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B İ E Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 1,45 sonra 

' ' ' ! 

REÎS — Birinci Reisveldli Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

REİS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı Riyaset
lerine biiinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
tashihan kabul olundu. Diyarbekir Mebusu 
Zülfü Beyin ahvali ziraiyeye dair sual takriri 
İktisat Vekâletine ve miri mumaileyhin hapisha
nelere mütaallik sual takriri Dahiliye ve Adliye 
vekâletlerine havale olundu. Malatya Mebusu 
Sıtkı Beyin Teşkilâtı adliye hakkında Adliye 
Vekâletinden olan istizah takriri kabul olun
madı. Oazianteb ahalisine muavenet için muha
cirin bütçesine para ilâvesi hakkındaki lâyihai 
kanuniye ikinci defa tâyini esami ile reye 
vaz'edildi. Karesi Mebusu Basri Beyin ahaliye 
suimuamelc eden memurlar hakkındaki takriri 
tasviben Heyeti Vekil eve havale olundu. ITivaneti 

vataniye ile mahkûm Âdil ile rüfekası hakkın
daki hükmün ret''ine Mecitözlü Bekir Çavuş ile 
Konya'nın Dedemoğlu karyesinden Hüseyin 
haklarındaki hükmün tasdikine ve ademimesu-
liyetinc karar verilmiş olan Hclvaeıoğiu Meh
med'in evrakiyle Hacı Tahir hakkındaki evra
kın ikmali nevakısı için mahalline iadesine dair 
Adliye Encümeni mazbataları kıraat ve kabul 
olundu, üç sene kürek cezasına ıhahkûm Koçarlı 
nahiyesinden Haliloğlu Halil hakkındaki hük
mün tasdikine dair olan Adliye Encümeni maz
batası müzakere edilerek neticede hakkında af 
talebinde bulunmak üzere evrakı Adliye Encü
meninin talebine binaen encümene iade olundu. 
İdama mahkûm edilmiş olan Ragıb hakkındaki 
mazbata müzakere edilerek neticede Trabzon Me
busu Hafız Mehmed Beyin teklifi veçhile fer'an 
zimethal addiyle on beş seneye mahkûm edilmesi
ne karar verildi. Yoz^ad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin Yozgad isyanı müşevvikleri hakkında yeni
den tahkikat icrasiyle faili aslilerin istiklâl mah
kemesine teslim edilmesine dair takriri badel 

60 — 
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müzakere reddedilerek teneffüs için celse tatil 
olundu. 

İkinci ('else hafidir 
Birinci Rcisvekili Kâtip Kâtip 

Hasan Fehmi MahmudSaid Ziya Ilurşid 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı? 

SITKI B. (Malatya) — Efendim, vermiş ol
duğum takrir istizah makamında değil, sual ola
rak, kaimi ve öylece tebliğine.karar verilmiştir. 

6. — SUALLER 

7. — Malatya Mebusu Sıdkı Beyin, Adliye 
teşkilâtı hakkında Adliye Vekâletinden sual tak
riri 

REÎS — Efendim, sual olmak üzere tebliğ 
ederiz. Başka mütalâa var mı. Zabıt «hakkında ? 
Zabıt aynen kabul edildi. 

SIDKI B. (Malatya) — Zaptı sabık tashilıan 
kabul edilsin. 

REÎS —• Efendim, tashiha lüzum yok. Şim
di teklif ediyorsunuz. Bu zapta geçti. 

2. — ÎKİNCÎ DEFA REYE KONAN MADDE 

1. — Gazianteb ahalisine muavenet hakkında 
Kanun 

REÎS — Anteb ahalisine muavenet icrası 
hakkındaki, kanım geçeııki içtimada ikinci de
fa olmak üzere reye vazedilmişti. Reye iş-
tiı-ak eden 136, ikinci defa reyi aleni istihsal 
edildiğine göre muamele tamam, bir müsten
kif ve 33 redde karşı .102 rey ile kabul edil
miştir. (Nasıl olmuş öyle sesleri) Efendim, 
reyi hafilerde üçüncü defa ekseriyeti izafiye
ler muteberdir. Reyi alenilerde ikinci defa 
reye iştirak edenlerin adedi her ne olursa ol
sun; âra muteberdir. (Doğru saclaları) 

4. — TEKLİFLER 

i. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Meclisi 
idarelerden verüipte Şûrayı Devletçe tetkiki 
lâzımgelen mukarreratın Memurin Muhakemat 
Encümenince tetkik edilmesine dair kanun tek
lifi (2/398) 

REÎS — Lâzistan Mebusu Esad Beyin me-
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murin muhakematma mütaallik teklifi kanuni
si var. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz . 

2. — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, Pülü
mür kazasına merbut Zahak karyesinin nahi
yeye tahvili hakkında kanun teklifi (2/399) 

REÎS — Erzincan mebuslarının Pülümür ka
zası dâhilinde (Zahak) namiyle bir nahiye teş
kiline dair tekliflerini Lâyiha Encümenine gön
deriyoruz 

3. — Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin, 
Zürraın ihtiyacatı beytiyeleri için sarf edecek
leri yaş sebze ve meyvanın üşürden istisnala
rına dair kanun teklifi (2\/397) 

REÎS — Zürraın ihtiyaçları için sarf ede
cekleri yaş meyva ve sebzelerin üşürden istis
nalarına dair Anteb Mebusu Ali Cenani Beyin 
teklifi kanunisini Lâyiha Encümenine gönderi
yoruz. 

5. — TAKRİRLER 

i. — Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin, 
Düşmandan istirdad edilen ve edilecek olan ma
haller ahalisine muavenet hakkındaki Kanunun 
birinci maddesinin tefsirine dair takriri 

REİS — Düşmandan istirdadedilen ve edi
lecek olan mahaller ahalisi hakkındaki Kanu
nun birinci maddesinin tefsirine mütaallik Ga
zianteb Mebusu Ali Cenani Beyin, takriri k i ; 
tefsir teklif ediyor, tensip buyurursanız Kava-
niııi Maliye Encümeninin mütalâasını aldıktan 
sonra müzakere ederiz. 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN B. (Trabzon) —• 
Efendim, tefsir müstaceldir. Bendeniz müstace
ldi müzakeresini talebediyorum. 

REİS —• Efendim, tefsir lâzım mı, değil mi? 
Ve ikinci defada tefsirin şekli ne olabilir? Bir 
şekil yoktur. Yalnız bir temenni mahiyetinde, 
tefsirin şekli de malûm değil; bunu encümene 
verelim. Rica ederiz k i ; encümen mümkün ol
duğu kadar süratle çıkarsın ve zaten tefsirler 
bir defa müzakere edildiği için müstaceliyet 
kararma da lüzum yoktur. Çünkü, ikinci müza
kereye tâbi değildir. 

7. — MAZBATALAR 
/. — istanbul Mebusu Ali Rıza Jîeyin, Şühe-
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(dayi askeriyenin eytamı ve eramiline tahsis olu- l] 

nacak maaşlar hakkındaki Kanun hükmünün ta
diline dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni. 
mazbatası (2/388) 

REÎS — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin,, 
şehit eytam ve eramili maaşatı hakkındaki 
teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası var. Tensip buyurur
sanız bunu aidolduğu encümenlere havale ede
lim. 

2. — Edirne Mebusu Şeref Beyin, Dahiliye 
memurinine dair kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/329) 

REÎS — Edirne Mebusu Şeref Beyin, me
murini dahiliyeye dair teklifinin şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbata
sını; Kavanini Maliye ve Dahiliye Encümenine 
havale ediyorum. 

S, — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Matbuat ve 
İstihbarat Müdüriyeti TJmumiyesinin vekâlete 
kalbi hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/389) 

REİS — îzınit Mebusu Sırrı Beyin, Matbu
at Müdüriyetinin vekâlete kalbi hakkındaki 
teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatasını tensip buyurursa
nız Kanunu Esasi Encümenine verelim de on
dan sonra müzakere eedriz. 

i. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Umum 
tüccar ve esnaftan harb istikrazı vergisi tahsil 
edilmesine dair kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/390) 

REÎS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, harb 
istikrazı hakkındaki teklifinin reddine dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası okunacak : 

B. M. Meclisi Makamı Riyasetine 
Cümlenin malûmu olan bütçe açığımızı ka

patmaya medar olmak üzere harb istikrazı 
namiyle tanzim eylediğim teklifi kanunimi He
yeti Umumiyenin nazarı tetkikine arz ediyorum. 
Tasvibedildiği takdirde aidolduğu encümenler
den müstaceliyet karariyle imrar ve müzakere
sinin süratle intacını teklif eylerim. 

7 Teşrinisani 1337 
Kütahya 

4 /"*'•• Cemil < / r 
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MADDE 1. — Rençberlerle ashabı ağnam 

aşar mültezimleri ve yüzde kırk tekâlifi milli
ye 'verenler müstesna olmak üzere sabit, seyyar 
umumi tüccar ve esnafın kullandığı sermayeleri 
ve «ashabı akaarm varidatı senevileri yekûnu 
üzerinden (Harb istikrazı) namiyle yüzde onu 
itahsil olunur. Gerek sermaye ve gerek akaar 
varidatında il parası kullanmak veya borçluluk 
iddiası gibi mazeretler mesmu değildir. 

MADDE 2. — Her türlü kira arabacıları, 
otomobilcileri, komüsyoneular, simsarlar, avu
katlar, han, hamam, otel, kiraathane, kahve, lo
kanta, müstecirleri gibi ve sermayesi olmadığı, 
halde sanatı yüzünden para kazanan esnafrn 
âşbu harb istikrazı temettüü muhamımmeı se
nevisi üzerinden istifa olunur. -4 

MADDE 3. —- Sermayesini veya, akaar vari
datını az göstermek için ılesise ist'imal eyledik
leri mal* memuru tatbikatiyle anlaşılanlardan 
sermaye varidat veya ,temettü:'ü mektumesinin 
(•ezayı nakdî namiyle, nısfı, 'tahsil olunur. İşbu 
cezayı nakdî istikrazdan mâdut değildir. 

MADDE 4. — Sermaye varidat veya temet
tüü muhammendim fahiş görenler için kendile
rine tebliğ olunacak ihbarname tarihinden itiba
ren bir. hafta müddetle itiraz hakkı bahşedilmiş
tir. 

MADDE 5. — Tahakkuk eden sermayesinin 
yekûnu itibariyle vereceği yüzde on harb istik
razı evvelce ita eylediği yüzde kırk tekâlifi mil-
liyeden fazlaya baliğ olduğu anlaşılan tüccar ve 
esnaftan işbu fazla miktarı başkaca tahsil edilir. 

MADDE C. — Gerek merakisi Hükümet 
mahallâtında ve gerek kurada bulunup da dai-
rei aidesinin nazarı ıttılaına vâsıl olmıyan tüc
car, esnaf ve ashabı akaarı kur'a ve mahallât he
yeti ihtiyariyesi Hükümete bildirmeye mecbur 
ve sükûtları halinde nazarı kanunda maznunen 
mesuldürler. 

MADDE 7. — İcara verilen (velev kısmen ol
sun) her türlü nıesakin, çiftlik, kura yaylak, kış
lak, bütün mera, köy ve kasaba değirmenleri 
akaardan maduttur. 

MADDE 8. — işbu hususatı bir mal memu
ru huzuriyle takdir ve tesbit vazifesi belediye 
ve ticaret odası bulunan mahallerde devairi mez-

0 2 -
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küre heyetine ve bulunmıyan mahallerde mecalisi 
iadereye aittir. 

MADDE 9. — îşbu harb istikrazını ita huşu-v 

sunda taallül gösterenler olursa haklarında ah
kâm kanuniye icra edilmek suretiyle istifayı 
nakdedilir. 

MADDE 10. — Yüzde beş faizli olan işbu is
tikrazı Millî Kanununun ahkâmı dâvayı millî
nin intacına değin mer'i ve muteberdir. 

MADDE 11. — îşbu kanun ahkâmı senei ha-
liye Mart iptidasından itibaren meryülicradır. 

