 
ve binaenaleyh Nurettin Paşanın bu babdaki ifada-
tının mübalağa ile malamâl olduğunu ve hususatı 
saire hakkında ise Koçkırı heyeti raporunu verece
ğinden bir şey söylemeye lüzum görmediğini ve şikâ
yet ettiği noktanın 56 zatın men'i seyahati olup bun
dan dolayı da ordu kumandanının tahtı muhakeme
ye alınmasının caiz olup olmadığını beyan etmiştir. 

Erzurum Mebusu Nusrat Efendi Samsun müftü
sünün namuslu bic zat olduğunu ve bunun hakkında 
beyanatın azviyat olduğunu ve red edildiğini söyledi. 

Malatya Mebusu Lütfü Bey, Nurettin Paşanın 56 
zatın seyyahatlarının tahdit etmesi kabahat addolun
duğu halde neden dolayı Dahiliye Vekâletinin Koç
kırı meselesinde, Mamuretülaziz, Malatya vesairede 
seyahati tahdit ettiğini sual etti. 

Dahiliye Vekili Fethi Bey, bu hususta vekâletçe 
bir şey yapılmadığını beyan etti. 

Karahisar Mebusu İsmail Şükrü Efendi Sakarya 
harbi esnasında bir çok ailelerin İstanbul'a azimet
lerinin men edildiğini ve manatıkı harbiye civarında 
köylülerin seyyahatlarının tahdit edildiğini söyledi. 

Dahiliye Vekili Fethi. Bey, bu yoldaki tedabirin bir 
sebep ve hikmeti olduğunu beyan ve Şükrü Efendi de 
Pontüs meselesinde de bu hareketin hikmeti olacağı
nı dermeyan ettiler. 

Beyazıt Mebusu Atıf Bey, Nurettin Paşanın tahtı 
muhakemeye alınmasına 56 zatın tahdidi seyyahatı se
bep olduğunu ve Hükümetin bu meselede paşanın azli 
ile iktifa etmekte bulunduğuna ve binaenaleyh bu me
selenin kaldırılmasını dermeyan etti. 

Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendi bir he
yeti tahkikiye bu evrakı istemekte olduğundan ve di
ğeri de Reis Paşanın tahkikat neticesine kadar tahtı 
muhakeme kararının kaldırılması gibi iki teklif kar-

— 633 — 



î : 147 19 . 1 . .1338 C : 2 

şısında bulunduğundan müzakeratın bu maddelere 
hasrını teklif ve Kırşehir Mebusu Müfit Efendi de 
aynı mütalâayı teyit etti. - Bu sırada vesaikin kıra
ati talep edilmiş ve Makamı Riyasetten reye vaz edil
miş ve ekseriyet olmadığı tebliğ olunmuştur. -

Mustafa Kemal Paşa Hazretleri tebellür eden ef
kâra nazaran evrakın heyeti tahkikiyeye havale olu
narak tetkik ettirilmesini, vesaik okunduktan sonra 
tetkik olunmasına ve ancak bu müddet için tahtı mu
hakemeye alınmak kararının tadilini ve kendilerini 
müdafaa etmek isteyenlerin müdafaa edebilecekleri
ni ve bu meselelerde ismine en ziyade temas hâsıl 
olan Hafız Mehmet ve Emin Beylerin tahtı muhake
me kararının tadiline muvafakat etmekte olduğunu 
beyan ettiler. 

Takrirlerin kıraatına başlanılarak Nurettin Pa
şanın izahnamelerinin ve merbutatının Koçkırı he
yeti tahkikiyesine tevdii ile heyeti müşarünileyhanın 
neticei tahkikatına kadar tahtı muhakemeye alınması 
hakkındaki kararı evvelin ref'i teklifini havi Karesi 
Mebusu Basri Beyle rüfekasının takriri reye vazo-
lunarak kabul olundu. 

Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, evrakın kabul 
edilen karar mucibince heyeti tahkikiyeye tevdi olu
nacağı ve aleyhinde söz söylenen rüfekanın şimdiden 
kendilerini müdafaa edebileceklerini beyan ettiler. 
Müteakiben Perşembe günü içtima edebilmek üzere 
saat beş buçukta içtimaa nihayet verildi. 

I nci Reis Vekili Kâtip 
Musa Kâzım Kütahya 

Haydar 
Kâtip 

Kayseri 
Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz isteyen var 
mı? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Zaptı sabık
ta mühim bir noktaya temas etmiştim. Büyük Millet 
Meclisi kararını verirken mesele layıkiyle tavazzuh 
ve tenevvür etmiş olsaydı ikinci defa şu refi karariy-
le tenakuz teşkil etmezdi. İstirham ederim, üç âzalık 

1. — Dehalet edecek eşkiya hakkında tecili taki
bat kararı ittihazına dair teklifi kanuniye dair Adliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Mevzuun müzakeresine başlıyoruz. 
Adliye Encümeni mazbatası okunacaktır. 

İstiklâl Mahkemelerinin kararları layetegayyerdir. De
mek ki biz burada böyle hata edersek onlar da eder
ler. İki ay evvel Nurettin Paşanın tahtı muhakeme
ye alınmasını kararlaştırdık. Bunda da sebep onu 
biz bilmiyorduk. Heyeti Vekile geldi, veya kani ol
duk ve karar verdik. Bunu biz nasıl tetkik ve tem
yiz ettik ki bunu refettik. Sonra bu zabıt dolayısiyle 
bendeniz dedim. Evvelâ Heyeti Vekileyi tahtı muha
kemeye alırız, sonra tahtı muhakemede refi kararını 
veririz. Meclisin kararları oyuncak değildir. Bu işde 
bir mesul vardır. Demek bizi Heyeti Vekile aldattı. 
Ne oldu B. M. Meclisinin bundan iki ay evvelki 
kararı? Neye binaen verdiniz? Eğer yanlış verdinizse 
tashih mi ettiniz? Bu yanlış tasavvur olunur mu? Bu
nun refi kime aittir. En ziyade zapta işaret olun
ması lâzım gelen malûmatı vermemişler. Heyeti Ve
kile bunun için tahtı muhakemeye alınacaktır. Bu
nun refi için bunu tasrihini rica ederim. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Zabıt hak
kında söyleyeceğim. Mesele hakkında söz söyleme
yeceğim. Heyeti tahkikiyenin bu baptaki raporlarını 
bir haftaya kadar Meclisi Âlinize vermesinin tahtı 
karara alınmasını Heyetten rica ediyorum. (Zaptı sa
bıka taalluk ediyor - etmiyor sedaları) Evrak da mev
cuttur. Bunlar hakkında bir haftaya kadar bir karar 
versinler. Biz de sizin arkadaşınızız. Bu halde vesaik 
denilen şey okunsun vesaik okunmamıştır. Bu ve
saik okunsun. Okunsun biz de hakkı kelâmımızı is
timal edelim. Çünkü vesaik nedir belli değil, karan
lık kalmıştır. Doğru iş değildir. Biz de burada hakkı 
kelâm sahibiyiz. Bilhassa müsaadenizi rica ediyorum. 
Bu vesaik okunsun. 

EMİN BEY (Erzincan) — Benim ismim geçmiş. 
Benim de hakkı kelâmım var. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Vesaik okunsun, ve
saikin okunması esasa mani değildir. 

