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Birinci Celse 
Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 

Riyasetlerinde biliçtima' zaptı sabık hulâsası kı
raat ve aynen kabul edildi. Evrakı varde aidol-
dukları encümenlere havale edilerek Ankara'
nın merkezî Hükümet ittihazına dair Kanunu 
Esasî Encümeni Mazbatası müstacel ruznamenin 
üçüncü numarasına alındı. Kırkbir zabitin İstik
lâl Madalyasiyle taltifine dair Müdafaai Milli
ye Encümeni Mazbatası okunarak kabul edildi. 
Mahkûmînin affına dair ruznamenin 32 nci mad
desini işgal eden lâyihai kanuniyenin müstacel 
ruznameye alınması için Bozok Mebusu Hamdi 
Beyin takriri kabul edilerek İmar ve İskân Ve
kâleti Teşkili hakkındaki lâyihanın müzakeresi
ne geçildi. Bu bapta saruhan Mebusu Reşad 
Beyin ve rüfekasınm ayrıca verdikleri dört mad
delik teklifin heyeti umumiyesi şayanı müzake
re görülerek birinci maddesi tadilen, ikinci mad
desi tay, üçüncü ve dördüncü maddeleri aynen 

i. T - Maaş alamıyan bâzı mahaller mekâtibi 
iptidaiye muallimlerinin grev ilân ettiklerine 

Sayfa 
Dahiliye Encümeni mazbataları (2/189) 676, 

677:679 
2. — Men'i şekavet kanun lâyihası 

(1/5) ile Bozok Mebusu Süleyman Sırrı ' 
Beyin, İmhayı şekavet kanun teklifi (2/51) 
ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazba* 
ttalarr 679:694,695:702 

kabul ve vekâleti mezkûreye mukabil bir encü
men teşkili karara raptolunarak teneffüs için 
Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Ali Fuad Paşa Hazretlerinin Riyasetleriyle 
küşadedilerek Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi 
Beyin mezuniyeti hakkındaki Divanı Riyaset ka
rarı kabul edildi. Mütaakıben Ankara'nın ma
kam idare ittihazına dair Kanunu Esasî Encü
meni mazbatasının müzakeresine geçilerek neti
cede ekseriyeti azîmeyle kabul ve Pazartesi gü
nü içtima etmek üzere Celse tatil olundu. 

Reisisani Kâtip 
Ankara Saruhan 

Ali Fuad Vâsıf 
Kâtip 
Bolu 

Falih Rıfkı 

dair Denizli Mebusu Mazhar Müfid Beyin sual 
takriri Maarif Vekâletine (6/21) 

BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat Saat : 1,52 

REİS — Reisisani Ali Fuad Pasa Hazretleri 
KÂTİPLER: Vâsıf Bey (Saruhan), Falih Rıfkı Bey (Bolu) 

m.. ı ı " » " ' 

REİS — Celseyi açıyorum, zabtı sabık hulâsası okunacak: 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2 . — SUALLER 

— 674 
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2. — Muhtacını zürraa ta'vizan ve meccanen 
verilecek tohumluk ve yemeklik ve alâtı ziraiye' 
nin şimdiye kadar nerelere tevzi edildiğine dair 
Trabzon Mebusu Abdullah Beyin sual takriri 

İktisat Vekâletine havale edilmiştir (6/21) 

REİS — Efendim, zaptı sabık hulâsası hak
kında mütalâa var mı? (Hayır, sesleri) Zaptı 
sabık aynen kabul edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 

İ. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin, 
Ergani livasının müstakillen idaresi hakkında 
teklifi kanunîsi (2/194) (Lâyiha Encümenine) 

2. —• İstanbul Mebusu Âli Rıza Beyin, Zâ-
bitanı sıhhiyenin müddet ve sureti istifaları hak
kında Askerî tekaüt ve istifa Kanununun ellinci 
maddesine tezyil edilecek mevadda dair teklifi 
kanunîsi (2/193) (Lâyiha Encümenine) 

3. — M eyvah, meyvastz ağaç yetiştirilmesi 
hakkında Kastamonu Mebusu İl asan Fehmi 
Efendinin teklifi kanunisi vardır, Lâyiha Encü
menine gönderiyoruz. 

Kararnameler 

1. — Olbaptaki kararına tevfikan mülga Mec
lisi Mebusandan bu kerre de mevrut kararname
leri aidolduklart encümenlere gönderiyoruz. 

Mazbatalar 

1. — Kütahya Mebusu Receb Beyin, Cemi
yetler Kanununun beşinci maddesinin tadiline 
dair teklifi kanunîsi (2/189) ve Lâyiha ve Da
hiliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

Takrirler 

1. — Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, vazaif 
ve hidamatı umumiyei Devletin kabul ve tesbit 
olunacak, «umdei devrei mesaileri» ne tevfikan 
(senenin icraat programları) na tetabbukan ifa
sı ve bütçelerin bu programlara göre tertip ve 
tetkiki temenniyatına dair takriri (4/60) (İcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetine) 

2. — Ertuğrul Mebusu Dr. Fikret Beyin, 
ruznamei müzakeratta İstihlâk Rüsumu Kanu
nunun tefsirine aid maddenin müstacelen müza
keresi hakkında takriri 

REİS — Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Ruznamei müzakeratm kırk birinci maddesi

ni teşkil eden İstihlâk Rüsumu Kanununun tef
sirine dair Muvazene! Maliye Encümeni mazba
tasının müstaceliyetle müzakeresi lâzımdır. Çün
kü bu tefsire nazaran mahlûtşühumu hayvaniye 
ve nebatiyeden elyevm istifa edilmekte olan rü
sumun tezayüdü hasabiyle gün geçtikçe Hazinei 
Devletin binlerle lira zararını müeddi olmakta-" 
dır. Binaenaleyh berveçhi mâruz işbu takririn 
diğer hususata takdimen ve müstacelen müzake
resini ve bu suretle hukuku Hazinenin muhafa
zasını teklif ederim. 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

REİS — Efendim! Müstacel ruznamemiz 
on maddeden ibarettir, onbirinci madde olarak 
bu teklifi reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Evrakı saire 
1. — İstanbul'un tahliyesi münasebetiyle 

mevrud telgraflar. 
İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi namına Kâtibi 

Umumi Şefik Hüsnü imzalı telgraf. 
REİS — Okunacak: 

Ankara'da B.M.M. Riyaseti Oelilesine 
Memleketimizi sermayedarlarına bir yemlik 

yapmak ve halkımızı esir etmek maksadiyle öz 
topraklarımızı kanlı çizmeleri altında çiğniye-
rek yurtlarımızı harabezâra çeviren emperya
list ordularının azimeti vesilesiyle duyduğu
muz hissi süruru ve şükranı Millet Meclisi
ne iblâğ ederken işçi ve köylülerimizin ve 
bütün halkımızın âmâl ve ihtiyacatına muva
fık bir iktisadi siyasetle millî istiklâlimizin 
takviye ve tetvicedileceğinden ümidvar oldu
ğumuzu arz ederiz. 

İşçi ve Çiftçi Sosyalist 
Partisi namına 
Kâtibi Umumî 
Şefik Hüsnü 

— 6 7 5 - . 
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YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Çiftçi Sos

yalist Partisi nedir?... Biz böyle bir şey tanımı
yoruz, kendi kendine uydurmuş imza koyu
vermiş... 

REİS — Efendim, Sosyalist Partisi olarak de
ğil şahsî olarak tanıyoruz. Münasip görürseniz 
Divandan münasip cevap yazılsın. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Tanımı
yoruz... 

î. — Kütahya Mebusu Receb Beyin, Cemiyet
ler Kanununun besinci maddesinin tadiline dair 
teklifi kanunîsi ve Lâyiha ve Dahiliye encümen-
Uri mazbataları (2/189) 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim! Ruzna-
ımemizin baş tarafında İzalei Şekavet Kanumı 
vardır. Halbuki bendenizin tetkik ettiğime gö
re mezkûr kanun Adliye Encümeninden henüz 
gelmemiştir. (Geldi sesleri) Gelmiş olsa bile 
bendenizin bir maruzatım vardır. 

Malûmuâliniz cemiyetler de hukuku esasi-
yenin mühim aksammdandır. Bizim son ka
bul ettiğimiz İntihap Kanununda onsekiz ya-
şındakilere intihap hakkı verildiği halde, Cemi
yetler Kanununun beşinci maddesinde bu hak, 
ancak yirmi yaşındakilere verilmiştir. Bu bap
taki teklifi kanunîm Dahiliye Encümeninden 

; gelmiştir; beş dakikalık işgali mucip bir şey
dir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Daha bu 
kadar mesele vardır. Halbuki bu M sene sonra 
tatbik olunacak:. (Doğru sesleri) 

DAHİLİYE VEKÎLÎ ALÎ FETHl B. (İs
tanbul) — Ruznamenin - bu Cemiyetler Kanu
nunun tadili münasebetiyle - tefsirine lüzum 
yoktur. Evvelâ İzalei Şekavet Kanununu çıka
ralım, ondan1 sonra bu mesele mevzuubahsola-
foiılir. 

ALİ B. (Karalhisan Sahfb) — Bezmen şahsi
yeti malûm olmıya» bir telgrafa cevap verile
mez... 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Şahsiye
ti malûm olmryan bir telgrafı Meclisin nazarı 
itibara alması ne dereceye kadar doğrudur? O 
kimdir, necidir? 

