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B İ R İ N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,35 

REİS — Reiaisâni Âli Fuad Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), İbrahim Hakkı Bey (Mardin) 

REÎS — Efendim! Celseyi açıyorum. Zaptı. 
sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve aynen kabul olumdu. 

Nevahi Kanunun elde müzakere edilecek me-
vaddı olmadığından Kanunu Cezanın 203 ncü 
maddesinin tadili hakkındaki teklifi kanuninin 
müzakeresine devam olunarak birinci madde na
zarı dikkate alınan takrirler mucibince tadil edil
mek üzere encümene havale edilip teneffüs için 
Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Riya

setlerinde bilinikat birinci maddenin encümenden 
gelen şekli muaddeli aynen ve ikinci madde Canik 
Mebusu Nafiz Beyle rüfekasınm tadili veçhile ka
bul olunarak Cumartesi günü toplanmak üzere 
İçtimaa nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Ali Fuad Hakkı ibrahim 

2. — SUALLER 

1. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Umum 
Jandarma Kumandanı Mirliva Ali Kemal Posaya 
dair sual takriri İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine, 

2. — TJrfa Mebusu Pozan Beyin, Sarıkışla Has
tanesine dair sual takriri Müdafaai Milliye Vekâ
letine, 

Havale edilmiştir. 

REÎS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen var 
mi? (Hayır, saylerd) Zaptı saibıikı aynen ikaibul 
edenler lütfen el kaldırsın: Kabul edilmiştir. Ev
rakı varideye geçiyoruz. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Van Mebusu Haydar, Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı beylerin, İntihabı mebusan Ka- . 
nununun tadiline dair kanun teklifi (2/662) 

REÎS — İntihabı mebusan Kanununun tadi
line dair Van Mebusu Haydar Beyle* refikinin 
ıfcekMfd SkanunM var. Lâyiha Encümenine havale 
ediyoruz. 

HASÎB B. (Manas) — Reis Paşa Hazretleri 
İntihabı melbusan Kanununun tadiline dair ev
velce bir teklif verilmişti. Encümenlerdedir. 
onunla (birleşsin. 

REİS — Efendim Heyeti Uımmmiytemin kara
rına vabestedir. Eğer kaibul ederseniz doğrudan 
doğruya Kanunu Esasi Encümenime gidAr. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) — 
Usulen Layiha Encümenine gitmek lâzımdır. 

REÎS — Heyeti Celileniz bilir. 
RAGIB B. (Kütahya) — Efendim bu tekliflin 

şayanı müzakere olduğu bir kere Lâyiha Encü
menince kabul edilsin, ondan ısonra evvelce veri
len teklifi kanuni ki, derdesti tetkik ve müzakere
dir, onunla birleştirilmek üzere Kanunu Esasi 
Encümenine gider. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Teklif aynı mahiyettedir. 

REÎS — Efendim bu teklifi kanuninin doğ-
rujdan doğruya Kanunun Esasi Encümenine hava
lesini kalbul.edenler lütfen 'el kaldırışın. Kabul 
edilmiştir. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Antalya Mebusu Hasan Tahsin Beyle 
rüfekasınm, Alâiye - Bozkır yolunun turku umu
miye mey anına ithaline dair takriri 
i i « © i-.• > - :• * i 

REÎS — Alâiye ve Bozkır tarikinin turku 
• umumiye meyanıına ithaline dair Antalya Mebusu-
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Talhsiıı Beyle rüfelkasmın temenni takriri var, 
Nafıa Vteikâlıeıtine-

2. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, iktisat Vekâ
letinin satacağını ilân ettiği maadin hakkında 
takriri 

BEİS — îfabkaıt Vetkâlletinin atacağını ilân 
etîtiğ-i maadin hakfkıında İzmit Mebusu Sırrı Be
yin temenni talkım var, İktisat Vefeâlieitino. 

3. — İzmit Mebusu Sırn Beyin, Ankara Sa
nayi Mektebine alınan makinalar hakkında tak
riri 

REİS — Ankara Sanayi Mektebine alman 
makinalar hakkında İzmit Mebusu Sırrı Beyin 
temenni takriri var, Dahiliye Vekâletine. 

4. — İzmit Mebusu Stm Beyin, alâtı zirai
ye Mukavelenamesi hakkında takriri 

REÎS — Alâtı ziraiye Mukavelenamesi hak
kında İzmit Mebusu Sırrı Beyin temenni tak
riri var, İktisat Vekâletine 

5. — Saruhan Mebusu Avni Beyin, sabık 
Jandarma Umum Kumandan Muavini Hilmi 
Bey hakkında takriri 

REÎS — Sabık Jandarma Umum Kuman
dan Muavini Hilmi Bey hakkında Saruhan 
Mebusu Avni Beyin temenni takrir var, Dahi
liye Vekâletine 

6.— MUHTELİF EVRAK 

1. — Lor d Curzon'un Sulh Konferansındaki 
beyanatı münasebetiyle Muş'tan mevrut telgraf 

REÎS — Lord Curzon'un beyanatı münase
betiyle Muş'tan mevrut telgraf var, Hariciye Ve
kâletine. 

2. — Artvin livası Meclisi Umumisinin kü-
şadı münasebetiyle Mutasarrıflıktan mevrut 
telgraf 

REÎS — Artvin livası Meclisi Umumisinin 
küşadı münasebetiyle Mutasarrıflıktan mevrut 
telgraf var, tensibederseniz Divanca lâzımgelen 
cevap yazılacak. (Hay hay sesleri) 

• 6V— Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, Darphanede yeniden madenî meskukât 
d arb edilmesine dair takriri 
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REÎS — Darphanede yeniden madenî mesku

kât darbedilnıesine dair Kastamonu Mebusu Ab
dülkadir Kemali Beyin temenni takriri var, Ma
liye Vekâletine. 

7. — Saruhan Mebusu Avni Beyin, Mahami 
Sadık ve Bezmi Nusrat beyler hakkında takriri 

REİS — Saruhan Mebusu Avni Beyin, M&-
^hami Sadık ve Bezmi Nusrat beyler hakkında 
takriri var, Dahiliye Vekâletine. 

4. — TEZKERELER 
1. — Samsun'da tütüne takdir edilen kıy

metin feshi hakkındaki Tetkik Heyeti mazbata
sının tekrar tetkik edilmesine dair Maliye Ve
kâleti tezkeresi 

REÎS — Tekâlifi Milliye suretiyle alman 
tütünlere dair Maliye Vekâletinden mevrut 
evrak var, tetkikat icra edilmek üzere Tetkik 
Encümenine gönderiyoruz. 

NEŞET B. (Kângırı) — Efendim, tütünler 
lıa'kkmda Maliye Vekâletinden bir evrak geli
yor. Tekrar tetkikat icra edilmek: üzere Tetkik 
Encümenine gönderiliyor. Tetkik Encümeni ile 
Meclisin alâkası ydktur. 

REİS — Efendim, orada görülecek bir mu
ameledir. 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim Meclisi idarenin teklif et
miş olduğu fiyata itiraz edilmiş. İtiraz alelûsul 
Tetkik Heyetine geldi, Tetkik Heyeti tetkik 
ederek neticesini mahalline tebliğ ettik. Mahal
lî meclisi idaresi verilen fiyatın Tökad'da değil, 
Samsun'da bulunan tütünlere aidolduğu ve bu 
niolkta Tetkik Encümeni mazbatasında «meskût 
kaldığı için ne yolda muamele olunacağını so
ruyor. (Biz de bunu Tetkük Heyetine berayı tav
zih tekrar verilmek üzere Heyeti Celileye gön
deriyoruz. 

NEŞET B. (Kângırı) -~ Müsaade buyuru
nuz İm hususta söz söyliyeceğim. 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Tetkikten sonra icabederse buraya gelir. Heyeti 
Celileyi şimdiki halde alâkadar edecek bir va
ziyette değil, Samsun Meclisi İdaresi Tetkik 
Heyetinden, arz ettiğim cihetin tavzihini isti
yor. Bu evrak, Tetkik Heyetine gider. Tetkik 
Heyeti ya karar sabitinin doğrudur, muhtacı tav-
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zıh değildir, der veyahut tavzih eder. Ondan 
sonra icaıbederse Heyeti Celileye gelir. 

NEŞET B. (Kângırı) — Söz istiyorum. 
BEİS — Mesele basittir, ne için söz verece

ğim? 
NEŞET B. (Kângırı) — Rica ederim efen

dim bunun Meclisle alâkası yoktur. 
Efendim gerek Tetkik Encümeninin ve ge

rek Muhakeınat Heyetinin Meclis ile hiç alâka
sı yoktur. Maliye Vekili Beyefendi- eğer Tet
kik Heyetinin vermiş olduğu karar gayrikanu-
ni ise veyahut nazarı dikkate alınmamış bir 
mesele varsa doğrudan doğruya Tetkiki Muha-
kemat Heyetine gönderebilirdi. Buraya gönder
mekten maksat nedir? Bunu anlamak istiyo
rum. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim, Makamı Riyaset vasıtai tebliğdir. Biz 
de Makamı Riyasete yazdık. Ruzname listesine 
alınmaya lüzum yoktur. 

REÎS — Efendim, mesele gayet basittir. 
îzam edilecek bir şey yoiktur. Mesele, Tetkik 
Heyetine ait bir meseledir. Makamı Riyaset 

doğrudan doğruya oraya gönderebilir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karaıhisarı Şarki) — 
Yalnız yapılan muamelede yanlışlık vardır. Me
murin Muhakcrrıat Heyetine, Memurin Muha-
kemat Encümenine gönderilecek evrak için 
makamı Riyaset vasıta değildir. Doğrudan doğ
ruya gönderilir. Esas itibariyle Maliye Vekili 
Bey haklıdır, öyle. yapılmak lâzımgelir. Zühul 
olmuştur. 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim. Tet
kik Eneümeniyle Heyetine gelen muamelât doğ
rudan doğruya Kiyaset vasıtasiyle geliyor. Yal
nız ruznameye alınmayıp da doğrudan doğru
ya havalesi icabederdi. Binaenaleyh bu yolda 
tashih edeceğiz. 

Efendim! Encümenlerden igelen mazbatalar 
var. 

v ~ • • • 

7. — MAZBATALAR 
i. — Tedrisatı iptidaiye Kanununun on be-

§inci maddesinden §ikâyatı mutazammın İstida 
Encümeni mazbataları hakkında Dahiliye En
cümeni mazbatası 

REÎS — Tedrisatı İptidaiye Vergisinden 
şikâyetleri havi müstediynt üzerine Îstida En-
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cümenince tanzim edilen mazbatanın Tedrisatı 
iptidaiye Kanununun on beşinci maddesinin ta
diline dair teklifi ile müzakere edilmesine dair 
Dahiliye Encümeni mazbatası. 

2. — Karesi Mebusu Abdülkadir Efendi ile 
rüfekasının^ Varidatı Jıüsusiyei vilâyatın tahsil 
ve kabzı hakkında kanun teklifi ve Dahiliye En
cümeni mazbatası (2/406) 

REÎS — Varidatı hususiyei vilâyatın hususi 
tahsildarlar marifetiyle tahsiline dair teklifin 
on beşinci madde ile müzakere edilmesine dair 
Dahiliye Encümeni mazbatası. 

3. — Kütahya Mebusu Besim Atala/y Beyin, 
tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun tadiline 
dair kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni maz
batası (2/369) 

REÎS — îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun idarei hususiyelere ait 101 nci maddesinin 
tadiline dair, lâyiha ve Tedrisatı iptidaiye Ka
nununun on beşinci maddesinin tadiline dair 
teklifi ile müzakere edilmesine dair Dahiliye 
Encümeni mazbatası var. Malûmuâliniz Tedri
satı iptidaiye Kanununun on beşinci maddesi
nin tadiline dair Heyeti Umumiye karan ile 
Encümenden getirilen müstacel ruznameye 
alınmış olan mesele ile bu mesele birleştirilerek 
müzajkero edilmesi hakkında karar vardır. Bina
enaleyh onunla birleştiriyoruz, ruznameye o yol
da koymuşuz. 

4. -— Kütahya Mebusu Cemil Beyin, İhti
kârın men'i için devairi belediyenin her nevi 
eşyaya narh vaz'vna salâhiyettar olmasına dair 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/320) 

REÎS — ihtikâr hakkında Kütahya Mebusu 
Cemil* Beyin teklifinin reddine dair Dahiliye 
Encümeni mazbatası var. Ruznameye alıyoruz. 

5. — Kütahya Mebusu Ragib Beyin, Nevahi 
Kanununun şimdiden benayi tecrübe iki livada 
tatbikine dair kamın teklifi ve Dahiliye Encü
meni mazbatası 

REÎS — Nevahi Kanununun şimdiden bâzı 
mahallerde tatbiki hakkınjiajki lâyihanın reddine 
dair Dahiliye Encümeni mazbatası var. Ruzna
meye alıyoruz. 
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6*. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Muhase-

bei hususiye müdiriyetlerinin lağvına dair ka
nun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

RElS —• Idarei hususiyelerin ilgası hakkın
da Kütahya Mebusu Cemil Beyin teklifinin 

Vilâyatı Şûra Kanunu ile müzakere edilmek 
üzere hıfzına dair, Dahiliye Encümeni mazbatası 
var. Hıfzediyoruz. 

7. — Hiyaenti vataniyeden üç sene küreğe 
mahkûm Eskişehirli Korucu Hasan Çavuş hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — Şimdi efendim, Adliye Encümeni
nin bâzı mazbataları var. Onları okuyacağız. 

Hıyaneti vataniyeden üç sene küreğe mah
kûm Hasan Çavuş hakkındaki hükmün tasdiki
ne dair Adliye Encümeni mazbatası var, okuyo
ruz. 

Heyeti Umumiyeye 
Fiilen hiyaneti vataniye cürmünü irtikâb-

ettiği iddia olunan Eskişehir'in Karapınar ma
hallesi ahalisinden Korucu Hasan Çavuşun üç 
sene müddetle kürek cezasına mahkûmiyetine 
dair vicahen Eskişehir Bidayet Mahkemesinden 
verilen hükmü muhtevi evrak Heyeti Ueıumi-
yeden Adliye Encümenine tevdi kılınmış ol
makla mütalâa ve icabı müzakere olundu. Hu
zuru mahkemede mesbuk şahadetle merkum 
Hasan Çavuş Yunan işgali zamanında kendisini 
Mezruat korucusu tâyin ettirip Yunan kuvveti
ne bilistinat ahaliden fazla ve fahiş ücret tahsi
line kıyanı ve vermiyenleri Yunanlılar vasıtası 
ile tehdit ve tazyik ve mezruatı Yunanlılara 
gasbettirdiği ve kolunda istavroz işareti bulun
duğu halde kendisinin ingiliz olduğunu söyle
diği ve Halife ordusunun îznik'e geldiğini bil-
beyan Kuvayi Milliye aleyhinde tefevvühatı 
galizada bulunmak suretiyle hiyaneti vataniye 
cürmüne içtisar eylediğinin sübüt bulmasına 
binaen merkum hakkında kanunu mahsusuna 
tatbikan tâyin edilen cezayı mutazammm fıkrai 
hükmiye muvafıkı kanun bulunmuş olduğun
dan berayı tasdik Heyeti Umumiyeye arzına ka
rar verildi. 

Adliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 
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Âza 

Saruhan 
Refik Şevket 

Âza 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 

Âza 
Karamsarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

Âza 
Maraş 

Mehmed Hasib 

SALİH Ef. (Erzurum) — Mahkemenin ka
rarını da anlıyalım. Hüküm nedir? Paşa Haz
retleri ilâm bir kere okunsun. 

(Fıkrai hükmiye) 
«Efradı ahali arasında Hükümeti Milliye 

aleyhinde ve Yunanlılar lehinde propaganda 
yapmak suretiyle hiyaneti vataniyede bulun
makla mazmmaleyh olup 1 Rebiülevvel 1341 
tarihinde tahtı tevkife alınmış bulunan Eski
şehir'in Karapınar mahallesi Korucusu Hasan 
Çavuş hakkındaki evrak Muddeiiumumilik me
muriyeti aliyesinin 21 Teşrinevvel 1338 tarih
li iddianamesiyle Eskişehir Bidayet Oeza Mah
kemesine tevdi kılınmakla Muddeiiumumi Hü
seyin Fehmi Bey huzuru ile icra kılınan muha-
kemei aleniyei vicahiye neticesinde maznunu
na erkum un Yunan Hükümetinin âdil olduğun
dan ve Kuvayi milliyecilerin puşt bulunduğun
dan ve onlara itaat lâzımgelemediğinden bahsi-
le muhtelif zaman ve mekânda eşhası mütaacl-
dideye ifsadatta bulunduğu ve bekçi ücretini 
vermiyenleri Atina'ya teb'id edeceğinden bahsi-
le tehideylediği ve Halife ordusunun Kızık, ya
ni iznik mevkiine geldiğinden ve herkesin ha
şaratını tediye edeceğinden bahsile mis'rların 
Yunanlılar tarafından yedirilmesine sebeboduğu 
muhallefen istima edilen şuhuttan Halid, Emin, 
Ömer, Mustafa, Nesir ve Osman'ın şahadetleri 
ve evrakı mevcude münderecatiyle sabit oldu
ğundan Hiyaneti vataniye Kanununun (Makamı 
Muallayı Hilâfet ve Saltanatı ve Memaliki Mah-
rusai Şahaneyi yediecanipten tahlis ve taarruza-
ti defi' maksadına matuf olarak teşekkül 
eden Büyük Millet Meclisinin meşruiyetine is
yanı mutazammm kavlen veya fiüen veya tah
riren muhalefet veya ifsadatta bulunan kesan 
haini vatan addolunur)' diye muharrer olan 
birinci maddesinin fıkrai ahiresi mucibince 
merkumun haini vatan olduğundan kanunu 
mezburun (vaiz ve hitabet suretiyle alenen 
veya ezminei muhtelifede eşhası muhtelifeyi 
sırran ve kavlen hivaneti vataniye cürmüne 
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tahrik ve teşvik edenlerle işbu tahrik ve teş
viki suver ve vesaiti mutelife ile tahriren ve 
tersimen irtikâbeyliyenler muvakkat küreğe 
konulurlar) diye muharrer olan üçüncü mad
desi mucibince tarihi tevkifinden itibaren üç 
sene müddetle bermucibi talep küreğe konul
masına ve. elli ilâm ve otuz zabıt ki ceman sek
sen kuruş masarifi muhakemenin kedisinden 
tahsiline ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Âli
sinin tasdikine arz olunmak üzere sureti kafiye
de vicahen 26 Teşrinisani 1338 tarihinde ka
rar verilerek Müddeiiumumi Hüseyin. Fehmi 
Bey huzuriyle alenen tefhim ve tenbihatı lâ-
zımei kanuniye icra kılındı.) 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Bu mesele üze
rinde bir şey arz edeyim. Bir milletin heyeti um-
umiyesinin benliğine, vaı iğma, namusuna, hay
siyetine tecavüz eden bu gibi haızelenin, alçakların 
üç sene (kürek cezasiyie tecziye edilmesi gülün-1, 
ıbir meseledir. Miallûımuâiliniz bu gibi ısiahı gayri-
ıkalbil, aslı meçlhul bâzı eşhası üe sene hapsanele-
rimizde bulundurmalkla, zannedersem, ahlâkları
nın ıslahı itmİkâııı yoktur. Bunlar şüphesizdir ki, 
nesepleri dolayısiyle şüpheli insanlar olduğu kat i 
dir. Bence bu adaımfları ya memileiçe'tten dışarı çı-
kanmak veyahut bunların ilelebet yaşamaması 
için on beş sene kürdk cezaisi verilimesini teklif 
ediyorum. 