REİS — Efendim, arkadaşların zaptı sabık hak
kında bir mütalâaları yoktur. Bu mesele halledilmiş, 
evrak zaten Heyeti tahkikiyeye gitmiştir. Arkadaşla
rın şâibedar olması mutasavver değildir. Zaptı sabı
ka tealluku yoktur. Binaenaleyh zaptı sabık kabul 
olunmuştur. 

Adiliyle Encümeni* Mazbatası 
Şekavet eribaibından istimali etten kaitil İlyas ve 

malumülesaımii rüfekasının hulkuJku şahsiye bafci kal
mak üzere aflarma dair İcra Vekilleri Heyetinan 
4.12.1337 tarihli tezketnesinie merbut üç madldteden iba-

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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•ret teklifi kanunî ile esbalbı mudibe mazbatası He
yeti Omumliye karariyle Encümen'iımlize havale buyu-
iruimalkla Hükümet namına davet ©diten Dahilîye Ve
killi Fethi ve umum jandarma kumandanı Galip Bey
ler huaurıiyle müzakere olundu. 

Hatibi Umumînin son senelerinde ifiefcessür ve te
vali eden firar vekâyi'i mütarekeden sonra taıhaddüs 
eden idarî ve askerî inhilâl ile bir kat daha teşeddüt 
ederek bu vadide irükâpı cürüm ile tariki şekâvete sü
lük ©îtmüş olan merhum îlyas ve rüfekası gi'hi eşhas 
Hükümetin kudreti takibiyesinden tehaşı ederek is-
tilman ve dehalet edememelkıte bulundukları ve bu 
yüziden içinde 'bulunduğumuz davayı millîde hidema-
ıü vataniyelerlıni ifa edememekte oldukları anlaşıldı-
ğıından bu rrirsilllu eşhasın dehalet ve istimanlarını te-
minen Hükümetçe tayin olunacak bir mah müddet 
zarfında dehalet edenler hakkında tecili takibat- ka
rarı Milhazına Hükümetin mezun kılınması Heyeti
mizce müfctefikan teemmül olunarak birinci madde 
olisuretle tadil ve mevaddı müteakibesd aynen kabul 
olunmuştur. 

9,1.1338 
Reis M. M. 

Erzurum Cahik 
Hini 'imzada bulunamadı Ahmet Nafiz 

Kâtip Aza 
Biga Kırşehir 

Ham!ilt Müfit 
Aza Aza 

Trabzon Siirt 
Hafız Mehmet Mustafa Sabri 

Aza 
Karahisarı Şarki 

Ali Sururî 

Encümenin Kabul Eylediği 
(Madde 1. — Şekavet erbabından ölupta şimdiye 

kadar ıstiiman etmiş veya işbu kanunun her kaza mer
kezimde tarihi ilânından itibaren bir mah zarfında 
istüman edecdk kesan hakkımda tecili takibat karan 
ittihazına ve ledelicap bu bapta bazı kuyut ve şurut 
vaaına Heyeti Vekille (mezundur. 

(Madde 2. — İşbu 'kanun tarihi neşrinden muite-
bemdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Vekile 
memurdur. 

1.1.1338 
VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Efendim, ben bu 

fcaaunıun edbalbı rcıucibes'irii beğenmedim. Sebebi ise 
Hükümet bir zaaf Wbat ediyor. Bu böyle. Bununla 

berabsr efendiler hiç şimdiye kadar bir şaki kalma
mıştır ki Hükümet bunun hakkından gelmesin. Biraz 
geç olur. Elbet bir şaki Hükümete karşı payidar ol
mamıştır. Hiç bir şekavetle meluf olan adamlar payi
dar olmamıştır. Bunu hepimiz memleketlerde ve et
raflarda işittiğimiz veçhile hakkından gelmiş tâ Ça
kıcısından al hepisi de Hükümete karşı zebundur 
ve akibet berbattır. Fakat efendiler, bizde eşk%a iki
dir. Birisi eşkiyayı meşhured'ir ki - bu gibi cinayette 
katil ve saire ile memleketi tahrip eden ve şekavetle 
meluf olan beş, on kişidir - bir de eşkiyayı marufe, 
eşkiyayı meşhureyi takibe giden jandarma dairesidir. 
Bu jandarma idaresi eşk'iya takibine gittiğinde kati
yen eşkiya üzerine yürümemiştir. Katiyen eşkiyanın 
üzerine vardığı görülmemiş, şimdiye kadar itlaf edi
len, ihlâk edilen eşkiyayı ya köylü ya gelip geçen yol
cu veyahut o makuleler bu gibi adamlar itlaf etmiş
tir. Sonra o memleketin jandarma kumandanı da 
utanmadan ben yaptım gibicesine jurnal vermekten 
çükinmemiştir. Halbuki yapan başkasıdır. Efendiler 
jandarmaların yapmadığına ve takip etmediğine ge
lince, takip eder üzerine varırsa varır, tutulursa yu
murta yok, köyün yok, et yok, yağ yok, atına arpa 
yok. O tutulduğu gün hunlar kesilmiştir. Rica ede
rim dinleyin yarım saat mesafede eşkiyayı haber al
dığı halde bir adım öteye gitmez, olduğu köye iner 
geçerken sen görmüşsün koyun getir, keçi getir, şu
nu getir, bunu getir, ekmek getir öteki berikiye de 
sen ekmek, vermişsin ne hakkın var be adam ben ne 
halt edoyim sen üzerine varmıyorsun, benim üzerime 
gelirse ekmek vermemek elimde mi 'benim? Hayır 
sen ekmek vermişsin, şunu takip edelim efendiler. 
Ben aklım erdiği bir gündenberi yetmiş seksen belki 
yüz eşkiya bilirim hep böyledir ve bunları takip eden
ler bu yolda takip etmiştir efendim. Şimdi efendiler 
bunların af edilip edilmemesi meselesine gelince bun
ları af etmek lâzımdır. Niçin lâzım? Efendiler arzet-
tiğim gi!bi bunlar şelkâveti meşhure erbabından beş 
on (kişidir. Falkat bunlar bile ahaliyi tazyik eden ezen 
beşyüz kişidir. Efendiler bu beşyüz kişinin ahali üze
rinde zulüm ve taaddisiinüm temadisini arzu ederseniz 
bunları af etmiyeliim. Bunlar geberimceye kadar ko-.. 
vatansın amma ahalirfin canı çıkmıştır. Yok eğer (bun
ları ta/kip elden o 'bir çok ahalinin yanli yerli ahalimin 
bunların zulüm ve tteaddisinden kurtulmasını, vükâ-
yesfrrti arzu ediyorsak bunu biran evvel bMrmekte 
ahalinin menfaati vardır. Yalnız efendiler denffi/yor 
ki 'bu kaitül lüyas bir defa af olunmuş, tekrar cinaye
te sülük etmiş, ikinci defa af olunmuş tekrar cinaye
te sülük etmüş deniliyor. Efendiler şeriatta tecrübe 
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üçe kadardır. Üçüncüden sonra tecrübe alurumazL IkÜ 
dafa af olunmuş, ıslafaınefs etmemiş üçüncü defa 
biz af edelim, ıslâhınefsetmezse Allahda onun bela-
sınn verir. Rica ederim uzafcmıya'lım bunu af edelim. 