REÎS — O halde müsaade ederseniz bir kere 
tahkik edelim, arz edelim efendim. Ruznameye 
geçiyoruz. 

RECEB B, (Kütahya) — Efeadkn, takririm 
lütfen okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin baş tarafından İzalei Şekavet 

Kanununun derdesti müzakere bulunan mevad-
dı henüz Adliye Encümeninden gelmemiştir. 
Dahiliye Encümenince de .kabul edilerek bu
gün ruznameye alman ve Cemiyetler Kanunu
nun beşinci maddesini muaddü bulunan bir 
maddelik teklifi kanunînin1 ehemmiyeti mah-
susasma binaen hemen şimdi müzakeresiyle in
tacını arz ve teklif eylerim. 

Kütahya 
Receb 

REÎS — Efendim! Receb Beyin takririni reyi 
âlinize vaz 'ediyorum. Yani şimdi müzakeresini 
teklif ediyorlar. Şimdi müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın! Efendim! Kabul 
edenler lütfen ayağa kalksın! (Beş dakikalık bir 
şey sesleri) Kabul edilmiştir. 

Efendim! Müsaade buyurursanız Ankara 
Belediyesi ve Ankara ahalisi; geçen gün An
kara'nın merkezi idare ve Hükümet olması hu
susunda karar veriîmişlti. Bundan dolayı Heye
ti Celilenizi tebrike gelmişlerdir. Onbeş daikiika 
teneffüs için eelfceyi tatil ediyorum. 

Hitamı oelse, saat : 2.00 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 



ÎKtNCt CELSE 
Bed'i müzakerat, saat : 2.30 

REİS — Beisisani Ali Fuad Faşa Hazretleri 
KATİPLER : Falih Bıfkı Bey (Bolu), Vâsıf Bey (Saruhan) 

REÎS — Celseyi küşadediyorum. Cemiyetler 
Kanununu müzakere edeceğiz. 

Riyaseti Celileye 
'Cemiyetler Kanununun beşinci maddesinde 

cemiyetler azasının yirmi yaşından dûn olma
ması muharrerdir. Selefi Muhteremimiz Birin
ci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ka
bul edilip Meclisimizin intihabında da esası 
teşkil eden İntihap Kanununun muaddil 320 
numaralı Kanunda onsekiz yaşındaki vatan
daşlarımıza hukuku siyasiyenin en mühimmi 
olan hakkı intihap verilmiş olduğundan işbu 
esas ile mütearız bulunan mezkûr beşinci 
maddenin şekli âtide tadilen kabul Duyurul
masını (cemiyet teşkili) gibi mühim bir mese
le! siyasiye ve içtimaiyeye taaillûk eden bu 
hususun müstaceliyet karariyle ve ruznamede-
fci diğer mevadda terciihan bilmüzakere kabu
lünü arz ve teklif eylerim. 

Cemiyetler Kanununun beşinei maddesi ber-
veçjhi âti tadil edilmiştir. 

«Cemiyetler azasının1 onsekiz yaşına dâhil 
olanlardan olması ve bir cinayetle mahkûm veya 
(hukuku medeniyeden maihrum bulunmaması 
şarttır.* 

10 Teşrinievvel 1339 
Kütahya Mebusu 

Receb 

Riyaseti Celileye 
Cemiyetler Kanununun beşinci maddesinin 

tadili hakkında Kütahya Mebusu Receb Bey ta
rafından verilen 10 Teşrinievvel 1339 tarihli 
teklifi kanunî encümenimizce mütalâa ve tetkik 
olunarak teklifi mezkûr Hukuku Esasiyede sin de-
recatımn tevhidi ve nezaheti siyasiye ve içtimai
ye evsafının nevama tevsiki cihetlerine müteda
ir bulanmasına mebni şayanı müzakere görül

mekle Heyeti Umumiyeye takdimine karar ve
rildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Tokad Ahmed 
Emin 

Kâtip namına 
Şefik 

Riyaseti Celileye 
Cemiyetler Kanununun beşinci maddesinin ta^ 

diline dair Kütahya Mebusu Reeeb Bey tarafından 
ita edilip Lâyiha Encümenince şayanı müzakere 
görülen işbu teklifi kanunî 14 .10 .1339 tarihinde 
encümenimizce tetkik ve müzakere olundu. Fil
hakika İntihap Kanununu muaddil 320 numara
lı Kanunda hukuku siyasiyenin en mühimlerin
den olan hakkı intihap hususunda onsekiz yaş 
esas ittihaz edilmiş ve bu esas ile mütearız bulu
nan Cemiyetler Kanununun mezkûr maddesi
nin teklifi kanunî veçhile tadili encümenimizce 
de muvafık görülmüş olmakla Heyeti Umumiye
ye takdim kılındı. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde Kângırı 
Ebubekir Hazım Mustafa Abdülhalik 

Kâtip Âza 
Karesi Çorum 

Ali Şuuri İsmail Kemal 
Âza Âza 

Niğde Canik 
Galip Süleyman Necmi 

Âza 
Karahisar Sahib 

İzzet Ulvi 

Cemiyetler Kanununun beşinci maddesinin ta
dili hakkında Kanun 

Madde 1. — Cemiyetler azasının onsekiz ya
şma dâhil olanlardan olması ve bir cinayetle 
mahkûm veya hukuku medeniyeden maihrum 
olmaması şarttır. 

077 
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REİS — Efendim söz istiyen var mı? (Ka
bul sesleri) 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Pa
şam eski madde nasılmış? Farkı anlıyalım. 

REÎS — Efendim! Asıl madde yirmi yaş
tır. 

RECEB B. (Kütahya) — Madde aynendir. 
Teklifimde hiçbir tadilât yoktur efendim. 

REÎS — Efendim! Eğer arzu ederseniz en
cümen mazbata muharriri zatıâlinize malûmat 
verir. 

ABDURRAHMAN ŞEREF B. (İstanbul) — 
Efendim müsaade buyurursanız bendeniz esas 
hakkında bâzı mütalâat beyan edeceğim. Muad
del İntihap Kanunu ile onsekiz yaşında çocuk
lara bir kere hukuku siyasiyece hakkı intihap 
verilmiştir. Bendeniz o maddenin tadilini tale-
bedeceğim. Sebebi onsekiz yaşındaki çocuk 
mektep çocuğudur. Mükellefiyeti askeriye yir
mi yaşını ikmal ettikten sonra başlar. Sonra 
onsekiz yaşındaki çocuklar bütün mektep ço
cuklarıdır. Çocuklar zaten ders okumuyorlar. 
(Falan oldu, filân oldu) diyorlar, ellerine birer 
bayrak alıp sokağa çıkıyorlar. Tahsilden çok 
geri kalıyorlar, llimsiz memleket olmaz. Bun
lar yarım âlim kalıyorlar. Yarım âlim kalmak 
tehlikeli bir şeydir. Onun için mektep çocuk
ları bir daha intihap zamanlarında bayraklarla 
intihap yerlerine gidecekler, davullar çalına
cak, bilmem neler. Bu suretle bunlar tahsilden 
geri kalacaklardır. Onun için onsekiz yaşında 
çocukları biz mekteplerine bırakalım.. Onlar 
•okusunlar tahsillerine devam etsinler. Nasıl ki, 
yirmi yaşını ikmal edenler vatanın hukukunu 
müdafaaya memur oluyor, askere o vakit alı
nıyor. Binaenaleyh yirmi ya§mı ikmal eden 
gençlere, delikanlılara o zaman memleketin her 
hukukunu vermeli. Hulâsa memleketin kaffei 
hukuku yirmi yaşmdakilere verilmeli. Bu şekil 
sakattır. İntihabat Kanununda böyle bir mad
de vardır. Bendeniz onun tadili için bir takrir 
vereceğim. O takriri müzakere ederek kabul 
ederseniz pek iyi olur. Biraz bunu düşünelim. 
Onsekiz yaşındaki çocukları okutalım. Onsekiz 
yaşındaki çocuğun bir fikri mahsusu yok ki 
hakkı intihap veriyoruz. O da bir cemiyete âza 
olup rey verecek. Bahusus hakkı intihaba dâ
hil olacak. Hiçbir milletin İntihap Kanunun

da onsekiz yaşmdakilere intihap hakkı verilme
miştir. Burasını arz ediyorum. Rica ederim iyi 
düşünelim. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim! Rüfe-
kayı muhteremeden bâzıları maddenin aslının 
ne olduğunu sordular. Bendenizin teklif imdeki 
tadilât maddenin metnindeki yirmi yaşın onse
kiz yaş olmak üzere tadilidir. Maddenin metni 
buradaki metnin tamamen aynıdır ve madde
sinden maada hiçbir hüküm değişmemiştir. Bu 
nokta bir defa tenevvür etsin. Sonra Abdurrah-
man Şeref Beyefendinin ifadelerine bendeniz 
de iştirak etmek mecburiyet hissinde bulunuyo
rum. Fakat efendim! Dünya çok değişmiştir ve 
onsekiz yaşındaki insanlar büyük meleke ve ka
biliyetlerle dünyanın kabili sevk ve idare olan 
hizmetlerini ifaya memur edilmiştir. Yine bu 
yaşlardakilere birçok şeraiti fenniyeyi haiz alet
lerin sevk ve idaresi verilmiştir. Yine onsekiz 
yaşında birçok adamlara birçok incelikleri ih
tiva eden fabrikaların ve birçok müessesatm 
idareleri verilmiş ve her türlü memur ve husu-
satını fiilen tedvir etmek mevkiinde ve kabili-
yetindedirler. Abdurrahman Şeref Beyefendi 
Hazretlerinin tahmini âcizaneme göre bundan 
otuz - kırk sene evveline ait mülâhazat ve tel
kinlerine bütün ruh ve vicdanımla hürmet et
mekle beraber bugünkü asrın pek çok değiş
miş olan birçok telkinlerini hüsnütelâkki ve 
hüsnütakdir buyurmalarını da istirham ederim. 