NEŞET B. (Kângırı) — Efendilin bu şahıs 
bir mücrim olabilir, veyahut da mahkumiyeti az 
olabilir. Fakat bunun hakkındaki kararın makbul 
olabilmesi için ew0İemirde bence tarih ve mahalli 
cüıımü bilinmek iâzıimdır. Cürüm nedir ve nerede 
olmuştur ve tarihi nedir? Maiûnmâliniz Büyük 
Millet Meclisi teşekkül ettikten sonra yapılan ce-
raimden birçoğu aff edilmiştir. Halife 'ordusun
dan baJüsediliyor. Halife ordusunun mevcudiyeti 
çok eskidir. Ben, onun için mazbatada tarihi cur
amın ne olduğunu bilmek istiyorum. Bunu bilme
dikten sonra rey vermek benıdenizcc cinayettir. 
Mazjbalta Muharriri Bey izahat versin. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAMİD B. (Biga) — Efendim ! Mahkû-
•munaleyhin mütecasir olduğu işbu hiyaneti vata
niye cüıımü, Hiyaneti vataniye mücrimiminden bir 
kıyınının affına mütedair olan 19 Kânunuevvel 
1337 (tarihli Kanunun neşrinden sonra, yani Es
kişehir'in Yunan işgaline mâruz kaldığı zaman
larda irtiıkâbedilımiş bir cürüm olmasına göre 
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- arz ettiğim gibi - bu şalısın Af Kanunumdan isti
fadesine imkân yoktur. Yani vufcuu eürüm Af 
Kanunundan soraradır. Malûmu ihsanınız, tâyini 
ceza, hükkâmın haiz olduğu hukuku saribadandıi'. 
Encümeniniz, icra ettiği totfcikat neticesinde, bu 
şahsın teşdidi cezasını mucip bir sebep görmemiş
tir. Bu sebeple mahkemei .mahadliyece tahdit, ve 
t&feyidedilen ceza musip görülmüş olduğundan, 
aynen tasdik olunmak üzere Heyeti Celiıleniae arz 
edilmiştir. Heyeti Gerileniz tasdik ibuyunmazsa, 
iade edersiniz. Falkat -muktazayı hal ve mâdelet ve 
icabı maslahat, hükmün muvafıkı maslahat oldu
ğu bey anındadır. Mazbatanın aynen kabulünü 
bendeniz arz ve teklif ediyorum. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
—Cüıımün tarihi vuikuu nedir? Onu anlaşmak isti
yoruz. Bu hususta malûmat edinemedik. Neşet 
Beyin sorduğu sual gayet mühimdir. Mazbata Mu
harriri Bey, tarihi cürmıü beyanlarında elfaızı mü-
cerredoye iptina ettirdiler. Tarihi vukuu nedir? 

HAMİD B. (Devamiia) — Bendeniz, arz et
miştim efendim. Hiyaneti vataniye mücrimlerin
den bir kısmının affı hattdkındaiki Kanunun tarihi, 
19 Kânunuevvel 1337 tarihidir. Bu Af Kanunu
nun neşrinden sonra, Eskişehir'in son zamanlar
da işgali sıralarında iıitikâbedilmiş bir cürümdür. 
Bu itibarla Af Kanununun bu cünne şümulü yok
tur. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Ne ile malûını? Tarihi nedir? 

HAMÎD B. (Devamla) — Tarihi tabiî hatı
lımda değil.i. Fakat encümende tetkik ettiğimiz 
asmada mahallî memurini Adliyesince tutulan ev
rakı tahkikuyede tarihi cürüm alarak gösterilen 
tarih, Af Kanunundan sonraki zamanlara aittir. 
Binaenaleyh bu adam, Af Kanunundan istifade 
edemez. Evrakın mahkemeye tevdiini tazammuaı 
eden tahkikat evrakı tetlkiik ©dilsin, daha -vazıh bir 
malûmat alınabilir. 

ABDÜLHAK TEVFİK B. (Derakn) — Efen
dim cemimi affetımek, ref'etmek Meclisi Âlinizin 
en bariz bir salâhiyeti cüımlesiındendir. Bundan 
üç, dört gün evvel bir malmtidüaıünün affı hak
kında sâdır olan bir af kararı ile bu meseleyi mu-
kayftse edince, bu adamın emmünün o malmüdü-
rünün cürmünden daha hafif olduğu anlaşılır.. 
Binaenaleyh bu adamın affı icabeder. Tecdit 
meselesine gelince bu gayrivârittir. 
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HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bende

niz de, demin arkadaşlarımın iddia ettiklerini arz 
edecektim. Halbuki mesele yine anlaşılamadı. 
Beyefendi, zabıt varakasının tarihinden, ilâmın 
tarihinden bahsettiler. Fakat tarihi vukuunu 
söylemediler. Sonra maksatlarını muvafık bul
muyorum. Çünkü bu fiil, Büyük Millet Meclisi
nin meşruiyeti hilâfında ika edilmiş bir cürüm 
değil, ayrı bir cürümdür. Büyük Millet Mecli
sinin havzei Hükümeti dâhilinde olup da onun 
meşruiyeti aleyhinde bulunanlar bu kanun da
hilindedir. Esasen bu adamın cürmü Yunanlıla
rın işgali esnasında düşmanlara muavenet falan 
olursa o ayrı bir maddedir. Yoksa bu, şu kanu
na giremez. Meclisi Âlinin tasdikine de lüzum 
yoktur. İlâm da noksandır. Kavli mücerrette 
kalmıştır. Tarihi de muayyen değildir. Cürmün 
şekli malûm değildir. Bendeniz bu mazbata
nın reddini teklif ediyorum. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Pek 
doğru efendim. Hattâ bu adamın vaziyeti içti-
maiyesi bile malûm değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen-
dini nıalûmuâlileri bu, Hiyaneti vataniye Ka
nununun dairei şümulü haricinde icra edilmiş 
bir cürümdür. Hiyaneti vataniye Kanunu dai
resinde ikai cürüm etmek için Büyük Millet 
Meclisi havzei idaresi dâhilinde bulunan yer
lerde ikai cürüm etmek lâzımgelir. Bunun için 
hiyaneti vataniye mücrimîninden affedilenler 
meyanma bu adam giremez. Çünkü o kanun 
memaliki meşguleye tatbik edilmeyecektir. Bun
dan dolayı affedilemez... Aftan istifade etmeme
si lâzımgelir. Cezanın tezyidi meselesine gelince; 
bendeniz de bunun tezyidi rey ve kanaatinde
yim. 

RElS — Efendim, bu mazbata hakkında 
başka söz istiyen var mı? (Yok, sesleri) Şu 
halde mazbatayı aynen reyi âlinize arz ediyo
rum. Efendim Hasan Çavuş hakkındaki hük
mün tasdjkme dair olan Adliye Encümeninin 
mazbatasını kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmemiştir. (Ne olacak, sa-
daları) 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Başka ..meseleden dolayı takibat yapılabilir. 

HÜSEYtN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, Meclisi Âli bunda hiyaneti vataniye cür
mü görmedi, mazbatayı kabul buyurnıadı. Bi-
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naenaleyh başka cürmü varsa aidolduğu mah
kemeye gider. 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Efendim en
cümenin noktai nazarı Meclisi Âlice kabul edil
memiştir. Fakat o karar hilâfında bir karar da 
ittihaz edilmemiştir. Şu halde bu -evrak iade edi
lirken ne denecektir? Hükmü ref'edilmiştir ini 
denecek? Mazbata eğer Hüseyin Avni Beyin mü
talâaları nazarı itibara lalınarak reddedildi ise 
Hüseyin Avni Beyin mütalâası «Bunda hiyane
ti vataniye yoktur, başka cürüm varsa takibat 
yapılmak üzere mahakimi aidesirte iadesi lâzıan-
gelir» yolunda olduğundan burada tadadolunan 
ceraim hakkında aidolduğu mahkemece takibat 
icra edilmek üzere evrakın mahalline iadesi lâ
zımgelir. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Hüküm ref 'edildikten sonra. 

HÜSEYtN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
Büyük Millet Meclisi ıııüddeiiumumi değildir. 
Cürüm varsa müddeiiumumi takibatım yapar. 
Büyük Millet Meclisi bunda hiyaneti vataniye 
görmüyor. Ve ilâmı tasdik etmiyor. Tasdik etme
mek demek hükmü reddetmek demektir. Heyeti 
Oelile ihbar da etmez. Bu adamın başka cürmü 
varsa müddeiiumumi takibatını yapar. Yoksa bu 
kanaatle Heyeti Celile (bunun maznun veya mah-
ıkûnı olduğunu hiçbir zaman fcaihltı karara almaz... 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Hiyaneti 
vataniye Kanununun sekizinci maddesinde ma
hallinden verilen ilâmlar Meclisçe tasdik edilme
diği takdirde Meclisin vereceği karar dairesinde 
muamele olunacağına dair sarahat vardır. Bu 
sarahat karşısında ilâmın öyle mahalline iadesi 
lâznngelnıez, Hüseyin Avni Bey bu maddenin ah
kâmını söylesin. 

RElS — Efendim esasen bu bapta müzakere 
edildi. Müzakere kâfi görüldü, mazbata reye ko
nuldu, kabul buyurulmadı. O halde usulü daire
sinde muamelesini ikmal etmek üzere Hükümete 
göndeririz. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RElSl RAUF 
B. (Sivas) — Efendim Hüseyin Avni Beyefendi 
beyanatları arasında Büyük Millet Meclisinin 
müddeiiumumi olmadığımı söylediler. Bu şayanı 
tefsir ve tavzihtir. Heyeti Hükümetten de İddia 
edemiyecek misiniz? Bunun tefsirini rica ediyo
rum. 

HÜSEYtN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
şahıslar hakkında Devletin kanunu vardır. Bü-
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yük Millet Meclisi mücrimleri ihbar veya müc
rimler hakkında ikamei dâva edemez. Çünkü Ad
lî kanunda müddeiumumilerin vazifesi tâyin 
edilmiştir. Müddeiumumiler kanun dairesinde 
ifayı vazife etmektedirler. Yoksa Vekil Beyefen
di kendilerinin her an için mesul bulundurulaca
ğından ve her an için hakknnda takibat yapıla
cağından emin olsunlar. Büyük Millet Meclisi her 
an kendilerini mesul eder, esesan Meclisi Âli 
kendilerini takip ve kontrol etmekle mükellef
ti?. 

RAUF B. (Sivas) — Bir sual sormama mü
saade bııyurulur mu Paşam? Ben zannediyo
rum ki, her hangi bir mebus bir sual takri-
riyle istizahı madde edebilir. Her hangi bir 
hususta olursa olsun. 

HÜSEYİN ' AYNİ B. (Erzurum) — Bunda 
hiç sşüphe etmeyiniz. Bendeniz bunun iddiamla 
ciheti münasebetini göremiyorum. Her an me
sul mevkiindesiniz. Her azayı kiranı menafii 
vataniyeleri için... Zaten vazifeleridir. O ol
mazsa Meclisin şerefi, haysyieti ve mânası kal
maz. Yani bugünden* itibaren Meclise hati
me vermiyoruz Rauf Beyefendi! Sizi her za
man kontrol ve mesul edecek bir Büyük Mil
let Meclisi vardır. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — 
Söz istiyorum Rei Paşa Hazretleri. 

REÎS — Kabul edilmiyen mazbata hakkında 
mü 

ALÎ SÜRURÎ B. (Karahisan Şarki) — 
Evet. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
hiyaneti vataniyeye ait ilâmatm tasdiki, hük
mün tadil veya ref'i Meclisi Âlinize ait bir 
haktır. Şimdi Adliye Encümeninin hükmün 
tasdikine mütedair olan mazbatası Heyeti Ce-
lileee kabul edilmedi. Mazbatanın reddi hükmün 
ref 'ini #mi tazammım ediyor? Hayır. Tadilini 
mi? Hayır. Meclisi Âli evrakın mahkeme! aide-
sine havalesine dair bir karar da vermiş de
ğildir. Evrakın mahalline iadesi hakkında Ad
liye Encümeninin bir talebi yoktur. O halde 
mesele ne olacaktır? Bendenizce mesele ba
sittir ve bunun nazîri de vardır. Mademki 
hiyaneti vataniye hükmü tasdik edilmedi, ev
rakı encümene iade ederiz. Ceramimi saire 
mevcutsa ve hakkında o cihetten takibat icra
sına lüzum varsa encümen burasını tâyin ve 
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I Meclisi Âliye iade eder. Meclisi Âli de icabe-

den kararı verir. Yoksa hükmün tasdik edil
memesi evrakın başıboş olarak iadesini ieabet-
mez. Esasen bu gibi hususatta teamül de var
dır. Binaenaleyh encümene iadesi lâzımgelir. 

I Encümen tekrar tetkik etsin. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — 
Efendim, Hüseyin Avni Beyefendi aidoiduğu 
müddeiiumumiye bu evrakın tevdi edilemlyece-
ğini, çünkü Meclisi Âli müddeiiumumi olmadı
ğını söylediler. Musa Kâzım Efendi Hazret
leri evrakı encümene gönderelim, encümen ica
bı veçhile yeniden bir karar ittihaz etsin bu
yurdu. Hüseyin Avni Beyefendinin mütalâaları 
esas itibariyle, şayanı münakaşa olmakla be
raber kendilerine hatırlatmak isterim ki Mec
lisi Âlinin bu meselede ittihaz edeceği karar 
Büyük Millet Meclisi sıfatiyle değil, Mah-
îu't-'iei Temyiz «ifatiyledir. Hangi bir evrak 
Mabkemei Temyize gider, Mahkemei Temyiz ita 
olunan hükmü salâhiyet haricinde olduğunu gö
rürse aidoiduğu müddeiiumumiye tevdii evrak 
eder. Meclisi Ali de bu vaziyettedir. Şimdi Hü
seyin Avni Beyefendinin mütalâaları veçhile 
Meclisi Âli bu evrakı hiçbir yere tevdi etmedi. 
Müddeiiumumiye takibi dâva etmek üzere ev
rakı göndermedi. Mesele ne olacaktır? Adliye 
Encümeninin ittihaz etmiş olduğu karar tasdik 
edilmiyor. Evrak da ciheti adliyeye tevdi olun
muyor. Ne olacaktır? Müddeiiumuminin kera
meti var mıdır ki re'sen ikamei dâva etsin? 

Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin encümene 
gönderelim diye vâki olan mütalâatma gelince, 
bu pek de mucibi itiraz değildir. Encümene gi
debilir, fakat fazladır. Encümen vazifesini yap
mış, hükmü muvafık görmüştür. Fakat Heyeti 
Celileniz encümenin kararını kabul etmemiştir. 
Binaenaleyh yapılacak şey mademki Heyeti Ce-
lile iddia olunan cürmü hiyaneti vataniye cür-
nıü addetmiyor, şu halde usul ve ahkâmı umu
miye dairesinde icabına bakılmak üzere aidoi
duğu müddeiiumumiye gönderir. Verilecek ka
rarda bu adam maznundur, mahkûmdur den-
miyeceği için Hüseyin Avni Beyefendinin te-
vehhümlerine mahal yoktur. Meclisi Âlinin di-

I yeeeği söz bu, hiyaneti vataniye ceraiminden 
değildir. Binaenaleyh usul ve ahkâmı umumiye 
dairesinde icabı kanunisine bakılmak üzere Ad-

I liye Vekâletine tevdi diyecektir ve bunda bir 
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mahzur yoktur ve bunu dememek mahzuru mu
ciptir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bir nok
tayı izah edeceğim: 

Meclis Mahkemei Temyiz değildir. Meclisi 
Âli.. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz. He
yeti Celile burada hükümdar vazifesini yapmak
tadır. Yoksa Mahkemei Temyiz gibi nakız va
zifesini yapmamaktadır. Hiyaneti vataniye Ka
nunu müzakere edilirken burası bir derece ola
rak kabul edilmiş değildir. Burası Mahkemei 
Temyiz olsaydı nakız meselesi olurdu. Biz 
hükmü ref'ederiz. Hiyaneti vataniyeye müteda
ir bir ilâm var, bu ilâm tasdik edilmediği tak
dirde aksini düşününüz! Tasdik edildiği zamaıi 
lâzimülicra, tasdik edilmezse ne olur? Ret ile 
merdudolur. Binaenaleyh şimdi ne oluyor? Biz 
bu evrakı tasdik etmedik. Çünkü hiyaneti va
taniye değil. Meclisi Âliye gelmesi hiyaneti va
taniye olduğundan dolayıdır. Bu hiyaneti vata
niye olmadığı için evrakı mahallî mahkemesine 
iade ediyoruz ve diyoruz ki; bunu Heyeti Ce
lile, hiyaneti vataniye olarak kabul etmemiştir. 
Bundan sonra ne yapacaktır? Esasen o müd-
deiiumumi takibatı yapmıştır. İade edelim de
dim. Yoksa beyin buyurdukları gibi demedim. 
birkarar vermeyip reddedilmiştir. Mahkemeye 
gider, icabı kanunisi dairesinde müddeiiumumi 
başka cürüm görürse takibat yapar 

HAMÎD B. (Biga) — Efendim bu evrakın 
Meclisi Âlinize esbabı sevkı, sureti sevkı hiya
neti vataniye olmasındandır, Hiyaneti vatani
ye Kanununun sekizinci maddesini aynen oku
yorum. «iş bu kanuna tevfikan mahakimden 
sâdır olacak mukarrerat katî olup Büyük Mil
let Meclisince badettasdik mahallerinde infaz 
olunur. Tasdik edildiği takdirde Meclisçe itti
haz edilecek karara tevfikı muamele olunur.» 
Adliye Encümeninin zatı meselenin hiyaneti 
vataniye olması merkezindeki noktai nazarını 
havi olan mazbata Meclisi Âlinizee kabul edil
memiştir. Şundan anlaşılıyor ki meselede hiya
neti vataniye cürmü yoktur. Binaenaleyh bilis-
•t'isna işbu kanuna tevfikan yalnız hiyaneti va
taniyeye dair evrakı tetkik ile mükellef olan 
Adliye Encümeni hiyaneti vataniyeden mütte-
hem olan bir şahsnn hiyaneti vataniyeden olan 
hükmü ref'edildikten sonra ceraimi âdiye ma
hiyetinde olan efalini artik temyiz edemez, 
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Fakat encümen mazbatasının ademikabulüdola-
yısiyle ki ikinci bir karar ittihazı lâzımdır ve 
bu meclisi Âliye taalluk ediyor. Çünki kanun 
Ibunu emreder. Binaenaleyh bir cürümde hiya
neti vataniye görülmediği takdirde o âdi bir 
cürümdür. Cürüm mesele i âdiye olmak itibariy
le aidolduğu müdeiiumumiliğe havale edilme
si iktiza eder. Binaenaleyh bendeniz bu lâzimei 
banuniyenin Meclisi Âlinizee ifasını encümen 
namına teklif ediyorum» Bu evrakın tekrar en
cümene gelmesine lüzum yoktu. Alelade taki
batı kanuniye ifa edilmek üzere mahallî müd-
deiiumumiliğine iade olunur. 