ıRASRÎ BEY (Karesi) — Efendim bendeniz bu 
mesele hakiKindaki noktai nazarımı celsei alerüyede 
yaraşacak bir lisanla airzetmiştim. Şimdi okunan es; 
ıbabı maciibe mazbatasında Şaki İlyas ile avenesinin 
Hükümetten taihaşi ettiği ve binaenaleyh istimana 
yanaşmadığı zikrediliyor. Fakat efendıiler zannederim 
İki şimdiye kadar tenkillerine muvaffak olamadığımız 
Katil İlyas ve avenesi değildir. Her halde tehaşi varsa 
Ilyaîs avenesinin haricinde aramak lâzım gelir. Hoca 
VdbJbi Efendi Hazretleri eşkiyayı ikiye ayırdıktan 
sonra kabiller ve caniler zümresinde dahil bulunan 
eşkiyayı meşhurenin affını iltizam etti. Fakat eşkiya 
dedikleri bir kısım hakkında bir çarei ıslah nedir onu 
söylemediler. Efendiler ben hiç bir jandarmanın şe
raiti hazıra ve mevcüdeye göre şaki olmadığına ka
niim. Sekiz on aydır maaş almayan bir jandarma her 
halde hayatında düşünülmeyen bir jandarma, mema-
tırtda hiç düşümülmez. Binaenaleyh mesele jandarma 
veya asker mesıelesl değildir. Esas meselesidir, idare 
meselesidir, zihniyet meselesidir vesairedir. 

on şeririn, beş on caninin tahakkümü altında binler-
oe nüfus ezilmektedir. Eşkiya tenkili altıbin jandar-
ma ile mümkün değildir. Ufak kuvvetlerle ve faile ile 
mümkündür. Bu da idare meselesidir. Efendiler eğer 
hakikaten gerek jandarma ile, gerek halk kuvvetle
riyle biz bu şakileri tenkilden aciz isek beyhude Mec
lis diye, hükümet diye kurulmıyalım. Aciz değiliz. 
Binaenaleyh af edelim, dernek de bir mantık değil
dir efendiler. Bu mesele hükümet için bir izzeti ne
fis, bir haysiyet meselesidir. Mahallin jandarma ku
mandanları umumu jandarma kumandanları tenkile 
muktedir -olamıyorlarsa büyük bir inkılâp yapan Fet
hi Beyefendi gidip bu işi yapmalıdır. Çalışmalıdır, 
eğer 'biz beş on adama zebun olupta affa kalkışacak 
olursak kıymetimiz kalmryacaktır, manamız kalmtya-
caktır. Yalnız kırk asker öldüren adam af olunmaz. 
Binlerce nüfus... adaletlin cezası da vardır. Binlerce 
nüfusu islâm iye bunların silâhı altında titremekte iken 
zavallı halikın hukukunu ayaklar altına alıp dururken, 
bunları görmeyipte eşkiyayı af ne hikmeti idare ile, 
ne akılla, ne mantıkla kabili telif değildir. Binaenaleyh 
bendenize e Heyeti Vekile, daha doğrusu Dahiliye 
Vekâleti, daha doğrusu umum jandarma kumandan
lığı bu işi bir izzeti nefis meselesi tanımalı ve bunları 
behemahal tepeletmeli. Başkaca yapılacak yolu yok
tur. 

Efendiler birçok dairei intihabiyemizde eşkiya af
fının fena bir şey olduğunu anladık binaenaleyh affı 
değil bunları tenkil etmeyi düşünelim. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Efendim bu Katil İlyas ve rüfekasının afları veya 
şimdi güzel hatırlattırıldığı veçhile elyevm mevzuu 
müzakere kanunun esbabı mucizesi filvaki siyasî bir 
tarzda yazılmamıştır. Bu kusur doğrudan doğruya 
bana aittir. Daha muvafık ve daha mülayim bir şekil
de yazılmış olsaydı belki daha iyi olurdu. Ancak me
sele esbabı mucibe meselesi değil, esas meselesidir. 
Zannediyorum ki kırk günden ziyade bir zaman var
dır. Bu çete Sungurlu'da jandarma zab'itanının bu
lunduğu haneyi basarlar ve zabitin hanesine girerler. 
Tabiî zabit telaş eder. Birdenbire bunlar derler ki 
hiç telaş etmeyiniz. Biz istiman etmek için geldik, bu 
hususta bize vesatet ediniz. Sungurlu kaymakamı Ço
rum mutasarrıflığına keyfiyeti bildirir Mutasarrıf da 
bize vakayı anlatır. Ben de sizin ilk hissettiğiniz şeyi 
hisse'ütim, isyanı ben de hissettim. Bu kadar vukuat 
yapmış olan bir adamın sizin orada bulunan kuvve
tiniz bunu tenkille kâfi değil midir. Cevaben dedii ki 
kuvvetimiz kâfi değilse de her halde hükümet bunu 

Efendiler her vakit haklarında şikayette bulundu
ğumuz jandarmanın ıslahı hakkında acaba şimdiye 
kadar ne yaptık. Jandarma ile polisin tevdiine dair 
Metrisimize bir kanun lâyihası geldi. Maalesef bu 
lâyiha bir senedenlberi uyumaktadır. Asıl dert zabıta 
kuvvetlerinin, inzibat kuvvetlerinin tensiki ve bunla
rın ıslahıdır. Mamafih bunlar ıslah edilinceye kadar 
şaki İlyas ve avenesi af olunmalı mıdır, olunmamalı 
mıdır? Hoca Efendinin bir fikirlerine iştirak ediyo
rum. Şimdiye kadar eşkiya tenkilinde zavallı jandar
madan Ziyade muvaffak olan halktır. Fakat her mu
hitte halk bu muvaffakiyeti gösterememiştir ve her 
muhitte ayrı ayrı zihniyetlere sal'k ayrı ayrı meslek
ler takip eden idarenin başında bulunmuştur. Bazı 
vilâyet vardır ki vali ahaliye istiğna ettiğinden dolayı 
mesuliyet gitmez, bilakis takdir eder. Bazı yerler de 
vardır ki eşkıyaya silâh attığından dolayı eşkiyaya si
lâh atanlar bilhassa adliye tarafından tecziye edilmiş, 
tevkif olunmuş. Binaenaleyh yapılacak mesele zahir
dir. Bir taraftan asıl derdimiz olan jandarmadır. Hak
kımda tedalbiri kâfiye ittihaz etmekle beraber diğer 
taraftan ahaliye eşjkiya tenkil ettiğinden dolayı aha
liye salâhiyet verelim, hiçbir mesuliyet terettüp et-
miyooeğine dair salâhiyet vermeli. Efendiler şaki İl
yas ve avenesi rica öderim kaç kişiden ibarettir. Beş 
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tenkil için lâzum gelen kuvveti haizidir. Hükümet bu- I 
rai tenkilden adiz değilse d!e ötederiberi yapılmakta I 
olan noksanı eişkiyadân daha ziyade ahaliyi de izrar I 
eDüğlinli nazarı dikkatinize arzed'erim. Filvaki müfre- I 
zeter köylere beraber erzak ıgötüremediMerkıden do- I 
layı, yiyecek ' götürerneidiklierinıden dolayı köylüler I 
'burıldan muitalzarrır oluyor, köylüye bâr oluyorlar ve I 
Ibunldan köyJiMer mutazarrır oluyorlar, Şikâyet edi- I 
yarlar. Gerekse Kırşehir mutasarrıflığı ahalimin hu- I 
zur ve sükûnetini biran evvel temin etmek iktisadiya- I 
tının hatli talbiiîsiine ircai için bu gsiibi şakilerin behe- I 
mahal tenkilden ise şimdi izhar ettikleri istimal ar
zusuna mürnaşat ederek kahül etmelerini bildirdiler. I 
Onların Mintanlarını kaibul etmek muvafık olacağı- I 
nı (bildirdiler, Bunun üzerine kendi mahallerinde ah- I 
Vaili mahaflliyeyi herkesten ziyade tetkik eden ve bu I 
hususta vakıf olan zevatın müttefikan verdikleri ka- I 
rarı ret etoek cesaretinde bulunmadım. Onun-için I 
kanunu Meclisli Âlinize arzettim. Evvelâ Heyeti Ve- I 
kileye gönlderdlm, Heyeti Vekile bunu 'tasdik etti, 
sonra (Meclisi Âlinize larzettinı. I 