Sonra efendiler! Meclisi Âliniz ve her bi
rerimiz 18 yaşma girmiş olan vatandaşlarımız
dan yirmi bin kişinin verdiği reye mukabil 
olarak buraya gelmiş bulunuyoruz ve on sekiz 
yaşındakileri hakikaten şeraiti rüştten nakîsadar 
addedersek Meclisimizin vücudunda da bir nakî-
sa bulmak icabeder. Halbuki bunu bir kanunla 
kabul ve teyidetmiş idik ve Meclisi Âli o kanu
na müsteniden vücut bulmuştur. Bendenizce bu 
bapta başkaca bir şekil düşünmeye ve kuvvetli 
esbabı mucibe serdine lüzum yoktur zannederim. 
Madde gayet kuvvetli esbab üzerine yapılmıştır. 

Malûmuâlilerinizdir ki cemiyetlerin teşkili, 
Hukuku Esasiyenin pek mühim bir noktasını teş 
kil eder. Bendeniz hayatı cemiyette faaliyet gös
terecek zümreleri de ayrı bir hükme tabi kıl
maktan itirazen son kabul edilen İntihap Ka
nunundaki esasat dairesinde 18 yaşmdakilerin 
de cemiyete duhulünü teminen bu maddenin 
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her halde kabulünü istirham ederim. Bende
niz öyle olması kanaatindeyim. Bunu Heyeti 
Celileden istirham ediyorum. (Doğru, kâfi 
sesleri) 

REÎS — Efendim başka söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri) Efendim Cemiyetler Kanu
nunun beşinci maddesinin tadili hakkındaki 
bu maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. Esasen müstacel en mü
zakeresini kabul ettiğimizden dolayı müzake
resi bir defa yapılır. Şimdi Cemiyetler Ka
nununun beşinci maddesinin okuduğumuz veç
hile tadilâtı kabul edilmiştir. 

Ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz ki 
îzalei Şekavet Kanunudur. Birinci maddesini 
malûmuâliniz encümene iade etmiştik. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Başka maddeleri yok mudur? 

REÎS — Hayır yoktur. Hangi kanunun? 
ALÎ SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Bu Cemiyetler Kanununun meriyetine dair 
başka maddeler yok mudur? 

REÎS — Hayır yoktur. 
RECEP B. (Kütahya) — Esasen mevcut 

kanunda bu kuyut vardır. Dahiliye Encü
meni bu suretle kabul etmiştir ve yalnız Ce
miyetler Kanununun beşinci maddesini şu su
retle tadil etmiştir. Başka şeye lüzum yok
tur. Kanunun aslında icrasına memur olan 
makam mü?arrnhtır. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Kanunun aslındaki o hükümler asla aittir. 
Bu kanun yeni çıkıyor. Bunun hükümleri ne
rede? Şimdi bir fadil yapılıyor. Bu tadilin 
icrayı ahkâmına hangi makamlar salâhiyet-
tardır? 

RECEB B. (Kütahya) — Cemiyetler Kanu
nuna kim memur ise buna da o memurdur. 

ALÎ SÜRURl Ef. (Devamla) — Kim me
murdur? Bunu tasrih etmek lâzımdır. Sene
lerce müteamel olan usulü değiştirecek miyiz? 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ABDÜLHALİK B. (Kângırı) — 
Onu da maalmemnuniye ilâve ederiz. Müsaade 
buyurursanız ilâve edip takdim edelim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — İlâvesi 
lâzımdır. 

REÎS — Birinci maddeyi kabul buyurdunuz, 
o halde diğer maddeleri encümen şimdi ihzar 
edçcek, bize gönderecektir. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Müsaade buyurun Paşam! Divanı Riyasetten 
bir şey rica ederim. Her hangi bir kanunun 
her hangi bir maddesinin tadili teklif olunursa 
o kanunun aslı ile teklif olunan şekli muad
del bir yerde tabolunarak azaya tevzi olun
sun. Bunu kendi hesabıma arz ediyorum. Re-
ceb Beyefendinin burada beyan buyurdukları 
veçhile tadilin yalnız sinne aidolduğımu ka
bul ettik ve Makamı Riyaset de Receb Beyin 
mütalâasını teyit buyurdular. Bu kabul edil
di badema hususi ve külliyetli tadillerde her 
halde tadilât maddenin aslı ile beraber gelme
lidir. Bunu Makamı Riyasetten rica ediyo
rum. 

REİS — Müsaade buyurunuz! Tadil edilen 
şu madde şimdi encümenden gelmiştir ve 
şimdi müzakeresi kabul edilmiştir. Binaen
aleyh Divanı Riyasetçe bunun tab'ma imkân 
kalmamıştır. Yoksa daima arzu buyurduğunuz 
şey yapılmaktadır. 

2. — Men'i Şekavet kanun lâyihası (1/5) 
üe Bozok Mebusu Süleyman Beyin İmhayı Şe
kavet kanun teklifi (2/51) ve Dahiliye ve Ad
liye encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim Îzalei Şekavet Kanunu
nun birinci maddesi encümenden gelmiştir. Ad
liye Encümeninin mazbatasiyle tesbit ettiği mad
deyi okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Kastamonu Mebusu Necmeddin Molla Bey 

tarafından verilip ve Heyeti Umumiyece na
zarı dikkate alınmak üzere encümenimize ha
vale olunan Îzalei Şekavet Kanununun birinci 
maddesini muaddil olan takrir, Dahiliye Ve
kili Fethi .Beyefendinin huzuriyle Encümeni
mizde tetkik olundu. Birinci maddeye ilâve 
olunan (fiillerinin ve mahkûmiyeti sabıka var
sa mahkûmiyetlerinin tâyin ve tasrihi ile) 
cümlesinin maddeye ilâvesi şakinin hüviyetini 
tâyin için lüzumlu görülerek kabul edilmiş 
ve Dahiliye Vekâletince ilân olunması kaydı 
yerine de (Heyeti Vekilece şaki oldukları ta
karrür ederek Dahiliye Vekâletince olveçhile 
ilân olunan eşhasın üçüncü maddede muhar
rer mehlin inkızasmdan sonra) suretiyle ta
dili kabul olunarak maddenin o şekilde tas
hihi tesbit edilmiştir. Ve üçüncü maddedeki 

— 679 — 



1 : 30 15 . 10.. 1339 O : 2 

sarahatin noksaniyeti hasebiyle maddeye (ve 
Hükümetçe derdestlerinden evvel) kaydı da 
ilâve edilmiştir. Bundan maksat da takip kuv
vetlerince derdest edildiklerinden sonra cerh 
ve katillerinin muvafıkı kanun olmadığının 
sarahaten anlaşılması içindir. Bütün bu tadi
lâta nazaran takrir berveçhi âti şekilde encü-
menizde kabul olunmuştur. 

8 . 10 . 1339 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sinob Mebusu izmir 
Yusuf Kemal Mustafa Necati 

Kâtip 
Dersim 

Feridun Fikrî 

ZEKİ B (Gümüşane) — Madde yavaş ya
vaş okunsun da yazalım. 

izalei Şekavet Kanunu 

Madde 1. — isim ve şöhret ve hüviyet ve 
fiil erinin ve mahkûmiyeti sabıkaları varsa mah
kûmiyetlerinin tâyin ve tasrihiyle Heyeti Ve-
kileee şakî oldukları takarrür ederek Dâhiliye 
Vekâletice olveçhile ilân olunan eşhasın üçün
cü maddede muharrer menlin imkızasından 
sonra ve Hükümetçe derdestlerinden evvel her 
kim olursa olsun cerh ve katilleri cürüm ad
dolunmaz. 