HÜSEYİN AVtNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim Hamid Beyin okuduğu madde bu gibi 
şeyler için değildir. Meselâ \jdam denir de Hey
eti Celile bunu on beş seneye indirir. O madde 
bunun içindir. Bu mad'do ile beriki hakkında it
tihazı mukarrerat edemeyiz. Mahkûmiyetinden 
reddine hüküm veremeyiz, evrakı iade etmekten 
başka bir şey olamaz. 

HAMlD B. (Biga) — Efendim ibarei kanu
niye mutlaktır. Meclisi Âlinizde maznununal-
eyhin tahliyesiyle beraber evrakı mahaline iade 
edecek olursak, misal olarak arz ediyorum, za
tı meselede hiyaneti vataniye şaibesi olmama
sı itibariyle encümen mazbatasının ademikabu-
lü halinde tabii âdiyen cürüm varsa mahallince 
hakkında takibat icrası iktiza eder. Binaenal
eyh encümen namına bendeniz bunu teklif edi
yorum. 

MUSTAFA NECATI B. (Saruhan) — Mese
le tenevvür etmiştir. Müzakereye değer yeri 
yoktur. 

REtS — Efendim, meseleye mütedair tak
rirler var. Okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Encümenin mazbatası cürnıün mahiyet ve 

nev'ine değil hükmün tasdikine mütedair oldu
ğuna ve bu mazbatanın ademitasdikmi hükmü 
vâkıın ademitasdikmi tazammun etmesine ve şu 
halde hükmü vâkıın bizatihi merfu olmasına 
mebni ref'i hükmün reye vaz'ını teklif ederim. 

Muş 
Abdülgani 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Müzakere edilmekte olan Adliye Encümeni 

mazbatasın]n istinadettiği ve huzuru Mecliste 
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kıraat edilen fıkrai hükmiyeye nazaran mahkû
mu merkumun içtisar eylediği cürüm, teşdidi 
cezayi istilzam etmekte olduğundan bu bapta
ki hükmün feshiyle yeniden muhakemesi icra 
edilmek üzere bu baptaki evrakın hükmü ve
ren mahkemeye iadesiyle müceddeden muhake
mesinin icra ve tahakkuk edecek hale göre tec-
ciyesi lâzımgeleceğinden karar itasını arz ve 
teklif ederim. 

Denizli Mebusu 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Hiyaneti Vataniye Kanununun bir madde

sinde mücrimin hakkında verilen hüküm Mec
lisçe kabul edilmediği takdirde Meclisçe ittihaz 
olunacak karara göre muamele olunur der. Bi
naenaleyh hakkında verilen hüküm tasdik olun-
mıyan bu adam ya mücrimini âdiye gibi hak
kında takibat icra, edilmek üzere ya mahallî 
müddeiiumumiliğine tevdii için Adliye Vekâle
tine göndeririz veyahut kendisi bütün bütün 
affedilmek lâzımgelir. Binaenaleyh bu cihet
lerin reye vaz'ını teklif eylerim. 

Yoagad 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Hiyaneti vataniye hükmü merfu'dur. Cera-

inıi saire hakkında muamelâtı lâzimei kanuni-
yenin ifası zımnında evrakın Adliye Vekâletine 
tevdiini teklif ederim. 

Canik Mebusu 
Nafiz 

Riyaseti Celileye 
Adliye Encümeninin mazbatası kabul edil

mediğine göre cürmü müddea hakkında ahkâmı 
umumiye dairesinde ifayı muamele ettirilmesi 
zımnında evrakın Adliye Vekâletine tevdiine 
karar verilmesini teklif ederim. 

Karahisarı Şarki Mebusu 
Ali Süruri 

REİS — Efendim, bunlardan Nafiz Beyin 
takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. Yani hüküm ref edilmiştir. 
Adliye Vekâletine havale olunmuştur. 

8. — Hiyaneti vataniyeden beşer sene kütüğe 
mahkûm Papaz Mardros ve Topik Sarrafyan 
ve rüfekam hakkındaki vvrakı hükmiyenin gön-
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I derüdiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad

liye Encümeni mazbatası 

RElS — Efendim, Hiyaneti vataniye ile 
.maznun Kütahyalı Papaz Mardros ve rüfekası 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası var, oku
nacak: 

Heyeti Umumiyeye 
Hiyaneti vataniyede bulundukları iddia olun

masından dolayı maznununaleyh olan Kütah
yalı Papaiz Mardros ve Tavşanlı Topik Sarraf
yan ve Vairkontod, - îstepan Peterldikyan ve îs
tepan Koponyan ve îstepan Karabetyan hakla
rında Kütahya Bidayet Mahkemesinde cere
yan eden muhakeme neticesinde beşer sene müd-

] detle kürek cezasına mahkûmiyetlerine dair lâhik 
K)lan hükmü havi evrak Heyeti Umumiye kara-
riyle Adliye Encümenine tevdi edilmekle biimü-
talâa hükmü vicahiden dolayı iktizası müzakere 
olundu. 

Merkuman Mardros ve Topik nam eşhasın 
Yunan işgali esnasında Tavşanlı Muhasebei 
Hususiye Memuru Vahidi ve Tâlib ve Hacı Ka-
dızade Mehmed ve Mustafa ve Ferid ve Hacı 
İbrahim ve Mustafa efendilerin Harekâtı Milli-
yeye taraftar olduklarından ve vaktiyle Ermeni 
haneleriyle Kilisesini taharri ettiklerinden ve 
binaenaleyh bunların vücudu Ermenilerin selâ
met ve emniyetini muhülolduğunjdan bahsile işgal 
zamanında Yunan Kumandanına imzaları tah
tında ihbarname vermek suretiyle salifülesami 
zevat aleyhinde tahkikat ve takibat yaptırarak 
fuzulen hapis ve tevkiflerine ve bu uğurda nakdî 
ve mânevi zaraıjdîde olmalarına sebebiyet ver
mek suretiyle hiyaneti vataniyeye içtisar eyle
miş olduklarına dair mühür ve imzalarını havi 
ve sıhhati nıünderecatı kendilerince dahi kabul 
ve tasdik edilen ikrarı bilkitabelerine istinaden 
hükmü mezkûr muvafıkı kanun görülmekle be
reyi tasdik Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümei Reisi Mazbt&a Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 

Âza Âza 
Saruhan Karahisarı Sahib 

Refik Şevket Mehmed Şükrü 
Âza 

Ertuğrul 
I Mustafa Kemal 



Âza 
Kayseri 
Sabit 

Âza 
îeel 

Ali Sabri 

MAZBATA MUHARRİRİ HAMİD B. (Biga) 
— Efendim, bu Pandelâ'ki rüşvet fiilinden do
layı Amasya İstiklâl Mahkemesi tarafından 
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REİS — Efendim, bu mazbata hakkında söz ; 

istiyen var mı? (Hayır sesleri) Adliye Encüme- ' 
ninin bu mazbatasının aynen reyi âlilerine 
vaz'ediyorum .Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Bu meseleye mütedair mazbata kabul olundu. 
Bundan evvel kabul edilen mazbatada bunun 
aynı idi. O kabul olunmadı. (O kabul edildi 
geçti sesleri) 

9. — Rüşvet fiilinden mahkûm Bafralı Pan-
delâki hakkındaki -hükmün affına dair istidası
nın r&ddi hakkında Adlîye Encümeni mazbatası 

REİS — Rüşvet fiilinden mahkûm Samsun 
Rüsumat Merkez Müdüriyeti Manifesto Memu
ru sabıkı Bafralı Pandelâ'ki hakkındaki hük
mün affına dair istidasının reddi hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası var, okunacak. 

Heyeti Umumiyeye 
Rüşvet fiilinden mahkûm olduğu cezası

nın affına dair Samsun Rüsumat Merkez Mü
düriyeti Manifesto Memura sabıkı Bafralı Pan-
delâki imzasiyle verilen ve Heyeti Umumiyeden 
encümenimize havale edilmiş olan 29 Temmuz 
1338 tarihli istida Adliye Encümeninin 29 . X . 
1338 - tarihli içtimamda mütalâa ve tetkik 
olundu. Müstedinin sebebi mahkûmiyeti olan 
eürmün muafiyeti kanuniyeden hariç 'bırakıl
mış olan efalden olmasına ve bakıyei müddeti 
eezaiyesinin affı için de esbabı sahiha mevcut 
bulunmadığına binaen mebihus istidanın reddi 
lüzumunun Heyeti Umumiyeye arzına bilitti-
îak karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Kırşehir 
Emin Müfid 

Kâtip Âza Âza 
İsparta Biga Kırşehir 

Tahir Hamid Sadık 
Âza Âza 

Karahisarı Şarki Karahisarı Sahib 
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mahkûm edilmiştir. Iliyaneti vataniye maznu-
ninin bir kısmının affı hakkındaki Kanundan 
istifa etmesini istida etmiştir. Halbuki kanunu 
mezkûr bu gibi efali istisna etmiştir ve bu 
gibi mürtekiplerin cezasının affını kanun 
kabul etmediğinden bu adamın bu kanun mu
cibince aftan istifade ettirilmesi imkânı ol
madığından dolayı reddini teklif ediyoruz. Ve 
mazbatanın kabulünü rica ederiz. (Kabul ses
leri) (Reye sesleri) 

REİS — Efendim bu baptaki Adliye Encü
meni mazbatasını reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Kabul edenler* lütfen el kaldırsın. Adliye En
cümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

10. — Sıdıka ve Bayram imzasiyle veri
len istidanın reddine dair Adliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — Sıdıka ve Bayram imzasiyle ve
rilen istidanın reddine dair Adliye Encümeni 
mazbatası var okunacak. 

Heyeti Umumiyeye 
Şakı Bahtiyar'a yataklık ve muavenet ey

lediğinden dolayı İstiklâl mahkemesi karariyle 
şakîi 'merkumun derdestine değin dört sene 
müddetle Safranbolu'da ikamete memur edil
miş olan Bolu'nun Dağlılar karyesinden Apuroğlu 
Mehmed zevcesi Sıdıka ve Hakkı'nın pederi Bay
ram imzalariyle merkumanm aflarma dair verilip 
Adliye Encümenine muhavvel 16 Ağustos 1338 
tarihli istida, Encümenin 29 . X . 1338 tarihli 
içtimamda mütalâa olundu. 

Sahip ve sahibei istida hüküm ile alâkadar 
olmayıp birinin oğlu ve diğerinin zevci olan iki 
mahkûmun affı talebini ihtiva eden istida bu hu
susta ittihazı icabeden muameleye esas olmıyaca-
ğmdan reddi zımnında Heyeti Umuıniyenin na
zarı tasvibine arzına ekseriyetle karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Kırşehir 
Emin Zevcenin talebe hakkı 

olduğundan muhalifim 
Müfid 

Kâtip Âza Âza 
İsparta Biga Kırşehir 
Tahir Hamid Sadık 

— 258 — 



t ı 190 10 . 2 
Âza Âza I 

Karahisarı Şarki Karahisarı Sahih 

Âza Âza 
Kayseri tçel 

Sabit Ali Sabri 

MAZBATA MUHARRİRİ HAMİD B. (Biga) 
— Efendim mahkûm edilmiş olan eşhasın akraba
ları tarafından verilmiş istida ile eşhası mahkûme-
nin affı talebediliyor. Encümeniniz bir şahsı ahar 
tarafından verilmiş olan müstediyat üzerine hu
susi bir Af Kanunu ısdarı lüzumuna kaani olma
mıştır. Mamafih şunu arz edeyim ki, Meclisi Âli
nizden son defa çıkan tefsir mazbataları mucibin
ce İstiklâl mahkemelerince eeraimi âdiyeden mah
kûm olanların bu af kanunundan istifade etme
leri yine karargir olmasına binaen tahliyeleri lâ-
zımgeldiğini zannediyorum. Bunun bir kerre tet
kiki zımnında evrakın Adliye Vekâletine tevdii
ni teklif ediyorum. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) — 
Efendim bu istida okunurken nazarı dikkatimi 
celbeden cihet şu idi. Eşkiyaya yataklık. Filvaki 
Kanunu Cezamızda bir yataklık meselesi var. Fa
kat eşkıyaya yataklıktır. Memlekette zabıta vazife
sini tamamiyle ifa edememekte iken memleketin 
eli silâh tutan insanları cephelerde çarpışırken, 
falan ailenin^ filân adamın müsellâh elli, altmış 
kişinin tecavüzü karşısında onlara ekmek verme
mesi, iptida bu şayanı nazar bir meseledir. Sonra 
Mazbata Muharriri zanna müsteniden söz söylü
yor. Adliye Encümenine biz evrakı veriyoruz. Et
raf iyle tetkikat yapsın, sorsun. Halbuki yapma
mış acaba aftan istifade etmeleri lâzımgelirken 
bu adamlar hâlâ hapsanede yatıyorlarsa doğru 
bir şey olmaz. Meclisi Âlinin haberi olmıyacak bir 
şeydir. Adliye Encümeni buı hususta bir cevap 
versin, meseleyi neticelendirsin. 

HAMİD B. (Biga) — Yalnız Beyefendiye şu
nu arz etmek isterim k i ; encümen mazbatasının 
tarihi altı yedi ay evveldir. Binaenaleyh mesele 
teahhur etmiştir. Tefsiri kanuni bu mazbatadan 
muahhar olarak çıkmıştır. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Ben kerihen ıatırar atanda eşkiyaya yataklık 
yapmak niyetinde ıbullunursam yataklık nueseile-
sinden dolayı Hükümetim beni muhafaza etmez. 
Ailem de benim için af talebinde bulunamaz. Bu 
şeklin adalet neresinde olduğuna aklıım ermedi. 
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Ben tav'an, kerhen idasrei umulmiyenin intizam
sızlığı yüzünden eşkiyaya yataklık etmekteyim. 
Adliye Encümeni bir kere bu notetai nazardan 
tettoikatını yapacaktı. Bir müracaati vakıa var. 
İstiklâl MalhJkemesinoe böyle bir karar verilmiş, 
fevkalâde zamanda teşekkül eden istiklâl Mahke
mesi fevkalâde bir hüküm ve karar vermiş, bunun 
esası üzerinde encümenin tetkikat icra etmesi 
Meclis namına vazifesi idi. Adliye Encümeni tet-
kikatını yapaydı. Ondan sonra vazifesini yapardı. 
Mesele bütün inoelkileriyle tetkik için encümene 
geliyor, Millet Meclisine istida verilmesinin sebebi 
budur. Bütün teferruatına varıncaya kadar tet
kikat 'yapılması lâzımıdır. Müddeidumumi gibi, 
mahkeme gibi hafiften bir tetkikattan sonra me
sele şöyledir, böyledir, yahut vekâleti haiz değil
dir diye sudan bir cevap vermek katiyen doğru. 
düşmez. Encümen Meclis namına tetlkikat yapa
caktı ve tetıkikatı vâsi olacaktı. -Sonra bu adam 
Af Kanunundan istifade edecek bir mevkide ilken 
demek ki, altı aydır yatıyor. Adliye Encümenine 
benim iddia ettiğim, itiraz ettiğim şey bu cihet
tendir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Reis Pa
şa Hazretleri müsaade buyurulur mu? Eğer bu 
ladaım Af Kanunundan istifade etmişse yine ma
hallinde istifade etmiştir. Divan namına geçen
lerde istirham etmiştim ki, evvelemirde bunlar 
hakkında tetlkikat yapılsın, Heyeti Celilenin vakti 
zayi edilmesin. Adliye Encümeni bu gibi mesailin 
mevcudolmadığmı söylemişlerdi. Halbuki şimdi 
yedi ay evvel verilen bir karardan bahis buyur
dular. Müsaade buyurulursa bu meseleyi de Ad
liye Vekâletine havale edelim, talepleri veçhile 
aftan istifade edip etmediklerini vekâlet bize bil
dirsin ve biz de burada beyhude vaktimizi zayi 
ederek yanlış karar ittihaz etaıiyelim. Aftan isti
fade etnnişıse Adliye Vekâletinin medburiyeti var
dır. Zaten onu çıkaracaktır. 

HAMİD B. (Biga) — Efendim Adliye Encü
menimin noktai nazarı şudur : Asıl mahkûm ol
muş olan eşhas namına ahar kimseler tarafından 
verilmiş olan müstediyat üzerine af kararı ısda
rının muvafık olmıyacağî noktasındadır. Encü
men bu noktadan bunu reddetmiştir. Binaenaleyh 
bendeniz şahsi mütalâam olmak itibariyle arz edi
yorum. Mazbatanın tarihi eskidir. Bundan sonra. 
tefsir kararı çıkmıştır. Bu tefsir mazbatalnnda 
eeraimi âdiyeden dolayı istiklâl mahkemelerin-
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ce mahkûm edilmiş olan eşhasın da afları ftıak-
flnndaki mesele takrir olunmuştur. (Binaenaleyh 
bu adam hakkında da tahkikat yapılsın. 

ABDÜI/KADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Boşuna uğraşıyoruz. Bu adam 'belki çık
mıştır. 

HAMİD B. (Devamla) — Ihtiyatan arz edi
yorum 'ki hu evrak Adliye Vekâletine havale 
edilsin ve tetkikat yapılsın. 

REİS — Efendim müsaade ederseniz Adli
ye Encümeni namına Beyefendi buyurdular ki 
hu mazbata Adliye Vekâletine havale buyurul-
sun. Binaenaleyh 'encümen namına olan şu tek
lifi reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

11. — istanbul macuŞ ve masarifatı için dört 
bucuk milyon lira avans itasına dair kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim İstanbul'daki deva ir ve 
müessesatın dört aylık maaş ve masarifatı kar
şılığı olmak üzere evvelce alınan üç. milyon li
ralık avansa ilâveten dört milyon liralık avans 
itası hakkındaki lâyiha [Muvazenei Maliye En
cümeninden çıkmış, Heyeti Aliyenize gelmiştir. 
(Daha yeni geldi sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Yirmi 
dört saat sonra müzakeresine başlanır. 