HAŞİM DEY (Çorum) — Ayn'i mütalaayı teyi-
üen mii cevap verdiler? I 

ALI FETHİ BEY (Devamla) — Onlar da istiman I 
taraftan. I 

HAŞÎM BEY (Çoruım) — Suali mi buyuruldu? 
A l i FETHİ BEY (Devamla) — Elbette sual et-

ftiiım. Flvak'i bu eşkiyanın tenk'il'inden hükümet âdz 
değildür. Eğer beihemıahal tenkili lâzım ise cepheden I 
şuradan, (buradan kuvvet celıbederek bunların bir ay, I 
iki ay, üç 'ay, dört ay vellhasıl bir müddet nihayetinde I 
»bunları behemahal tenkil ederiz. Tenkil müddetini ta- I 
yin etmek elimde değildir, I 

MEBİL EFENDİ (Karahisar) — Arkadaşımız, beş 
on arkadaş veriniz iben on beş günde (tenkil ederim I 
diyor. I 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Bu gün hali sü- I 
kûnebte bulunmaktadırlar, istisnan etmİşlerdiir. Ora- 1 
laı̂ da şekavet kalkmıştır. Faaliyeti şekâvetkâraneleri- 1 
«s nihayet vermişlerdir. Eğer kanun kaibul edilmezse I 
(bunlar rta yaptaüaklardır? Bunlar yine dağa çıkarak 1 
şslkâvete ibaşlıyacaifclardır. Arkalarından müfreze ve- I 
saire seVketmeye medbur olacağız. Tekrar karışıklığa 1 
ımıüibdddel olacaktır. Ondan başka diğer bir noktayı I 
mazarı dikkatinize arzetmek işitelim. O da 'bu civar- I 
ılard'a IbuSunan müfrezelerden mühim bir kısmını Pon- I 
tüs eşikiyasıinıı takip ötmdk üzere sevkedıyoruz. Eğer i 
şi'mdi bunları (takip etmeye mecbur olursak tekrar 
iFonlfcüs Rum eşMyasının karşılarından kuvvet ala- I 

calklar. Bu da muvafık ıbir şey degUdir. Onun için 
muvafakat buyurursanız Adliye Encümeninin pek 
güzel tasavvur buyurduğu veçhile eğer bunlar tek
rar şekâvete sülük edecek olurlarsa Hükümet âciz 
değEldir, btelhemaihal bunların tenkiliine başlıyalım. Jan
darmalar hakkında Vehbi Efendiye yalnız bir cevap 
vermek medburiyetinldeyim. Jandarmalarımız hak
kında gayet ağır ittühaımatta bulunuyor Vehbi Efen
d i Ellendim filvaki jandarmamız pek de kusursuz 
değildir. Fakat buyurdukları igiıbi eşkiyayı marufe 
derecesinde değildir. Bu rnemfeketin evlâdıdır. Bun
lar da bizim kardeşimiz ve evlatlarımızdır. Ahvali 
malhaiîl'iyemiz'iın ademi müsaadesine mebnii ahvali ma
liyemiz pek muntazam bir şekilde olmadığından mun
tazam maaş veremiyoruz. Bittabi bu ademi intizam 
jartdarma efradının bilcümle ahvali inzilbatiyesüne te
sir etmektedir. Binaenaleyh şurasını söylemek iste
rim ki jandarma efradının kâffesini böyle ittiharn 
etıriek doğru değildir. Hakikatten namuslu, hamiyetli 
efrat vardır. Zalbitan vardır. Ve şimdiye kadar kül
liyetli miktarda firari tuitup sevketmişl'erdiri Bunla
rın da hidemaltını takdir etmek zannederim insaf ve 
kadirşinaslık icalbaltıdır. 

HAFIZ MEHMET BEY (Tra)bzon) — Adliye En-
ciim'enümtn kaibul ettiği esas tecili takibattır. Hukuku 
esamiye rtoktaii nazarından bu tecili takibat tabirinin 
zaiten yeri yoktur. Buradaki kayıt muayyen olmak iti
bariyle zaten 'batilidir. Hükümet bu gün lüzum görür... 
onun içlin esasen hukuku esasiyemizin kabul etıtiiği 
ne affi Umumî, ne afli hususîdir. Hükümetin vaziyeti 
hlazırasmı düşünldıük. Eşkiya takibi esnasında, Vehbi 
Efendimin buyurdukları veçhille, ahali nazarı itibara 
alımdı ve hu tecillin kıymeti hukuküyesi dahi düşünül
dü. (Bu itibar ile en ehveni tarik olarak halkın bu 
günkü Hükümetin vaziyetine nazaran bunu kabul et
tik, en eşlem Ibudur kanaiatındayız. Biz umumî ola
rak kaibul etmişiz. Hükümet istediğine bu hakkı ve
rebilir. 

SALAHATTİN «EY (Mersin) — Tecili takibat 
namı aDUnda Hükümetin böyle bir şey yapması doğ
ru bir şey mıOdir? Bu umumî ve şamil salahiyeti na
sıl verdlindz? Arkamızda böyle bir hâinleri beslemek 
doğru mudur; bunun başım koparmak mümkün de
ğil miidir̂  Dahliyeniln tahsisatı mesıturesii ne vakit 
o'iiteciefotir? 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Efendim; 
biz Adliye Encümeni Meclisi Âlinin itimadını haiz 
bir Hükümet (tanıyoruz. Hükümete itimat etmedikçe 
verdiğilmliz kanunları suiistimal edecekleri zannıın 
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ıtaışjfyataiajyız. Bu zan hasıl olduğu gün Hükümeti iskıat 
etaek İzim gelir. Biz, Hükümet bakî kaldıkça ver
diğimiz ibu kanunları, hakları istimal edecekleri kıa-
naartanı IbesSbmıddlilkçe, hiç bir üş yürümez. Biz bu ka-
oaaria yaptık. Hükümet emindir. 