MAZBATA MUHARRİRİ MUSTAFA NE
CATI B. (İzmir) — Efendim Heyeti Celilelerin-
ce tadil edilmesi lüzumu dermeyan olunarak 
Adliye Encümenine havale olunan izalei Şe-
ikavet Kanununun birinci maddesi encümenimiz-
ce berveçhi âti şekilde tadil edilmiştir. Bu ta
dilde dermeyan olunan esbabı bendeniz arz ede

ceğim : 

Malûmu âlileri olduğu üzere izalei Şekavet 
Kanununun birinci maddesi şu şekilde idi: «isim 
şöhret ve hüviyetlerinin tâyini ile 2 - 3 ncü mad
desi mucibince şakî oldukları Dâhiliye Vekâle
tince ilân olunan eşhasın her kim tarafından 
olursa olsun cerh ve katilleri cürüm addolun
maz». Şeklinde idi. Encümen, bu maddenin isim 
ve şöhrete aidolan kısmını ipka ile tadilen di
ğer bir şekilde ve şakinin hüviyetini tâyin ede
cek bir şekilde maddeyi tadil ve tesbit etmiştir. 
Onun işin (isim ve şöhret ve hüviyet) kelime
lerinden sonra (fiilerini ve mahkûmiyeti sabı-

maksat da malûmuâlileri olduğu üzere şakilerin 
hüviyetlerimi, vaziyetlerini tamamen tesbit et
mek lâzımdır. Müdafaai nefis için olsa bile eşkı-
kalarmı) diye bir kayıt koymuştur. Bundan 
yanın telefini âmir bir kanundur ve eşkıyayı it
laf için ehaliye salâhiyet veren bir kanundur 
bu itibarla eşkıyanın hüviyetini tâyin etmek 
için fiillerinin ve mahkûmiyeti sabıka
larının da yapılacak beyannameye derci lüzum
lu görülmüştür. Onun için maddeye (isim ve 
şöhret ve hüviyetlerinin ve mahkûmiyeti sabı
kalarının tâyini) kaydı vaz'olunmuştur. Sonra 
efendiler! şakinin Dâhiliye Vekâletince ilânı 
kaydı vardi. Encümenimiz, Dâhiliye Vekâleti 
yerine «Heyeti Vekile» kaydını koymaya mec
bur olmuştur. Eslbaıbı mucibesi de şudur: 

Malûmuâlileridir ki, doğrudan doğruya bir 
şakinin itlafı için bir veMİ memur etmektense 
bunu um'muî bir heyete vererek, birçok arkadaş
ların, birçok heyetlerin noıktai nazarını bu me
selede iştirak ettirerek daha umumî bir şekil
de tasdik keyfiyetini- encümen lüzumlu görmüş
tür. Onun için (Dâhiliye Vekâleti) kaydını (He
yeti Vekile) kaydına tahvil etmiştir. Sonra ta
biîdir ki, eşkıya için üçüneü maddede bir me
hil ita odilmişitir. Bunun da bu maddeye der-
ciyle bu menlin inkızasmdan sonra şakî olduğu 
lüzumunu dermeyan etmiştir ve bir de «Hükü
metçe derdestlerinden evvel ilânı» kaydını 
koymaya encümen mecbur olmuştur. Çünkü 
yakalanmış bir şakinin, nasıl olursa olsun bu
nun itilâfı emrolunduğu ve kanunen de cürüm 
addolunmadığı için o şahsın itlafı bir cürüm 
olmaz diye bir jandarma tarafından yakala
nıp da hapishaneye getirilirken bir şakinin bir 
şahsı ahar tarafından bu suretle itlafı en
cümenimiz doğru bulmamıştır. Onun için «Hü
kümetçe de J d eşitlerinden evvel her kim tarafın
dan olursa olsun» şeklinde tadilen bir kayıt 
vaz'edilmiştir. Bu suretle de madde, demin 
okunduğu veçhile tadilen Heyeti Âliyenize 
arz olunmuştur. 

İBRAHİM B. (Ertuğrul) — Hükümetçe 
şakî olduğu İlân edilmeye vakit kalmadan yeni 
çıkmış bir şakiyi ahali öldürebilir mi, öldüre-
mez -mi? 

MUSTAFA NECATI B. (Devamla) — Tabiî 
öldüremez, müdafaai nefis için vuku'bulan efale 
ait esasen Ceza Kanunumuzda sarahat mevcut-
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tur. O suretle olan efal esasen muaftır. Yal
nız bizim svz ettiğimiz, şakî olanların eşhas ta
rafından öldürülmelerine cevaz vermektir. Bun
dan maksat da malûmuâlileridir ki; şaikîler eş
has tarafından katledilmişlerdir. Fakat onlar 
da bu eşhasın hanesine taarruz etmiştir ve öl
dürülmüştür. Fakat Kanunda tabiî kendilerini 
kurtarmak için vukubulan katilden dolayı hap
sedilmişlerdir; mahkûm edilmişlerdir. Onun 
için bu maddei kanuıniyeye zikrettiğimiz kayıt 
ilâve edilmiştir. 

KEMAL B. (Saruhan) — Efendim! İsim ve 
şöhret, hüviyet, fiil kelimesi bulunduktan sonra 
«mahkûmiyet» kelimesi zait değil midir? 

MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Efen
dim oradaki «fiillerini» kelimesinden maksadı
mız, hali şekavette derdest olunmazdan evvel, 
öldürülmezden evvel ika olunan fiilleridir ve 
kanunen, hükmen mahkûm olduğunun dere d 
kasdîdir. Fiillerden maksat da; fiilî cürmü ika, 
etmekte olduğu vaziyetlerdir. «Mahkumiyet» 
ten maksat ise; bu adam meselâ onbe] seneye 
mahkûm olmuş, hakkında ilam verilmiş «falan 
vakit, filân surette ve falan vakit, filân suret
te cürmü vardır» tanıyınız demektir. Hüviyet
lerimin derci için başka suretle sarahat arzu 
ederseniz encümen bunları da derce amadedir. 

MAZHA1V MÜFİD B. (Denizli) — Efen
dim Adliye Encümeninin bu tadili muvafık ise 
de yalnız bir noktasına aklım ermedi. Şaıkmin 
hüviyetini tâyin için birtakım kayıtlar koymuş
lar ki, çok muvafık. Meselâ mahkûmiyeti sabı
kası varımı? Efali tahakkuk edecektir ki; çok 
muvafiktır. Demek ki şakî olduğunu ilân ede
bilmek için birçok tahkikat ve tetkika'tıtan son
ra Dâhiliye Vekâleti şakî olduğuna kanaat ge
tiriyor. Bunu getirip Heyeti Vekileye veriyor. 

Beyefendiler çok rica ederim ki ikide bir
de bütün 'muamelâtta kırtasiyecilikten bahseder 
ve eleriz ki, «Hükümetten işler çıkmıyor. Kır
tasiyecilik ileri gitmiştir, şöyle gelmiştir, 'böyle 
gitmiştir» diye şikâyet ederiz. Efendiler! Zan
nederim ki, Heyeti Vekile kararını istemek de
mek bunu kırtasiyeciliğe dökmek demektir. 
Oüınkü rica ederim, efendiler... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hayat 
meselesi, 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Rica 
ederim, hayat meselesi için birtakım kayıtlar 

konmuştur. Öyle hemen şakî ilân edilmiyor. 
Dâıhıiliye Vekâleti bilmük lâzmngelir. Bu ka
nun dairesinde şakî olduğuna göre Heyeti 
Vekileye verdiği zaman ne faidesi vardır? 
(çok faideler vardır sesleri) Ben aksini iddia 
edeceğim. Nafıa Vekili, İktisat Vekili, Maliye 
Vekili memleketin şakisini bilmez ve niçin bilmi
yorsunuz demeye de hakkım yoktur. Nafıa Ve
kiline «Niçin bilmiyorsun» diyemeyiz!.. Hakkı
mız yoktur. Nafıa Vekili şekavetle meşgul değil
dir, Maliye Vekili de değildir, İktisat Vekâleti
nin hiç alâkası yoktur. Bunun mesul olduğu ye
gâne daire Dahiliye Vekâletidir. Siz şakinin, tâ
yini salâhiyetini Dahiliye Vekâletine vermekten 
hazer ediyorsunuz, bundan tehaşi ediyorsunuz. 
Fakat ondan çok mühim mesaili Dahiliye Veki
linin şahsına tevdi ediyorsunuz. Mantık yoktur. 
Şakî midir, değil midir? Heyeti Vekilede bir ih
tilâf vâki olursa iş orada hallolunnıaz. Mesele ge
lecektir Meclise! İşte size kırtasiyecilik dediğim 
budur. Daha mühim vazifeleri veririz, hiç sor
mayız. Sonra bu adama şakî demek için, asıl va-
zifei asliyesi olan şekavet meselesinden dolayı 
Dahiliye Vekilinin bu kuyudatı kanuniye tah
tında şakidir dediği adam için Nafıa Vekâletin
den, İktisat Vekâletinden, İmar ve İskân Vekâle
tinden rey isteriz. Çok garip bir meseledir. Fazla 
bir şeydir. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim 
encümeniniz Dahiliye Vekâletinden bu salâhiyeti 
alarak Heyeti Vekileye vermekle bitamamiha 
kaanidir ki, vazifesini Meclisi Âlinin arzu ettiği 
şekilde ifa etmiştir. Çünkü muhakkaktır ki, efen
diler; memleketimiz baştan aşağıya kadar eşkiya 
çetesi değildir. Muayyen eşkiya çeteleri vardır 
ve bunlar istinatgah buldukları yerlerde şurada 
burada icrayı faaliyet etmektedir. Binaenaleyh 
Türkiye Vatanı baştan aşağı şâkî yatağı değil
dir. Türkiye de muayyen noktalarda beş on şakî 
vardır. Binaenaleyh Dahiliye Vekâletinin Heye
ti Vekileye arz edeceği mevad yüz, ikiyüz ada
ma aittir, daha fazla değildir. Böyle memleketin 
her tarafı şekavetle dolmuş da... Ona dair mad
de yoktur orta yerde. Onun içindir ki, muayyen 
eşhasa ait muayyen vaziyetler vardır. Bu da iki, 
üçyüz kişiyi geçmez. 