MADDE 12. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekâleti memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Zürra, ashabı ağnam, aşar mültezimleri ve 

yüzde kırk tekâlifi millîye verenler müstesna 
olmak, sabit, seyyar umum tüccar ve esnafın ser
mayeleri ve ashabı akaarm varidatı senevileri ye
kûnu üzerinden harb istikrazı namiyle yüzde 
onunun tahsili lüzumuna dair Kütahya Mebusu 
Cemil Beyin lâyihai kanuniyesi.mütalâa olundu. 
Her ferdi millet, servet ve kudreti maliyesi nis
petinde masarifi harbiyeye iştirak ve muavenet 
etmektedir. Ve tekâlifi millîye ve saire namiyle 
masarifi mezkûrenin tehvinine yardımdan geri 
durmamakta olduğu halde milletin iktisaden 
buhran içinde yaşadığı şu sırada bir de mec
buri harb istikrazı namı tahtında yeni bir tek
life mâruz bırakılması muvafık ve teklifi mez
kûr bir veçhile kabili tatbik olanııyacağından 
eııcümenimizce şayanı müzakere görülemiye-
rek reddedilmiştir. 

29 . 11 . 1337 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata M. 
Esad Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Kâtip Âza Âza 
Ertuğrul Ergani (iümüşane 

Necib Okunamadı Mehmed Ruşen 

REİS — Efendim sahibi teklif söz istiyor 
mu? (Sahibi teklif yok sadaları) Teklifin şa
yanı müzakere olduğu hakkında söz istiyen 
varsa söz vereyim. (Yok sadaları) Lâyiha En
cümeninin mazbatası ki, reddi mutazammın-
dır. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Encü
menin mazbatası kabul ve teklif reddedilmiştir. 
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3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 1 

1. — Dördüncü Şubeden muht&if encümen* 
Terdeki münhallere intihabolunan âza 

REİS — Dördüncü Şubeden Muvazene! Ma
liye Encümenine Menteşe Mebusu Terfik RÜŞ' 
dü Bey intihabedilmiştir. Dördüncü Ştibedeıı 
Kanunu Esasi Encümenine Trabzon Mebttsu 
Hafız Mehmed Beyle Tevfik Rüşdü beyler in-

• tihabolunmuşlardır. Tetkiki Muhasebe Encü- -J 
menine dördüncü şubeden Hafız Mehmed Bey 
intihabolunmuştur. 

2. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi
ne dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Bâzı arkadaşların mezuniyeti hak
kında Divanı Riyaset kararı vardır. Okunacak: 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevata hizalarında 

gösterildiği miktarda mezuniyet itası Divanı 
Riyasetçe tensibedilmiş olmakla keyfiyet He
yeti Unıunıiyenin nazarı tasvibine arz olunur 
efendim. 8 . 12 . 1337 

B. M. Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

Cavid Bey (Kars) üç ay, * 
Durak Bey (Erzurum) beş ay. 

REİS — Cavid Beyin üç malı mezuniyetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Durak Bey, Erzurum'un beş ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyle arkadaş
larının, Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Ciheti askeriye elinde bıdunan lagar ve derman
sız öküzlerin bilâbedel fakir köylülere verilmesi
ne dair kanun teklifinin ruznameye alınmasına 
dair takriri (2/392) 

RElS — Mütaaddit imzalı bir takrir var, 
okunacak : 

Riyaseti Celileye 

Ordudaki zayıf hayvanatın köylerdeki fuka
raya tevzii hakkında Kütahya Mebusu Besim Ata
lay Bey tarafından teklif olunan lâyihai kanuni-
yenin Muvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye en
cümenlerince yarın akşama kadar tetkikiyle müs
taceliyet karariyle müzakere edilmek üzere Per-

.1337 
3. 
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şembe günkü rııznameye ithalini 
efendim hazretleri. 

teklif ederiz 

İstanbul Mebusu 
Kıza 

İstanbul Mebusu 
Numaıı 

Biga 
Hamid 

Karahisarı Sah il) 
Ali 

Bolu 
Hilmi 
Sinob 

Mehmed Şerif 
Çorum 
Haşim 

Siird 
Mustafa Sabri 

Bolu 
Şükrü 

îeel 
Şevki 

Lâzistan 
Osman 
Konya 

Hacı Bekir 
Adana, 

Mehmed Haindi 
Konya. 

Musa Kâzım 
Bayezid 

Atıf 
Erzurum. 

Hüseyin Avni 
Erzincan 
Hüseyin 
Ankara 

Hilmi 
Saruhan 

Reşau 
Bursa 
Emin 

Erzurum 
Mehmed Nıısred 

Kastamonu 
Doktor Suad 

Biga 
Mehmed 

1 Kânunuevvel. 1.337 

Gelibolu Mebusu 
Celâl Nuri 

Aydın 
Esad 

Trabzon 
Hafız Mehmed 

Ergani 
Hakkı 

Oanik I Myarbekir 
Ahmed Nafiz Lûtfi 

Menteşe İçel. 
Ahmed Mehmed 

Karahisarı Şarki 
Ali Süruri 

Gene Dersim 
Ali Vasıf Rainiz 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

İçel 
Ali 

Konya 
Ömer Vehbi 

Biga 
Hamdi 

Siird 
Salih 

Üsküdar 
Hüseyin Hüsnü 

Sivas 
Rasim 

Oltu 
Rüstem 
Ankara 

Ömer Mümtaz 
Antalya 
Rasilı 

Ertuğrul 
Ahmed Hamdi 

Diyarbeldr 
Kadri 

Üsküdar 
Neşed 

Gazianteb 
Ali Oenani 

Bursa 
Osman Nuri 

İzmit 
Sırrı 

Kütahya 
S ey fi 

Konya 
Okunamadı 

Denizli 
Hasan 

Erzincan 
Mehmed 
İstanbul 

Arif 
Eskişehir 
Hacı Veli 
Ankara 
Şakir 

Kütahyı 
Cevdet 

Malatya 
Feyzi 

Gazianteb 
Kiline Ali 

Karahisarı Şarki 
Okunamadı 

Muş 
Okunamadı 

Erzurum 
Mustafa Durak I 
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Erzurum Kozan Erzurum 
Salih Doktor Fikret Celâleddin Arif 

/ REİS — Müsaade buyurunuz, bu kanun hak
kında müstaceliyet kararı var. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Reis Bey bu gayet 
mühimdir. Bugün müzakeresini teklif ederim. 

REİS — Efendim; zaten müstaceliyet kara
rı vardır. Kararı tekrara lüzum yoktur. Encü
menler bu kanunu ihzar ettilerse, rııznameye 
alalım. Hazır mı? 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Encüme
nin ne lüzumu var, efendim? Celbedilir, bura
da müzakere edilebilir. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Bu hayvanat te
lef olmasın. 

REİS — Tabiî encümensiz bir karar ittihaz 
edilemez. Heyeti Celileniz ya bu kanunu alır; 
doğrudan doğruya kendisi müzakere eder veya
hut da; (En iyisi budur, sadası) 

Müsaade buyurunuz, efendim. Bu kanunun 
encümen tetkikatını icra etmeksizin, rıızname
ye ithal edilmesini kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Ruznameyc ithal edildi, efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey şim
di müzakere edilsin. 

2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, tüc
cardan Ali Rıza ve Hacı Eyüb efendileri tevkif 
ettiren Ereğli Alızı Asker Şubesi Reisi hakkın
da ne muamele yapıldığına dair Müdafaai Milli
ye Vi'],;âletinle Dahiliye Vekâletinden sual takriri 

REİS — Tunalı Hilmi Beyin Ereğli Ahzı 
Asker Reisi hakkında Müdafaai Milliye ve Da
hiliye vekâletlerinden sual takriri var, vekâ
letler.1 tebliğ ediyorum. 

Ş. — Ergani Mebusu Hakkı Beyin, Ergani 
MaJıkemesi hakkında Adliye Vekâletinden sual 
takriri 

REİS — Ergani Mebusu Hakkı Beyin Sive
rek Mahkemesi hakkında Adliye Vekâletinden 
sual takriri var, Adliye Vekâletine havale edi
yoruz. 

HAKKI B. (Ergani) — Ergani Mahkemesi 
olacak Reis Bey. 

.REİS — Efendim öyle yazılmış. Ergani di
ye tashih ederiz. Ruznamei müzakeratınnzn 
geçmezden evvel sualler vardır. Vükelâvı Ki-
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ramdan cevap vermek istiyen zevat varsa gel- I 
sin söylesinler. j 

Efendim, ruznamei müzakerata geçiyoruz. 
SIRRI B. (îzmit) — Reis Bey sualler var

dır. 
REÎS — Efendim, sualler Perşembe günle

rine tahsis edilmiştir. Vükelâyı Kiramdan sual
lere cevap vermek istiyen zevat varsa.... | 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 
Reis B«ey hangi vekâlete ait ise... 

REİS — Efendim; hepsine aittir ve Perşem
be günlerinin, suallere tahsis edildiği de vekâ
letler* yazılmıştır. ı 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 
Bendenize ait sual takriri yoktur. 

REİS — O başka, zatıâlinize yoktur. 
SIRRI B. (İzmit) — Reis Bey iki sualim 

vardır. Memleketin menafii âliyesine taallûk 
«eder. Vekil Beyler lütfen ve tenezzülen • gelip 
cevap vermiyorlar. 

MAZHAR B. (Aydın) — Efendim okunsun: 
vekil beyler hazırdırlar. Hangilerine aitse ce
vap versinler rica ederim. Kendileri de şifahen 
söylesinler ki, cevap veremiyeeeğim diye.. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Sırrı Beyin sual takriri Pontus mese
lesine aittir. Buna ait birçok vesaik toplamak 
lâzım. Binaenaleyh bunları henüz ikmal etme-
den buna cevap veremem. Ve muvafıksa ben- I 
dileri de bu meselenin açılmamasını takririnde 
zikir buyurmuşlardır. Onun için müsaade buyu
rursanız... 

SIRRI B. (İzmit) — Yalnız bu değil beye
fendi. İzmit livası hakkında yapılan fecayi hak
kında ayrı takririm vardır. Aradan aylar geçti 
cevap' verilmedi. Ref et Paşa zamanından beri de
vam edip duruyor. Zatıâliniz zamanında da iki 
defa tekid ettim. O da cevapsız kaldı. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALI F E T H İ B. (İs
tanbul) — Evet o da geldi. Onun hakkında da 
tetkikat yapıyorum. Gelecek Perşembe günü cel
sesinde birden cevap vermeye hazırım. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey 
bendenizin de bir sualim vardır. Bartın'da Osman 
isminde bir zata taalluk ediyor. 

REİS — Efendim, Dahiliye Vekili Bey gele
cek Perşembe günü kendisine ait suallerin hep- ] 
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sine cevap vereceklerini beyan buyurdular. (Mu
vafık sadaları) 

Ruznamei müzakerata geçiyorum. 

5. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, tstiklâl 
mahkemeleri ve mahakimi nizamiye ve divanı 
harbler- tarafından hıyaneti vataniyeden dola
yı mahkûm edilen fer*an zimethal eşhasın afla-
rına dair kanun teklifi (2/375), Karahisarı Sa
hih Mebusu Mehmed Şükrü Beyle rüfekasının, 
hiyaneti vataniyeden dolayı fer'an zimethal olan
ların afları hakkında kanun teklifi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (2/376) 

REİS — Hiyaneti vataniye mücriınininden 
bir kısmının affına dair lâyihanın müzakeresine 
başlıyoruz, efendim. Âzayi kiram umumiyetle söz 
istiyor. Bir taraftan başlarız, sırasiyle söz ve
ririz. Söz Adliye Encümeni mazbata muharriri 
beyindir. İzahat verecekler mi? Vereceklerse bu
yursunlar. 

Riyaseti Celileye 
Mevkii müzakerede bulunan mazbatanın ka

biliyeti tatbikiyesi bulunmadığından o makama 
kaim olmak ve o maksadı temin eylemek üzere ber-
veçhi âti mevaddı kanuniyeniu bilmüzakere ka
bulünü arz ve teklif eylerim. 