SALAHATIÎN BEY (Mersin) — Müoazatı kanu-
triiyeniim af ve «etili Meclisi Âliye aittir. Binaenaleyh 
bu hakkı başka 'bir yere vermek doğru değildir. Bi
attim halberiimiz olanaksızım bir şey yapıp... 

HAİFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Efendini 
!biz esas itibariyle Meclisi ÂEmün haiz olduğu af &a-
fâhiyeıtıimii kullanmadık ki. Af Meclisi Âlinin hakkı
dır. Fakat (tecil meselesinin kıymeti hukukiyesi yok
tur. Ecîl gayri muayyen olduğu için batidir. Bir gün 
sonra takibatını yapar. (Gürültüler) 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hakkında 
ilki takrir vardır. 

Riyasetti Celileye 
Müzakere kâfidir. Birinci maddenin kabulünü tek

lif eylerim. 
Lâzistan 

Ziya Hurşit 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Hali şakâvette bulunan umum 
mahkûmîn ite firarilerin cürümlerinin davayı milli -
yenin gayesine kadar tecil edilmesini teklif eylerim. 

20 Kânunusani 1338 
Ergani 
Hakkı 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyinize arzedi-
yoruim. Müzaktereyi kâfi görenler el kaldırsın... Mü
zakere kâfi görülmüştür. 

Madde 1. — Şekavet erbabından olup ta şimdiye 
kadar istiman etmemiş veyahut İşbu kanunun her 
kaza merkezinde tarihi ilânından itibaren bir man 
zarfında istiman edecek kesan hakkında tecili taki-
fbat- karan ittihazına ve ledelhave bu baJbda bazı kuyüt 
ve şurrur vazıına Heyeti Vekile mezundur. 

REİS — Söz, hakkı Hami Beyin. 
HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim; Katil 

llyas ve rüfekaJsının derdesti emrinde Hükümeti ha
ziranın, Heyeti Vekiflenin maatteessüf izhar ettiği aciz 
neticesi olarak... (Maddeye dair söyle sedaları) Mad
deye dair söylüyorum. Bsibabı mucilbede mezkûrdur. 
îşte o eshaibı mucilbede mezkûr ve Heyetti Celiilenizce 
malum esbap dolayısiyle bilcümle şekavet erbaibının 
toklarında takibatın teci'Ine ve badema da böyle bir 
ıtecjli takibat kararının ledelhace 'istimaline dair He
yeti Vekıleye selâhiyet itasını tazammun ediyor. Bi

rinci madde. Şimdi efenldier rrüöaü hükümetten ötse-
deniberi soğutan esabaibdan birincisi ve en müMımmi 
bu gibi şekavetle miilltertıi ızrar edan kesanın derdlesti 
hususunda hükümet aciz gösterdikten sonra bunları 
af ederek zulüm ve fcahirleıiine uğramış ve diuçan za
rar olmuş kimselerin zarariarıını telafiyi ve bunların 
iıdamei hayatının düşünmemiş olmasıdır. Halk bu su
retle 'idamei hayatının hükümete değil, ancak eşk!i-
yaya muavenet etmek, her emrine itaiat eylemekle (ka
bil olacağı kanaatini hasıl etmiştir ve bunu. gezerse
niz büitün halkın ağzından işiteceğinizi temin edferim. 
Bu itibarla bu gibi af kanunHan bizim Hükümeıti dai
ma zaafa düşürmüştür. Simidi bu kanun çıkar çık
maz, göreceksiniz efendiler, Katil İJyas da dehalet 
«Jtmiyecektir, diğerleri de etmiyecektir. Size bir şey 
arz edeyim; Heyeti Vdkilenin Koçkiri hadisesi dola
yısiyle derdest edilemeyenler hakkında bir tecili ta
kibat (kararı vardır. Fakat Hafız Mehmet Beyin bu
rada dediği gibi maatteessüf Hükümet sıkıştımı seni 
af ettim der ve itimat etmiyerek (o doğrudur seda
ları) efendim istiman etmemişlerdir. Binaenaleyh bu 
mazbatanın tanzimlinde 'bulunmuş olan Hafız Mehmet 
Beyefendi burada pek açık söylediği veçhile Hükü
met bunları ve bu gibi muzırranı fursat düştüğü anıda 
icabına bakmak üzere ittihaz ediyor. Fakat bu su-
reitle MiMeti kendisine karşı soğuttuğunu hiçbir za
man düşünmemiştir. (Maddeye dair söyleyiniz efien'-
dJm) maiddeye dair efendim. Bendeniz (Heyeti Umur 
nıiye hakkında mütalaa beyan ediyorsunuz sesleri) 
rrfaddleiye dair söylüyorum. Efendiler tecü takibat 
kararı Hafız Mehmet Beyefendinin buyurduğu giibi 
katiyet ifade ötmez. Bunu Heyeti Vekile kendi, ken
disine diyor. Doğru değildir efendim. Kanundur te
cili takibat kanunudur. Bu kanun Meclis hali inikat
ta bulundukça ancak kendisi çıkarır, yoksa Heyeti 
Vekile doğrudan doğruya kanun neşredemez. Bu ve-
si'le ile bir de Heyeti Velkileye klanun neşretmek selâ-
hiyetini vermiyelim. Bundan sonra tecilli takip mi 
düşünüyor? Fakat sorarım Hüküimtet ne düşünmüştür? 
Eşhas hakkında yani hukuku şahsiye davası ne ola
caktır. Zannıedermisiriiz ki hukuku şahsiyeden mu
tazarrır olanlairdian hir Hanesi bu şehirler hakkında 
-ıkıpta bir mahkeme huzurunda dava edecek... Eğer 
bunu zannediyorsanız hakikati inkâr etmiş oliursunuz. 
Binaıenaileyh Hükümet hukuku şahsiyeyi tanzim ede
cek mi? Bunca öldürlmıüş insanlar var; 'bunca yakıl-
nış evler var, bunca mahvedilmiş servetler vardır. 
1 unlarım esbabına Hükümet hukuku şahsiye ita ede
bilecek mildir? Şu halde hir tecili takilbat kanunu neş
rederek bugünkü vaziyet karşısında kuvvet bulayım 
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derken kendisi bütün bütün zaiafa düşmesin. Emin 
olunuz ki ibu kanunun ilânı tarihimde leşlkiya dört kişi 
varsa onbim kişi olacaktır. Bütün cephedekiler ka-
çacalktır efendiler. 

'Halikla temas etmeli onıdan sonra kanun çıkarma
lı. Yoksa böyle aidiz neticesi olarak... 