Efendiler! Her kim olursa olsun içimizde bir 
şahıs düşünebilir miyiz ki, bir adamın idamı hak
kında ferdenferda mesuliyeti kabul etsin. Sonra 



t : 36 15 . 10 . 1339 C : 2 

efendiler! Encümenimiz kanunun 4 ncü, 5 nci 
maddelerinde bunlar hakkında tetkikat neticesin
de karar verilmesine lüzum göstermiştir. Hak
kında takibat yapılmış mı, yapılmamış mı? Hak
kındaki zabıt varakaları muntazam mı, değil mi? 
Bunları tetkik edecektir. Bunlar da söz söyleme
ye salâhiyettardır. Binaenaleyh Türkiye topra
ğından tek bir adamın kaybolmasına razı olmı-
yan Heyeti Aliyenize iddia edebiliriz ki, bir ada
mın şaki olarak ilânı için on arkadaşımızı mesul 
ederek bu mesuliyeti tevzi etmiş oluyoruz. Her 
halde emin olunuz ki bundan maksat bir ferdin 
hakkı hayatını ifna için mesuliyeti maddiye ve 
mâneviyeyi teşmil ederek on arkadaşa salâhiyet 
vermekten ibarettir. Encümeniniz bu noktai na
zarda ısrar ediyor efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şahıs tutulduktan son
ra tekrar muhakeme edilecek midir? 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Tabiî. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Beraet ederse şakî ilânı 

nasıl olur? Heyeti Vekile bir delâile istinaden 
şakî diye ilân etti. Bu Heyeti Vekile kararının 
aksi sabit olunca, ne olacak? 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Beraet 
eder. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Mahkeme beraetine 
karar verdi. Şakî ilânı kararının aksi mahkeme
de sabit olduktan sonra bunun ne hükmü kaldı? 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efen
dim! Maddei kanuniyede sarahati kâfiye mev
cuttur. Şakî demek için kanunen şakinin tarifi 
mevcuttur. Binaenaleyh kanunen bu adam şakî 
olabilmek için emniyeti dahiliyei memleketi ih
lâl etmesi, eşhasın hakkı hayatına taarruz etmesi, 
köy basması ve saire vardır ve bunların birçok 
eşhasa taarruz etmesi lâzımgelir. Onun içindir ki, 
memleketin bâzı yerlerinde icrayı şekavet eden
ler muayyendir. Bunların cürümleri mütaaddit-
tir. Her halde Dahiliye Vekâleti ve Heyeti Veki
le bu şakilerin en âzami cürüm irtikâbedenlerini 
ilân edeceklerdir. Binaenaleyh zatıâlinizin endi
şenize mahal yoktur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Nasıl efendim? Suali
me cevap olmadı. Beraeti muhtemel midir, değil 
midir? 

MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Ede
bilir efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — O halde Heyeti Veki-
lenin kararı ne olur? Şakî ilânı meselesi ne olur? 

MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Şakî 
ilânı meselesi sakıt olur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Heyeti Vekile hilafı 
hakikat bir şey yapmış oldu, ne olacak? 

MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Bu 
'zaten idarî bir tedbirdir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şakî ilân edildikten 
sonra beraetine imkân olmamalıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
matbu' olan şu lâyihada bendenizin de teklifim 
vardır. Bendeniz Heyeti Vekile kararından baş
ka Meclisi Âlinin kararma lüzum göstermiştim. 
Esbabı : Yalnız Dahiliye Vekâletine bırakmak -
gerçi böyle bir şeyi müsteb'at addederim - bir 
mutasarrıfın iş'arı üzerine karar verilmiş diye 
Hükümeti bir itham altında bırakmaktır. Heyeti 
Vekilenin tetkikatmdan geçerse bir heyetin ka
rarma iktiran eder. Hattâ malûmuâliniz - katli
ne ferman - diye bir tâbir vardır. Meclisi Âlinin 
kararma, tasvibine iktiran ettirilmesindeki isa
beti düşünerek bir nokta daha ilâve etmiştim. 
Tabiî son Adliye Encümeninin verdiği şekilde 
bunu çıkarmışlardır. Heyeti Vekilece karar ve
rilmesi muvafıktır. Yalnız maddede Heyeti Ve
kilece şakî oldukları, diyor. Bendenizce «olduk
ları» yerine tekrar «olduğu»; «eşhasın» yerine 
«şahsın» ve sonra» derdestlerinden evvel yerine 
«derdest edilmezden evvel» kelimelerinin ilâvesi 
suretiyle tashihini teklif ediyorum. Takririmi de 
takdim ediyorum. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE 
DAHİLİYE VEKİLİ ALİ F E T H İ B. — Efen
dim! Memlekette eşkıyanın tenkilinden mesul 
olan yegâne Vekâlet Dahiliye Vekâletidir. Bu 
itibarla mesul olan makamı iyice tâyin etmek 
ve mesuliyetleri diğer vekâletlere teşmil etme
mek ieabeder. Aksi, bir hata olur - farzımuhal 
olarak - doğrudan doğruya mesul edebileceği
niz bir makamı karşınıza çeker, isticvabede-
bilirsiniz. Fakat her hangi bir Vekile ve bü
tün vekâletlere teşmil ederseniz bu mesuliyet 
mütaaddit mesuliyetlere ayrılır. Mütaaddit 
kimselere taksim edilmiş olur. Daha doğrusu 
kaybolur. Bu itibarla ki bendeniz mesuliyeti 
deruhde etmiş olan Dahiliye Vekilinin bu mese
lede karar vermesi, kendi başına bu şakileri 
ilân etmesi lâzımdır, mütalâasmdayım. (Doğru 
sesleri) Heyeti Vekile ne yapacak? Maliye 
Vekili ne yapacak? Bir arkadaşımızın dediği 
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gibi mesul olacaksa o zaman kendisinin de uzun-
uzadıya bütün raporları okuması, onları tama-
miyle tetkik etmesi lâzımdır. Bütün bu şakî ter 
hakkındaki muhabereyi nazarı dikkatten ge
çirmesi lâzımgelir. Maliye Vekili işini gücünü 
bırakıp da Dahiliyeye ait bir evrakı nasıl göz
den geçirecek, nasıl tetkik edecektir? Keza 
İktisat Vekili, Nafıa Vekili, Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili ve sair vekiller bu işi nasıl 
üzerlerine alırlar? Yani muamele itibariyle 
Mazhar Müfid Bey biraderimizin dediği gibi 
kırtasiyecilik olarak her hangi bir makama 
aidolan mesuliyeti dağıtmaktan başka bir tesi
ri olamaz. Bu hiçbir fayda ve teminatı haiz 
değildir. Bu daha ziyade teminata mugayirdir. 
Bendeniz bu noktai nazarı ^evvelce Adliye En
cümeninde izah etmiştim. Huzuru Âlinizde de 
arz ediyorum : Bundan yalnız Dahiliye Vekâle
tini mesul ve muvazzaf tutmamak doğru değil
dir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, Nafıa, Mali
ye, sair vekâletler için böyle, fakat Adliye Ve-
kinin bu karara iştirak etmesi lâzımgelir. 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Efendim, ilân 
olunacak şakilerin evsafı zaten ikinci maddede 
zikrolunmuştur. Ev basmak, yakmak, yol kes
mek velhâsıl 'böyle birçok işleri irtikâbetmek 
gibi bir şakinin bilcümle evsafını haiz olan 
adamlar şakî ilân olunacaktır. Bunlardan bir
çoklarının evrakı zaten Adliyededir. Ekserisi 
ya mahkûmdur, yahut evrakı Adliyededir. 
Bunlar Adliyenin tevdi etmiş olduğu evrak üze
rine ilân olunacaktır. Yani Adliye ile irtibatı 
vardır. Şu işi yapmamış olan şakî ilân edile
mez, Çünkü o zaman kanuna mugayir hareket 
edilmiş olur. 

AVN1 B. (Bozok) — Efendim! Malûmuâli-
niz, hakkı ceza; cemiyetlere verilmiştir. Biz 
bu cezanın en ağırı olan idamı Hükümetin elin
den alıyor, halka veriyoruz. (Hayır sesleri) 
Söyleyiceğim nokta bu değildir. Bunu istitrad 
kabilinden söylüyorum. Sonra bunu bilâtetkik 
jandarma kumandanının mahallî tetkikatiyle 
Dahiliye Vekâletine veriyoruz. Şakavetin birçok 
erbabı ruhiyesi vardır- Şekaveti tetkik ediniz. 
İşin içinde neler vardır. Adliye Vekili hiç ol
mazsa bunda alâkadar olmalıdır. Meselâ bir 
aşar meselesinde «hakaret» diye hakkında isna-
datta bulunularak jandarmalar tarafından taz

yik edilerek şekavete sevk edilmiş binlerce in
san vardır. Adliye Vekilinin hiç olmazsa buna 
iştiraki lâzımdır. 

EMİN B. (Tokad) — Bir faideyi ameliye ol
maz efendim. 

REFİK B. (Konya) — Efendim! Mecliste 
mevzuubahsolan bütün mesaile, kendisine has 
bir surette intikal ederek, çare düşünen Maz
har Müfid Bey arkadaşımızın müsaadeleri ile 
diyeyim ki, bu meselede biraz sathî düşünmüş
lerdir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bu sözü
nüze teşekkür edecektim ama geri alıyorum. 