Madde 1. — İstiklâl mahkemeleri, mahakimi 
nizamiye ve Divanı harbler tarafından Hiyaneti 
Vataniye Kanununa tevfikan mahkûm edilen 
eşhastan fer'an zimethal olanlar af f edilmiştir. 

Madde 2. — Haklarında takibata mübaşe
ret edilip de henüz hüküm sâdır olmıyan eşhasın 
evrakı* mevcudeleri mensup oldukları mahkeme 
tarafından tetkik ve henüz tenevvür ve tavaz
zuh etmemiş olan mesailin muhakemesi tesri 
edilerek fer'an zimethal bulunduğu mahkeme
ce takarrür eden maznunlar dahi işbu aftan is
tifade ederek derhal tahliye edilir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur-. Canik Mebusu 
, Ahmel Nafiz 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibe 

Büyük Millet Meclisinin ilk teşekkül ve 
riişadı anlarında ve anı takibeden günlerde 

- « * -
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Ferid Paşa Kabinesinin ifsadat ve teşvikalı 
hainanesi yüzünden masum halkın cehaletinden 
bilistifade yer yer çıkardıkları isyanların tev-
lidettiği zararlar hiç şüphesiz pek azîm olmuş
tur. Maahaza gün geçtikçe .Büyük Millet Mec-
lsi'nin müeahede ve gayesi millet ve memleke
tin istiklâlini temin olduğu anlaşıldıkça isyan
lar da sönmüştür; Sakarya muzafferiyeti şere
fine millet ve memleketin pek ziyade . mııh-
tacolduğu vahdeti efkâr ve sükûnu bir kat 
daha temin ve takviye edecek olan, bir affı 
umumii siyasiyeye fevkalâde ihtiyaç ve zaru
ret vardır. Zaten eeraimi siyasiyenin tesiratı seri-
üzzevaldir. O tesirat ise bugün mündefi bulunmuş 
olması esbabına binaen berveehi âti mevaddı ka-
nuniyenin müstaceliyet ve ehemmiyetine bina
en' hemen ruznamei müzakerata alınarak müs
taceliyetle müzakeresini teklif eyleriz. 

MADDE 1. — Kanunu mahsusuna tevfikan 
gerek mahakimi nizamiye ve gerek İstiklâl 
mahakimi ile divanı harbler tarafından hiyaneti 
vataniye' cürmüncfen. dolayı bilfiil hiyaneti va-
taniyede bulunanlar müstesna olmak üzere, 
fer'an zimethal olanlar ile müteşebbisleri, vaiz 
ve hitabet suretiyle alenen veya ezminei muh-
telifede eşhası muhtelif eyi sı m m ve kavlen hi
yaneti vataniye eürmüne tahrik ve teşvik eden
lerle işbu tahrik ve teşvik suveri vesaiti muh
telife ile tahViren ve tersimen irtikâbı cürüm
den dolayı mahkûm ve maznun bulunanlar 
a l'f edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır. , 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

7 Teşrinievvel 13t>7 
Karahisarı Sahih Bursa 

Mehmed Şükrü Şeyh Servet 
Bitlis Kastamonu 
Vehbi Besim 

Erzurum Genç 
Hüseyin Avni Fikri Faik 

Niğde 
"Mustafa Hilmi 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürmünden dola.yı mah

kûm ve maznun olanlardan bir kısmının affına 
dair Canik Mebusu Nafiz Beyin takririyle aynı 
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mealde Karahisarı Sahih Mebusu Şükrü Beyin 
takriri, encümenimizce mütalâa ve bittevhit ica
bı müzakere edildi. 

Sevr Muahedesiyle Osmanlı Hükümetinin ha
yatı istiklâliyesiııe vukubulan suikastı mütaakıp 
mevcudiyeti siyasiyesini müdafaa ye istiklâlini 
muhafaza maksadı ıılvisiyle meydanı mücadele 
ve mücahede^ye atılarak, Ankara'da teşekkül 
eden Büyük Millet Meclisi mukadderatı milleti 
bilfiil deruhte ile, nıesaii fedakâranesine başla
dığı anlardan itibaren, İstanbul'da bâzı betha-
han ve menfaatperestanın teşvikat ve tahrikatı 
hainanesiyle din ve millet ve memleketin halâsı 
gayesine matuf olan harekâtı milliyeye karşı 
yer yer isyanlar zuhur eylemiş, milleti birbirine 
kırdırmak fırsatını elde eden düşmanların mü
zahereti nakdiyeleri hain ve âsilerin harekâtı 
cahilanelerini teşdideylemişti. Büyük Millet 
Meclisi haricî düşmanlarına karşı mücahedatın-
da muvaffak olabilmek için dâhildeki işbu ifsa
dat ve isyanı teskin ve tenkil eylemek lüzumu 
âcilini derpiş ile, ilk defa olarak, Hiyaneti vata
niye Kanununu neşretmiş ve kemali süratle te-
dibat ve âmil ve müsebbiplerinin icrayı müeaza-
tıııa mübaşeret eylemiştir. Aynı esbap tahtında 
tahaddüs ve yer yer tevali ile aynı netayice vâ
sıl olan isyanlar bugün tamamen bastırılmış ve 
elyevıu Meclisin ve Hükümetin makasıdı meşru-
ası halkın bu misillû tabakai cehilesi nezdinde 
de tamamen anlaşılmış ve muğfeelerin dimağın
da nedametten başka bir eserifesat kalmamış ol
duğuna kanaat hâsıl olmuştur. Binaenaleyh hi
yaneti vataniyeden dolayı nispeten hafif ceraim 
ashabından bulunan müteşebbis, fer'an zimethal 
ve müşevvik ve muharrik olarak, mahkûm ye 
maznun bulunan bu gibilerin temadii sefaletine 
meydan bırakmıyarak, hidematı vataniyelerinin 
ifa ve geçmiş günahlarının istiğfarına mahal .bı
rakmak için afları muvafık olduğu teemmül edil
miş ve birinci madde ol veçhile tanzim olunmuş
tur. Ancak halen memaliki ecnebiye veya bil âdı 
meşgulede bulunan hiyaneti vataniye mahkûm 
ve maznunları ile gaflet ve cehalet neticesi ol
maktan ziyade kadim bir maksadı hainane eseri 
olarak eezayi vatanın bir kısmının tefrik veya 
ecnebi bir devlete iltihakına sây edenlerin işbu 
einayatı azîmeleri şimdilik kabili af görüleme
miş olduğundan maddenin nihayetine o suretle 
bir fıkrai istisnaiye ilâve edilmiştir. 
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Bir de hükümetin azmi iman ve kudreti mü-

kenımelesi sayesinde sükûn ve sükûneti tama
men iade edilen Anadolu vilâyatmda işbu geç
miş hâdisatı isyaniyenin bâzı karıştırıcı eşhasa 
vesilei fesat ve intikam olmakta bulunduğu gö
rüldüğünden artık bu elînı sahaifi maziyeyi ka
patmak ve. bütün efradı milleti vazaifi nafıa ve 
vataniyelerine sevk eylemek muvafıkı hikmet ve 
maslahat görülmüş olduğundan şimdiye kadar 
haklarında tahkikat ve takibatı kanuniye icra
sına mübaşeret edilmemiş olan hiyaneti vataniye 
maznunları aleyhinde artık takibat icrasına ma
hal olmadığını âmir olmak üzere ikinci madde 
tanzim edilmiş ve şekli kanun berveçhi âti tes-
bit edilerek Heyeti Umumiyeye arz ve takdim 
kılınmıştır : 

Hiyaneti vataniye mücrimininden bir kısmının 
aflarırift dair Kanun 

MADDE 1. — istiklâl mahkemeleriyle ıııa-
hakimi nizamiye ve divanı harbler tarafından 
hiyaneti vataniye cürmünden dolayı mahkûm ve 
maznun bulunan bilcümle müteşebbis, fer'an zi-
methal olanlarla tahrikat ve teşvikâtı fiilen fe
sada iktiran etmiyen muharrik ve müşevvikler 
- hukuku şahsiye baki kalmak üzere - affedil-
miştir. Ancak ecaziyi vatandan bir kısmının tef
rik veya ecnebi bir devlete iltihakına sây eden
lerle halen memaliki ecnebiye veya bilâdı meş-
gulede bulunan eşhas bu aftan müstesnadır. 

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

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — îşbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi Reisi, Adliye, Dahiliye ve Müda-
faai Milliye Vekilleri memurdur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata M. 
: Erzurum Canik 

Celâleddin Arif Ahmed Nafiz 
: Kâtip Âza Âza 

Niğde Trabzon içel 
Hafız Mehmed Ali Rıza 
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Âza Âza 
Biga Kırşehir 

Hamid Müfid 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
dim, Büyük Millet Meclisi teşekkülünden son
ra yer yer vukuagelen bâzı isyanlardan dolayı 
tahkikat yapılmış, faili asliler, fer'an zimet-
hal olanların bir kısmı tutulmuş, en mühim 
olanlarla beraber mahkûm edilmiş, fakat bu 
hal devam ettikçe polislerin ara sıra jurnal
leri veyahut mahalle ahalisinden her hangi 
bir kimsenin birbiriyle kavga etmesi netice
si ve birbirine garaz eden eşhasın aleyhine 
daimî ve âdeta müruruzaman vukuuna kadar 
bir tezvir kapısı kalmaması esbabını encü
men düşündü. Bu bapta rüfekadan birisinin 
af hakkında verdiği takrir dahi tabiî zemini 
müzakere oldu. Encümenimizin nazarı dikka-
ta aldığı cihetten birisi, memlekette ebedi 
tezvir kapısını kapatmak ve ondan sonra bu 
gibi isyanlarda vukua gelen halatı düşünmek
ti. isyanlarda bulunan halkın yani hâdise ma
hallerinde bulunan halkın yüzde ellisi se
yirci, yüzde otuzu muğfel, yüzde onu yağma
cı, . bir kısmı da esasen garaz takibi için gel
miş, bir kısmı da yardakçıdır. Asıl faili ha-. 
kiki olarak, bir iki kişi ya bulunur veyahut 
bulunmaz. Fakat arz ettiğim gibi, polis; hâ
dise mahallinde her rasgeldiğini veyahut o 
sırada her nasılsa orada bulunarak, bir tara
fı tahsin veya takbih suretiyle söz söyliyen-
leri bu gibi âsiler meyanma sokarlar ve 
bunları da failler meyanmda gösterirler. Biz 
düşündük ki, halk esasen cahildir. Ve kolay
lıkla kabili iğfaldir. Kör alet olmaya müsait
tir Bir körün görmediğinden dolayı ika etti
ği cürümle cahil bir adamın hakikati görmedi
ğinden dolayı yapmış olduğu vakayi arasın
daki, farkı nazarı dikkate alın! Bizce birisi 
rüyeti basardan, diğeri rüyeti hakikatten mah
rumdur. Memleketin yedi seneden beri verdiği 
kurbanların adedi lâyuad milyonlar a baliğ ol
du. 

Halkın bu surette idrak ve rüyeti hakikat
ten mahrumiyeti de düşünüldü istanbul'da 
saraya varıncaya kadar yapılan tertibat ve 
tasniatla iğfal edilen halkın, demin de arz et
tiğim gibi memlekette daima tehdit altında 
'bulunması, menafii âliyei memleketle muvafık 

— 67 — 
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görülmemiştir. Hepimiz (biliyoruzki hakikaten 
memleketin, her taraf] zulmeti «çekil içindedir. 
Meclisi Âlîi denhatır buyururki ibu müddetten 
'bir »ene evvel ibu -kürsüde söz söyliyen 'zevata 
birisinin dediği 'gibi, cinneti "mukaddese diye 
tavsif ettiği ih a rekâtımızın ruhunu, hakikatlini 
ahalimizin tamamiyl'e idrak edenıeımiş oimasın-
dan dolayı.vukua gelen Ihâdisatı tabiî biraz daha 
mutedil, 'biraz daha hakcüyane düşünmek lâ-
zımgeldi. Zaten böyle isyanları Hükümet ''bas
tırdığının alkalbinde derhal tahkikat yapar. O 
taihkikat esnasında faili hakikiler tamum en or
taya çıkar. "Faili aslilerle Ibera'ber fer'an zimet
hal olanlardan tecziyesi vaicilbioilan'ların da ilk 
tahkikatta lortaya çıkmaması kabil değildir. 