ALÎ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Aciz değildir. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Aciz değildir 
de nedir rica ederim? Bugün ne için Katil İlyası der
dest etmediniz. Acizdir efendim. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Aciz değildir efendim. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Beyefendi 
aciz değil de ne için tutmadınız? Acizdir Beyefendi. 
Bir eşkiyayı der'este muvaffak olamadınız. Binaen
aleyh af ediniz acizdir. (Aciz değildir sedaları) Ma
demki aciz değil ne için derdest etmiyorsunuz? Na
sıl olur da kırk kişinin kanına girmiş olan bir adamı 
af ediyorsunuz. Adafet mi yapıyorsunuz? Aciz değil 
de nedir? Efendiler katiyen bu kanunun kabulü de
mek Meclisin gayesine doğru gitmek için adım altmıak 
değil, bilakis onun önüne bir set, bir duvar çekmek
tir. Beyefendiler, bunun için reddini' teklif ediyorum. 
(Reye, reye sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler; 
yine milletin karşısındasınız. Asker besler, jandarma 
besler, Büyük Millet Meclisi besler, Hükümet besler, 
yalnız hayatını muhafaza edemez. Biçare ahalinin 
hiçbir şeyi tahtı emniyette değildir. Maalesef şunu 
söylüyorum ki buna bir -Hükümetçilik nazarı ile ba
kılacak olursa ne kadar çirkindir. Eşfciya ile mütare
ke yapan eşkıya olur efendiler. Bir devlet onbeş eş-
kiya veyahut seksen eşkiya ile mütareke yapamaz. 
Fakat tehdide kudretiniz yokmuş, yahut tehd:+. kuvve
tini hissetmek kuvveti de yokmuş. Ben zannediyorum 
ki veya düşünüyorum ki sevtketdeceğimiz altıbin jan
darma geçerken yapacağı tahribat bundan aşağı ol
mayacak bir fırka askerin uğradığı köyde ot bitmez 
efendiler. Şunu katiyen biliniz ki takibat yapayım 
dertken tahribat yapıyorsunuz. Gönderdiğin'iz kuvvet 
tahribat yapar. Demekki... Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti birşey ve bir sistemi aradı bu da bu adaJrnîarı 
'dağa' çıkarmamak. Çıkan adamı ise tecziye et terbi
yesini ver... yoksa şakiden daha 'büyük zararlar vefe-
odk vazıyetler ihdas ötme. Yaram derindir. Bu; bu 
tgünkü mesielie değil... Efendiler Hükümföt teşkil ede
medik. Dağlarda iki bin ve daha ziyade şaki geziyor. 
Fak'â  bunları tedip için göndereceğiniz kuvvet zavallı 

köylünün son öküzünü yer. Ondan sonra eşkıyayı 
arada buıî, onu da bil Dermek ki biz Hükümet teşki
line muktedir bir milet olmadığımızı ve henüz mu
vaffak oîmuş bir Hükümet olmadığılmızı isbaıt ediyo
ruz. Çünkü onbeş eşkiyanım hakkından g l̂einiiyıoruz. 

REİS — Hüseyin Avni Bey maldde hakkında söy
leyiniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Madde ga
yet sarihtir. Bunun heyeti umumiyes'ini calmidir. Efen
di hazretleri ya af edeceksih'iz Veya etmiyeceksiniz. 
Af ötmek şanı hükümete yakışmıyor. Af etmek za
vallı, biçare köylüyü yakıyor. Bunda ne gûna karar 
vereceğiz? Ben hayretteyim. Şimdi asker harekâtını, 
jandarma harekâtını göz önüne getirin, yanmış ya
kılmış köylere bakın. Al t ıh in, sekizbin adam gönde
recek son köylüyü onlar soyacak yine o eşkıyalar 
dağda gezecektir. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Ona hacet yok... (Gürül
tüler) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Beyler mü
saade buyurun efendim. Dahiliyeye ikiyüz bin lira 
tahsisatı mesture veriyoruz. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Öyle şsy yok. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Yüzbin li
ra. el! i bin lira, orıbin lira olsun. Bundan bir miiktarını 
vererek birkaç «akiyi şaki ile öldürmek siyasefini kul
lanamadınız mı? Efendim buradan çıkacak fırka bir 
eşkiya tutamaz, hiç birisini tutamaz. Çünkü çınıgı-
rağının sesi daha evvel gider. Eşkiya kaçar. Arzul'ahı 
vasia İran'a kadar gider. Geçtiği yerlerde de ot bit
mez. Ordunun gittiği yerlerde arkasından erzakı güt
mez Köylüyü yakar yıkarlar. Aczin var, aczi mult-
lakın var. Af edeceksin, af değil acizdir. Binaenaleyh 
şanı hükümete lâyık hükümet teşkil et. Efendiler bu 
hükümet sistemıi değildir-. Esasen s'iz böyle bir ş'ey is
tiyorsunuz. Efendim verdiğiniz jandarmayı, askeri 
niçin besliyoruz? Bu sözle huzurunuza gelen hükü
meti kovarsınız. Bunu yapmadıktan sonra efendiler 
af etmekten başka bir şey yapamazsınız. Siz de acze 
iştirak edersiniz. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Efendiler meseleyi bundan evvel arzettim. Bu eşkiya-
nın istimanı dolayısiyle o civarda bulunan çeteler bi
rer birer isü'maın etmişler ve hükümete dehalet et
mişler ve bu gün hükümet onlara aflarını veyahut ta
kiplerimin tecilini Meclisi Âiye arzedeceğini valat ey-
lerriiştir. Onlar da intizar hâlünde beklyorlar. Bina
enaleyh vazıyet bundan ibarettir. 
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NEŞET BEY (İstanbul) — Eşkıyanın ellerinden 
s:lâhı alınmış mıdır? 

ALÎ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Hayır alınmamıştır efendim. Çeteler bu vaziyette in
tizar halinde bulunuyorlar. (Gürülltüfer) Böyle söz 
söylenmez intizar halinde bulunuyorlar. Şimdi vazi
yet böyfedir. Gerek mutasarrıfların - arzettiğ'im gibi -
gerek jandarmaların raporları ve bu babdak'i müta
laaları bundan ibarettir. Hakikat budur. Hakiki Hami 
Bey bunu hükümete hücum etmek aczi mutlak filân 
g'bi bir takım söz söylemek için buraya çıkmıştır. 
Birtakım hilafı hakikat beyanatta bulunmuştur. Bu 
beyanatı taimamiylie mutasarrıfların ve memurini hü
kümetin şayi ile taban tabana zıttır. Efendiler onlar 
bu vakayii daha ziyade mahallerinde bilirler. Çünkü 
Hakkı Hami Bey yolcu olarak gelip geçmiş, bir şey
ler işitmiştir. Binaenaleyh meseleyi büyütmek ve hü
kümet meselesi yapmak isterseniz onu da yaparsınız. 
Fakat mesele gayet basit bir meseledir. Şimdiki lıail-
de eğer bunu geri alacak olursanız hükümetin kendi
lerine verdiği vaadi yani Meclisimiziin itiimadına is
tinaden verdiğimiz af vaadini geri almış olacağız. Bi
naenaleyh orada şekavet yine şiddetle tekrar başlaya
cak ve Rum eşkıyasının takibi de müşk'ilâta uğraya
caktır. Meseleyi sırf bu noktai nazardan nazarı iti
bara almanız ve ona göre karar vermeniz lâzımdır. 
Mesele ıbundan ibarettir. 