REFİK B. (Devamla) — Adliye Encümeni 
gerek Mazhar Müfid Bey biraderimizin noktai 
nazarım uzun uza.dıya münakaşa ve mütalâa et
miştir. Neticede bir hayatın ifnası gibi gayet 
mühim olan bir meselenin yalnız Dahiliye Ve
kiline verilmesini ve Dahiliye Vekili Beyefen
dimin de nihayet bir insan olması itibariyle ora
da muhtemel olan zühul, nisyan ve hataları der
piş ederek bunu bütün memleketin siyaseti 
umumiyesiyle alâkadar gördüğü Heyeti Veki-
leye tevdi'de esaslı bir fayda görmüş ve bu 
mütalâaya binaen bunu maddeye dercetmiştir. 
Heyeti Celileniz de takdir buyurur ki, memle
kette bilhassa hayata müessir olan her hangi 
bir safhai tahkikatta hata olma'k ihtimali var
dır ve bu mütalâaya binaendir ki, sarahati 
kanuniyeyi tatbik ile muvazzaf olan mahallim
de bile derecat, esas olarak ka!bul edilmiştir. 
Birinci derecedeki mahkeme ve bir heyeti hâ
kime kararında tahkikattan hâsıl olan kanaa
tini yanlış olarak istimal etmiş olabilir. Onu 
ancak mafevki ıslah eder. Encümen dahi bu 
esastan mülhem olarak bunu maddeye dercet-

-miştir. Olabilir ki, Dahiliye Vekâleti doğru
dan doğruya yapılan tahkikat üzerine verilen 
hükmü yanlış bir mütalâa veya sehiv neticesi 
olmak üzere tasdik edebilir. Halbuki bu tet
kik meselesi memleketin siyasetiyle alâkadar 
olan Heyeti Vekileye verildiği zaman hayatının 
ifnasına' karar verilecek bir şahsın ifnayı ha
yatı mevzuubahsoldugu zaman, ister iktisat 
mütehassısı olan İktisat Vekili Beyefendi, ister 
maliye mütehassısı olan Maliye Vekili Beyefen
di hiç şüphesiz bir ferdin hayatına ait bir me
selede «dikkati mahsusa» kesilirler. Bu iş ih
tisaslarından harioolsa bile behemahal alâkadar 
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olurlar. Mademki Heyeti Vekile kendi işleriy
le başilıbaşma görüştükleri gibi umumî olarak 
birçok kanunlar yapıyor ve onlara amelî birçok 
vazifeler verilmiştir; o vazifeler ki, memleketin 
menafii umumiye ve hakikiyesine aittir, niçin 
bunu Heyeti Vekile halinde görüşsünler? Bu 
mecburiyeti niçin tahmil ediyoruz? Birinin 
düşünemediği, birinin düşünüp de yapamadığı 
yanlış bir şeyi diğer bir arkadaşı halletsin, bi
zim buraya toplanışımızın mâna ve hikmeti de 
yine bu esasa irca olunabilir. Onun için çok ri
ca ederim efendiler, Dahiliye Vekili Beyefendi 
de bu müzakerede Adliye Encümeninde bulun
dular. Bir kaydı ihtirazîyi dermeyan etmekle 
beraber bunda kendisi için de mesuliyet nokta
sından nevama bir iyilik olduğuna kail olmuş 
ve ısrar etmemişlerdi. Evet! Zarar yoktur; 
biz şu veya bu arkadaşımızı mesul etmek fik
rinde değiliz. Bu mütalâaya katiyen taraftar 
değiliz. Dahiliye Vekili Beyefendi ve müdirâ-
m insan olmak itibariyle belki hata edebilirler. 
İşte bu ihtimali nazarı dikkate alarak hayatı 
millete taallûk eden bu fenalığın daha kuvvet
li bir surette önünü almak için Heyeti Vekil e-
den mesuliyeti almak lüzumuna kail olduk. 
Onun için Adliye Encümeninin uzunuzadıya ve 
'bütün ihtimali düşünerek derpiş ettiği ve He
yeti Celilenize arz ettiği bu kaydın vücübu be
kasında ısrar edelim. Zannedersem, Fethi 
Beyefendi de bizimle beraber olacaktır. 

ALİ FETHİ B. (İstanbul) — Efendiler! 
Muhterem refikimiz Refik Beyefendinin müta-
lâatma bakılırsa birinci maddenin mahiyeti 
başka suretle nazarı dikkate alınmak lâzım-
geleeektir. Kendilerinin tasvirine göre ve bi
rinci madde mucibince Dahiliye Vekâleti ya
hut Heyeti Vekile, birtakım adamların hayatına 
hatime vermek için karar vereceklerdir. Hal
buki mesele böyle değildir. Esasen bu adam
lar şakidir. Şu adamlar her hangi bir yerde 
bir jandarma müfrezesine tesadüf edecek olur
larsa bunların itlafı kanunen lâzımgelir. Esa
sen bunları katletmek vazifemizdir. Mevcut 
kanun mucibince izalei mazarrat için vâki olan 
bu gibi müdafaat takibatı kanuniyeyi istilzam 
ediyor. Yaptığımız şey, bu takibatı kanuni
yeyi ref'etmek ve bu gibi fiillerin cürüm olma
dığını ilân etmektir. Yoksa durup dururken 
birtakım adamların «kanı helâldir» diye ilân 
etmiyoruz. Esasen bunlar şakî olmak dolayı-

siyle memlekete karşı kendi kendilerine bu ilâ
nı yapmışlar. Diyorlar ki : «Bu işi bir vekil 
tetkik edemez. O da, insandır, hata eder.» Şüp
hesiz birkaç kişi tetkik ederse daha iyi olur. 
Fakat birkaç kişinin tetkikine imkân var mı
dır? Bunu tetkik etmek lâzımdır. Fakat yal
nız bir merasimden ibaret kalacaktır. Diğer 
velkiller birçok işleri arasında falan veya filân 
livada icrayı şekavet eden bir adamın fiilleri
ni, mahkûmiyeti sabıkaları varsa mahkûmiyet
lerini; isim ve şöhret ve hüviyetlerini nasıl ve 
nereden bileceklerdir? Bu işe hangi memurla
rı vasıtasiyle agâh olacaklardır. Yine Dahiliye 
Vekâletinden kendilerine verilecek malûmat 
üzerine agâh olacaklardır. Bendenize kalırsa 
yapılan muamele, zait bir muameledir ve mesu
liyeti teşmil etmekten ibarettir. Bendeniz, bu 
noktai nazarı arz ediyorum. (Doğru sesleri) 

REİS — Süreyya Bey buyurunuz! 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendi
ler hepimizce malûmdur ki, bir insanın hayatı
na hatime vermeye bir şahsın ne vakit hakkı 
olur? Veya bir şahıs için mahkemede kaziyei 
muhkeme 'halinde bir hüküm çıkar ve o ada
mın hayatına hatime verilir veyahut da bir 
şahıs, kanunun tarif ettiği veçhile diğer bir 
şahsın malına, hayatına, canına, ırzına şedicien 
taarruz eder ve taarruzun devamı esnasında mü-
tearuzunaleyh de yine bu kanunun evsafı lâ-
zimesi dâhilinde o şahsı itlaf eder. Bir ada
mın ; Allah eliyle, yani eceliyle değil, kul eliy
le öldürülebilmesi imkânı, ancak bu suretle ve 
iki sebeple mümkün olur. Bunun haricinde 
her hangi bir şahsın hayatına hatime vermek, 
hiçbir vakit hakkın, mülâhazai hukukiyenin 
asla kabul etmediği bir şeydir. Ancak memle
kette şekavet; zaman zaman ve zemin zemin 
heyti içtimaiyemiizi şediden ve eslîmen müteessir 
edecek bir mahiyette tahakkuk ediyor. Alelade 
ahkâm ve mevzuatı kanuniye ve mülâhazatı 
hukukiye ile bu işin önü, arkası alınamıyor. 
Binaenaleyh; «kısmen idarî tedabir ile bu işe 
karşı gelmek lâzımdır» diye ortaya bir fikir çı-
çıkıyor. İşte Adliye Encümeniniz şekli idare
den doğan bir meseleyi, alâkaderilimkân . şekli 
hukukiye takribediyor. Mutabakat ve müşabehe
ti hukukiye ve kanuniyesini temine sâi oluyor. 
Bunun için tesbit edilen ve Heyeti Aliyenize 
arz olunan birinci maddeye şekli vücut verili-
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yor. Arz ettiğim esbaba, yani kanunen bu iki se
bepten gayrı surette bir şahsın ifnayı vücuduna 
cevazı aslî olmadığına binaen biraz idare ruhiy
le bu birinci maddeyi tesbit ettik ve dağa çıkmış, 
ebnayı cinsine zarar vermeyi medarı maişet it
tihaz etmiş olan bu adamları, demin tasrih et
tiğim gibi, halimüdafaada itlaf değil, taarruzun 
devam etmediği esnada dahi efradı nâsm itlaf 
edebilmesi müdafaa şeraiti asliyesine muvafık 
imiş gibi bir hale sokabilmek için cevaz verdik. 
Fakat bu mülâhazatı hukukiye ve ahkâmı kanu
niye haricinde olan bir şeye cevaz verirken el
bette bir zaruret görüyoruz ve zarurete binaen 

hareket ediyoruz ve fakat o zarureti miktarmca 
takdir etmek istiyoruz ve o zarureti miktarmca 
takdir etmek mecburiyetidir ki, bu kuyudu bu
raya va'zetmeye - âdil ve hak sahasında hiçbir 
kuyuda tabi olmıyan ve bundan başka hiçbir 
şey düşünmiyen - Adliye Encümeninizi mecbur 
ediyor ve biz o kuyudu ilmiyei muhtereme ve 
meslekiye altında bu kaydı koymak mecburiyeti
ni duyuyoruz. Zannederim ki, Meclisi Âliniz de 
aynı suretle mütehassistir ve aynı suretle takdir 
ediyor. 