NAFİZ B. '(Canik) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — 'Efendim malûmuâliniz Muvazenei 
Maliye Encümenine Heyeti Celileniz 'bir kanu
nu mahsusla müsaade etti, kadroları orası tes-
bit etmektedir. Tesfeit edilen 'kadroların mik
tarı dört 'buçuk milyona baliğ oluyor. İstan
bul 'un henüz Kânunuevvel maaşlarının bir kıs
mı ikmâl edilememiştir. Kânunusaniye dair he
nüz hiçbir şey veremedik. Çünkü alınan dört 
aylık maaş yekûnu tesbit edilen kadrolar mu
cibince yedi buçuk milyon liraya 'baliğ olduğu 
halde alman avans üç milyon liradır. Telgraf
hanede gece sabaha kadar makina hasında ça
lışan muhabere memurlarının dahi sırf tahsisat 
olmadığından dolayı maaşlarını tediye edemi
yoruz. Tahsisat almadığımızdan dolayı tabiî 
yapamayız. Yine mütekaidîn de aynı vaziyet
tedir. Tensip buyurursanız hımu bugünkü ruz-
nameye alalım ve müzakere edelim. (Yarın sa-
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daları) Efendim yann Pazardır. Vaziyetin ta
hammülü yoktur. Bugünkü ruznameye ithaliy
le müzakeresini istirham ediyorum. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim Maliye Vekili Beyefen
di Muvazenei Maliye Encümeninin Meclisi Âli
nizden aldığı salâhiyete istinadedere'k tesbit 
ettiği kadroların icabettireceği miktarda avans 
itasını ve esbabı mucibesini telhisan Heyeti Ali
yenize arz etti. Bu arkadaşınız da Heyeti Ve
kile Reisi sıfatiyle devairi umumiyenin elimden 
geçen ve tetkik ettiğim muamelâtı hakkında hu
lâsa olara'k Heyeti Aliyenize şu noktayı arza 
mecburum ki, İstanbul halkı kardeşleriniz hak
larında müstaeelen verdiğiniz kararlardan, it
tihaz ettiğiniz kararlardan, (hayatlarının, istik
ballerinin masun bulundurulacağma iman et
mişler ve ferafh bulmuşlardır. Gün geçtikçe ica-
batı hal .ve zamanın, müsaadesi nispetinde ihti
yaçlarının tehvin edileceğine Ikaani bulunmuş-
lardır. Onların da hunun mukabilini, ifa ede
ceklerine hiç şüphemiz yoktur. Ancak beyler! 
Gayrimuttarit surette tediyat yüzüden ashabı 
maaş çok müşkül vaziyete düşüyor. Geçenlerde 
İstanbul'dan avdet eden ibir arkadaşınızın kısa
ca hir mâruzâtı vardı. İçtimai felâketler başla
mıştır. İzahı hepinizi dilhûn edecek birçok va-
'kayi cereyan etmektedir. Bunların hepsinin en 
âcil ilâçlarından en mühimini hu Ikanun lâyi
hası 'olacaktır. Yani Heyeti Oelilenizin müzake
re edip kabul 'buyuracağı hu kanun olacaktır. 
Onun için istirham ediyorum, bugün müstaeelen 
müzakere buyurun. Çünkü binlerce, yüz binlerce 
kardeşiniz hugün ittihaz edeceğiniz karara in
tizar ediyorlar. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Efendim matbuu-
nu bugün aldık. Bunun üzerinde beyanı müta
lâa edeceksek biraz zaman lâzımdır. Bina
enaleyh hunun bıtgün müzakeresi caiz değildir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) 
— 'Nizamnameı Dattıilî mucibince müzakeresi 
yirmi dört saat sonradır. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Efendim Maliye Vekili Beyin tekliflerinin 
ehemmiyeti ve ademiehemmiyeti hakkında söz 
söyliyeeek değilim. Fafkat bu teklif şimdi tevzi 
edilmiştir ve bugün müzakere «dilmesi imkânı 
yoktur. Hususiyle Heyeti Celilenin mükerrer 
teklifim ve mükerrer istirhama'tım üzerine ruz-
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nameye aldığı Adliye Vekâletine ait kanunlar 
yine bu (suretle teaihhur edecektir. Bu yüzden 
de yine pek çok adamlar sızlanmakta ve pek 
çok adamların (hukuku zayi olmaktadır. 'Bina
enaleyh ruznameye halel getirmeksizin bu ka
nunu da ruznameye sırasiyle alabilirsiniz. 

REİS —Müsaade buyurunuz! Ruznamemi-
zin vaziyeti böyledir. Kanunu Cezanın 203 ncü 
maddesinin tadili hakkındaki lâyihanın 2 nci 
maddesi kabul edilmiş, üçüncü maddeye baş
lanmıştır. Müsaade buyurursanız bu kanunu 
mütaakıp bu Avans Kanunu müzakere olun
sun. -r» 

MUSTAFA NECATI B. (Saruhan) — Usulü 
müzakere hakkında söyliyeeeğim. (Usulü müzake
re kalmadı sesleri) 
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REİS — Bu kanunun müzakeresini mütaa

kıp Avans Kanununun müzakeresine (başlanılma
sını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ceza Ka
nunundan sonra müzakeresi kabul edilmiştir. 

MUSTAFA NECATI B. (Saruhan) 
Bey usul hakkında söyliyeeeğim. 

Reis 

REtS — Sırası geldiği zaman usul hakkında 
söylersiniz. 

MUSTAFA NECATI B. (Saruhan) — Bu 
iki yüz üçüncü madde hakkında söyliyeeeğim. 

REtS — Efendim on beş dakika teneffüs edil
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Gelse; saat: 2,40 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 2,55 , 

BEİS — fieisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), İbrahim Bey (Muş) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 

Beyin, Kanunu Cezanın 203 ncü maddesine tez-
yü edilecek mevad hakkında kanun teklifi ve Ad
liye Encümeni mazbatası (2/288) 

REİS — Kanunu Cezanın iki yüz üçüncü 
maddesinin tadiline dair olan Kanunun müzake-
resdııe devam edeceğiz. 

MUSTAFA NECATI B. (Saruhan) — Efen
dim; hürriyeti şahsiye hakkındaki 203 ncü mad
denin tadili hakkındaki Kanunun müzakeresinde 
Heyeti "Vekileden Rauf Beyden maada hiçbir ar
kadaşımız; mütalâatını dermeyan etmemiştir. Mec
lisi Alide bulunan her arkadaş Hâkimiyeti Milli-
yenin taraftarı ve Hâkimiyeti Milliye esasatı dai
resinde olan her şeye karşı hürmetkârane 'bir su
rette taraftar olmak mecburiyetindedir. Yalnız 

bu kanunun müzakeresinde noktai nazarlar ara
sında bir fark vardır. Birisi diyor ki, zaten eli
mizdeki kanunda böyle mevad vardır. Diğer ar-
kadaşlammız da diyor ki; Bu mevaddı taısrih ede
rek yazmak lâzımdır. Nasıl ki, her arkadaş hürri
yeti şahsiyeye taraftarsa bu kanunun da tarafta
rıdır. Onun için Dahiliye Vekâletinin ve bu işte 
alâkası olanların mütalâasunı dinliyelim. Bu hu
sustaki noktai nazarların 'anlaşılması lâzımdır. 
Onun içindir ki, Dahiliye ve Adliye Vekilleri bi
raderlerimiz bu kanun hakkındaki noktai nazar
larını dermeyan etsinler. Ondan sonra müzake
resine devam eder, biz de reyimizi veririz. Ben
deniz Adliye ve Dahiliye Vekili arkadaşları
mızın mütalâalarının alınmasını teklif ediyo
rum. Omdan sonra kanunun müzakeresine de
vam ederiz. 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — I 

Efendim, malûmuâliniz kanun günlerden beri 
Meclisin ruznamesindedir. Bu kanun hakkında 
lüzumu kadar yazı yazılmış ve lüzumu kadar 
da söz söylenmiştir. Bendeniz öyle zannediyo
rum ki, Makamı Riyaset ruznameyi vekillere 
•tebliğ buyurmaktadır. Ruznamede bu maddeyi 
gören vekil beyler her halde alâkadar iseler 
buraya bunun müzakeresinde gelmeleri lâzımdı. 
Yoksa vekil beyler alâkadarlık göstermiyerek 
kanunun iki maddesi kabul olunduktan sonra 
arzuları üz erin.3 tekrar kanunun heyeti umu-
miyesinin müzakeresine geçmek doğru olamaz. 
Saniyen bir şey ilâve edeceğim, ben o kanaat
teyim 'ki, belki devair re'sıkarında bulunan 
vekiller bu kanunun aleyhindedirler. Çünkü 
başlarında kendileri de bulunduğu bütün şefoe- I 
kel memurin oir imtiyaza maliktir. Bu onların 
aleyhinedir. Bu kanun onların imtiyazını r e f ile I 
halkın hukuk ve hürriyetinin teminine matuf
tur. Meclisin şimdiye kadar tesahübederek yap- I 
mış olduğu yegâne bir kanundur. Katiyen bu- I 
nun onlarla alâkası yoktur. (Bravo, s'adaları) • I 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Bendeniz madde 
hakkında bir söz söylemiyeceğim. Eğer Necati I 
Bey arkadaşımızın sözlerine cevap vermek lâ- I 
zımgelirse yalnız şunu arz etmek isıterim ki, 
milletin nef'i namına yapılan kanunlarda Hü- I 
Ikümetten veçliıe alarak Hükümetin arzusuna I 
göre Mecliste ikamın yapılamaz. Bu meselede I 
vekillerimiz de zaten bizimle beraberdir. Vekil
leri dinlemek lüzumu yoktur. Maddelere devam I 
edelim. I 

REİS — Abdülkadir Kemali Bey madde 
hakkında mı söyliyeceksiniz? I 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Necati Beyin mütalâatı müzakere olunacak I 
olursa söz istiyorum. Bu kanunu mütemadiyen I 
tavik iyi bir şey değildir. İki maddesi müza
kere ve kabul edilmiş olan bir kanun üzerine 
vekillerin mütalâasını alalım, demek doğru de- I 
ğildir. Meseleyi taviktir. Üçüncü maddenin mü- I 
zakeresi lâzımdır. I 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Tâ-
vİk hususunda söylemedim. I 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Taviktir. Başka mânası ydktur. Vekillerin I 
gözleri görüyor, ^gelsinler, dinlesinler. I 

REİS — Heyeti Celile bu kanunun heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere yapmış, madde- ] 

. 1339 C : 2 
lere geçmiştir. Şimdi üçüncü maddeyi müzake
re ediyoruz. Onun hakkında söz alanlar?... Bu
yurun Abdülkadir Bey, söyliyecek misiniz? 

ABDÜLKADÎR KEMALİ. B, — Hayır iti
raz eden varsa bilâhara cevap veririm. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Abdül
kadir Kemali Bey söz söylemezse esbabı muci-
beyi kim izah edecek? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Madde aleyhinde söylerler. Ben de lâzımge-
len tafsilâtı veririm. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun kimse 
kayıt altına giremez. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim, üçüncü madde öyle zannediyorum ki ; bi
rinci madde ile kabul edilen esasa muhalefet 
eden zevat velev ki, nazır bile olsalar, şahsan 
mesul olacaklarını tesbitten ibarettir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) —' Nazırlar gök
ten inmiş değildir. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Nazırlar 
da gökten inmediği için bu kanun hakkında 
bendeniz arz edeceğim ki, kanunen nazır bulu
nan fakat bizim intihabgerdemiz olan zevat 
aynı zamanda mebustur. Hürriyete tecavüzün 
mebusan tarafından vukuu halinde, yani me
busluğun verdiği kuvvete istinaden vukuu ha
linde bunlar hakkında doğrudan doğruya müd-
deiiumumilik tarafından takibat yapılmıyaeak-
tır. Kanunu Esasideki ahkâmdan istifadeyi der-
meyan ettikten sonra zannederim ki, yine me
bus olan vekiller hakkında aynı Kanunu Esasi 

•dairesinde ifayı muameleden başka çare yok
tur. Ondan dolayıdır ki, Kanunu Esasinin 31 
nci maddesi mucibince müstelzimi ceza bir ha
rekette bulunan ve vazifei memuriyetinden 
mütevellit bir cürüm ve efalinden dolayı her
hangi bir vekil hakkında takibatı kanuniye için 
sarahat varken âdil olan işbu kanunda buna 
ait ayrıca bir kayıt bulundurmak doğru değil
dir. Bu, Kanunu Esasinin tadili mahiyetinde
dir. Saniyen şahsan mesuliyet mânasını anla
mıyorum. Mürtekibi cürmolanlar elbet ve el
bette şahsan mesuliyeti.. Mesuliyeti mâneviyede 
mevzu bahsolduğu gibi, endişenin önüne geç-
mekse bendenizce bu kanunda o tâbirin mânası 
yoktur. İkinci fıkrası ise imzaların hile ve de
sise ile ele geçirildiğini söylüyor. Bendeniz im
zanın hile ve desise ile ele geçirildiğini anlama-
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— Bendeniz de diğer arkadaşlarımın mütalâatı-
na iştirakle beraber ikinci maddede bir nok
san kalmıştır. O maddenin noksanını ikmal 
için üçüncü madde olarak bir madde teklif ede
ceğim. Vazifelerinde ihmal ve terahi eyliyen 
müddeiiumumiler şu kadar ceza görür dediler 
ya müddeiiumumi vazifesini ihmal etmez de 
başka bir tarafın tesiratı altında bir tarafın 
lehine veyahut diğer tarafın aleyhine vazifei 
memuriyetini suiistimal ederse o zaman ne ya
pacaksınız? Müddeiiumumileri de böyle bir 
tehdidi cezai altına koymak fevkalâde lâzımdır. 
O noksan ikinci maddeye de konulurdu. Fa
kat ikinci madde kabul edilip müstaceliyetle 
geçildiği için ve onun tekrar müzakeresine im-
13ın olmadığından üçüncü madde olarak bir 
madde teklif ediyorum. «Bu hususta vazifei 
memuriyetini suiistimal eden müddeiiumumi
ler birinci madde mucibince tecziye edilir.» Bu
nun kabulünü rica ederim. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Reis Paşa Hazretleri, bendeniz de bu mad
deye iştirak ediyorum. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
mevzuu itibariyle hürriyeti temine matuf 
bulunan bu kanunun müzakeresinde bütün ar
kadaşların gösterdiği alâka dolayısiyle çok arzu 
ediyorum ki, üzerinde fazla işlemek hususunda 
hepimiz asabiyet gösterelim. Dün encümene gi
dip gelmesine bile muvafakat etmiyen bir ar
kadaşın bugün daha yirmi dört saat geçmeden 
kanundaki bir eksiği görmeleri mesailin iyice 
tetkik edilmesinin ne kadar faydalı olduğunu 
gösterir. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Tavzihtir. O var kanunda. 
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makla beraber böyle vaka olursa mücerret na
zırın ihtiyariyle mesuliyeti şahsiyenin kalkaca
ğına akıl erdiremiyorum. Ondan dolayıdır ki, 
üçüncü madde bir Kanunu Esasi maddesidir. 
Muhteviyatı itibariyle ahkâmı umumiyemize 
muhaliftir. Bu kanunda yeri yoktur. Bendeniz 
aynı esbabı mueibeye binaen maddenin tayyını 
talebediyorum. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Evvelki 
muaddel madde zannediyorum ki, bu mevaddı 
ihtiva etmektedir. Rica ederim bu maddelerin 
müzakeresine, mahal kalmamıştır ve esasen Re
fik Şevket Beyin buyurduğu gibi nazırlar hak
kında hususi bir kanun mahiyetinde bu kanu
na girecek bir şey olmadığı gibi, hile yapan, 
imza çalan bu gibi adamların da cürmü kanu
numuzda muayyendir. Yalnız maddeler tadil 
edildikten sonra bir şeysi kalmıştır ki, buna 
muhalif olan ahkâm mülgadır, icrasına fa
lan vekâlet memurdur demekten başka bir şey 
kalmamıştır. Bundan sonraki maddelere lü
zum yoktur. Beyhude vakit geçirmiyelim. Ab-
dülkadir Kemali Bey de bunu bu suretle ka
bul buyursun. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Efendim, usul hakkında söyliyeeeğim. Eğer 
maddeler benim teklifim dairesinde kabul edil
miş olsaydı mütebaki maddelerin lüzumuna 
dair söz söylemek bana düşerdi. îzahat ver
mek vazifem olurdu. • Bu maddeler anlaşılmı-
yan noktalarını beyan ediyor. Fakat öyle an
laşılıyor ki, birinci ve ikinci madde kabul edil
dikten sonra bundan sonraki maddelerde «îşbu 
zeyillere mugayir olan bilûmum mevaddı ka
nuniye ve nizamiye mülgadır.» maddesinden baş
ka maddeye ihtiyaç kalmamıştır. Bundan do
layı gerek Refik Şevket Beye ve gerek Hüse
yin Avni Beye teşekkür ediyorum. Diğerleri
ne ihtiyaç kalmamıştır. Bunu ben de kabul 
ediyorum. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Paşa Hazret
leri, ben de ayni fikirdeyim. Takririmiz var
dır. 

NECATÎ B. (Erzurum) — Bendeniz de sar
fınazar ettim. (Reye, sesleri) 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Teklif sa
hibi maddelerin tayyını istiyor. Binaenaleyh 
müzakere edilecek bir şey kalmamıştır. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) l 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Müba
reği unutacak kadar suiistimalde mucibi mua-
hazedir, eğer o gün vakit müsaidolup da ka
nun kabul edilmiş olsaydı aynı teklifi bugün 
yapmaya imkân var mı idi? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Ayrıca bir teklif olacaktı. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Ayrıca 
bir teklif olacaktı. Onun da getireceği safahati 
hepimiz biliriz. 

Heyeti umumiyeye iki noktai nazar arz ede
ceğim. Birisi, üçüncü madde olarak re'sen tek
lif edilen maddenin, falan veyahut filân arka-
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daşm teklifi dolayısiyle yapılan muameleye ta
liki zaruridir. Eğer Nizamname mucibince 
herkesin hukuku müsavi ise dün Bolu Mebusu 
Şükrü Beyin, kalan teklifi kafoul olunmaz. Fa
kat bugün Karahisar Mefcusu Hüsnü Beyin tek
lifi kabul olunur. Bu, Mecliste vahdeti harekete 
münafidii*. Bundan dolayı Nizamnameye riayet 
dolayısiyİe ve bu teklifin lâzım olduğunu ben
deniz arz etmeyi vazifei vicdaniye telâkki ede
rim. İkinci olarak bir şey daha arz edeceğim. 
Hukukşinas arkadaşların bile meslek namına 
takdir ve tasvibettiklerini gördüğüm birinci 
maddede eksik yalnız o değildir. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— İlâve buyurursunuz. » 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Eğer 
tasvip, takdir ve iensibedeeek olursanız birinci 
maddedeki fer'an zimethal tâbirinin mânayı ka
nunisi kalmamıştır. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Siz koydunuz. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bendeniz 
o hususta muteriz olmakla müft'ahirim. Şimdi 
bendeniz diyorum ki : Şükrü Beyin teklifini 
esasen Makamı Riyaset müstakil bir teklif te
lâkki ederek emsali mucibince aido'lduğu yere 
göndersin. Şayet bu kabul olunmıyacak olursa 
tekrar encümene gitmesi ve bu vesile ile kabul 
edilmiş maddelerin üzerinde tekrar işlemek za
rureti lâzimesi hâsıl olmuştur. Ondan dolayı 
Adliye Encümeni evvelce yapılmış olan hatayı 
da tashih etmekle mükellef olsun. Onun için 
efendim arz ediyorum ki, evvelâ usul meselesi 
halİolun'sun, ondan sonra diğer mesail. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, Refik Şevket Beyin usul hakkındaki fikir
lerini tabiî Nizamnamenin sarahati cümlesinden 
olması münasebetiyle Makamı Riyaset yapacak
tır. 