SIRRI B. (İzmit) — Çıkmıyanlar da var. 
HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Onu bil

mem. Bendeniz tabii Vaziyeti umumi lolarak, 
bitaraf olarak, tetkik ve muhakeme ediyorum. 
Varsa onu ben bilmem, bililtizam 'bunlara dâ
hil Oflun yoktur. Mahkûm etmeye de mecbur de
ğiliz ; 

SALİH Ef. (Erzurum) — Memlekette müc
rim yok, hiç kimse yolktur. Hep kabahat irşad-
edilnıemededir. • 

HAFTZ MEHMED B. (Devamla) — Bu gibi 
fer'an zimethal olamlar ve f alili asliler derhal 
meydana eılkar. Ve daima isyan akabinde, ibir 
kül bal in de tahkikat yapılır. Tutulanlar ve ıtu-
tulmıyanlar mahkûm edildikten sonra Ihalkı dai
mî tehditten kurtarmak zaruretine binaen bir 
af yapmak Hazımdır, tik anlarda halk iğfal edil
diği 'gibi vaziyet dâhi idemin, arz ettiğim gibi, 
bipayan ıneçhuliyet içinde yüzüyordu ve vuku
atlar da o 'zamanlara tesadüf etti. Meclisi Âli
de memlekette artık ebedî bir fesat kapısı bı
rakarak, daha lâyuat kurbanlar vermek doğ
ru olmadığı kanaati hasıl oldu ve bu Affı Umu
mi Kanununu encümen bu suretle tasvibetti. 
Heyeti Umum iyeye sevk ediyor. Encümenin mü
talâası bu 'noktadadır. Efendim diyeceğim bun
dan ibarettir, ftüfelkadan bir şey soracak varsa 
cevap veririm. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğruil) — Ferid 
Paşa ve taruftaranı bu hususta fer'an. zimet-
lıal midir'» Aynı zamanda Pontus meselesinde 
fer'an methali ıol anlar, vardır. (Şiddetli, gürül
tüler) 

SALİH Ef. (Erzurum ) — Onlar ayrı bir me
seledir. 
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MUSTAFA KEMAL B. (Devamla) Bun

lar da bu af da. dâhil midir? 
HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Onlara 

karşı cevap vereceğiz, kanunu iyi okuyunuz. 
fi. BASKİ B. (Karesi) — Efendim bir şey 

soracağım. Hafız Mehrned Bey, «halk eâliildir, 
ve kördür» dedi. Kendilerinin insaflarına müra
caat ediyorum. İsyan eden halk kütlesi umumi-
yesi mi? Yoksa halkın içinden bâzdan mı? Bi
naenaleyh bütün halkı cahil ve kör tavsifîyle 
zikretmek zaten doğru değildir. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Evet is
yan edenlerin içerisinde bir ikisi görerek, çoğu 
kör olarak, hakikati görmiyerek, isyan etmiştir. 
Bendeniz bu kanaatteyim. Halkı bu suretle ahlâ-
kan yüksek tutmak lâzımdır. Fakat gönnediği 
için kötülük ettiğine kaaniim. Bütün halk böy
le değil, efendim. Yalnız isyan edenlerin içerisin
den bâzıları. 

REİS — Efendim, birinci maddede bir sehvi 
mürettip var. Onu söyliyeyim de tashih ediniz, 
(Bilcümle müteşebbis fer'aıı zimethal) denmiş. 
(ve) kelimesi lâzımdır. (Ve) ilâvesi lâzımdır. 
Bilcümle müteşebbis ve fer'aıı zimethal olanlar, 
demişki : (Olanlarla) olacak. Bir (îe). ilâvesi 
lâzımdır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) —Usulü 
müzakere hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Buyurun fakat, esasa girmeyin. 
MUSTAFA KEMAL B. (Eıtuğrul) — Efen

dim, geçende Adliye Encümeni hiyaneti vatani
ye cürmünden dolayı fer'an zimethal olanların 
affı hakkında buraya bir kanun getirdi. Bu ka
nun hiç müzakere edilmeksizin hemen reddedil
di. Bu kanun da o kanunun aynıdır. Bnaenaleylı 
arasından bir sene geçmeksizin tekrar müzakere
si doğru değildir. Bu kanunun müzakere edilme
mesini teklif ederim. (O değil, sadalan. gürültü
ler) 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Usulü müza
kereye dair cevap vereceğim. Af meselesi Mec
lisi Âlinin ruhundan doğan bir hissiyattır. Bu 
muhtelif müzakerelerde, muhtelif safahatı mü
zakerede, birçok mesailde, hattâ karara iktiran 
etmiş denecek derecede kabul edilmiştir. Mus
tafa Kemal Beyefendinin reddedilmiş dediği me
sele, tanzim edilen lâyihai kanuniyenin gayrika-
bili tatbik bulunması ve tatbikatının müşkül ol-

) ması dolayıssiylc reddedildi. Onun makamına kaim 
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olmak üzere «Sehlüttatbik usul ve kanuna mu- \ 
vafık bir şekil ihzar edilsin gelsin» denildi. Bi
naenaleyh, bu itibarla af reddedilmiş değildir. 
Binaenaleyh devamı müzakereye mâni değildir. 

REtS •— Buyurun Şeref Bey. (Gürültüler) 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Salih 

Efendinin aynı takriri 20 Haziranda reddedil
miştir. 

ŞEREF B. (Edime) — Efendiler, hükümeti 
milliye teessüs ettiği vakitte bittabi birçok mü-
cadelât karşısında kaldı. Şimdi burada mevkii 
müzakereye vaz'edilen kanunun esbabını doğu
ran sebepler maziden alınarak, buraya gelmiş 
diye mazideki esbap ve avamili aramak bence 
muvafık değildir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti çelik ve demir eliyle memleketi 
kurtarmaya karar verdiği zaman kendisine bir 
gaye tâyin etmiş ve o gayeye karşı muarız ola
rak kim çıkmış ise onları bilârahim ve şefkat 
çiğnemiş ve ezmiş ve gayesine doğru gitmiştir. 
işte bu çiğneyip ezerken, bittabi birçok kimse
ler bilfiil ve vicdanen kanaatleri hasebiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin amaline karşı gel
mek istemişler ve onlara hiç acımıyarak hâ
kimler ; kanunu tatbik etmişlerdir. Bunda söz 
yok. Aynı zamanda isyan zuhur ettiği yerlerde 
o şeyle yaşıyarak ve isyan zihniyetini kafasın
da taşıyarak mütalâa edersek bunun esbap ve 
avamilini o suretle arayacağız. Fakat bugün 
Meclise arz olunan bir af kanunudur. Şimdi Af 
Kanununun Heyeti Umumiye itibariyle zama
nı mıdır? Değil midir? Muvafık mıdır, değil 
midir? işte müzakere edilecek nokta budur... 
Başka bir şey değil. Binaenaleyh, hükümeti mil-
liyemiz adil üzerine teessüs ettiği için bir ta
rafta baş kaldıranlara elindeki kılıncı göster
miş, fakat beri taraftan da muti olanlara adil 
ve ihian bezletmiştir. Ve bu onun en büyük se
ciyesi dir. Aynı zamanda hükümetin mizanında 
ceza varsa af da vardır. Malûmu âlinizdir ki ; 
isyan edenlere, yani memleketin kudreti içti-
maiycjsinin icabettirdiği, koyduğu kavanine 
itaat etmiyenlere ceza vermek; o memleketin 
hakkıdır. Çünkü, heyeti içtimaiyenin elinden 
hakkım alırsanız heyeti içtimaiye yok, demek
tir. îşte onun içindir ki, hükümeti milliye te
şekkül ederken, şurada, burada birçok isyanlar 
olmuştur, bunlar kabili inkâr değildir. Fakat 
bunun avamilini efradı millette, yani şimdi bu 
memleketi yaşatan insanların vicdanında ara-
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makta mâna yoktur. Biraz hududu millinin 
haricine çıkınız, orada bu maskara yağmuru
nun memlekete nasıl yağdığını düşününce halk 
buna bilmiyerek kapılabilir. Yoksa bugün mem
leketin namuslu, vicdanlı evlâdı katiyen haki
kati anlamış, hiç düşünmeksizin ona doğru gidi
yor .Çünkü isyan etmiş memleketlerin evlâdıdır 
ki, işte size bir Sakarya yarattı. 

Hiyaneti Vataniye Kanununa gelince; rica 
ederim, bu kürsü öyle bir makamı muallâdır ki, 
burada herkes yalnız vicdanına ve bir de Al
lah'ına istinadederek kanaatlerini söyler ve ka
naatleri muhteremdir. 

LÛTFÎ B, (Malatya) — O halde Hiyaneti 
aVtaniye Kanununu kaldırınız. 

ŞEREF B. (Devamla) — Sözüm nihayet bul
duğu vakitte gelir bana itiraz edersiniz. Müsa
adenizle devam edeyim. 

Şimdi Hiyaneti Vataniye Kanununu niçin 
koyduk? Hiyaneti Vataniye Kanunu, vatana 
ihanet edenlerin ve hududu millî haricinde hâ
lâ Ihiyanet etmekte olanların üzerinde tatbik edil
mek üzere konulmuştur. Hiyaneti Vataniye Ka
nunu lüzumu, ademilüzumu hakkında söz söy
lemiyorum. Af Kanunu (hakkında söz söylüyo
rum. Ve Af Kanununu da, mukayyeden Meclisi 
Âliye arz ediyorsunuz, bilfiil hiyaneti vatani-
yede bulunanları affetmiyorsunuz. Esasen on
lar cezasını görmüş ve Allah'ın divanına çekil
miştir. Orasını Allah bilir. Onun için bu Af 
Kanununu fer'an zimethal olanlar hakkında 
yaptınız. Onları affediyorsunuz. Şimdi bu ka
nun varit midir, değil midir? Siz düşünün. Onu 
münakaşa ediniz. Şu halde memleketin Hükü
meti Milliyenin tesis ettiği şu varlık görünmek 
üzere bulunurken bundan bir buçuk sene evvel 
bir yerde isyan ederek onun içerisine katılmış 
adamlar yok mudur efendiler? Vardır. Ben gör
düm, ben biliyorum. Bir vak'ai isyaniye evra
kını tetkik ediyorum. Okudum. Nitekim tak
rir de verdim. Onun içinde öyle adamlar gör
düm ki, hiçbir şeyden haberi olmadığı halde 
o tufanın içine karışmış, biçare adamlar mah
kûm olmuş. Hiç ama haberi yok iken, katiyen 
(haberleri olmadığı halde, bugün o tufan içeri
sine girmiştir. Daha garibi var. Memleketten 
bir çoban elinde hayvan güderken şehrin içerisi
ne bihaber girmiş. Bilmeden o cemaate katıl
mış. O herif de mahkûm edilmiş. Çünkü efendi
ler bilirsiniz ki. kanunsuzluk kanun ile tamir 
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edilmez. Kanunda bir hata varsa o kanunla ta
mir edilir. Kanunsuzluk zamanında Hiyaneti 
Vataniye Kanununu yaptınız. Bence lüzumu mik
tarından pek fazlasını açmışsınız. Cezadan mak
sat nedir? Malûmuâlinizdir k i ; cezadan maksat 
adaleti mutlaka ile menfaati âmmenin iştirakin
den ibarettir. iBeşerin adli, âcizdir. Adli mutlak 
Allah'a mahsustur. 