EMİR PAŞA (Sivas) — "Vekil Beyefendi, bir şey 
soracağım. Katil İl yas in şekâveti ve arkadaşları ve 
vukuatı dolayısiyle Katil İiyas siyasî bir eşkiya mı
dır, yoksa süyaiseti adiye eshabı midir, hangisiıîi ka
bul ediyorsunuz? 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Bizce eğer siya
sî bir şekil olsa idi, Büyük Millet Meclisinin meşrui
yetine dair isyan etmiş olsa idi ahiren çıkmış olan 
kanun mucibince bunun affı lâzım gelirdi. Öyle de
ğil mi? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — O zaten 
Çapanoğuîlariyle beraber Yozgat'ta idi. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Şekâveti adiye 
erbabından olduğunu addettiğimizdendir ki bu suret
te aflarını teklif ediyoruz ve af olunması lâzım gelir. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Hayır, şekâveti siyasiye 
esibaibmdan addalurruyor, çünkü Yunanlıları harbe 
teşvik ettiği zaimand'a Büyük Millet Meclisi, aileleri 
ve hükümet yüklerini Kayseri'ye gönderdiğimiz za
man bizim arkamızı vurdular, o suretle biliyoruz. O 
suretle propaganda yapılıyordu. Şu hailde Yunan'a 
yardım eden bir adamın affı lâzım mıdır? O gibiler 

kanunen istisna edilmiştir. Zaten bu af edilemez. Bun
lar af olunmayanların İçinde dahildir. Binaenaleyh 
hükümet altı bin süvariyi bir rnuMt içerisinde d'oftaş-
tırdığı halde bir gün müsademe yapamıyor. Ben bu
nu anlayamıyorum. Bİrtaenaleyh hükümet izharı acz 
ediyorsa Meclis onu tutacak ve çaresine bakacaktır. 

ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Niçin izharı acz 
etsin. Mümkün müdür ki hükümet yirmi kişilik bir 
kuvvet karşısında izharı acz etsiin? Efendiler memle
kette sükûtu biran evvel temin etmek, köylüleri çift 
ve çubuklariyle uğraştırmak ve rahatlarını temin et
mektir. Bunu muvafık gördük teklif ediyoruz. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Beyefendi sual soruyo
rum. Kış olmak dolayısiyle şekavet dağda yaşayamaz, 
Sivas'a geçemez, Tokat tarafına gidemez. İşte Yoz
gat, Maden, Kırşehir, Çorum bunun haricine çıkabi
lir mi ve nasıl oluyor da bunlar bu muhitte" yaşıyor 
bey efendi? 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Köye de gider. 
EMİR PAŞA (Sivas) — Hayır, hayır bu doğru 

değil takip memurlariyle konakta beraber yatıyorlar. 
Rica ederim bunu iyi tetkik et de ondan sonra. 

DURSUN BEY (Çorum) — Bendeniz Fethi Bey
efendiden bir sual soracağım. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Paşa 
Hazretleri müsaade buyurur musunuz. Encümen na
mına söyl'iyeceğim. 

REİS — 'Buyurun. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Efen
dim Katil İlyas ve rüfökasının tecili takibatı ve affı 
için gelen kanunu encümenimiz esas itibariyle kabul 
eyicmiidiğinden (İşitmiyoruz sedaları) efendim Katil 
İlyasın affı için Heyeti Velkiîeden gelmiş olan karar
nameyi Adliye Encümeni olduğu gibi kabul etmek is
temedi. Çünkü bu adamların affını Adliye Encüme
niniz de muvafık bulmadı. Yalnız tecili takibat içlin 
hükümete bir selâhiyet verilmesini talep etti. (O se-
lâhiyet vardı sedaları) hayır efendim yoktur. Hükü
metin tecili takibat için hiçbir salâhiyeti yoktur ve 
onu Meclisi Âliniz istirdat eylemiştir. İstirdat eylemiş 
olduğu için yine Meclis bunların hakkında tecilii ta
kibat yapılması ve bazı kuyut ve şurutun vazı esasını 
kabul etti. Keza Adliye Encümeni' düşündü ki eğer 
Katil İlyas ve rüfekasının hükümetin yazmış olduğu 
esbaibı mucibe suretiyle bunları kabul edersek doğru 
bir esas teşkil etmez ve bu adamların ismini de zik
retmeyi Adliye Encümenimiz zül olarak telakki eyle
di ve umumî bir tecil esasını kararlaştırarak hükü
mete veıJdi. Şimdi hükümet bakacak kendisine mü-
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racaıat eden veya etmeyen ıbu gibi şekilleri bazı şerait 
dahilimde tuzum görürse tecil edecek ve hükümete 
vermiş okluğumuz salâhiyet bu kanunun her tarafta 
neşir ye ilânnnıdain sonra bir ay iırftidait edecektir ve 
mesele bundan ibaret olmakla kabulünü Adliye En
cümeni Heyeti mufateremteriize teklif ediyor. 

REİS — Efendim bir takrir vardır, maddenin tay-
yı hakkında... Evvelâ müzakerenin kifayetini reyinize 
arz edeyim. Müzakereyii kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Takrirler vardır, okunacaktır. Kayseri Mebusu 
Osman Beyin takriri : 

Riyaseti Celileye 
Katil tlyais ve rüfekasını af etmek doğru değildir. 

Bunların katîeitımiş. olduğu efradı masulmeriin henüz 
kanları dinmemiş, kefenleri solmaımıştır. Af değil, 
ıbimnletÜce izharı acizdir. 'Meclisi Afinin âciz bir ferdi 
olarak merkum ve hempalarımın tenkiline avni hakla 
söz veriyorum ancak istediğim adamlardan elli at
mış kadar zatın alınmasına serbestli itam verilmesi 
şarttır. 29 Kânunusani 1333 

Kayseri 
Osman Zeki 

OELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Efen
dim Osman Beyin söyledikleri doğrudur. Yalnız şu 
•esası nazarı dükkaıta alacaksınız ki yalnız bir Katil 
İlyastan bahsetmiyoruz Adliye Encümeni bundan 
•bahsetmemiştir. Onun için Katil İlyasa dahli tesiri 
ydkıtur. Teklifi kanunîde Katili Ilyas hakkında bir şey 
yoktuir, umumîdir. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Maksat Kaltil İlyas'ı kur
tarın alkitır. Başka şaki yoktur. 

REİS — Müzakere mi, yoksa rnüsahabait mı ede
ceğiz? 

EMİR PAŞA (Sivas) — Hayır efendim. 
REİS —Öyle ise sükût edelim efendim. 
EMİR PAŞA (Devamla) — Söz istemiştim. 
REİS ^- Vereyim efend'im. Fakat takrirleri oku

yacağız. 
RI'yaıseti Celileye 

Müzakerenin kifayeti ile tecili takibat hakkındaki 
işbu kanunun 'birinci maddesinin tayyını teklif ederim. 

Siaop Mebusu 
Hakkı Hâmî 

R'iyaseti Celiileye 
Müzakere kâfidir. Hali şekavette bulunan umum 

mahkûmîn ile firarilerin cürümleri davayı millîniin 
gayesine kadar tecil edilmesini teklif eylerim. 