Yalnız bu takririn şu an için takdiminde de 
fuzuli bir endişe görmekteyiz. Rica ederim ya
pılan kanunda müddeiiumumilere yeni bir im
tiyaz verilmiş değildir. Kanun müddeiumumi
nin vazifesini şu suretle ifa edeceğine dairdir. 
Müddeiiumumiye dün yaptığı hatadan dolayı 
nasıl ceza veriliyorsa, takibatı kanuniye yapı
lıyorsa, bu kanunla başka bir şey yapılmış de
ğildir. Müddeiiumumiler hata yaparsa esasen 
kendileri kanunla mukayyettir. Mutlak olarak. 
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her istediğini yapar, cezasız kalır şeklîn
de değildir. Şimdi kanunlarımızda bunların 
cezası olduğundan, Nizamnamenin o maddesine 
göre bu madde Lâyiha Encümenine gitmelidir. 
Fakat şunu kabul etmelidir ki hata savap, Heyeti 
Celile dün bir maddei kanuniye kabul etmiştir. 
Eğer bunda da hata kabul etmişler veya şu fık
ra zaittir derlerse, Refik Şevket Beyin buyur
dukları gibi, kendileri de Nizamnameye hürme-
ten bir tadilname verirler. O tadilname (ile ka
nunun şu şekilde çıkması için tariki salim bu
lunmuş olur. Bu maddenin bence şimdilik bu
nunla alâkası yoktur. Müstakil bir teklifi kanu
ni şeklinde verilirse serbesttir. O kanun mü
zakere e&ilirken de diyeceğim ki; hayır, müd
deiiumumilere fazla bir şey verilmiş değildir. 
Dünkü ile bugünkü arasında bir fark yoktur, 
boş bir endişedir. Binaenaleyh o zaman reddini 
teklif edeceğim. Fakat Nizamname bugün o 
hakkı bana vermedi. 

NAFİZ B. (Canik) — Meclisi Alide şimdiye 
kadar cereyan eden müzakeratm, ittihaz edi
len mukarreratm seyri malûm iken bugün 
onun ve Nizamnamenin hilâfında bir teklif vâki 
oluyor. Bu teklifi bendeniz bu suretle tahlil ede
biliyorum. Meclisin Heyeti Umumiyesinde iki 
nevi kıskançlık var. Bir kısım ki, kısmı âzami 
teşkil ediyor, kısmı külliyi teşkil ediyor, her ne 
veçhile olursa olsun, şu kanun Meclisten çık
sın diyor. Halkın en ehemmiyetli hukukunu, 
güya bir hayvan, ağzından şikâr kapılır gibi 
kıskanıyor. Diğer bir kısım ise aman hakkı ha
yatımız gidiyor. Ne yapalım, şu kanunu yerin 
altına atalım diyor. Hiçbirisi, yani gerek bir 
kısmın kıskançlığı, gerek diğer kısmın titizliği 
Meclisi Alinin Nizamnamesi karşısında şayanı 
iltifat değildir. Binaenaleyh üç günden beri 
hakkında miktarı kâfi söz söyliyen hatiplerimiz 
bile burada saatlerce icrayı hitabet ederek me
sele tenevvür ettikten ve iki maddesi kabul 
edildikten sonra artık Adliye Encümeni şöyle 
demiş veyahut dördüncü maddede noksan var
mış gibi mütalâlarla yeniden maddelerin müza
keresine tekrar geçmek hakkındaki teklif bisud 
bir tekliften ibarettir. Esasen böyle bir teklifi 
Reis Paşa reye bile koyamaz. Nizamnameye mu
haliftir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— (Teri alıyorum. Ayrıca esbabı mucibesiyle 
arz edeceğim. 
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NÂFÎZ B. (Devamla) — tkinci kısım, mev- I 

zuu müzakere olan üçüncü maddedir. Üçüncü 
madde tarzı tahrir ve tanzimine nazaran evvel
ki hükümet sistemine göre yazılmıştı. Malûmu-
âliniz bizde nazır yoktur. Bizde, Meclisi Âli 
içerisinden intihabedilen îcra Vekilleri vardır. 
Onlar mebusturlar. Mebusların bilûmum hare
kâtının masuniyeti Kanunu Esasiyle temin edil
miştir. Binaenaleyh; bu hususta ayrıca ahkâm 
vaz'etmeye lüzum yoktur. Zaten sahibi teklif 
de bunun tayyını kabul etmiştir. Binaenaleyh i 
müzakere edilecek ortada bir şey yoktur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Geri aldım. 

NAFİZ B. (Devamla) — Şükrü Beyefendi
nin teklif ettiği maddeye gelince; (Geri aldı 
sesleri) Pekâlâ! O halde ortada mesele yoktur 
efendim. Üçüncü madde, dördüncü madde, be
şinci madde, altıncı madde, yedinci madde, se
kizinci maddenin tayyı hakkında bir teklif ar# 
ettim. Uzunuzadıya müzakeresine lüzum kal
maması için heyeti umumiyesinin tayyını arz 
ediyorum. 

ABDÜLKADÎR KBMALt B. (Kastamonu) 
— Dokuzuncu madde? 

NÂFÎZ B. (Devamla) — Yalnız dokuzuncu 
madde kalıyor. Onun için de takrir vereceğiz. 
Tabiî kanun çıplak kalmıyacaktır. Tatbikata 
ait birkaç madde istiyecektir. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALÎ FETHİ ü. (İs
tanbul) — Efendiler, gayrikanuni tevkifata 
meydan vermemek ve hürriyeti şahsiyeyi mu
hafaza etmek için Meclisi Âlinin her türlü te- I 
dabir ittihazı hususunda ne dereceye kadar 
haklı olduğuna bendeniz itiraz edecek değilim. 
Şüphe yoktur ki, yapılan bilcümle gayrikanuni' 
ahvali takibetmek ve bit gibi ahvale meydan I 
vermemek için tedabir ittihazı lâzımdır ve bu 
hususta da hukukçu arkadaşlarımızın rivayeti
ne göre esasen mevcut ahkâmı eezaiyemizde I 
buna dair kâfi derecede ahkâm vardır. (Yok
tur sesleri) 

SALÎH E t (Erzurum) — Sultan Hamid'in 
kanunu. 

ALÎ FETHİ B. (Devamla) — Binaenaleyh 
bu kanunla istihdaf eylediğiniz maksat, eğer I 
kanunlarımızda varsa bu kanunun bu suretle 
tertip ve neşrinde, bendeniz idari noktai na- 1 
zardan mahzur olduğunu arz etmeye meebu- I 
rum, I 
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ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Bu kanun dairesinde çalışmıyanlara katiyen 
vazife yok. 

HULÜSÎ B. (Karahisarı Sahib) — Kanun
dan korkuyorsunuz. 

ALÎ FETHÎ B. (Devamla) — Kanundan 
korkmuyorum. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—- Kanundan korkuyorsunuz. 

ALÎ FETHÎ B. (Devamla) — Hayır hayır! 
Bu kanundan korkmuyorum. Endişe edecek bir 
şey yoktur. Efendiler, Meclisi Âlimiz, hürriye
ti şahsiyeyi tahkim için kavanin vaz'ı hususun* 
da ne kadar titis davranıyorsa memlekette bir 
hükümetin mevcudiyeti hususunda da o kadar 
titiz (davranması icabeder. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Kanuni ise... 

ALÎ FETHÎ B. (Devamla) — Elbette ka
nuni bir Hükümettir. Şimdiye kadar zatıâlini-
zin indinde Hükümet kanunsuz muydu? 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. — îspat ede
rim , 'kanunsuzdur. 

ALÎ FETHÎ B. (Devamla) — Bu kanun yü
zünden görüyorum ki, mülkiye memurları, mu
tasarrıflar, kaymakamlar, valiler ve saire... 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Keyfi erine hatime çekiliyor. 

ALÎ FETHÎ B. (Devamla) — Hayır efendim, 
ikeyfî değildir Hayır! Şimdiye kadar hiçbir 
memur keyfî hareket etmemiştir. Edenler de 
tecziye edilmiştir. Keyfî hareket eden memur 
olduğunu biliyorsunuz da neden söylemediniz? 
Neden sual sormadınız? Neden istizah yapma-
diniz? 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Kanun olmadığı için maddelerin aleyhinde 
söylüyorsunuz. 

ALÎ FETHÎ B. (Devamla) —- Beyefendi 
zatıâliniz bu kadar zaman söylediniz, dinledik. 
Şimdi biz de söyliyeceğiz. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Kanun yoktur da onun için söyledim. 

ALİ FETHÎ B. (Devamla) — Ben de bu 
kanun için söylüyorum. Asayiş her yerde kay
makam, mutasarrıf, vali, müddeiiumuminin 
elindedir. • 

YUSUF ZİYA B.. (Bitlis) — Reis Bey! Ka
nun kabul edilmiştir. Nasıl söylüyor? 
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ALİ FETHİ B. (Devamla) — Heyeti umu- i 

miyesi reye konacaktır. Onun için söylüyorum. 
Binaenaleyh Ibu kanunu kabul ederseniz idare 
makinasındaki intizam, muhtellolacaktır. Ve hü-
ıkümetsizlifk başlıyacalktır. Bundan mütevellid-
ol'an mesuliyeti hukukiyeyi bendeniz Heyeti Ali-
yenize arz etmek meeıburiyetinideyim. 

NAFİZ B. (Canik) — Meclis deruhde edi
yor, o rnesuliye'ti. 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Binaenaleyh 
efendiler bendeniz böyle düşünüyorum. Herkes 
içtihadında hata edebilir. Ben de hata edebili
rim. Her halde mesleki bir daha nazarı dikka
te vaz'etmek mecburiyetindeyim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karabisarı Salhib) 
— Ekseriyet var. 

ALİ FETHİ B. — Daha ekseriyet belli ol
madı. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Beyefendi eski sistem
lere veda edelim! 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Efendiler me
murini mülkiye memlekette asayiş ve zapturaptı 
muhafaza ile mükelleftir. Bu suretle müddeiiu-
mumilerin, müst antiklerin tahtı emrinde bulu
nacak olurlarsa memlekette hükümıetsizlik belir
miş olacaktır. Efendiler bu kamun mucibince hor 
hanıgi bir yerde eşkiyaya tesadüf edildiği zaman 
müsademeyi müteakip şüpheli bir şahıs gönüaseik 
tevkif edeımiiyeceğiz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Kanun tevkifine müsaittir. 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Hayır, tevkif 
•edıomdyeeelk, kanun teklif atanıyorum. Kanunum 
mahzurlarını arz ediyaram. Binaenaleyh Heyeti I 
Aliyeraiain, ımemlefceîtte munitezam Ve müesses bir 
hükümet tenkil ettiğine göre bunun hteyeti umu-
ımiyösi reye vaiz'olunduğu zaman ona göre düşü
nerek rey vermesini çok rica ederim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Herkes reyini çak güzel bilir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahöb) — Hükümet 
inamına mı söylüyor, kemdi «amma mı Dahiliye 
Vekili? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. — Paşam! Rica 
ederim bu madde hakkında söz söylettiniz. Kabul 
©diilmiş ımaıdde aleyhinde söz söylenmez. Niçin Da
hiliye Vekiline söylemeidindz, mıaıdd© aleyhinde 
söyledi ve propaganda yaptı. Biz de söyliyeeeğiz, 
B'iziım de hakkımız vardır, I 
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REİS — AJbdüllkadir Kömalî Bey! Ben kim

seye tahakküm eidemieım. 
NEBİL Ef. — Hükümet namıma mı söylüyor 

Dahiliye Vekili, yoksa kendi namına mı? 
REİS — M'öbus olarak kenidi namına söyle

miştir. 
DAHİLİYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. — Da

hiliye Vekili sıfaitiyle... 
NEBİL Ef. — Dahiliye Vekili sıfatiyle söy-

iüyaruim. diyor. 
DURAK B. (Erzurum) — Dahiliye Vekili sı

fatiyle söylerse kıyamet mi kopar? 
REİS — Hayır efendim, İstanbul Mebusu 

Fethi Bey sıfaıtayle söz almıştır ve söylemiştir. 
DURAK B. — Kabul edilmiş bir madde hak

kında söylemek hata olsa dahi d iriliydim. 

NEBİL Ef. — Paşa Hazretferi Hükümet 
namına söylüyorlarsa madde gösteriyorum cevap 
versinler. Karalbfer'dan iki defa on kişi gayrika-
ınW tevkif edilmiştir. Sual ediyorum Paşam. 
Eğer bundafn maksat dartbei hükümetle onu izah 
ediniz. ('Gürültüler) O vakit Fethi Bıey mafevki 
kanun mu bulunuyor*du? Rica ederim, işte madde, 
isöylüyoruim. Hükümet namına söylüyorlarisa ba
na ceivap versinler. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Maikamı Riyaset. Fethi Bey namına söz venmiş. 

SIRRI B. (İzmit) — Paşa Hazretleri Da-
hiliyo Vekili Beye sual soracağım. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, Da
hiliye Vekili Fethi Beyefendinin bu kanu
nun kabul edilmiş olan maddeleri hakkında 
söz söylemesi nizamen caiz değildir. Fakat o 
maddeler hakkında bu kürsüde söz söylediği 
için (Dahiliye Vekili sıfatiyle diyorum di
yor, sesleri) Tabiî Dahiliye Vekili Fethi Bey
efendinin buyurdukları vâridolmadığı gibi ka
bulü halinde halka menfaat temin edeceğine 
taraftar olanları söylemesi . dahi evvelce bu 
kanunun aleyhinde idarei kelâma mukabeleten 
bir hak olarak tecelli etmiştir .Bu itibarla 
bendeniz Fethi Beye cevap vereceğim. Yalnız 
Fethi Bey sözlerine cevap verdikten sonra 
icabederse üçüncü madde hakkında söyliyece-
ğim. 

Efendiler! Bu kanunun Meclise sevkı ne 
bir haftalık, ne bir aylık, ne beş aylık, ne de 
bir seneliktir. Ha,ttâ Mecliste müzakeresine baş-
lamlah bir ay oldu. Mahallî matbuatta bu me-
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sele üzerinde $e birçok münakaşat cereyan etti. t 
Bugüne kadar erkânı Hükümetten hiçbirisi 
bu kanunla alâkadar olmıyarak... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Uyuyorlar mıydı? 

HAKKI HÂMÎ B. (Devamla) — Kanunun 
heyeti umumiyesi müzakere edilip kaibul edil
dikten sonra Dahiliye Vekili Beyin «Eğer bu 
kanun kabul edilecek olursa memlekette hükü- 1 
met .yoktur» demelerine bendeniz hayret edi
yorum. Bu kanunda Dahiliye Vekiline aidolan 
yalnız bir fıkra görüyorum. O fıkra hakkında 
söyleseydiler belki müzakere edilir veya edil
mezdi. O başka mesele fakat Dahiliye Vekili 
kendisine aidolana da, olmıyana da karıştılar 
ve sonra bu kanunla en ziyade alâkadar olması 
lâzımgelen Adliye Vekilinin bu kanun lâzım 
mıdır, değil midir? (diye bir mütalâa dermeyan 
etmeden kabul ederseniz felâketi uzmâ olan 
demesi, *ne demektir? Efendiler! Kabul edi
len kanun; hilafı usul tevkif, idareten nefiy 
bir, sonra masuniyeti mesakine tecavüz iki.. 
Efendim! Her hangi bir zatı mensubolmadığı 
mahkemeye sevk etmek. Misal isterse söyli-
yeeeğim. Acaba Fethi Beyin gösterdiği en- I 
dişe var mıdır, yok mudur? Dördüncüsü ser
bestli seyahati ihlâl edenler. Efendiler! Bun- I 
îarm her birisi Kanunu Cezada mevcuttu. Fa- I 
kat Kanunu Cezada mevcudolan bu ahkâm, I 
bir haftadan iki aya kadar hapis gibi maat
teessüf tatbik edilmiyen ahkâmı hafifeden iba
retti I 

Binaenaleyh birinci maddede kabul edilen I 
ahkâm bu ahkâmı hafiyeyi teşditten ibarettir. I 
Eğer mahzur vardıysa evvelce de Kanunu Ce
zada vardı. Sonra hayret ediyorum, bu millet 
hakkında yedi yüz, belki bin seneden beri bir I 
kere buradan hürriyeti şahsiye mevzuubah-
soldu mu? O halde Hükümet, bu kanunla yı-
kıhcak diyorlar. Yıkılacak eğer hürriyeti 
şahsiyenin aleyhtarı bir idare ise yıkılsın. (Yı
kılsın sesleri) Heyeti Celilenize .souyorum. 
Hürriyeti şahsiye aleyhtarı olduğu için uzun se- I 
neler payidar olan bir idareyi yıiktıık. Eğer onu 
yıkıp da yeni !bir hürriyeti şahsiye ve teşkilât 
yapmak istiyorsanız onu istemiyen bir fert yok- I 
tur. (Hâkimiyeti Milliye sesleri) I 

MUSTAFA NECATI B. (Saruhan) — Hâ
kimiyeti MiKiyenin kıymetini Meölisi Âli bilir. | 
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(Gürültüler) Hürriyeti şahsdyeye muhalif Mecli
si Âlide kimse yoktur, reddederiz; Hepimiz Hâ
kimiyeti Milliye taraftarıyız. (Kanunla kanun 
sesleri), (Gürültüler) 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Sonra efen
diler! Bu maddede daha ne mevcuttur? Rica ede
rim dinleyiniz, ondan sonra tenkid edersiniz. 

Sonra efendiler, o maddede diyor ki, Kanunu 
Esasi ve kavanini hususiye ve nizamatiyle ef
rada bahşedilmiş olan hukuka tecavüz edenler 
tecziye edilecektir, diyor. Rica ederim, Kanunu 
Esasi ve kavanini hususiye ile efrada bahşedilen 
hürriyeti ihlâl edenleri tecziye etmiyelim mi? 
Eğer tecziye etmiyeceksek tuttuğumuz yol nedir? 
Ve bizim iddia ettiğimiz şey nedir? Bu itibarla o 
fıkradan erkânı Hükümetten hiçbirisinin endişe 
etmesine mahal yoktur. Yalnız endişe ettikleri 
şeyde bir nokta görüyorum. Efendiler, bu tadad-
ettiğim ceraime içtisar edenler, kim olursa olsun 
müddeiiumumiler onlar hakkında takibatı kanu-
niyede bulunacaklar, eğer Hükümetin endişesini 
davet eden bu fıkra ise Heyeti Celilenize soru
yorum. Bu uısuiü muhakeme nedir? Bir adam her 
hangi bir mahkemeye müracaat eder; on senede 
ihkakı hakedemezse rica •ederim bu Kanun geri 
mi dursun? Süratle gayeye isal edecek (bir usul 
vaz'edin diyen Heyeti Celilenizdir. 