Beşerin adli, acizden ibarettir. Acizden ibaret 
olunca ona bir menfaati âmme takmışlar, işte 
şimdi bunda menfaati âmme ceza vermektir. 
Cezayi çeken şahıs elbette o cezayı çektiği müd
detçe mütenebbih olacaktır. O tuğyan geldi 
geçti. Bâzı defa, hattâ pek çok 'defa cezadan 
ziyade affın tesiri vardır. Affın kazandığı yer
ler vardır. Biz artık insan kaybetmek değil, 
insan kazanmak isteriz. Efendim, insanları fe
da etmek değil, millî dâvamızın içerisine in
sanlar sokmak isteriz. Bunun için diyorum ki; 
bu af kanunu kabul edilmelidir ve bilâtered-
düt kabul edilmelidir. Yalnız maddelerin arz 
edeceğim veçhile bâzı bir iki uygunsuz yerleri
ni gördük. Bunların tashihini rica edeceğim. 
Meselâ fer'an zimethal diyorsunuz. Çknkü bâ
zı hiyaneti vataniye cürümlerinde fer'an zi
methal tâbiri tuhaf bir meseledir. Varmı dır, 
yok mudur? Bilmem. Benim kanaatimce yok
tur. Bâzı işler vardır ki, burada meselâ ricali 
inkılâptan birine her hangi bir fert sövmüş. 
Meselâ geçen gün okuduğumuz veçhile bir ad
liye evrakında herifin ramazanda kafası du
manlanmış, tütsülenmiş, bunun üzerine hakkı
mızda bir fazla lâf sarf etmiş, bize küfür et
miş, «hay yerin dibine bastın, oraya toplanan
lar» demiş. Tuttukları gibi herifi İstiklâl Mah
kemesine dayamışlar ve üç sene ceza vermiş
ler. Sorarım şimdi efendiler; bu faili asli mi
dir, fer'an zimethal midir? Malûmuâliniz Ce
za Kanunnamesinin 45 nci maddesi mucibince 
faili asıl ile fer'an zimethal olanları ayırmak 
için, evvelâ bir fiilin failinin taallûku, ondan 
sonra cürmün safahatı muhtelif esi' itibariyle, 
teşebbüs edenleri ve teşebbüsü neticeye muk-
terin olup olmadığı aranılacak ve sonra o adam 
silâhlı mı imiş, yahut eline sopa mı almış? İşte 
bu gibi şeyler aranacaktır. Fer 'an zimethal 
olanlar meydana çıkacaktır. Bu adam da öy
le bir şey yok, faili asli yok ki, fer'an zimet
hal olsun. Bu bize söven adam da üç seneye 
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mahkûm, fer'an zimethal olan da üç seneye 
mahkûm. O biçare ne olacak? Sonra hapisha
nelerde iki sene, üç senedir, mahkûm olmuş, 
böyle sürünmüşler vardır. Meselâ İstiklâl Mah
kemesinin icrayı hüküm ettiği yerde birisi bi
risine dayak atmış ve İstiklâl Mahkemesine 
sevk edilmiş. İstiklâl Mahkemesi onu iki sene
ye mahkûm etmiş. Böyle adamlar tamamiyle 
mevcut. Şimdi bunlar ne olacak? İşte benim 
kanunda gördüğüm uygunsuzluklar bunlardır. 
Bunlara fer'an zimethal derseniz; o fiilin mür-
tekibi olmak üzere ahar bir adam olmak dazını. 

Bu sebebe mebni heyeti umumiyesi itibariyle 
kabul ettğimiz bu kanunda asıl bu biçareleri dü
şünmek lâzımgelir. Çünkü biz fer'an zimethal 
diye on beş sene ceza verdiğimiz bir adamı affe
diyoruz. Sonra bu Mehmed Şeref denilen herif 
oraya çıkmış maskaralık yapıyor, gürültü yapı
yor, bana sövmüş diye bu herifi götürmüşler, üç 
sene jıapsetmişler. Yahut iki sene ceza vermiş
ler. Buna yazık değil mi, efendim? Size çok 
yalvarırım. Binaenaleyh bu maddei kanuniyede, 
bu lâyihada işte fer'an zimethal sözüne bir şekil 
bulunuz, bir madde bulunuz ki, bu adamlar da 
istifade etsin. Bendeniz bir şahıs için bir mad
dei kanuniye teklif ettim. Meselâ Bitlisli iki 
şahıs mahkûm olmuş, mahkûm olan bu iki şahsın 
affını. Heyeti Âl iyenizden istedim. O kadar 
dikkat ettiğim halde fer'an zimethal olduğuna 
dair bir kayıt bulamadım. Bir maddeye de uy
duramadığım için mecbur oldum, bu teklifi ver
dim. 

Bendeniz derim ki; bu kanun Meclisi Âlinizin 
yapacağı işlerin en ehemmiyeti isidir. Meclisi Âli
nizde ehemmiyetli işlerin yapılması sırasıdır. 

Efendim, bilmünasebe arz edeyim. Dâvayı mil
limizin artık bütün dünyaca tanındığı saatleri 
yaşıyoruz ve bundan sonraki mesaimiz, millî 
dâvamızı bütün cihanın efkârı umumiyesi karşı
sında tamamiyle âdil ve hak dairesinde müdafaa 
etmektir. Bunu müdafaa ederken bizim karşımıza 
çıkacak dünkü düşmanlarımız, belki yarınki dost
larımız, en birinci söz olmak üzere bize diyecek
ler ki: Siz memleketinizde adaleti temin etmedik
çe biz size emniyet edemeyiz ve ilk iddiaları, ilk 
itirazları bu olacak. Onun için yarın biz kapitü
lâsyonları kaldırdık dediğimiz dakikada, onlar 
bize, gayet metin, kuvvetli hâkimlerle tedvir 
edilen ve daima metin kanunlara tâbi bir âdil 
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isteriz, derler ki; biz de o vakit işte adliyemiz, 
işte kanunumuz demeliyiz. Onun için Meclisi 
Âliniz, bu kanunu kabul ettiği tarihten itibaren 
meni'ekttii! /.eten kanayan sinesine bir merhem 
sürecek ve U:ui dağlanan efkârı yatıştıracaktır. 
inşallah dâvayı millimiz bundan sonra daha iyi 
bir cereyan alacak, zaten bundan böyle benim, 
memleketimizde, bu gibi isyan hareketi olmıya-
cağma imanım vardır. (Alkışlar) 

REİS — Bu mütalâat maddelere kalsın heyeti 
umumiyesiniıı kabulü veya reddi yolundaki mü-
talâatı serd edelim. 

EMİN B. (Erzincan) — Tîeis Bey siz hatip
leri lehte aleyhte olmak üzere tasnif etmiş ol
sanız daha iyi olur. 

REİS — Söz Heyeti Umumiyeye dair olsun. 
HÜSEYİN AVN.I B. (Erzurum) — Heyeti 

Y ekilenin vazife ve mesuliyetim.1 ait kanunun 
lııni müzakeresinde beş buçuk saat Heyeti Umu-
miyede maddelerden bahis- açıldı. Tefsir edildi 
ve tefsir ayrıca şerh edildi. Yanlış mâna verildi. 
O zaman maddeler hakkında müzakerenin ce
reyanını ihtar etmediniz. Şimdi, buna riayet et
menin sebebini anlıyamadım. 

REİS — Kürsüden indiğim zaman mebus sı-
i'atiyle cevap vereceğim. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Cevap 
veremezsiniz. • 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendiler mâ-
lûmuâlinizdir ki kanunlar ihtiyaçtan doğar. 
Bunu tevlideden saik ve ihtiyaç nedir? Evvel bc-
evvel bu ciheti görmek, tetkik etmek, maziye 
dönmek, mazi üzerinde tetkikat yapmak lâzım
dır. Maziyi tetkik ettiğimiz zaman şu hakayikm 
sendelediğini görürüz. Iiâdisei işgal tahakkuk 
etmiş, her tarafa akseylemiştir. Ahval ve vakayii 
bihakkin tahkikten âciz olan birtakım cühela 
müphem bir sis tabaka ti içinde kalmış ve hattı 
hareketini tâyinden âciz bulunmuştur. Bir ta
raftan işgal sahasında cebir ve şiddetle ferman 
ferma olmaya çalışan düşmanlarımızın bir ta
raftan düşmanlarımıza hoş görünmek istiyen ha
inlerin mel'un sadaları her tarafa aksetmiş, 
bir taraftan derin bir aşk ve alâka ile merbut 
olduğumuz büyük bir makamın hissiz küçük 
sadası acı acı ve baykuş sadası gibi, muhiti içtima
imize aksiendaz olmuş ve bir taraftan heyz 
ve kıyafette halkın arasına sokulan müfsit kim
seler halkı ifsat için hissivatı diniyelerini tah-
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rike çalışıyorlar. Bunlar yetmiyor gibi, bir ta
raftan da avuç avuç, kucak kucak altın sadaları 
etrafı çınlatıyor. Şimdi bu ahval ve şerait içe
risinde vaziyetini ve hattı hareketini tâyin et
mek için vakayii mahakemeden âciz olan biça
reler şaşırıyor, yoldan çıkıcı bir vaziyet alır
ken, mahakimi nizamiye, divanı harbler, istik
lâl mahkemeleri önüne geçiyor. Onlara birer sil
le, birer tokat, birer siyaset silsilesi vuruyor. 
Kanunun tarif ettiği vaziyete düşürüyor. İşte 
maziyi tetkik ettiğimiz zaman bu ahval ve bu 
hâdisat arasmda birtakım zavallıların bugünkü 
vaziyete düştüğü görülür ve bu kanun zanne
dersem bu ihtiyaç ile doğmuştur. 

Günahkârların günahlarından hesap sor
mak; mücrimlerin cürümlerinden hesap sormak, 
ceza vermek, nasıl icabı adalet ve siyaset ise, 
yanlışlıkla günah işliyenleri, hata ile eürme dü
şenleri affetmek şanı merhamet ve insaniyet
tir. (Bravo, sadaları) Gerçi merhamet ve insa
niyet bazan muzır olur. Fakat ekseri zaman 
müsmir ve müfidolmuştur. Bendeniz bu sene 
mezunen dairei intihabiyeme kadar gitmiştim. 
Ucu ta dairei intihabiyem olan Bitlis'e kadar 
yetişen Konya hâdisesini gördüm. Konya hâdi
sesi dolayısiyle oralara kadar nefyedilenlerin 
•ahvalini gördüm. Bunlar üzerinde yaptığım 
tetkikatla, sefaletleri karşısında bir insan sıfa-
tiyle ağladım. Tetkikatım bendenize şu kanaati 
verdi; şaşkın zavallılar, evet efendiler, her biri 
tarihî hayatında kırkar, ellişer sene isminin te
lâffuzundan bile hissi hürmet duydukları bir 
makamın tahrikâtiyle vukua gelen bir hâdise 
karşısında kül halinde, yalnız bir vaz'ı tevek
kül almışlar, bütün cürüm ve günahları bunun 
etrafında toplanıyor. Şimdi mücrim* bunlar mı
dır? Yoksa, o makam namına her tarafı iğva 
etmeye çalışanlar mıdır? Ah makamı mübarek! 
Senin namına ne cürümler, ne cinayetler işle
nildi ! 

SIRRI B. (İzmit) — Kendi de beraberdir. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Bendenizce 
asıl mücrim o zavallıların hissiyatı diniyelerini 
tahrik ederek, bu vâz'ı almaya mecbur edenler
dir. Binaenaleyh, onlardan ekserisi cürmünün 
cezasını çekmiş, müstahak olanlar cezayı seza
sını bulmuştur. Bu kısmın da hesabını görecek 
günler bimennihi taalâ yaklaşmıştır. İğvaatla 
bu yanlış, bu fena vaziyete düşenleri affetmek, 
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kannndn gösterildiği veçhile Sakarya zaferi na
mına bir zekâtı zafer oluyor. İşte bu kanunun 
bu kadar mühim makasıdı vardır. Binaenaleyh 
bendenizin bunlar hakkındaki temenniyatım 
esasen zaittir. Çünkü, Meclisi Âlinizin affet
mek, merhamet etmek, adalet göstermek, esa
sen samlıdandır. (Alkışlar) 

REİS —- Efendim, heyeti umumiyesi hakkın
daki müzakerenin kifayeti hakkında dört tak
rir vardır. (Kâfi sadaları) Eğer aleyhinde söz 
söyliyecek varsa... (Aleyhinde söz söyliyecek 
yoktur, sadaları) Heyeti umumiyesi hakkında 
müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 
Heyeti umumiyesi hakkında müzakere kâfi gö
rüldü. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Maddelere geçildi. 