Onun için şakinin tarif edildiği veçhile şaki 
olarak ilânı hakkını; münferiden bir makama. 
Dahiliye Vekâleti makamına vermiyoruz. Heyeti 
Vekil eye veriyoruz. Bu verişte. Dahiliye Vekili 
Beyefendinin buyurduğu gibi heyeti içtimaiye-
mizin veyahut Heyeti Âliyenizin mesul bir şahıs 
aramak lüzumu karşısında kaldığı zaman - ki in-
şaallah kalmaz - bir şahıs tutmayıp birçok şa
hısları tutmak ve mesuliyeti birçok şahıslara 
tevzi ve taksim etmek lüzumu karşısında kalaca
ğını ve bu sebepten mesuliyetin ortadan münde-
fi olacağını söylemek bendenizce varit değildir. 
Zira: Bu salâhiyeti yalnız Dahiliye Vekiline 
verdiğimiz zaman nasıl münferiden Dahiliye Ve
kili olan zatı mesul edecek isek indelihtiyaç böy
le bir hal vukuunda bir şahıs değil, bütün He
yeti Vekileyi aynı şiddetle ve aynı surette mesul 
edeceğiz. Yani bir fiilin ikamdan mütevellit ne-
ticei cezaiye ve hukukîye, bir şahsa aidolmaym-
ca inkisam ve tecezzi edecek değildir; bu ceza 
hepsine terettübeder. Binaenaleyh arkadaşlar, 
bu korku varit değildir. 

Mazhar Müfid Bey arkadaşımızın buyurduk
ları ve Dahiliye Vekili Beyefendinin de iştirak 
ettikleri mülâhazaya gelince, yani işi kırtasiye

ciliğe boğmak ve ağır yürümeyi intacetmek teh
likesine gelince: Efendiler! Tekrar etmeye mec
bur oluyorum; eğer Heyeti Vekilemiz, Heyeti 
Vekileyi teşkil edecek arkadaşlarımız memleketi 
şedit ve elîm bir surette ve derin bir mahiyette 
müteessir ve mutazarrır eden şekavet hâdisesi
ni; üç - beş senelik mesai ile, müessir tedabirı 
fevkalâde ile şu kanunla birkaç sene içerisinde 
kaldırmayı kendilerine vazifei asliye edinecek 
olurlarsa bu külfete biraz katlanmaları lâzımdır 
ve meselenin ehemmiyet ve külfeti derecesinde 
fazlaca alâkadar olmaları lâzımdır, ve bundan 
zannederim ki, Heyeti Vekileyi teşkil eden arka
daşlarımızın hiçbirisi çekilmez. Böyle olunca şe
kavet edenleri, meşhur cinayet irtikabedenleri 
mühim asarı cinaiye vücuda getirerek mütearef 
ve meşhuru hüvviyet ve şahsiyet gösteren insan
ları, Dahiliye Vekili kadar İktisat Vekilinin de, 
Nafıa Vekilinin de, Zeydin de, Amr'm da işit
mesi pek tabiidir. Meselâ: Çakırcalı.. Zaten biz 
şu kanunu kabul etmekle öyle zannediyorum ki, 
elîm bâzı mecburiyetlerle saikai cehaletle dağa 
çıkmış, ufak tefek bâzı ceraim irtikabetmiş olan 
adamları da şakî ilân ederek, yani «çalı kapıcı» 
dedikleri, dördüncü, beşinei derecedeki adamla
rın da kanlarını heder etmeyi kabul ve kastet
miş değiliz. Belki memleketi, Koca Mustafa gibi 
ve bunun emsali gibi büyük şekavet erbabının 
zararlarından vikaye etmek için kabul ediyoruz. 
Yoksa böyle küçük ve âdi şakî addedilebilecek 
insanları şekavetten men etmek için böyle şedit 
ve fevkalâde tedabir ittihazına bile lüzum kal
mazdı. Binaenaleyh arkadaşlar! Encümeninizin 
arz ettiği mülâhazatı hukukiyeye müsteniden bi
rinci maddeye koymuş olduğu kaydı her halde 
kabul etmek maksada, zaruretin derecesine teta
buk eden bir gayedir. Gayet mâkûldür, müfittir. 
Heyeti Celilenizin bunu kabul etmesini çok rica 
ediyorum. 

(Bolu Mebusu Muhteremi Şükrü Beyefendi
nin bir sualleri olmuştu. Bu suale bir arkadaşım 
ve Mazbata Muharriri Beyefendi cevap verdiler. 
Şahsi anlayışıma göre kendilerini, biraz aczime 
rağmen, tenvir etmek istiyeceğim. Buyurdular 
ki, her hangi bir makamdan şakî olduğu ilân edi
len şahıs resmî jandarma, inzibat memurları ta
rafından tutulmazdan evvel demi hederdir, öl-
dürülürse öldüren adam mesul olmıyaeaktır. 
Fakat öldürmezden evvel tutulursa öldürülme-
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mesi de maddede musarrâhtır. Şakî diye ilân 
edilmiş, yani bu adamı öldürmenin cürüm ol
madığı kabul edilmişken bu adam öldürülmiye-
rek derdest olunduğu zaman veyahut mahke
meye sevk edildikten sonra beraet ederse ne 
olacaktır? Dediler. Yani ne olacaktır diye istit-
raden sordukları şey benim anladığıma göre şa
kî olduğu bilmu'hakeme sabit olmazsa deminin 
heder olduğu hakkında evvelce verilmiş olan 
hakem hükmünü mutazammm idi. Bununla te
nakuz teşkil etmez mi? demek istediler. Belki 
eder, belki de etmez. Fakat, şunu böyle bir mi
sal ile karşılaştırırsak ne olur? Hangi bir şah
sın taammüden katlinden dolayı Zeyd maznu-
nen, müttehimen bir mahkemesi cinayette mu
hakeme edilse ve muhakemat neticesinde o fii
lin faili olduğuna muhakemat ve mevzuatı ka-
nuniyemiz dairesinde hükkâmın kanaati vicda-
niyesi hâsıl olarak idamına hüküm verilse, hü
küm kesbi katiyet etse; îradei Milliyeye ikti
ran etse ve hükmü kanun ile öldürülse, onbeş 
sene sonra maktul olan şahsın berhayat olduğu 
da anlaşılsa - ki, iadei muhakeme ve saire gibi 
şeyler hukukçuların arasında da vardır, bu ih-
timalâtı ez'afadır. O zaman da hâkimin hükmü 
ne olacak? Bu garip bir sual olur efendiler! 
Cevap bundan ibarettir efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bendeniz Ad
liye Encümeninin... 

REÎS — Müzakerenin kifayeti aleyhinde 
mi? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu)—Evet ! 
REİS — Buyurun! 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bendeniz 

Adliye Encümeninin ahiren vâki olan tadiline 
hiçbir suretle taraftar olamıyorum. Esbabı da 
şudur: Bu kanun idarî mahiyettedir. Esasatı 
Hukukiyeye hiçbir ciheti taallûku yoktur. Bi
naenaleyh idarî mahiyette olan şu kanunun ev
velki şekli daha muvafıktı; yani sureti mutla-
kada olan şekli daha muvafık idi. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — O hal
de Adliye Encümenine neye gönderildi? 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Gönderilmiş baş
ka, Esasatı Hu'kukiyece kabili hal ve tetkik de
ğildir. Hukukî esasatla kabili telif değildir. 
İdarî mahiyette olan bu kanunun evvelki, şekli 
daha muvafıktı. Sonra şakî olduğu Heyeti Ve-
kilece kabul edilen ve ondan sonra da Süreyya 

Beyin buyurduğu gibi indelmuhakeme beraet 
öden şahıs Heyeti Vekilenin kararı fevkinde... 

REFİK B. (Konya) — Kifayet aleyhinde 
mi? 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Onu söylüyorum, 
bendeniz de kifayet aleyhinde söyliyorum; yani 
bendeniz Adliye Encümeninin bu tadili doğru 
değildir diyorum. Madem ki, bu, idarî şekilde
dir. Bu işi inceden inceye karıştırmak doğru 
otaıaz. Doğrudan doğruya idarî mahiyeti 
haizdir. İdarî mahiyeti haiz 'olduğu için 
bu salâhiyeti evvelki gibi Dâhiliye "Ve
kâletine vermek en doğrudur. (Doğru 
sesleri) Heyeti Vekileden şakî olduğu ilân olu
nan bir şahıs muhakemede beraet kazandığı 
takdirde bu hükmün. Heyeti Vekile karariyle 
hâsıl olacak tenakuzunu düşünmek lâzımgelir. 

REİS — Birinci maddenin müzakeresinin 
kifayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Takrirleri okuyunuz : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Mesele tenevvür etmiş

tir. Maddedeki (Heyeti Vekilece şakî oldukları 
takarrür ederek) ibaresinin tayymı arz ve 
teklif ederim. 

Zonguldak 
Halil 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki Heyeti Vekilece «şakî ol

dukları talkarrür ederek» kaydının tayyedil-
mesini teklif eylerim. 