Efendiler; on sene, on beş sene ve belki ilâni-
haye birçok efradın hukukunu neticelendirmiyen 
bir usulü ikinci madde ile kaldırıyorsunuz. Eğer 
evvelce şikâyet ettiğiniz şey vâki değilse buna 
diyecek yoktur. Eğer şikâyeti sabıkanız muhak
kak ise bu maddeyi kabul etmek zarureti vardır. 
Ve zaten Meclisi Âlinizee kaibul edilmiştir. Sonra 
istirham ediyorum, henüz maddelerinin müzake
resi ikmal edilmemiş bir kanunun heyeti umumi
yesi hakkında reddi mutazıammm burada söz söy
lemeye ne bir Vekil salâhiyettardır ve ne de di
ğer arkadaşlarımızdan birisi salâhiyettardır. An
cak o mevad ikmal edildikten sonra onda bir mah
zur görüyorsa ve meselede bir müstaceliyet kara
rı varsa, bir takrir ile esbabı mucibesini zikrede
rek Makamı Riyasete takdim eder; Meclisi Âlice 
nazarı dikkate alınır, kabul edilirse buna diyecek 
yoktur, reddedilirse mesele yoktur. Daha iki 
maddesi kabul edilmiş bir kanun lâyihasının, her 
hususta muzırdır diyerek reddi hakkında ârâyı 
çevirmek için çalışmak bendenizce, bu kanunun 
ademivücudunun mazarratından daha muzırdır. 
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Bu itibarla rica ediyorum, bundan sonra gelen 
maddeler hakücında Nizamname mucibince mua
mele yapılır. Nizamname sarihtir. Bir takrirle 
Makamı Riyasete bildirilir, reye konur, neticeyi 
ârâ ne ise muteber olan odur. 

REÎS — Efendim, malûmuâliniz bu kanunun 
üçüncü maddesi müzakere ediliyor. Halbuki ka
nunun heyeti umunıiyesi hakkında, mütalâa yü
rüttüler. Nizamnamei Dahilî mucibince, bu üçün
cü madde hakkında, söz istiyen varsa, söz verece
ğim. 

DURAK B. (Erzurum) — Usule dair söyliye-
eeğim. 

REÎS — Usul üçüncü maddedir. Usulü ben
deniz arz ediyorum, üçüncü madde hakkında söz 
söyliyecek varsa buyursunlar. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim bu üçüncü madde ile onu takibeden mevad 
zaten tayyedilmiştir. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, madde 
hakkında söz söylemeden evvel bir maruzatta bu
lunacağım. Rica ederim, asabiyet göstermeyin... 
Efendiler buraya çıkan arkadaşlarımızın bâzıla
rı Hükümet yoktur dediler, bâzıları zulüm var
dır dediler, bâzıları bilVnem ne var dediler. Bel
ki değildir. Bendeniz ne vardır, ne yoktur demi
yorum. Yalnız bir şey soracağım; Hükümet hepi-
nizdendir, kimden kime şikâyet ediyorsunuz? Bu
gün karşınıza, itimadınız bulunan Dahiliye Vekili 
buraya çıkıyor, söz söylemek istiyor, ona söz söy
letmek istemiyorsunuz, efendiler neden söz söy
letmek istemiyorsunuz! Ona itimadetmişseniz, 
memleketin mukadderatını onun eline vermişsiniz. 
Memlekette her şeye vakıftır, elbette söyliyeeek-
tir, dinlemeliyiz. Her halde Meclisi Âlinizi onlar 
tenvir edeceklerdir, iyisini alacağız, fenasını ata
cağız. İtimadınız yoksa alırsınız aşağı, diğer biri
sini getirirsiniz. (Gürültüler) Üç gündür siz söy
lüyorsunuz. Biz dinliyoruz. Bizim de söylemeye 
bu.kürsüde hakkımız vardır. Efendiler! Bunlar 
doğru şeyler değildir. Memleketin mukadderatı ile 
oynuyoruz. Bugün Hükümetimizi de ve itimadı
nız tahtında bulunan zevatı da dinliydim, anlıya-
lım. Onların dediği tevafuk ederse, onların dediği 
doğru olursa onlara tebaiyet edelim, kanunu kö
rükörüne kabul etmiyelim. Şimdiye kadar kabul 
ettiğimiz kanunların hepsi körükörüne kabul edil
miştir. (Gürültüler) Bağırmayın, ben dinlemem, 
bağırmaya metelik vermem. (Körükörüne kanun 
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kabul edilmemiştir, sadalan) Canım bağırmayın! 
Hiç dinlemem. 

Efendiler şimdiye kadar kabul ettiğiniz ka
nunlar dolaplarda, bilmem masalarda çürüyor, 
tatbikatını yapamıyorsunuz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahih) — 
Onu Hükümete sor. 

REÎS — Efendim Meclisi Ali körükörüne ka
nun kabul etmez. 

Sözünüzü geri alın. Meclisi Âli körükörüne 
öyle kanun kabul etmez. 

NEŞET B. (Kângırı) — Efendim Men'i Müs-
kürat Kanununu söylüyor. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, mevkii 
müzakerede bulunan bu kanun gayet mühim 
bir kanundur. Bendeniz hukukçu değilim. Fa
kat bendeniz de kendime göre pratik yetişmiş 
bir arkadaşınızım. Hukukçu arkadaşlar deme
sinler ki, hukukçu olmadığı halde neden kürsü
ye çıkmış da söz söylüyor, bu bapta söz söyle
meye hakkımız 'olmasaydı zaten Meclise (devamda 
dahi hakkımız olmazdı. Her hangi bir mesele 
hakkında her hangi bir zatın dilinin döndüğü 
kadar söylemek hakkıdır. Bunun için arkadaş
larımdan çok rica eedrim, hukukçu arkadaşla
rımız bizi bu hususta tahtie etmesinler. Bende
niz kanun hakkında bir şey demiyeceğim. Ben
deniz diyorum ki; Adliye Vekilini ve îcra Ve
killeri Reisini de dinliydim. Ondan sonra mad
delerin müzakeresine geçelim. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. — 
Efendiler; Hakkı Hami Bey bendenizin sözle
rini Heyeti Aliyenize tefsir etti. Güya tefsire 
ihtiyaç varmış gibi, âdeta tahrif etti, Güya ben
deniz hürriyeti şahsiyenin aleyhtarı imişim ya
hut bu memlekette yapılan usulsüz, nizamsız 
şeylerin tecziye olunmaması taraftarı imişim 
veyahut memlekette gayrikanuni bir Hüküme
tin mevcudiyetine taraftar imişim. Bunları söy
ledim. Bu katiyen vâki değildir. Ve katiyen 
doğru değildir. Efendiler! Hürriyeti şahsiye 
hepimizin en çok arzu ettiğimiz bir şeydir. Fa
kat hürriyeti şahsiye ancak muntazam ve mü
kemmel bir tarzda olabilir, anarşi halinde ola
maz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bizde 
anarşi mi var?.... 

ALİ FETHİ B. — Anarşi olabilir, şimdilik 
yok. Olabilir. Binaenaleyh, hürriyeti şâhsiyeyi 
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temin etmek istiyen arkadaşınız evvelemirde 
muntazam ve mükemmel bir hükümetin teessü
sünü arzu etmelidir. Bundan evvel böyle bir şey 
olamaz. Heyeti umumiyesi filvaki müzakere 
edilmiş, maddelere geçilmiştir. Maddelerin ka
bul edilmesiyle kanunun heyeti umumiyesiniıı 
kabul edilmesi lâzımgelmez. O noktai nazardan 
tashihini rica ederim. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında takrirler vardır. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Efendiler! Bendeniz kifayet aleyhinde söy
lemek ya'diyle söz aklım. Kanunun iki maddesi 
kabul edildikten sonra diğer maddeleri üzerin
de uzunuzadıya müzakereye ihtiyaeolmadığıııı 
söylemiştim. Halbuki müzakerenin kâfi olma
dığına gerek Dahiliye Vekili Muhtereminin ve 
gerek diğer arkadaşların söylediği sözler de 
bir delil teşkil ediyor ve öyle bir netice hâsıl 
oluyor ki, biz Dahiliye Vekilimizi meşrutiyet ve 
hürriyet aleyhtarı telâkki ediyormuşuz gibi bir 
şey hâsıl oldu. Fethi Bey 1324 İnkılâbında fii
len temayüz etmiş pek muhterem bir şahsiyet
tir. Ancak, zannediyorum ki, ortada anlasam a-
mazlık vardır. 

HULUSİ B. (Karahisan Sahib) — O vakit 
Vefksil değildi. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Vekil ol
duysa mürteci mi oldu! 

ABDÜLKADİB KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Kabul edilmiş iki madde üzerinde söz söyleme
ye imkân yoktur. Yalnız kendilerinim de teslimi 
buyuracakları veçhile bâzı muamelât vardır ki, o 
'muamelât gayriıkanuni yapılıyor ve Millet Mecli
sinin .haiz olduğu kudreti bir polis müdürü lıaiz-
<mi§ gibi hareket ediyor. İşte bundan dolayı anarşi 
tevellüdediyor. Yoksa kanunların hüsnümeriyoti-
ni temin için yapılan fcanunılar anarşi teşkil et
mez. Misjal efendiler, İkamet Vesikası namiyle bir 
vesika icadedilmiştir ve vermiyenlerden bir lira 
cezayı nakdî alınıyor. Bu lâzımı mıdır? Dahiliye 
Vekili gelir der ki, vaziyeti fevkalâde icabı İka
met Vesikası naaniyle bir vesikaya ihtiyaç vardır 
ve göstermiyenlerden bir lira cezayı nakdî alaca
ğız der. Bunun üzerine Millet Meclisinden bir ka 
nun çıkar. Ondan sonra tatbik olunur. Hüküm
dar vergi tarh edemez de polis müdüriyetti mi ver
gi tarh edecektir? Anlaanıyoruan. Sonra efendiler! 
Asıl mevzu olan mesele, Kanunu Cezamızda mev-
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eudolan maddeler yeniden teklif edilmiş. Eğer 
böyle ise münakaşaya hacet yoktur. Ben diyorum 
ki, hayır efendiler, Abdülhaımid zamanında vaz' 
edilmiş dlan bir «.Ceza Kanuniyle hâkimiyet bilâ-
kaydüşart milletindir iddiasında bulunan bir hü
kümetin Ceza Kanunu yekdiğerinden tamaünâyle 
ayrı olmak mecburiyetindedir. Birisi başka asrın. 
diğeri bu asrın olması lâzımdır. Ceza Kanunu 
yalnız Devlet ve Hükümet endişesiyle yapılmış
tır. İçinde katiyen hâkimiyeti halka dair bir msû-
de yoktur. Bütün hukukçulara bağırıyorum. Ceza 
Kanununda bu madde yoktur yoktur. Onun. için
dir İd, bu kanunu teklif ediyorum. Ve bütün şere
finin Meclisi Âliye aidolmasını istiyorum. Bütün 
milletler meşrutiyeti ilân ettikten sonra bunu keıı-

. di kanunlarına koymuşlardır. Fakat on dört sene
den beri biz koyamadık. Bu şeref de Büyük Millet 
Meclisinin olacaktır. * 

Bu kanunu reddetîmek demek, hâkimiyet mille
tindir esasını reddetmek demektir. (Bravo sesleri) 
Binaenaleyh bu kanunun İki maddesi kabul edil-
nüştir. Yalnız bir maddesi kalmıştır, o da bu iki 
maddeye muhalif olain Kaıvaninin mülga olduğu
na dair bir tek maddedir. O madde de dokuzuncu 
maddedir. Müzakere cereyan etmek lâzımgelir. 
Boşuna propaganda yapılmasında mâna yoktur. 
Bu kanunu mutlaka kabul edeceğiz. Çünkü hâki
miyet bilâkaydüşart milletindir. (Bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar) ' 

REİS — Üçüncü maddenin müzakeresinin ki 
fayetiııi reyi âlilerine vaz'ediyorum. Takrirler ve
rilmiştir. Bâzıları falan, filân maddeleri tayyede
lim diyor. Bendeniz Nizamnamei Dahiliyi tatbikle 
mükellefim. Üçüncü madde hakkındaki müzake
renin kifayetini reyi âlinize vaz'ediyorum. Madde 
hakkında müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Takrirler oku
nacak : 

Riyaseti Gelileye 

Üçüncü, dördüncü ve beşinci, altıncı, yedinci, 
sekizinci maddeler tayyedilerek üçüncü madde ol
mak üzere maddei âtiyeyi teklif edeniz. 

Madde 3. — Kavaraini mevzuada işbu kanun• 
ahkâmına muhalif olan mevat mülgadır. 

Caniik Sinob 
Nafiz Hakkı Hami 
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Riyaseti GeMleyıe 

Üçüncü madde hakkındaki müzakere kâfidir. 
Maddenin tayyını teklif eylerim. 

Kaırjaıhisarı Sahib 
Melıımeıd Şıüfcrü 

REİS — Efendim evvelâ tayyıını reyi âlinizle 
vaz'ödieeeğıiım. Tayyıını kabul edenler ellerini kal
dırsın. Üçüncü maddenıin tayyı 'kaibul edilmiştir. 

Dördüncü maJdde hakkında söz istiyen var mı? 
Dördüncü madde hakkında söz ist iyen yok. Tayyı 
hakkında bir takrir vardır. Dördüncü maddenin 
tayyını kabul edenler ellerimi kaldırsın. Dördün
cü maddenin tayyı kalbini edilmiştir. 

iB'ejşinci madde hakkında söz istiyen var mı! 
Beşinci madde hakkında söz istiyen yolk. Tayyı 
hakkında bir takrir vardır. Bıeşinei maddenin tay
yını kaibul edenler ellerini kaldırsın. Beşinci mad
denin «tayyı kaibul edilmiştir. 

Altıncı madde îıiaikkıınlda söz 'dısıtiyem var mı! 
Altıncı madde hakkında söz isltiyan yoik. Tayyı 
hakkında bir talkrir vardır. Altıncı maddenin tay
yını kabul edenler ellerini kaldırsın. Tayyı kaibul 
edilmiştir. Yedinci mıadlde hakkında söz istiyen 
var mı? Bermucibi takrir tayyını kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Sıdkizinoi madde hakkınlda söz iısltiyen var mı? 
BermucM takmır sekizinci maddenin tayyını ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Kaibul edilmiştir. 
Dokuzuncu malddeye geçiyoruz. 

MADDE 9. — işbu zeyiller ahkâmına muga
yir' olan biıliTimutm mevalddı kanuniye ve nizamiye 
mülgadır. 

ADLÎYE VEKİLİ RÎFAT B. — Efendim 
sözüme bâşlamıazldan evvel üçüncü madde müza-
(kene edilirken birçok aafcadaşlarıanız kanunun he
yeti Umumiyesi ve gerek madde hakkında söz söy
lediği halde Makamı Riyaset üç dört talebime rağ
men bana söz vermemiştir. Evvelâ bunu arz ede
yim. 

R E Î S — Efendim, ne maksatla istediğinizi 
anlamamıştım. Ben evvel beevel Hükümet na
mına sölyiyeceğinizi zannetmiştim. 

ADLİYE VEKÎLÎ RÎFAT B. (Devamla) — 
Evvel beevvel Hükümet namına söyliyecek 
bir şey yoktur. Meclisi Âli âzası tarafından 

* kanun teklif edilmiştir. Buna binaen Vekilin 
cevap vermesi lâzımdır. Hükümet namına söz 
söylemek için o kanun Hükümette müzakere 
edilir. Ondan sonra Adliye Vekili Hükümet 
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l namına söz söylemeye salâhiyettardır. Diğer 
I Vekil arkadaşlarımız sözü Kayseri M]ebusu, 
I istanbul Mebusu olarak söylemişlerdir. Ben 
I tekrar ediyorum. Makamı Riyaset üç dört ta-
I ljebime rağmen söz vermemiştir. 
I REÎS — Efendim, sıranız gelmemiştir. Oku-
I yayım isterseniz listeyi. » 

ADLÎYE VEKÎLÎ RlFAT B. (Devamla) — 
I Sonra efendiler bu kanunun heyeti umumiyesi 
I Heyeti Celilenizjde dûrudiraz müzakere edildi. 
I »Ve hattâ birinci, ikinci maddeleri kabul edildik-
I ten sonra üçüncü madde müzakere edilirken 

Nizamnamei Dahilî hilâfına söz söylemek iste
memiştim; fakat şimdi mecburum. 

Efendim! Dokuzuncu madde hakkında mü
talâamı arz etmeden evvel Erzurum Mebusu Du
rak Beyin bir sözüne cevap vereceğim. Durak 
Bey biraderimiz Heyeti Celilenizin körükörüne 

I kanun yaptıklarını ve o kaunalrın tatbik edil-
I meksizin dolaplara girdilini beyan buyurdular. 

Bendeniz bir arkadaşınız ve mazharı itima
dınız olmuş bir Adliye Vekiliniz sıfatiyle 
körükörüne yapılmış bir kanun görmedi
ğimi ve öyle bir kanun görsem, bir da-

I kika durmıyacağımı ve öyle dolaplarda 
toz, toprak içinde kalmış ve tatbik edilmemekte 
bulunmuş kanun olmadığını arz etmek isterim. 
(Bravo sadalan, alkışlar) Sonra arkadaşlar! 
Elimizde müzakere ettiğimiz 9 ncu madjdede işbu 
zeyiller deniliyor. Kanunun heyeti umumiyesi 
müzakere edilirken söz söyliyen bâzı arkadaşla-, 
rımm sözlerini tekrar edeceğim. Kanunu Ceza
nın 203 ncü maddesiyle alâkası olmadığından 
o maddeye zeylolması muvafık değildir. Ben de 
bunun masuniyetin temini faslı namiyle bir 
faslı mahsus olarak Kanun Cezaya ilâvesini mu
vafık buldum. Sonra malûmuâlileri masuniyet
lerin ne gibi şeyler olduğunu Kanunu Esasi -

I her devlette olduğu gibi - bizde de tâyin ve tas
rih etmiştir. Mesakinin masuniyeti, qşhasm 

I masuniyeti, mülkiyetin masuniyeti, vicdanın 
masuniyeti... ve ilâh. 

FEYYAZ ALÎ B. (Yozgad) — Seyahatin 
I masuniyeti. 