NAFİZ B. (Canik) — Reis Beyefendi, en
cümen namına söz istiyorum. 

Hiyaneti vataniye raücrimininden bir kısmınm 
aflarına dair Kanun 

MADDE 1. — İstiklâl mahkemeleri ile ma-
hakimi nizamiye ve divanı harbler tarafından 
hiyaneti vataniye cürmünden dolayı mahkûm 
ve maznun bulunan bilcümle müteşebbis, fer'an 
zimethal olanlarla tahrikat ve teşvikâtı fiilen 
fesada iktiran etmiyen muharrik ve müşevvik
ler - hukuku şahsiye baki kalmak üzere - affe-
dilmiştir. Ancak eczayı vatandan bir kısmının 
tefrik veya ecnebi bir devlete iltihakına sây 
edenlerle halen memaliki ecnebiye veya bil âdı 
meşguled«e bulunan eşhas bu aftan müstesnadır. 

ENCÜMEN NAMINA NAFİZ B. (Canik) 
— Efendim Hiyaneti Vataniye Kanunu ahkâmı. 
ahkâmı umumiyei eezaiyemize tatbikan tanzim 
edilmemiştir. Malûmuâlileridir ki, kanunu ce
zada müteşebbis ve fer'an zimethaller için bir 
madde tertibedilmiş ve bilûmum cemimin mü
teşebbis ve fer'an zimethalleri o maddeler mu
cibince cezalarını görmüşlerdir. Halbuki, Hiya
neti Vataniye Kanununda faili asliler için ayrı, 
fer'an zimethal olanlar için ayn, müteşebbis ve 
muharrik olanlar için de ayrı ayn maddeler 
tanzim edilmiştir. Binaenaleyh Af Kanununda 
yalnız fer'an zimethaller demek mânayı şümu-
liyle müfidolmadı. Onun için maddeye birkaç 
kelime daha ilâvesine encümen mecbur- oldu. 
O da; «Müteşebbis ve muharrikler...» maiûmu-

.1337 C : 1 
âlinizdir ki, Hiyaneti Vataniyle Kanununun bi
rinci maddesinde haini vatan kime itlâk edilir, 
bu tâyin edilmiştir ve onun cezası da ikinci 
maddede tâyin edilmiştir. Biz bu ikinci madde 
ile hiyaneti vataniyede faili asli olanları halen 
afta bir mâna görmedik. Yani vaziyeti umumi
yei esasiyenin henüz umumi bir af ile kabili tev-
fik bir halde bulunduğuna kanaat hâsıl etme
dik. Onun için faili aslileri istisna ettik. 

Bir de yine bu kanun mucibincte faili asli 
derecesinde cezaya müstahak görülen, tahrikat 
ve teşvikâtı fiilen fesada iktiran etmiş muhar
rik ve müşevvikler vardır. Mahımuâliniz bun
lar da faili asliler kadar mühim ve haizi ehem
miyettir. Yani mühim mücrimlerdir. Bir muhi
te giderek, oradaki masum halkı envai ifsadat-
la tahrik etmiş ve tahrikatı neticeye iktiran 
ederek, o muhitte fesat çıktıktan sonra - ben
denize kalırsa - faili asliden ziyade fesadı teş
vik eden muharrik ve müşevvikm mesul olma
sı lâzımgelir. Şu hale nazaran, halen bunların 
da affına istisna ettik. Şimdi kanunun birinci 
maddesinde gerek mahkûm olsun, gerek maz
nun olsun, faili asli olmıyarak, fer'an zimethal 
bulunanlar, bir de müşevvik ve muharrik bulu
nanlar, fakat teşvikat ve tahrikatları hiçbir ne
ticeye iktiran etmemiş kimseler affedilmiştir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) -^ Müsaade bu
yurursanız bir şey sorayım. 

NAFİZ B. (Canik) — Müsaade buyuran bi
tireyim de ondan sonra. Birinci maddenin niha
yetinde iki maddei istisnaiye vardır. Bu da ben-
denizce hiyaneti vataniyeden ziyade kanunu 
umumii ceza ahkâmına tevfikan tecrimleri lâ
zım olan kimselerdir ki, birçokları Hiyaneti va
taniye Kanununa tevfikan tecrim edilmişlerdir. 
Bu, her iki kanunda da caizdir. Çünkü ikisinin-
de ahkâmı cezaiyesi vardır. Bir de memaliki os-
maniyenin bir cüzünü Anavatandan tefrik etmek 
veyahut ecnebi bir devlete iltihakına sây etmek 
fiilidir. Bu, malûmuâliniz esbabı mucibe mazba
tasında arz edildiği veçhile zamanın ilcaatı ola
rak, yer yer hadis olan vakayiden büsbütün ay
rı bir vaka olup zamanlardan beri beslenilmek
te olan fikri hainanenin neticei yegânesi oldu
ğundan, şu af içerisine bunların da duhulü hiç
bir vakit akıl ve mantığa muvafık olamıyacaği 
cihetle, bunlar istisna edilmiştir. Birinci fıkrai 
istisnaiye bunu muallendir. ikinci kısım, mema-
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liki eenebiyede veyahut bilâdı meşgulede bulu
nan mahkûmlar yahut gıyaben mahkûmlar. Ma-
lûmuâliniz, gerek istanbul'da ve gerek Yunan 
işgali altında bulunan yerlerde şu memleketin 
safiyetinden ve kısmen cehaletinden istifade ede
rek, milleti ve memleketi hakiki bir badireye sü-
rükliyen amili yegâne, müfsit kimseler vardır. 
Bunlar hiçbir vakit göğüslerini gererek, nıah-
kemei adalete gelip cezalarının hesabım, fiilleri
nin hesabını vermemişlerdir. Bunlar el'an hali 
firarda, el'an memleketin menafii aleyhinde tah
rikatta devam eylemektedirler. Bunun için ka
nun bu gibi eşhası da dairei affından istisna et
miştir. Bu kanunun dairei şümulünden yekna-
zarda hariç kalmış gibi görünen bâzı aksamı, Şe
ref Beyefendi biraz evvelki beyanatlarında işa
ret buyurmuşlardı. Ona kısaca cevap vereceğim. 
Kanunsuz yapılmış, kanunun dairei şümulünden 
hariç kalmış olan esasatı kanun dairesinde tas
hih etmek, yani kavanini mevcude ile tashih et
mek veyahut böyle Af Kanuniyle tashih etmek 
imkân dâhilinde değildir. Hıyaneti vataniye Ka
nununun birinci maddesindeki tarif at a nazaran, 
hıyaneti vataniye gayet ehemmiyetli bir cürüm
dür, fakat "her şeyi şâmil bir cürüm değildir. 
Hiyaneti vataniye demek «Büyük Millet Mecli
sinin meşruiyetine isyanı nmtazanımm kavlen 
veya fiilen veya tahriren muhalefet veya ifsa-
datta bulunan kesan...» Malûmu devletleri fiilin 
isyanı mutazammm olması lâzımdır. Yani her 
fiil; isyanı mutazammm olamaz. Şeref Beyin de
min buyurdukları gibi Büyük Millet Meclisinin 
mevcudiyetine küfreden bir adam Hiyaneti va
taniye Kanununun daire şümulünden hariçtir. 
Hiyaneti vataniye Kanunu ile teerim edilmesi 
imkân haricindedir, fakat geçirdiğimiz zamanın 
nezaketini nazarı ehemmiyete alırsak mahakimi 
fevkalâdeden ve gerekse kanunun medlulünü ve 
şümulünü tamamen anlamıyan bâzı mercilerden 
bu gibi eşhas mahkûm edilmişlerdir. İşte esasen 
şu kanunu icabetti ren ahval içerisinde bu gibi 
ahval de mevcuttur. Şimdi meselâ Büyük Millet 
Meclisine veyahut alelıtlak inkilâbm müstesna 
simalarından birisine vâki olan bir italei lisan 
diyelim veyahut vâki olan lisandarazlık ki, hiç
bir vakit bu kanunun münderecatına muvafık 
olmadığı için, zikredilen faili asli gerek fer'ân 
zimethal gerek müteşebbis, gerek muharrik hiç
bir zaman bunların içerisine ithal edilemiyece-
ğinden, acaba bu gibiler kanun dâhilinde rai ka

lacaklar, yoksa haricinde mi kalacaklar? Evet 
bu gibiler alelıtlak bu affın dairesi şümulü da
hilindedir. bu münasebetle tekrar hatırlatmak 
isterim ki ; yalnız kanunun dairei şümulünden 
haricolması lâzım gelen bâzı mevaddı basitenin 
Hiyaneti vataniye Kanununa tevfikan teerim 
edilmesinden sarfınazar, Konya, Yozgad ve daha 
diğer hâdiseler arasında gürültü içinde, «alâka
dardır» diye tutulmuş, gönderilmiş kimseler var
dır ki, bunlar hakkında umumi ve şâmil bir ke
lime mevcut değildir. 

Yusuf Ziya Beyefendinin buyurdukları gibi, 
Bitlis taraflarında menfi olan eşhas tamamiyle 
hakiki bir' muhakeme neticesinde mahkûm edil
miş eşhas değillerdir. O kargaşalık zamanında 
memlekette sükûneti temin edebilmek için ale
lıtlak tutulup gönderilmiş olan kimselerdir. 
Bunlar kanunun mevaddı mahsusasma nazaran 
mahkûm edilmemiştir, diye bu kanunun haricin
de kalması,, bittabi caiz değildir. Ancak şu ka
nunun tatbikatı esnasında şu noktanın nazarı 
itibara alınması lâzım gelir ki ; faili asliler bir; 
teşebbüs ve tahrikleri neticeye iktiran eden kim
seler iki; bunlar müstesna olmak üzere, Hiyane
ti vataniye Kanununa tevfikan teerim edilmiş 
olan kimseler kanunun affı dairesi dahilin
dedir. Bunun için kanuna daha şâmil olarak, 
bir şey bulamadık. Bi'raz evvel arz ettiğim 
gibi, kanun da, ancak kanun dairesinde vuku-
bulan hareketleri tasrih ediyor. Tasrih değil, af
fediyor Başka bir şey ilâve etmek. Hükümet 
namına kanunsuzluklar yapıldığını kabul et
mek demektir. Yalnız bu gibi kanunsuzluk 
mevcutsa kanunun esnai tatbikinde onlar 
da ref'edilmiş olacaktır. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Kf endim, Hi-
haneti Vataniye Kanunu yalnız Büyük Millet 
Meclisinin mevcudiyetine taaruz eden ceraime 
ait değildir. Benim bildiğim... Kanunu mah
susunda olduğu veçhile, Devletin kuvayi mad
diye ve mâneviyesini kesre teşebbüs edenlere 
de şâmildir. Samsun Rüsumatında kırk elli 
bin liralık bir ihtilastan dolayı mahkûm edil
mişler var. Bu efendiler de bu hükümden do-
1 ayı müstefidolacaklar mı 1 Olacaklarsa Ha
zinenin hukuku ne, olacak? Bir; ikincisi, Yoz
gad isyanında usatı teşkil eden eşhas Ziraat 
Bankasının elli bin lira parasını almışlardır. 
Bu adamlar takibatı kanuniyeden her ne se
bepten ise tecil olunarak bir tarafta otur-

73 



t : 124 8.12 
maktadırlar. Acaba hükmedilen elli bin lirayı | 
Hükümet aldı mı? Almadıysa onlar da affe
dilerek, hukuku Hazine zayi olacak mıdır? ü ç ; 
her hangi bir suretle müteşebbislerin affolun
duğu anlaşılıyor. Ne dereceye kadar olanlar 
affedilecek? Bu mesele havada kalmaktadır. 
Müteşebbis sıfatiyle, bendenizin anladığım, 
köyleri basanlar, adam öldürenler, köyleri so
yanlar, köydeki birtakım adamları isyana sü-
rükliyenler, bunlar da müteşebbistir. Bunlar 
affolunuyor mu? Oluyorsa katilden dolayı olan 
mesuliyetleri ne oluyor? Karışık nıkat var
dır gibi, geliyor bendenize... Binaenaleyh bu 
nıkat tenevvür etmedikçe bu kanunun lehin
de rey verebilmek bendenizin vicdanıma mu
halif kalır. Binaenaleyh affolunmıyaeaklar, 
afffolunacaklar tamamiyle birbirinden ayrı ayrı 
görünmelidir. 