Ergani 
Hakkı 

RiyaMi Oeliieye 
Müzakere kâfidir. Birinci maddenin kabulünü tek

lif eylerim. 
Lâzistan 

Ziya Hurşiıt 

Riyasetti Celileye 
Mevzuu müzakere olan tecili mücazat kanununun 

tayini esami ile reye vazını teklif eyleriz. 
19 Kânunusani 1338 

Bitlis S'iıvas 
Yusuf Ziya Emir 

Yozgat Ertuğrul 
Süleyman Sırrı Necip 

Dersim Çorum 
Mustafa Haşim 

Gümüşhane Van 
Okunamadı Hasan 

Sivas Mersin 
Ziya Selâhattin 

Mairdin BMis 
M'Mıat Hüseyin Hüsnü 
Elazüz Mardin 
Feyzi Derviş 

Siverek Genç 
Abdülgani Sırrı 

Genç Elazüz 
Celâl Ahmet 

Ergani 
Sırrı 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanunun berveçhi ati tadilini ve mezkûr ka

nun yerine kaim olmak üzere kaibulünü teklif eyle
rim. 19 Kânunusani 1338 

Ertuğrul 
Necip 

Madde 1. — Eşkiyayı meşhuren Katil İlyas'ı imha 
eden şahsa bin lira mükâfatı nakdiye verilecektir. 

Madde 2. — Katil İlyas'ı imha eden rüfekayı me
saîsinden ise hükümete dehalet ve teslimi niefsettiği 
takdirde muafdır. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Dahiliye Ve
kâleti memurdur. 

'Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Büyük Mittot Meclisi Riyaseti Ceîilesine 
Madde 1. — Şakileri kerhen ve cebren müsafır 

eylediklerinden dolayı beşer seneye raahlkûm olan Kc-
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sikköprü ve Camii Sağır kari yeli Hasan ve Battal'm 
bakliyei müdeti cezai yeleri af editoiiştir. 

Erzurum 
Salih 

Riyaiseti Celİleye 
Maddenin aynen kabulünü teklif eylerim. 

Tokat 
Rıfat 

CELÂDETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Efen
dim takrirler okundu. Yalnız Katil îlyas nazarı dik-
Ikate aiınimıamıştır. Çünkü bu gün Lâzistan taraflainn-
Üa da birçok mesail vardır. Memleket (içinde sükûne
ti temin ddebilmek için 'bunun teşmili ve bu suretle 
İde hükümete bir aylık müsaade verilmesini teklif 
©diyoruz. Mesele bundan ibarettir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bazı ku-
yut ve şurut vazına demişsiniz. Bu kuyut ye şuruttan 
maksat nedir? 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Yani 
cepheye izam ve sa'ire gibi hükümet tarafından ka
bul edilecek kuyut ve şurut demektür. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) — Beyefendi zatı 
âliniz nasıl razı oldunuz bilmem? Kanunu Esasinin 
yedinci maddesinde Meclisi Âlinin hak ve selâbiyeti 
af ve takibi şeklindedir. Bu Meclfe müstekar bir Mec
listir. Binaienaleyh af edilecek kimse varsa bu Meclis 
af edecektir. Heyeti Veki'lieye alelıtlak istediğini af et
mek salâhiyetini vermek, ne kadar vâsii 'bir şümuldür 
bu ve rue gibi fenalıklara sebebiyet verebilir. Bunu 
sorarım. Meclis bunu nasıl feda ediyor. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Mü
saade buyurulursa cevap vereyim efendim. Kanunu 
Esasinin yedinci maddesinde af dan bahseder, tecil
den bahsetmez. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) — Tahfiftir. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Devamla) — Hayır 
efendlim mahkûm olduktan sonra tahfifi cezadır. Bu
rada af yoktur yalnız bir tecil kanunu vardır ki son 
zamanlarda çıkmıştır. Mücazatın tecili, muhakematın 
tecili, takibatın tecili salâhiyeti - İstanbul'da çık
mıştı - Meclisi Vükelâya verilmiştir. Burada Heyeti 
Vekile bunu bir zaman 'istimal eyledi. Ondan sonra 
(Heyeti Vekile bunu istimal eylemed'iğinden Meclise 
iade etmiştir ve zannediyorum yine Kastamonu'da 
böyle bir şaki çıkmış, böyle bir mesele olmuştur ve 
Meclisi Âlinize gelmiştir ve Meclisi Âli bunu kabul 
etmiştir. Demek ki burada bir teamül vardır. Kanun 

doğrudan doğruya tec'il salâhiyetini hükümete vermiş
ken Meclisin teamülü dolayı&iyte buraya gelmiştir. 
$imldi enoümien de diüşünoııüstür ki bunu bir müddet 
zarfında memlekette sükûn getirebilmek için bazı ku
yut ve şurut dahilinde Heyeti Vek'ilfeye versin. Fakat 
bu suretle •Heyeti Veklüeye verilecek salâhiyet hiçbir 
zalman Meclisi ÂEin'in. salâhiyetini tahdit etmez. Şayet 
bunların içinde muvafık görükniyecek şerait veyahut 
diğer birtakım esasat varsa Meclisi Âlîniz yine He
yeti Vekilenin mesuliyeti tahtında olmak üzere bu 
meseleyi daima şey eder ve dalima takip eder. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Adalet vardır 
Beyefendi Hazretleri, adalet... 

REİS — Efendim müzakere kâfi görüldü. Mü
saade buyurursanız takrirleri reyinize vazedeyim. Tak
rirlerin adedi çoktur. Fakat doğrudan doğruya mev
zuu münakaşa olunan birinci maddeye taalluk eden 
talk tirler iki kısma ayrıhyor. Biirinci maddenin lağ
vını teklif eden takrirlerdir. Diğeri kabul eden tak
rirdir. Bunlardan başka verilen takrirler de Katil îi-
yas'ın isminin tasrih edilmesi suretiyle aflarının doğ
ru olmadığı ve gayri caliz olduğuna dairdir. Müsaade-
nizîe evvelâ lağvını teklif eden takrirleri reye vaz 
edeyim. Birinci maddenin lağvını arzu buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... Ret olundu. O halde birinci mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS PAŞA — Bu maddeyi kabul edenler lütfen 
et kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Vekile 
mim urdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Efendim heyeti umumiyesini reyinize 
vazediyorum. (Tayini esami ile sesledi), (reyi işarî ite 
sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Paşa Haz
retleri tayini esalmi ile reye vaz buyurunuz. 

REİS — Müsaade buyurun efendini. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Reis Paşa Haz
retleri, bir takrir va,r ki... 

REÎS — Tayini esami suretJMe reyinize arzedece-
ğim. 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Onibeş imzalı bir 
takrir vardır. (Reyi işarî ite yapalım sesleri) 

REİS — Lütfen reyinizi istimal buyurunuz. 
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HASAN FEHMİ HEY (Gümüşhane) — BSr keli
me söylömeme müsaiade buyuırulur mu, usulü muza-
ktereye dair. Celse hafidir. Kanun ise oklukça şü
mullü bir kanunldur. Medlüsi Ali Iten&ip buyurursa cel
seyi alenî celseye fcafbedeîiîm. Kanun bir kere okun
sun ki alenî celsede taıyM esami ile tefrik edilsin, 'ki 
kabul edık% takdirde alenî celsede bir daha mera

sim yapmaya lüzuım kalmış olmaz. (Cumartesine ses
leri) 

REİS — Müsaade buiyurunuz. Hasan Beyin tek
lifini reyinize arzediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kafldırsm... Kabul edildî. 

Celsei hafiye hitam bulmuştur. Celsei aleriyeye 
başlıyoruz. 
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