ADLÎYE VEKÎLİ RÎFAT B. — Seyahatin 
I masuniyeti, ticaretin masuniyeti.. Velhâsıl bir-
I çok masuniyetler vardır. Efendiler, bu masuni-
I yetler için Kanunu Cezamızda hakikaten birçok 
I ahkâm vardır, yok değildir. Tanzim buyurdu-
I ğunuz mevad ile bu ceza teşdit Duyuruluyor. Bi-
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naenaleyh masuniyet ve hürriyeti reddedecek ve 
buna mukabil cezaları teşdidedecek bhı fikir 
aleyhinde bulunacak hiçbir arkadaş yoktur. 
Binaenaleyh kanunun birinci maddesi çok mu
vafıktır. (Lâzımdır, sesleri) Evet lâzımdır. Son
ra efendim, ikinci maddesine gelince; ikinci 
maddesindeki fark, bu masuniyeti ihlâl eden 
memurlar, askerler olursa Divanı Harblere ait 
usulü tahkikat ve muhakeme ile, memurini idare
den olursa, memurini mülkiyenin tahkikatına ait 
talimatnameye tevfiki havket edilecek. Bütün dâ
va bu noktada toplanıyor... Efendiler hakikaten 
bâzı idari ve daha doğrusu eski zihniyetlerle mâlı 
olarak vaktiyle malûmuâlileri memurini mülki
yenin muhakemeleri de ayrı idi. (Memurini mül
kiyenin muhakemesi hiç hukukla alâkası olmı-
yan bir heyete, bir meclise tevdi edilmişti. 
Memurini mülkiyenin muhakemesini o meclis 
icra ediyordu. Bir hatve attık. Bunun tatbi
katını bir usulü mahsusaya raptettik. Muha
kemelerini mahakimi umumiyeye verdik. Şim
di efendiler! Düşünelim. Meclisi idare bir ida
re memurunu bir müstantiki mahsusa tevdi edi
yor. Ne yapıyor? Şimdi tasavvur buyurun. 
Evet hilafı usul hapsi eşhas kanunen memnu 
ve cezasını da muayyen usulü muhakeme tâ
yin ve tasrih etmiş, nasıl yapılacağını göste
riyor ve müddeiiumuminin vaziyetini de kanun 
tâyin etmiş. Fakat bir polis memuru bir şüp
he üzerine, bir tereddüt üzerine bir adamı ge
tirmiş. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Adana'dan sürüp 
getiriyor. 

ADLÎYE VEKİLİ RİFAT B. (Devamla) — 
Misal söylemiyorum. Vekayiden bahsedecek 
değilim... Getirmiş, polislere mahsus olan ya
tak odasında nezaret dedikleri mahalle koy
muş. Malûmuâlileri onların bir nazariyeleri 
var. Yirmi dört saat - esbabı mucibesini ben 

, de bilmiyorum - yirmi dört saat tamam olma
yınca hilafı usul hapsi aşhas cürmü tamam ol
maz diyorlar. Bütün polislerin zihniyeti bu
dur. O adamı büyük bir şehrin hapsanesinde 
yirmi dört saat bekletmiş, bundan sonra mm-
takamıza aidolmadığmdan , falan, filân mmta-
kaya aittir diye dolaştırıp durur. Beyefendi
ler ! Ben istanbul'da pek yakından bilirim. Bu 
kanunlar mevcut ve tatbik edildiği halde bir 
ay, iki ay bir adam gezdirilmiştir. Efendiler! 
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j Adliye buna ne yapsın? Müddeilumumiler hu-
j huku umumiyeyi muhafaza edemiyor. Nasıl et

sin? Çünkü nüfuzu memuriyetini suiistimal 
i eden memurinin işlerine doğrudan doğruya mü

dahale edemez. 
NEŞET B. (İstanbul) — Yirmi senede in-

tacedilemiyen dâvaları ne yapacağız? 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

— Onları da ıslah edeceğiz. 

I ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Devamla) — 
] Sonra arkadaşlar, bu adamın, yani bu po

lis efendinin hakkında tahkikat yapılmasını, 
az - çok hukuk ile mütevaggil bir müstentika 
vermek mi, yoksa alelade meclisi idare âzasm-
dan bir zata vermek mi lâzımgelir? Her halde 
meclisi idare âzasından bir zata vermektense 
Adliyede bulunan bir müstanti'ka vermek da
ha iyidir. Binaenaleyh bunda da bir sebep gö
remiyorum. Bendeniz, yani gerek masuniyetin 
temini namına ve gerek mağdurun hukukunun 
muhafazası namına hangi nok'tai nazardan tet
kik buyurulursa /buyurulsun bu işleri gayrimu-
vafık ellere vermektense bu ciheti iltizam et
mek daha iyidir. Sonra .efendim ciheti askeri-

I yeye ait bir misal arz edeceğim. Askerî Ceza 
Kanununda malûmuâlileri bir madde var. Sinni 
mükellefiyet haricinde olan eşhası şuibe reis
leri celbederse divanı harblerce şu kadar teczi-

ı ye edilir diyor. Arkadaşlar! Bir şube reisi, bir 
j divanı harb reisi neden sinni mükellefiyette bu-
! lun'mıyan ve askerlikle hiçbir alâkası olmıyan 

bir adamı hapisaneye getirsin? Veyahut başka 
bir yerde hürriyetini tahdideitein ve bu şube 
reisinin muhakemesi de divanı harbe aidolsun? 
İşte bir misal daha. Binaenaleyh hangi noktai 
nazardan tetkik edilirse edilsin, kabul edilen 

i 'birinci ve ikinci maddeye ben de taraftar oldu-
! ğum için söz söylemedim. Yalnız bunun Adliye 

Encümenince daha etraflıca tetkik edilmesini 
muvafık görüyorum. Sahibi teklif bunun bu
rada müzakeresini bizzat teklif etti ve Heyeti 
Celileniz de bunu kabul ettiği iıçin... 

I DURAK B. (Erzurum) — Demek ufak te
fek noksan görüyorsunuz? 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Noksan olmasaydı heyet o kararına rağmen 
tekrar encümene göndermezdi. 

DURAK B. (Erzurum) — O sözünüzle ka-
I nunda noksan olduğu anlaşılıyor. 
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İSMET B. (Çorum) — Paşam müsaade bu

yurun! Bir sual soracağım efendim, inzibat 
hakkında yeni ahkâm icalbeder mi? Bu yeni ah
kâm (Şalhifc namına sual olmaz, sesleri) 

BEİS — Müsaade buyurunuz efendim, ken
dileri ıbir mebus sufatiyle söz söylüyorlar. 

İSMET B . (Çorum) — Mütalâalarının bir 
njok'taJsının istizahına müsaade rica edeceğim. 
Efendim, yeni ahkâmın hakikaten lüzumu hak
kında arkadaşların beyanatını kabul etmemek 
imkânı olamaz. Fakat bu yeni ahkâm inzibat 
ndktai nazarından yeni alhkâmı istilzam eder 
mi? Etmez mi? (Ne demek inzibatı ahkâm, ses
leri) (Gürültüler) 

REİS — Efendim, dokuzuncu madde hak
kında Hakkı Hami Bey söz almıştı. Buyurunuz. 

HAKKI HÂMt B. (Sinob) — Efendim, ikin
ci madde ile dokuzuncu madde arasındaki me-
vad tayyedildlğinden dolayı dokuzuncu madde
nin üçüncü madde olması zaruridir. Yalnız ben
deniz 9 nen maddesinin ki, üçüncü olacak şu 
suretle - zaten evvelce verdiğim takrir de aynı 
mealdedir - kalbulünü teklif ederim. 

MADDE 3. — Işhu kanun ahkâmına mu
gayir olan bilûmum nıevaddı kanuniye ve ni
zamiye mülgadır. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim müzakere kâfidir. 

REİS — Efendim, dokuzuncu madde hak
kında daha söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri) Söz istiyen kalmamıştır. 

REFİK B. (Konya) — Efendim bendeniz 
istiyorum söz. Efendim Abdülkadir Kemali Bey 
arkadaşımız tarafından teklif edilen kanun 
bir arkadaşın çok güzel söylediği veçhile iki 
tarzı telâkkiye uğradı. Titizlik diğeri de ti
tizlikle kıskançlık şeklinde idi bendeniz zan
nediyorum ki, ne onlarınki ve ne de berikilerinki 
doğrudur, kanaat sahiplerinin fikri hiçbir va
kitte hürriyeti şahsiye gibi çok muhterem ve 
çok mukaddes bir hakkın duçarı tecavüz ol
masını istemek veya istememek şeklinde de
ğildir. Hiç şüphesiz, Devlet teşkilâtı, Hükümet 
teşkilâtı hattâ bizim burada, her zamanki me
saimiz hürriyeti şahsiyenin ve diğer masuni
yetlerin muhafazası maksadı aslisine matuf
tur. Bâzı arkadaşlarımız asabiyetle, titizlikle 
bu kanunu müdafaa ederken öyle bir hal izhar 
ettiler ki güya bu kanunu bu şekilde istemi-
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yenler hürriyeti şahsiyenin duçarı tecavüz ol
masını arzu ediyor gibi vaziyettedir. Hâşa, 
hiçbir arkadaşımızın ruhundan, dimağından 
böyle bir şey geçmemiştir ve geçemez. Arka r 

daşlar! Bendeniz kanunun birinci ve ikinci mad
deleri müzakere edilirken söz söyliyen arka
daşların mütalâatmı hulâsa ettim. Gördüm ki 
burada bu kanunun ruhu ancak bir kısım me
murinin ref "i imtiyazıdır. Yoksa şimdiye kadar 
kanunumuzun noksanlarını kabul etmekle be
raber bu kanunda mevcudolan maksatların 
hepsi Ceza Kanununda da vardır. Hürriyete 
tecavüz edildiği, meskene tecavüz edildiği... 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Dokuzuncu madde hakkında mı söylüyor 
Reis Paşa? 

REFİK B. (Devamla) — Yoksa Ibir şahıs 
hilafı usul hapis veya tevkif edildiği zaman 
onları tecziye edecek ahkâm mevcuttur. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Yoktur. 

REFİK B. (Devama) — Müsaade buyuru
nuz Abdülkadir Kemali Bey biraderimiz. An
cak burada kanunun ruhu esasisi «İşbu şeye 
münafi olan» kaydına işaret edeceğim efen
dim. 

REİS — Sadet haricinde söylemeyiniz! 
REFİK B (Devamla) — Bir kısım memur

ların imtiyaz şeklinde tecelli eden hususatı hak
kında yanlış bir usul vardır. İşte bu hale, 
hürriyete karşı yapılan tecavüzlerin mâna ve 
şeklini anlıyamadım. Arkadaşlarımdan çok ri
ca ederim, kanunumuzda hürriyeti şahsiye mü
dafaa edilmemiştir. Bilmem ne olmuştur gibi 
sözler bizim kanaatimize aslen muhaliftir. Bi
zim kanunlarımıza ve bizim ruh ve kanaatleri
mize muvafık olduğunu teslim buyursunlar. 
Mesele ref'i imtiyaz meselesidir. Müddeiiumu-
mi esasen re'sen takibi dâva, ikamei dâva va
zife ve salâhiyetleriyle mükelleftir. Müddeii-
umumi dâvaya başladığı zaman evrak birtakım 
makamlardan geçer ve masadan masaya uğra
dıkça o cürmün, o darbenin tesirleri azalır ve 
nihayet belki Tetkik Encümeninde bulunan ar
kadaşlarımız çok tesadüf ederler, üç. senede 
masadan masaya atlaya atlaya tesirini kaybet
miştir. Hattâ onlar bile men'i muhakemesine 
taraftar olmuşlardır. İşte meseleyi bu cihetten 
tetkik edelim ve bu itibarla yalnız usule aidol-
mak üzere bu kanunun ruhunu kabul edelim. 
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LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim, esasen 

hürriyeti şahsiyenin masuniyeti, temellükün 
masuniyeti, merciinin muhafazası mesaili üze
rinde hiçbir kimsenin itiraz etmeye hakkı yok
tur ve edilemez. Yalnız memurin mühakema-
tında usul muhafaza edildikçe bilfiil tecrübe
siyle sabit olmuştur ki memurin, hakkiyle tec
ziye edilmiyor, hattâ o fenalıktan dolayı tahtı 
muhakemeye alınması lâzımgelirkeıı memur te-
berri ediyor, bir itiraz ile Şûrayı Devlete ge
liyor. Uzun boylu Şûrayı Devlette cürmün de-
lâili sübutiyesi zail oluyor. Bu bir imtiyaz şek
linde telâkki ediliyor. Buna mahal kalmamak 
için doğrudan doğruya müddeiiumumilik, hal
kın ika ettiği ceraimden dolayı ikamei dâva 
ediyor. Memurun da ika ettiği ceraimden do
layı doğrudan doğruya ikamei dâva etmesi lfı-
zımgelir. Bu hak müddeiiumumilerden nezedi-
lirse bu aledderecat istinaf ve tetkikatı temyi-
ziye gibi Şûrayı Devlete kadar evrakın gelme
siyle hulçuk zayi oluyor. 

Bundan dolayı hukuku hürriyete tecavüz 
etmiş olan bir adam, binlerce lira çalmış bir 
adam hâlâ tahtı muhakemeye alınamamış ve 
mahkemeye verilememiş, bunun için bu memur 
hakkındaki imtiyaza mahal kalmamak için 3 ncü 
madde makamına kaim olmak üzere dokuzuncu 
maddenin kabulünü teklif ederim. 

REÎS — Madde hakkında başka söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Evvelâ bu dokuzuncu 
maddenin müzakeresini kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
Berveçhi zir maddenin üçüncü olarak kabu

lünü teklif ederim. 
Sinob Mebusu 
Hakkı Hami 

MADDE 3. — tşbu kanun ahkâmına muga
yir olan bilûmum mevaddı kanuniye ve nizami
ye mülgadır. 

REtS — Efendim başka takrir yoktur. Bi
naenaleyh evvelâ 9 ncu maddenin 3 ncü ola
rak kabulü ve sonra da bu şekilde teklif edi
yor. 

(Hakkı Hami Beyin takriri tekrar okundu.) 
REtS — Bu takriri kabul edenler lütfen el

lerini kaldırsın. Üçüncü madde olarak kabul edil
miştir. 

Dördüncü madde olarak bir de Süleyman 
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Sırrı Beyin bir teklifi var efendim. 

2. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Nüfuzu memuriyetini suiistimal edenler 
hakkında kanun teklifi (2/663) 

Riyaseti Celileye 
Derdesti müzakere bulunan lâyihai kanuni

ye nüfuzu memuriyeti suiistimal etmek yalnız 
memurine münhasır olduğu kanaatiyle yapılmış
tır. Evet vazifesinin 'kutsiyetini takdir etmiye-
rek suiistimal eden memurin eksik olmadığı 
gibi maksadına hadim olmıyan ve olamıyan me
murin nüfuzu şahsisini suiistimal ve tegallübü-
ııü ika ile tehdit ve hattâ terki vazife ile fira
ra veya istifaya icbar eden eşhas da çok; de
ğildir. Binaenaleyh yalnız kanunu memurin hak
kında yapmak lâzım olduğu gibi ikaı nüfuz ve 
tegallüple memurini, hukuku resmiye ve hür-
riyesine tecavüz ve bu vesile ile maksatlarını ima
leye icbar eden eşhas hakkında da alhkâm vaz'ı 
lâbüttür. Binaenaleyh berveçhi âti maddenin 
dördüncü madde yerine kaim olarak kabulünü 
teklif eylerim. 

8 Şubat 1339 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

MADDE 4. — Her hangi bir sdbep ihdas ve 
nüfuz ve tegallüp ikaı ile memurini tefodid-
edenler ve serbestli memuriyetini ifadan imti
naa sebebolanlar ve memurini istifa ve terki 
memuriyete mecbur edenler veya maksatlarını 
tervice icbar eyliyenler beş seneden akallolma-
m-ak üzere kalefoent cezasiyle mahkûm edi
lirler. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Bu ayrı bir kanun 
lâyihasıdır. 

REİS — Salhibi izahat verecektir. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim bendeniz bu takriri geçen gün 2 nei mad
de makamına kaim olmak üzere teklif etmiş
tim. O zaman buyururdu ki bu madde müsta-
killolarak kanuna ilâve edilecektir. Hattâ reye 
de konmamıştı. Binaenaleyh şimdi kanun mü
zakeresi hitam bulmak üzeredir. Bu maddenin 
dördüncü madde olarak kabulünü teklif «diyo
rum. Bövle bir maddenin lüzumunu Heyeti Ali-
ye.niz takdir eder. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Fasıl ayrıdır. Başka fasla aittir, 
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HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 

maddo ilâvesi usulü esasen yoktur, tadil name 
vardır. Tadilname de ya nazarı itibara alınır 
veya alınmaz. Bu arkadaşımızın takriri naza
rı itibara alınırsa müstakil meseledir. Lâyiha 

.Encümenine gidecek. Şükrü Beyin verdiği diğer 
tekili' mahiyetindedir. Arzu buyurulursa lâ
yiha Encümenine gider. Nizamname de bu şe
kildedir, müstakil bir tekliftir, Lâyiha Encüme
nine gider. Yoksa tadil mahiyetinde olamaz. 
(Lâyiha Encümenine sesleri) 

REÎS — Hakikaten bu teklifin bu kanunla 
alâkası yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Lâ
yiha Encümenine gönderin efendim. 

RElS — Tensip buyurursanız Lâyiha En
cümenine gönderelim. (Muafık sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Lâyiha 
Encümenine gönderiniz, faslı mahsusuna ilâ
ve etsinler. 

REİS —• Lâyiha Encümenine gönderiyor
um efendim. 

Onuncu madde, bunun hakkında söz isti-
yen var mı? (Madde nedir sesleri) (Madde 
okunsun sesleri) 

Madde 10. — İşbu zeyillerin icrayı ahkâmına 
Heyeti Vükelâ memurur. (Adliye Vekili sesleri) 

REİS — Efendim bundan evvel zaman 
lâzımdır. Kanunun hangi tarihten muhteber 
olacağı hakkında bir teklif yok. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Tarihi neşrinden itibaren.. 

REİS — Efendim bir teklif var, okunacak. 

Riyaseti üeliley© 
Dördüncü madde olarak berveçhi âti mad

denin kabulünü teklif eylerim. 
Madde 4 — İş bu kanun tarihi neşrinden 

muteberdir. 
Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

REİS — Efendim dördüncü madde olarak 
bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim beşinci madde olarak (İşbu 
zeyillerin icrayı ahkâmına. Heyeti Vükelâ me
murdur.) 

HAMDİ B. (Genç) — Hçyteti Vükelâ olmaz, 
Heyeti Vekjjie demek l%un. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Beşinci madde olarak «İşbu kanunun icıayıah-
kâmına Heyeti Vekile memurdur» tarzında yazıl
mış. Bunun bu şekilde yazılması Heyeti Vekilenin 
dairei memuriyetinde bulunan bütün memurinin 
dairei şümulüne dâhil olduğundan dolayı doğru
dan doğruya hepsini bu hususta bir madde ile 
mesul etmek maksadına matuftur. Sırf «Adliye 
Vekili memurdur!» demek muvafık değildir. Bü
tün vekiller bu işle alâkadardır. Binaenaleyh 
Heyeti Vekile memurdur denilmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Refik 
Şevket Beyin mütalâası katiyen varit değildir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Ben söy
lemedim efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Affeder
siniz. Abdülkadir Kemali Beyin. Müstakil bir ka
nun var elde, bunun tatbiki doğrudan doğruya 
Adliye Vekâletine aittir. Efendiler. İdarei adli
ye bir kanunu tebaaya ve her kısım memura tat-
Ibifca memurdur ve tatbikatta her kısım halk da 
dâhildir. Umumi ve adlî bir kanundur. Müstakil-
len icrasına Adliye Vekili memurdur. Abdülkadir 
Kemallî Beyin iddiaları varit değildir. Refik 
Şevket Beye tarziye veririm. 

REİS — Tadil takriri var efendim. 