NAFİZ B (Canik) — Efendim, Samsun 
Rüsumatında olan suiistimalin faillerinin is
tiklâl mahkemesince mahkûm edildiğini işit
tik. Hangi esasata tevfikan tercim edildik
lerini bilmediğimizden, onlar hakkında bir mü
talâa dermeyam hâlâ mümkün değildir. Yal
nız beyefendi buyurdular ki ; Hazinenin hu
kuku ne olacak? Malûmuâliniz, affı umumi ve
yahut affı hususi Devletin emniyet ve asayi
şine taallûk etmesi itibariyle hukuku umumi-
yeyi teşkil eden kısma aittir. Binaenaleyh her
hangi ceraimden hâsıl olan hukuku şahsiyeyi 
devlet affetmez ve esasen affedemez. Hukuku 
dâhilinde değildir. Eğer affedecek olursa âde
ta, Ali'nin hakkını Veli'ııin affetmesi demek 
olur ki bu, katiyen muteber değildir. Huku
ku Hazine de hukuku şahsiye demektir. Bunun 
affa. dâhil olup olamıyacağılm bilmiyorum. 
Yalnız bildiğim, hukuku, şahsiye, her hangi 
veçhile olursa olsun, affedilemez. İkinci kısım 
Yozgad kısmıdır ki ; o da aynen hukuku şah
siyedir. Binaenaleyh affa dâhil değildir. Hu
kuku şahsiye her halde af haricinde kalır. 

Müteşebbis ve muharriklere gelince; İran
'ların teşebbüsat ve tahrikatı fiile iktiran et
mişse bunlar da affın haricinde bırakılmıştır. 
Şayet fiile iktiran etmemiş ise bunlar affın dai-
rei şümulüne ithal edilmiştir. Meselâ üç beş ki
şi bir araya gelmiş, falan gün falan yerde 
Büyük Millet Meclisinin meşruiyetine isyan 
edelim, bunun için şu gibi esasa t dairesinde ha-
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reket eyliyelim. Silâhı falan yerden alalım, 
diye aralarında bir teşebbüs vâki olmuş ve fa
kat teşebbüsleri o anda bastırılmış ise bunlar 
afta dâhildir. Bu anda bastırılmışsa, yani hiç
bir fiil vukua gelmemiş, teşebbüs halinde, ta
savvurdan ibaret kalmışsa; eğer o teşebbüs fii
le iktiran etmiş ise; yani isyan halinde tecelli 
etmiş ise; o vakit teşebbüsten çıkmış, fiile ik
tiran etmiştir. İşte bu gibiler de aftan hariç
tir. Faili asliler başkadır, feri'an zimethaller 
başkadır. Bunların maddesi değişir. Müteşeb
bisler hakkında ayrıca madde vardır. Madde
ler tek tek mütalâa edilmiş ve ona göre tanzim 
edilmiştir. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) — Efen
dim, mesele yozgad meselesinde on iki kişi bir
leşmiş, Kelâmıkadim üzerine yemin ederek, 
her biri bir vazife deruhde ve ayrı, ayrı yer
lerde ifayi vazife etmişler; her ne sebebe meb-
ni ise haklarında bugüne kadar takibat yapıl
mamış, binaenaleyh bunların da bu kanunun 
ahkâmından istifade etmeleri lâzımgeliyor. 
Böyle bizzat icrayi hiyanet eden ve kelâmulla-
ha yemin ederek gayei milliye aleyhine çalışan
lar kalacak mıdır? 

NAFİZ B. (Canik) — Arzu ederseniz mü
teşebbislerin affa dâhil edilmemesi için bir tak
rir verirsiniz. Heyeti Celile' de tensip buyu-
rursa, bunları da aftan istisna, buyurur. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim, kanunun lehinde bulunan 
arkadaşların 'alkış]andığını görerek, (büyük bir 
•sukutu ıhayade uğradım. Çünkü bendeniz bu 
İkamın ile arzu ettiğimiz affı temin edemiyece-
ğimize kaani ibulunımaktayım. Müsaade buyu
rursanız esbabı mueibesini arz edeyim. Bir de
fa bu kanım tertibi itibariyle, Büyük Millet 
Meclisinin tarihi teşekkülünden ibu zamana ka
dar hıyaneti 'vataniye cürmünden mahkûmiyet 
ve maznuniyetin ne şekilde cereyan edeceği hak
kımda malûmatı iptidaiyenin {bile bulunmadığv 
bir zamanda yazılmıştır. Meselâ deniliyor ki; 
istiklâl Mahkemeleri, mahalkimi nizamiye, Di
vanı ibaılbler tarafından mahkûm ve maznun 
kaydını şimdilik, bırakıyorum bilcümle müte
şebbis ve fer'an zimethal olanlar; efendim ah
kâmı Ikanuniyemiz mucibince her hangi bir maz
nuna, tâbiri umumisiyle bir mücrime müte
şebbis diyebilmek için iki karar lâzımdır. Fer'an 
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zimethaiödemek, için iki 'karar lâzımdır, ya müs-
l'aııtikin Ma ettiği tahkikat neticesinde lüzumu 
muhakeme kar?aiT veyahut muhaikemenin neti
cesinde ihü'kmü mutazammın ibir karar. Halbuki 
divanı harblerin ibir mustantıkı yolktur. İstiklâl 
matikenıel erinin bir mustanıtıkı yolktur. Hattâ 
Hiyaneti Vataniye Kanunu mucibince tahkikatı 
iptidaiye bir mustantık yediden geçmemiştir. Ya
ni hiyaneti .vataniye cürmünden dolayı mahkûm 
olanların dâvasını görecek mahakimin mercii tah
kikatı olacak,bir mahal yoktur. O halde fer'an 
zimethal tâbiri arıealk bunların verdiği hüküm
lerde ımusarrah olabilir. Onun için maznunla
rın müteşdbibis ve fer'an zimetha'l olduklarına 
dair bir kaydolmadikça bu müteşebbis kaydı
nın ve fer'an zimethal olanların, ancak mah
kûmlara şamil olması lâzımge'leceğkıi zannedi
yorum. Ondan dolayı maznun 'kelimesi kaldı
rılmalıdır. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Müteşe'bbis kelimesi 
'burada neyi kasdeöiiyor Beyefendi1? 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Müteşelbbis.;. Efendim aynen oku
yorum : «Bir kimse »bir cinayet ikamı t asm im. 
edip vesaiti mahsusa ile icrasına bedi edip de 
yediihtiyarında olmıyan esbabı mania haylû-
letiyle ol cinayetin husulüne muiktazi ef'ali ic
raya 'muktedir olamamışsa müteşebbis olur.» 
Onun için efendim ibu kanunun maznunlar hak
kında kaıbiliyeti tatıbikiye'si yoktu». Divanı 
barlbler, Tüıl'hassa kavanini m eriyenin icabet
ti ğr inceliklere vâkıf olmıyan divanı harbler, 
aletilak madde 'bile tasrih etmiyerek bâzan ce
za tâyin etmişlerdir ve çok kimseler bu şekilde 
mahkûm bulunuyorlar. Bundan maada İstiklâl 
mahkemeleri bile ita etmiş oldukları hükümde; 
«Hiyaneti vataniyesi sabit olduğundan şu kadar 
sene küreğe konmuştur.» diye hüküm vermiştir. 
Ve hiçbir zamana da faili asli olduğunu fer'an zi
methal olduklarını - her vakit demiydim, ekseri
yetle - kaydetmemişlerdir. O halde gerek istiklâl 
mahkemesinin, gerek divanı harbi erin verdiği 
hükümlerde fer'an zimethal kaydı yoksa ahkâ-
mA. umumiyeye tebaan bunları faili asli telâkki 
edip mahkûm etmek lâzımgelir. Halbuki bizim 
maksadımız bu değildir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Neticei hüküm
den fer'an veya aslen zimethal olduğu anlaşılır. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Efendi hazretleri, kesbi katiyet et-
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iniş olan bir hükmün maksadını tâyin etmek biz
zat hükmü veren hâkime bile ait değildir. Onun 
için bu kanunda kasdedilen aftan husule gele
cek menfaati umumiye yerine bendeniz zanne
diyorum ki, bilâkasıt haksızlıklar vâki olacak
tır. Onun için bendeniz tekrar ediyorum. Eğer 
bu kanunu mahkûmlara teşmil edecek olursak, 
mahkûmların mahkûmiyetlerini mutazammın 
ilâmlarda fer'an zimethal olduklarına dair bir 
kayıt ve maznunların fer'an zimethal oldukları
na dair bir kararname bulunmamak noktai na
zarından kabiliyeti t atbikıyesi olmıyacak ve ma
atteessüf bu kanundan istediğimiz gibi istifade 
edilmiyecektir. Mümkün ise bu kanun Adliye 
Encümenine iade edilsin, tekrar bu noktalar 
müzakere olunsun; efradını eâmi, ağyarını mâni 
bir şekle konulsun. (Muvafık sadaları) 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, malûmuâli-
niz Heyeti Aliyelerinde affa dair bir kanaat iz
har edilmiş olduğundan, mukaddema o maksa
da matuf olarak, birkaç encümenin iştirakiyle 
tanzim edilen bir lâyihanın veyahut mazbatanın 
esnai müzakeresinde bunun kabiliyeti tatbikı-
yesi olmadığını ve onun yerine şunun mevkii mü
zakereye vaz'mı bendeniz teklif etmiştim ki; ilk 
teklif sahibi bendeniz idim. Orada Refik Sev-
ket Beyin buyurdukları esasat, yani mahkûmlar 
fer'an zimethal oldukları Ihalde affedilir. Fakat 
maznunlar hakkındaki muhakeme tesri edilir. 
Encümen esnayı müzakerede bu hususu nazarı 
dikkate almıştır. Bu sırf idari bir meseledir. Bi
naenaleyh hiyaneti vataniye maznunlarının ev
rakının veyahut muhakemesinin tesrii için bir* 
madde koymak zaittir. Çünkü zaten hiyaneti va
taniye ceraiminin bidayet mahkemeleri tarafın
dan yirmi günde intacedilmesi mecburiyeti ka-
nuniyesi vardır. Binaenaleyh bu kanunu ikinci 
bir maddei kanuniye ile teyidetmek lüzumsuz
dur, denildi. Şimdi Refik Şevket Beyefendinin 
buyurdukları birinci madde mündereeatmdaki 
maznunlara geliyorum : Biz; pekâlâ takdir edi
yoruz ki, hiyaneti vataniye ceraiminin usulü mu
hakemesi ne suretledir? Ve kitabı da elimizdedir 
ve kanun yapılırken biz de burada bulunuyor
duk. Kanun ka-vaidi umumiyeye tevfik edilme
miştir'. Fakat, kanun tanzim ederken, Refik Şev
ket Beyle yanyana oturuyorduk ve bunu bili
yoruz. Usulü muhakemesi nasıldır ve ne yolda
dır?. Yalnız biz demiyoruz ki, maznunlar alelıt
lak, bu kanun ilân edilir edilmez bırakılsın. Bu, 

76 -



î : 124 8.12 
imkân dâhilinde değil. Eğer §u Af Kanununu 
yalnız mahkûmlara teşmil edip de maznunlan 
istisna ederseniz, eşeddi, kanundan istifade et
tirip ehaffı terketmek demektir. Çünkü maznun, 
mahkûma nispeten hiçtir, Çünkü teşebbüsü ne
ticeye iktiran etmemiştir. Binaenaleyh Refik 
Şevket Beyin kendi dairei vekâletlerine ait bir 
vazifedir ki; şu kanun neşredilir, edilmez, hiya-
neti vataniye maznunları hakkındaki mahakâ-
matm tesri ettirilmesini ve netaiç ne suretle te
celli ederse ona göre kanun ahkâmını o maz
nunlar hakkında derhal tatbik edilmesi lâzım
dır. Binaenaleyh bu teklifin kabiliyeti tatbikıye-
si vardır. Neticede, fer'an zimethal olduğu ta
hakkuk ederse onlar bırakılır. 