Riyaseti Oelileye 
Beşinci madde olarak berveçhi âti maddenin 

kabulünü teklif eylerim. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Adliye Vekili memurdur. 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

REİS — Evvelâ tadil takririni reyi âlinize 
arz edeceğim. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, kanunun serlevhası hakkın
da iki teklif var. Malûmualiniz kanunun ser
levhası şu yoldadır/ «Kanunu Cezanın 2t);> ncü 
maddesine müzeyyel mevaddı kanuniyedir.» 
Bunun hakkında iki takriri vardır. Müsaade 
ederseniz okuyayım. 

Riyaseti Celileye \ 
İşbu kanuna (Ceza Kanununun birinci babı

nın beşinci faslına müzeyyel mevaddı kanuni
ye) serlevhasının ilâvesini teklif ederim. 

Karahisarı Sahil) 
Mehmed Şükrü 
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Riyaseti Celileye 

îşbu kanunun Kanunu Cezaya (Masuniyet 
Faslı) namiyle bir faslı mahsus olarak ilâvesi
ni teklif eyleriz. 

Sinob Erzurum 
Hakkı Hami Süleyman Necati 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim teklif ettiğim mevaddm Kanunu 
Cezanın 203 ncü maddesine tezyilini istemek-
liğim; Kanunu Cezanın 203 ncü maddesinin 
hilafı usul hapsi eşhasa aidiyeti itibariyledir. 
Heyeti umumiyesi itibariyle düşünülürse ya 
ayrı bir fasla koymak veyahut memurini Dev
letin efradı ahaliye taaddi faslına koymak da 
mümkün olabilirdi. Fakat Kanunu Cezanın 
203 ncü maddesi - hürriyeti şahsiyenin - ben
deniz yalnız hürriyeti şahsiyeyi mevzuubahset-
miyorum. Hukukun ve hürriyetlerin birçok 
aksamının teminine matuf bir teklif yaptığım 
için ve hürriyeti şahsiyeyi takyideden şeyin 
Kanunu Cezamızda yalnız hapis sureti mevzuu-
bahsokluğu için 203 ncü maddeye zeyledilsin 
diyorum. Şahsi kanaatim yine 203 ncü mad
deye uygun olduğundadır. Fakat arkadaşlarım 
bunu birinci babın beşinci faslına koyalım di
yorlar. Yani sirkat faslına koymaya da imkân 
yoktur. Ya taaddi faslına konacaktır veyahut 
hürriyeti şahsiyeyi takyidedenleri tecziyeye 
aidolan 203 ncü maddeye zeyledilmesi lâzım
dır. Binaenaleyh bendeniz teklifimde ısrar da 
etmiyorum. Oraya veya başka yere girmesin
de ehemmiyet yoktur. Mesele, bu maddelerin 
Ceza Kanununa girmesini arzu ediyorum. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim zaten Kanu
nu Cezada bu maddelerin boşluğunu zikreder
ken bu faslı arz etmiştik. Kanunu Cezanın 
birinci babının beşinci faslının serlevhası şu
dur. «Nüfuzu memuriyet ve mevkiini suiistimal 
edip vazifesini ifa etmiyenler hakkında.» Bi
naenaleyh bu fasılda nüfuzu memuriyet namı 
altında hiçbir madde yok. Onu ikmal ediyoruz. 
Bu fasıldan başka bir yere giremez. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — İştirak 
ediyorum. Nafiz Bey biraderimize. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim bendeni
ze kalırsa müstakil bir fasıl yapmalı «Masuni
yet» sernamesi altında. Çünkü; gerçi şimdi 
beş maddeden ibarettir. Fakat yarın bu, tevali 
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edecektir. Fasıl mutlaka tekemmül edecektir. 
Meselâ yarın bir kanunla birçok memurların 
hukukuna tecavüz eden müddeiiumumiler için 
— bu muhakkak olacak - böyle bir kanuna ihti
yaç hâsıl olacak. Binaenaleyh, müddeiiumumiler 
için de bir kanun neşrolunduğu vakit onu da bu 
çerçeve içine alacağız. Onun için müstakil bir 
fasıl olsun. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, müsaadenizle... Hakikaten tuhaf 
bir vaziyet hâsıl olmuştur. Demin arkadaşların 
teklif ettiği ve Lâyiha Encümenine giden mad
deye bendeniz de iştirak etmiştim. Çünkü, mem
lekette bir müddeiiumumiler istibdadı hâsıl ola
cak gibi bir zehap var. Halbuki efendiler asa
biyetten vazgeçer de kanunu sükûnetle tetkik 
edersek birinci maddenin tehditleri altma gir-
miyen memlekette hiç kimse yoktur. Bütün 
müddeiiumumiler de aynı vaziyette mesuldür
ler. 

NEŞET B. (İstanbul) — Kim temin eder? 
ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Sen, yani Büyük Millet Meclisi âzası. 
NEŞET B. (İstanbul) — Ben temin edersem 

bu kanunu niçin teklif ediyorsun? 
'REİS — EfenSdim, î enlevlha shaktkıııdalki şu 

takrirleri sırasiyle reyi âlilerine vaz'edeceğim. 
HAKKI HAMI B. (Sinob) — Bendeniz tak

ririmde «Masuniyet» faslı namı ile bir fasıl 
açılmasını hürriyeti şahsiyenin lâyık olduğu 
ehemmiyeti itibariyle teklif etmiştim. Kanunu 
Cezanın birinci babının beşinci faslı vazifei me-
muresini suiistimal edenlere dair olduğuna göre 
yine o fasla ilâve edilirse doğrudur. Takriri
mi geri 'alıyorum. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— İştirak ediyorum. 

REÎS — Demek ki, o halde yalnız Karahisar 
Mebusu Şükrü 'Beyin (takriri kalıyor onu reye ko
yacağım. 

HÂŞtM B. (Çorum) — Kanunun heyeti 
umumiyesinin kabulünde bir şey arz edeceğim. 
(Sonra sesleri, gürültüler) 

REİS — Kanunun serlevhasını «Ceza Kanu
nunun birinci babının beşinci faslına müzeyyel 
mevaddı kanuniye» olarak kabulünü reyinize 
vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Bu tarzda kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, bir noktanın tavzihi kalmış
tır. Malûmu âliniz Nizamnamei Dahilîmiz mu-
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cibinee her hangi bir kanun hakkında tacil ka
rarı verilmezse o kanun iki defa müzakere edi
lir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Karar vardır. 

REİS — Divanı Riyasetçe bu mesele şöyle tes-
bit edildi. Bu kanunun müzakeresi geç kaüımış ol 
duğundan ruznaımedelki birinci ve daha başka nu-
ımaralı mıesadle takdimen müzakeresi arkadaşlar 
(tarafımdan talebedilimiş, reyi âlinize vaiz'edilmiş ve 
o yolda kaıbul edilmiş. Yani bu kanunun tâcilen 
müzakeresi hususundaki karam lüzum kalmamış
tır. Binaenaleyh bu hususu neyi âlinize arz etmek 
isterim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B (Kastamonu) 
— Efendim bu kanunun müstaceliyeti meselesini 
halledecek tarihidir. İki sene evvel ben Meclisi 
Âliye bu kanunu teklif ettim. Aynı zaımıanda müs
taceliyet talebim de var. Meclisten çıkmamış. Bu 
ıkanunu Adliye Encümeni çııkarmaıdı. Niızamnaımei 
Dahilîmiz mucibince bunun müstacelen Heyeti 
ümumiyeye celbini talebettim. Adliye Encümeni
nin birçok işi Vardır. Bu kalsın demişsiniz, o za 
'man müstaceliyeti kabul etmemişsiniz. Ondan 
sonra Heyeti Aliyeye bir daha müracaat etmiştim, 
o müracaatim üzerine teklifim müstaceliyet fca-
rariyle Meclise alındı. Esasen teklifte mevcuttu. 
Müstaceliyeti de kabul etmiş bulundunuz. Bina
enaleyh ben, bu kanunum müstacel olımaırmasundaiki 
mânayı anlamam ki... Bu en müstacel bir kanun
dur. Daha bundan müstacıel ne olabilir? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
zannediyorum ki, Meclisi Âli açılalıdan beri böyle 
iki defa .müzakere edilen bir mesele - Niza/mnaıme-
ıniz sarih iken - yoktur. Çünlkü ımüafcacel kaydı 
(konduğu zaıman mutılâka ruznaımenin takdimen, 
tercihan sırasında bulunur. Arikadaşnmızın oncü-
anende kalan teklifinin ımüıstaeelen ruznameye 
lalınması karargir oldu, ruznameye müstacelen 
alındı ve müzalkere edildi. 

NECfB B. (Maildin) — Karar yolk. (Var ses
leri) 

HULUSİ B. (Karahisarı Sahüb) — Sen amla-
•mazisın onu. 

NECİB B. (Mardin) — Senden fazla anlarım. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Arkada

şımız müstaceliyet talebetmiştir. Meclisi Âlinin 
bu teklif hakkında müstaceliyet kanarı mevcuttur. 
Zabıtnameleri işhadederiım. Reis Paşa Hazretleri-
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I nin buyurdukları diğer hususat varit değildir. 

Ham müstaceliyet kabul edilmiş ve hem de terci
han müzakeresi kabul edilmiştir. Zabıtlarda mev
cuttur. O yeri okursanız anlarsınız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bu kanunun esbabı mufiibesinde müstaceliyet 
vardır. Bu kanun iki sene Adliye Encümeninde 
beklemiş, sonra Abdülkadir Kemali Beyefendinin 
Meclisi Âliye bir müracaati üzerine Adliye Encü
meninden celbedilmiş ve hakikaten Meclisi Âlice 
müzakeresi kaibul edilmişti. Bu kanunun müstaoe-
liyötfle müzakeresinin kabul edilip edilmediğini 
kanunun Meclise tevdi edildiği zamana aidolan 

, zabıtname ispat edecektir. 

HAKKI HAMI B. (Sindb) — Efendim bu 
kanun ruznameye alına]ı çok zaman olmamıştır. 

ı Bu kanun hakkındaki karan muhafaza edecek ka
dar hafızamızda kuvvet kalmamışsa korkarım ki, 

! ittihaz edeceğimiz kararların da ehemmiyeti yoik-
I tur. Bu, evvelâ müstaceliyet kararını ihtiva eden 
i ruznameye alınmıştır. Ondan sonra bu kanunu 
i teklif eden Abdülkadir Kemali Bey Adana'ya 

gitmek istedi ve (Teklifim müstaceliyet kararını 
I haiz olan mevat arasındadır, takdimen müza'ke-
| resini rica ederim.) dedi ve o suretle takdimen ve 
| tercihan müzakeresi ikinci olarak kabul edilmiş-
J tir. (Zabıtlara bakalım, sadaları) Baksak da bu-
! dur, bakılmasa da budur. Müsaade buyurunuz! 
s Bütün rüfeka hatırlar, fakat bendeniz bir kerre 
| daha hatırlatmak isterim. Bir müstaceliyet kararı 

var, ondan sonra da takdimen ve tercihan müza
keresi kararı var. 

NEŞET B. (İstanbul) — Buyurduğunuz ka
rarı tefsiridir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Kararı tefsiri 
değil. Şimdi bu meselede tereddüt hâsıl olduğu 
zaman filhakika bu bapta cereyan eden müzakc-
ratla ittihaz edilen kararlara müracaat etmek lâ-
zımgelir. Rica ederim uzak bir yerde değildir; 
zaptı alınız, bakınız! Böyle bir mesele için bunu 
talik ve tehir etmek doğru değildir. Şimdi okun-
sun, mesele anlaşılsın. (Geldi, sesleri) Bu kanu-

ı nun müzakeresi için buna taallûk eden zabıtna
meniz işte buradadır. İstirham ediyorum Maka-

I mı Riyasetten, buna aidolan kararı okusunlar. Sı-
I ra numarasının 32 nci satırında. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim bu 
I kanun kabul ediliyor ve edilecektir. Yalnız usu-
I lümüz noktai nazarından bir iki kelime ilâve ede-

— 276 — 
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ceğim. Bizce Nizamname mucibince bir amtstace-
len müzakeresi kabul edilen, yani bir defa müza
kereye tâbi kanun lâyihası vardır ki, bunlar iki 
defa müzakere edilmez. Bunun için bir kararı 
mahsus lâzımdır ki, bir defa müzakereye tâbi ol
sun. Müstaceliyet kararını havi olmıyanlar bir de
fa müzakereye tâbi olmaz. (Bravo, sadaları) 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Ne bravosu? 

MUSA KÂZIM E l (Devamla) — Bir de son 
zamanda yaptığımız bir usul vardır ki, ruzname-
yi tertip için ve Meclisi Âli ruznameye hâkim ol
mak emeliyle mevaddı saireye takdim etmek usu
lü vardır ki, bu bir müzakereye tâbi olmak için 
bir karar değil, belki mevaddı saireye tercih 
için verilen müstaceliyet kararıdır. Eğer mevad
dı saireye tercihan müzakere edilmesi hakkında 
verdiğimiz müstaceliyet kararlarını bir müzakere
ye tâbi olmaktan ibaret telâkki edersek iki defa 
müzakere edeceğimiz mevad kalmaz. Çünkü 3 - 4 
aydır müzakere ettiğimiz mevaddm hepsi her şe
ye takdimen ve tercihan ve müstacelendir. Eğer 
bu her şeye takdimen ve tercihan müzakeresine 
karar verdiğiniz lâyihai kanuniyeyi bir derece 
müzakereye tâbi addedersek, iki, derece müzakere

ye tâbi levayihi kanuniye yoktur demektir. O halde 
ruznamenin zeylinde birinci de bulunur. Bugün 
her şeye takdimen müzakeresi mevzuubahsolmaz. 
Ancak usule tevfik için müzakeresi bitmiş olan 
şu (kanunun heyeti umumiyesinin müzakerasi hita
mında bir müstaceliyet kararı verilmek ihtimali 
vardır. Böyle bir takrir varsa ve böyle bir karar 
verilirse bir defa müzakereye tâbi olur. Aksi tak
dirde... (Talep var, sesleri) 

ABDÜKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) — 
Talep de var. Karar da var. 

REİS — Divanı Riyasetin müstacel ruzname-
leri burada musarrahtır. Birinci sahifeden beşin
ci ısahifeye kadar olan miavad TTeyeti Olilenizin 
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i müstacel karariyle ruznameye alınmıştı. Binaen

aleyh artık bunda şek ve şüphe 'kalmamıştır. 
Divanı Riyasetçe bir zühul hâsıl olmuştur. Bi
naenaleyh bunun üzerinde münakaşa edilecek 
bir şey görmüyorum. (Alkış) Binaenaleyh Ni-
zamnamei Dahilîmiz mucibince" bir kere müza
keresi icabediyor. Divanı Riyasetçe bir tered
düt hâsıl olmuştur. Fakat Divanı Riyaset bu
nu tashih etmiştir. Zühul olmuştur, geri alı
yor. (Bravo Paşa sadaları) 

REİS — Efendim şimdi malûmuâliniz on-
boş imzalı bir takrir vardır. 

HAKKI HÂ'MÎ B. (Sinofe) — Hürriyeti 
şahsiye aleyhinde kim var görelim. 

NEŞET B. (İstanbul) — Benim, ben. 
J REÎS —• Şimdi efendim ıkanunun tâyini esa-
I imiyle reye vaz'ı on Ibeş imzalı takrirle (teklif 

ediliyor. Binaenaleyh reylerinizi istimal buyu
runuz. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Yoklama su
retiyle olsun. 

REÎS — Yoklama ve saire demedim. Doğ
rudan doğruya sepetler dolaşacaktır. Reyleri
nizi istimal buyurunuz. Kanunu 'kabul edenler 
beyaz, reddedenler kırmızı rey vereceklerdir. 
(Reyler toplandı) 

Efnedinı reylerini istimal etmiyenler varsa 
lütfen reylerim istimal buyursunlar, istihsali 
âra Ihitam bulmuştur. 

HAStB B. (Maras/j — Reis Paşa! Mustafa 
Beyin emeği bu kanunda çok seb'kat etmiştir. 

I Yazıktır, reyini kabul buyurunuz. 
J REÎS — Efendim neticeyi arz edeceğim. Re

ye 121 kişi iştirak etmiştir. 102 kabul, 16 ret. 
i Binaenaleyh muamele tamam değildir. Mııaıne-
| le tamam olmadığı için ikinci defa reye koya

cağım. Pazartesi günü saat birde içtima etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

| Hitamı müzakerat; saat : 4,45 
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İçtimai âti ruznamesi 

J. — Zaptı sabık 'hulâsası 
2. >— Evrakı varide 
Lozan Konferansının vaziyeti akîresi müna

sebetiyle iher vükitki gibi fedakârlığa amade 
olduklarına dair Alucra ve Ayaş'tan mevrut 
telgraflar 

Diyarbekir ve tevalbii Süryanii Kadîm Met-
repolikliğinden mevrut telgraf 

Amasya Mebusu Ömer Lûtfi OBeyin, velileri 
memur ve mütelkai dolan mektep talebesinin üc
retleri 'hakkındaki temenni takririnin tasviben 
Maliye Vekâletine (havalesine dair takriri 

Avans Kanununun altıncı maddesinin tef
sirine dair îcra, Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi 

Hukuku aile (hakkında tanzim kılman lâ-
yihai kanuniyenin gönderildiğine dair îcra Ve
killeri Heyeti Riyasetinin tezkeresi 

Evkaf Vekâleti için avans itasına dair 
Vilâyet şûraları hakkında tanzim kılınan 

lâyilhai kanuniyenin ihzar edildiğine ve evvel
ce gönderilen îdarei Vilâyet Kanununun iade
sine dair Heyeti Vekile Riyasetinin tezkeresi 

İktisat Vekâletine Nafıa Vekilinin vekâ
let edeceğine dair Heyeti Vekile Riyaseti tez
keresi 

Kars Mebusu FaJhreddin Beyin, mezuniyeti
ne dair Divan kararı 

Adliye Encümeni mazbatam 
Hiyaneti vataniyeden mahkûm ' Hacı Meh-

med hakkındaki hükmün tasdikine dair Adli
ye Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hoca Mah-
mud »hakkındaki hükmün tasdikine dair Adli
ye Encümeni mazbatası 

İdama mahkûm ve hükmü vâki Heyeti Teni-
yiziyece musaddak Ali Efe hakkındaki hükmün 
tasdikine dair Adliye Encümeni mazbatası 

Hapsanesinin tebdilini istida eden Kayseri'-
nin Kırnılk karyesinden Mustafaoğkı Hacı Meh-
med'in istidasının reddine dair Adliye Encü
meni mazlbatası 

Kanunu Cezanın tadili hakkındaki Kanunun 
heyeti umumiyesinin ikinci bir defa reye vaz'-
iyle İstiklâl mahkemeleri intihaln 

Müzakere edilecek mevat 
Istanlbul için 4,5 milyon liralık avans ita

sına dair 'lâyİhai kanuniye 
Alâtı ziraiyede müstamel mevaddı müştaile 

hakkındaki Kanun 
Vilâyatı müstahlasa mahakim mukarreratı-

n<ı dair lâyi'hai kanuniye 

T. B. M. M. Matbamı 