İkinci bir mesele daha var. Buyurdular ki; 
ilâmlarda faili asli, müteşebbis zikredilmemiş-

. tir, binaenaleyh tatbikinde müşkülât vardır. 
Efendiler faili asliler kanunda idam cezasına 
müstahaktır ve faili asli olanlar zaten çoktan 
gitmişlerdir. Binaenaleyh kanunlar ilâmında 
münderiç olmasa bile, şu zikredilen kanunun 
mevaddı ahkâmından birisine tâbidir. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim Nafiz Bey biraderimiz zan
nederim bendenizin derhıeyan ettiğim mütalâayı 
itiraf etti. Yani bu kanunun kabiliyeti tatbikiyesi 
olmadığı kabul, binaenaleyh maznunların mah
kûm mevkiinde konulmasını talebetti. O halde 
bendenizce bu mesele bizzat mazbata muharriri 
beyin ifadesiyle hallolundu. 

Saniyen bir teklifi daha var ki; kanun çıka
cak, maznunlar mahkûm olacak,mahkûm olduk
tan sonra affolunacak. Bu şekilde mesele ilâni-
hayo devam eder. Böyle şey olur mu! 

Sonra diyor ki; faili asliler idam edilmiştir. 
Faili aslilerden gıyaben mahkûm olan var, son
ra; faili asli olduğu anlaşıldıktan sonra esbabı 
muhaffefe dolayısiyle cezası tahfif edilenler 
var. Binaenaleyh, bu da varit değildir. Bende
niz rica ediyorum; arz ettiğim hususa dair da
ha diğer bir takrir varsa eiriz ve amik tetkik 
edilmek, bâzılarını müstefidedip bâzılarını müs-
tefidetmemek, gibi haksızlığa meydan verme
mek üzere bu kanun tekrar encümene gitsin, 
encümen de tetkik ettikten sonra burada yeni
den müzakere ederiz. 
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NAFİZ B. (Canik) — Efendim, affı umu-

mi esnasında, daha evvel de, bunun emsali pek 
çoktur. Yani fer'an zimethal veyahut v bu
na mümasil olanların cezası affedilmiştir. 
Bu yalnız nasıl tecelli eder? Meselâ alel
ıtlak mahkemeye giden bir mücrimin mah
kemece evrakının mebdeinde bunun faili asli 
veya zimethal olup olmadığı sabit olmak için 
mahkeme üç, beş şahit dinler ve bunun fer'an zi
methal olduğuna kanaat hâsıl eder etmez, mah
keme derhal kararını verir ve fiilde fer'an zi-
methaldir, affa dâhildir, der. 

REİS — Efendim, meselei mütekaddimeyi 
arz edeceğim; Refik Şevket Bey, kanunun kabi
liyeti tatbikiyesini tesbit için encümene iade
sini talelj>ettiler. Encümen mazbata muharriri 
bey de lizımgelen cevabı verdiler. Şimdi mad
denin esasına mütaallik tadilnameler ayrıca 
mevcuttur. Maddenin encümene iadesi hakkın
daki takrirleri reyinize arz ederim ve bunları 
kabul etmediğiniz takdirde müzakereye devam 
ederiz.- (Gürültüler) 

Riyaseti Celileye 
Kanun maksadı temine kâfi değildir. Encü

mene iadesiyle yeniden tetkikini teklif eylerim. 
Yozgad Mebusu 
Süleyman Sim 

REİS — Şimdi bu meselei mütekaddimedir. 
Maddenin encümene iadesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Maddenin encümene iadesi 
ekseriyetle kabul edildi. Madde encümene gidiyor. 

Efendim, tansip buyurursanız tadilnameleri 
de heyeti ımecmuasiyle encümene verelim. Zaten 
teklif te böyledi. Encümen de maddeyi yeni bir 
şekilde getirsin. Madde melf uf atiyle beraber en
cümene verilmiştir. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) ,— Karan
lıkta tadilât olmaz, (gürültüler). 

REİS — On dakika teneffüs. 
Efendim bir meselei mühimme hakkında hafi 

celsenin akdi talebini havi bir takrir vardır. 
Hafi celse akdedeceğiz. 

(Saat 3 sonra) 



(ikinci Celse hafidir) 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 6,40 

REÎS — Birinci Reisvekıli Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTÎP : Mahmud Sail B. (Muş) 

CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — 
Efendim, müsaade buyurulur mu! Encümen Af 
Kanunu hakkındaki mütalâasını bitirdi... Rüfe-
kayı muhteremeden çok rica ederim, vakaa vakit 
de daraldı... Fakat deminden alkışlarla kabul 
buyurduğunuz Af Kanununu tekrar encümene 
havale buyurmuştunuz. Biz de vazifemizi ikmal 
ettik ve yine huzuru filinize kanunu getireceğiz. 
Çok rica ederiz. Belki müzakeresi bir kaç dakika
nızı alacaktır. Lâkin hiç olmazsa bugün mahpes-
lerde inliyen birçok kimseleri 48 saat evvel 
kurtarmış olacağız. Onun için bu meseleye beş 

on dakikanızı hasır buyurmanızı rica ederim 
(Ekseriyet yok sesleri) Ben vazifemi yapıyorum. 

REİS — Encümenin teklifini tatbik etmeyi 
arzu ederiz bir şartla; ekseriyet olsaydı... Müza
kereye devam edecek ekseriyetimiz yoktur. Bina
enaleyh tensib buyurursanız bu meseleyi Cumar
tesi gününe talik edelim... 

Yarın Cuma namazından sonra Hafız Hüse
yin Efendi tarafından Meclisi Âlide mevlidi Şerif 
kıraat edilecektir. Âzayi kiramın malûmatı olsun. 

Cumartesi günü aynı ruznameyle içtima et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

(6,45 sonrada İçtimaa nihayet verildi) 
* 
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Gazianteb ahalisine muavenet hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Celâleddin Arif B. (Erzurum), Ali Süruri 
Ef. (Karahisarı Şarki), Mehmed Akif B. (Bur
dur), Osman B. .(Lâzistan), Celâl B. (Trabzon), 
Ragıb B. (Gazianteb), Hasan Sıddık B. (Van), 
Mehmed B. (Eskişehir), ibrahim B. (Karasi), 
Celâl B. (Gene), Nusrat Ef. (Erzurum), Meh
med Vasfi B. (Karahisarı Şarki), Şükrü B. 
(Canik), Mazhar B. (İstanbul), Vehbi 13. (Ka
resi!), Haydar B. (Van)', Necmeddin B. (Siird), 
Haydar B. (Kütahya), Besim Atalay B. (Kü
tahya), Emir Pş. (Sivas), Osman Nuri B. 
(Bursa), Hafız Mehmed B. (Trabzon), Saded-
din B. (Menteşe), Necati B. (Erzurum), Fah-
reddin B. (Kars), Ali Rıza B. (Kars), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Sadık B. (Kırşehir), 
Mahmud Said B. (Muş), Akif Ef. (Battım), 
Zülfü B. (Dfyarbekir), Hafız Hamdi Ef. (Biga), 
Şerif B. (Sinob), Haşini B. (Çorum), Hasan 
Basri B. (Karesi), Mehmed Salih Ef. (Erzu
rum), Cavid B. (Kars), Refik Şevket B. (Sa-
ruhan), Numan Ef. (İstanbul), Haydar Lûtfi 
B. (İçel), Ruşen B. (Gümüşane), Hasan Hayri 
B. (Dersim), Ali Vâsıf H3. ('Gene), Halkkı B. 
(Ergani), Kadri B. (Diyarbeıkir), Mustafa Lût
fi B. (Siverek), Ali Ef. (İçel), Şükrü B. (Bolu), 
Ata B. (Niğde), Emin B. (Ergani), Rasih Ef. 
(Antalya), Reşad B. (Saruhan), Ali Ulvi B. 
(Burdur), Doktor Fuad B. (Bolu)k Hafız İb

rahim Ef. (İsparta), Celâl Nuri B. (Gelibolu), 
Abdullah Ef. (Bolu), Hilmi B. (Ankara), Şe
ref B. (Edirne), Hacı Nuri B. (Siird), Abdür-
• rahman Lâmli Ef. (Gazianteb), Âlim Ef. 
(Kayseri), Rıza Vaımk B. (Sinob), Arif 
B. (İstanbul), Ali B. (Kauahisarı Sahib), 
Derviş B. (Mardin), Hamdi Ef. (i)iyarbekir), 
Hacı Alımed Hamdi Ef. (Muş), Ali Fethi B. 
(İstanbul), Osman Kadri B. (Muş), Yahya 
Galib B. (Kırşehir), Feyyaz Âli B. (Yozgad), 
Faik B. (Edirne), Haindi B. (Ertuğrul), Ali 
Rıza B. (İstanbul), Cevdet B. (Kütahya), Dr. 
.Suad B. (Kastamonu), Tevfik Rüşdü B. (Muğ
la), Hacı Garib Ağa (Malatya), İsmail B. (Er
zurum), liüsteııı B. (Oltu), Ilamid B. (Biga), 
Muştala Durak B. (Erzurum), Operatör Emin 
B. (Bursa), Mustafa B. (Karahisarı Şarki); 
Hüseyin Avni B. (Kozan), Hasan Fehmi B,-
(Gümüşane), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Ahmed 
Nuri Ef. (Batımı), Neşet' B. (Istanibul), Ali: 
Vefa B. (Antalya), Mustafa Kemal B. (Ertuğ-
rul), Sırrı B. (İzmit), Şevki B. (İçel), Esad 
Ef. (Aydın), Dr. Refik- B. (Bayezid), Dr.. 
Adnan B. (İstanbul), Mehmed Necati Ef. (Lâ
zistan), AH Cenani B. (Gazianteb), Süleyman 
Sırrı B. (Yozgad), Kadri B. (Siird), Emin B. 
(ErziııcaıC * 

Şakir B. (Ankara), Hacı Bekir Ef. (Konya), 
Yasin B. (Oltu), Emin Ef. (Aydın, Ömer Veh
bi Ef. (Konya), Derviş B. (Bitlis), Tufan B. 
(Hakkâri), Mustafa B. (Gümüşane), Sabri B. 
(Kastamonu), Said B. (Kângırı), Salih Ef. 
(Siird), Sırrı B. (Ergani), Arif B. (Bitlis), 
İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), Hüsnü 
B. (Bitlis), Ziya B. (Kângırı), Sadullah B. 
(Bitlis), Seyid Hüseyin B. (Erzincan), Şev-

(Kanunu reddedenler) 

ket B. (Bayezid), Mehmed Nadir B. (İsparta), 
Ram iz B. (Dersim), Mehmed Vehbi Ef. (Kon
ya), Hasan Ef. (Denizli), Tahir Ef. (Kângırı), 
Hacı Atıf Ef. (Ankara), Yusuf Ziya B. (Bit
lis), Resul B. (Bitlis), Hacı Mustafa Ef. (An
kara), Tevfik B. (Van), Rüşdü B. (Ergani), 
Vehbi B. (Bitlis), Ali Haydar B. (Gene), Besim 
B. (Kastamonu). 

(Müstenkif) 

Mehmed B. (Biga) 
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T. B. M. M. Matbaam 