Denizli 
Mazhar Müfid 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede: (ve mahkûmiyeti sabı

kaları varsa mahkûmiyetlerinin) ibaresinin 
(varsa mahkûmiyeti sabıkalarının) şeklinde ifa
de edilmesin^ teklif eylerim. 

Çorum 
Dr. Mustafa 

Riyaseti Celileye 
İcra Vekilleri Heyetinin bu kabîl mesail 

ile iştigali bizıim tarzı teşkilâtımız itibariyle 
pek muvafık olmıyacağı gibi muamelenin tek
sir ve tehirini de müstelzim olacağından mad
denin (tâyin ve tasrihi ile) kelimelerinden son
ranın (şakî oldukları Dâhiliye Vekâletince 
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ilân olunan eşhasın... ilân) suretinde tadilini 
teklif ederim. 

15 Teşrinievvel 1339 
Karahisarı Şarki 

Ali S ürür i 

Riyaseti Celileye 
Şakilerin ahali tarafından derdest edilme

leri de caiz ve mümkün olduğundan birinci 
maddedeki (Hükümetçe) tâbirinin tayymı tek
lif ederim. 

15 Teşrinievvel 1339 
Trabzon 

Rahmi 

Riyaseti Celileye 
Usulü nmhaJkemei cezaiye mucibince cürüm

den madudolmıyan fiillerden dolaüı Müddei-
umumilerce takibat ve müstantikleree tahkikat 
icrası icabedeceğinden ve böyle takibat ve tah
kikata mâruz kalınacağı düşüncesi birinci mad
denin kabiliyeti tatbikıyesini ihlâl cyliyeceğin-
den maddenin son fıkrasına (Cârik ve kaatil-
ler hakkında takibat dahi icra edilmez) fıkra
sının ilâvesini teklif ederim. 

Bozok 
Ahmed Haindi 

REİS — Efendim! Takrirleri sıra ile naza
rı dikkatinize arz edeceğim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Reis Pa
şa Hazretleri! İlk önce tay tekliflerini reye 
vaz'ediniz. 

REİS — Efendim! Mazhar Müfid Beyin, Ali 
Süruri Efendinin, Rahmi Beyin ve Halil Beyin 
takrirleri zannederim ki, bir mahiyettedir. Yani 
Heyeti Vekilece (şakî oldukları takarrür ede
rek) fıkrasının tayymı teklif ediyor. (Doğru 
sesleri) Yani bu dört takrir aynı mahiyettedir. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen' el kaldırsın. Na
zarı dikkate alınmıştır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — (Konya 
Mebusu Refik Beye hitaben) Refik Beyefendi! 
Sathî düşünülmemiştir. 

REFİK B. (Konya) — Zatıâliniz ilk şikâyet 
edenlerden olmıyasmız? 

REİS — Efendiler! Bozok Mebusu Hamdi Be
yin takririnde maddenin son fıkrasında cârih ve 
kaatiller hakkında fıkrasının ilâvesini teklif 
ediyorlar. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kal
dırsın. Nazarı dikkate alınmıştır. 

Dr. Mustafa Beyin tadil teklifi (mahkûmiyeti 
sabıkaları varsa mahkûmiyetlerinin) ibaresinin 
(varsa mahkûmiyeti sabıkalarının) şeklinde ifa
desini teklif ediyor. Nazarı dikkate alanlar lüt
fen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

REİS — Bir de Bozok Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin takriri var : 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhi âti tadilini teklif eyle

rim. 
Bozok 

ıSüleyman Sırrı 

İsim ve şöhret ve hüviyet ve fiillerinin ve 
mahkûmiyeti sabıkaları varsa mahkûmiyetleri
nin tâyin ve tasriihiyle Heyeti Vekil ece şakı 
«olduğu» takarrür ederek Dahiliye Vekâletin
ce olveçhile ilân olunan şahsın üçüncü maddede 
•muharrer mehlin inkızaısından sonra ve Hü
kümetçe «derdest edilmezden» evvel her kim 
tarafından olursa olsun cerh kaatilleri cürüm 
addolunmaz. 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınma
mıştır. 

Şimdi nazarı dikkate alınan takrirler üzere 
birinci maddenin tertibedilmesini Encümenden 
rica. ederim efendim. 

Malûmuâliniz dördüncü ve beşinci maddeleri 
tevhit için encümene göndermiştik. Bu madde 
tevhiledilip gelmiştir. O maddeyi okuyacağız : 

Madde 4. — Zalbıtai adliye memurları tara
fından alelusul icra kılınacak tahkikatı iptidai-
ve neticesinde uzaktan ve yakından eşkıyayı 
i dare veya eşkıya çetesi tertip ve teşkil eyle
dikleri vevahut eşkıyaya bilerek ve bilihtiyar 
bir mecburi vete müstenidolmaksızın veya 
limenfaatin esliha ve cephane veya alâtı saire 
verdikleri anlaşılan eşhas nakli dâva kararına 
h^ıcet olmaksızın Dahiliye Vekâletince tensibedi-
V.n mahallere berayı muhakeme nakil ve sevk 
edilirler. 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Efendim! 
Bendeniz bu maddei kaime hakkında Adliye 
Encümeninden ufak bir sual rica edeceğim ve 
sonra maddenin nihayetine de ihtirazı bir kayıt 
ilâvesini teklif edeceğim. Sualim şudur : Bu 
maddede deniliyor ki; «bilerek ve bilihtiyar bir 
mecburiyete müstenidolmaksızın veya limen
faatin esliha ve cephane veya alâtı saire ver-
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dikleri.» Şimdi bu alâtı saire nedir! (Bomba, 
dürbün sesleri) Bu hususta evvelâ tenvir edil
memi rica ediyorum. Bundan maksat nedir? 
Eğer işittiğim gilbi dürbün veya saire ve matara 
ve ufak tefek bıçak gibi şeyler ise böyle bir ma
tara yendiğinden dolayı o adamı kendi memle
ketinden kaldırıp bilmem nerelere kadar sür
meli her halde muvafukı adalet değildir. Bi
naenaleyh. Ibu alâtı saıireyi ya tasrih etmelidir 
veyahut maddeden tayyetmelidir. Sonra kanu
nun sekizinci maddesi vardır, oraya henüz gel
medik. Fakat onu okuduğum için onunla şu 
dördüncü, beşinci madde yerine kaim olan ıme-
vad arasında bir münasebet görüyorum; se
kizinci maddede iskândan bahsediliyor. Şaki
nin bir yerden diğer bir yere nakledilmesi için 
iskân kelimesini kullanmak muvafık değildir. 
fekân denildiği vakit her halde ailesinin de be
raber olarak bir tarafa nakledileceği anlaşılır 
veyahut öyle bir suitefsire meydan açar. 
Onun için bu maddei kaimenin sonuna Dahi
liye Vekâletinin göndermiş olduğu... «verdik
leri anlaşılan eşhas nakli dâva esasına hacet 
kalmaksızın ve bu naklin sırf şahıs]arına mün
hasır olmaik üzere» kaydının ilâyesini teklif 
ediyorum. Bunu yaparsak maddeyi tasrih et
miş oluruz. Şakinin nakli mekânından mese
le nakli dâvaya tâbi kalır. Ailesi ve sairesi 
ve taallûkatı bu maddede tefsir edilerek is
kân kelimesinden ahkâm çıkarılarak ona göre 
bâzı hâilât karşısında kalır. 

HAMDİ B. (Bozok) — Burada iskân yok
tur. 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Devamla) — Bura 
da değil, sekizinci maddede vardır efendim. 
(Bu maddelerin hepsi değişmek lâzım gelir 

sesi) Değişecek olursa o başka. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim. 
malûmuâlileri olduğu veçhile bu kanun fev
kalâde ahvalin, fevkalâde hâdisatm ieabettirdi-
ği bir kanundur. Binaenaleyh bu kanunda 
İttihaz ettiğimiz tedabir ne mahiyettedir, ne şe
kildedir? Evvelâ bunu talhlil etmek icabeder. 
(Malûmuâliniz şekli sabıkta umumiyet mevcut
tu. Orada uzaktan ve yakından 'eşkıyayı ida
re eden ve eşkıyayı tertip ve teşkil eyliyen ve
yahut eşkıyayı bilerek ve bilihtiyar bir se
bebe müstenidölmaksızm veya linmenf aatin alât, 
osliha ve cephane veya zahire ve me'kûlât 

veren, tedarik eden, gönderen, götüren ve-
yaıhut onlara yatacak ve gizlenecek yer ih
zar eden ve takip müfrezelerini idare eden
lere yatak tâbir olunacaktır. Bu umumiyet 
içerisinde tabiîdir ki, çok şümullü bir mâna 
mündemiçtir. Onun için encümeniniz bunu, 
daha mahdut umura ve daha mahdut vazaife 
hasretmiştir. Maddeyi taksir etmiştir ve arz 
ettiğimiz şekilde tesbit etmiştir. 

'Efendiler! Malûmuâliniz yapılacak kanun, 
her halde kavanini esasiyeye mutabık olmalıdır. 

Kavanini esasiye ahkâmına muhalif olan ka
nun hiçbir vakit vaz 'olunajmaız. Onun için en
cümeniniz bu nefiy ve iskân keyfiyetlerini ka
nundan kaldırmıştır ve doğrudan doğruya nakil 
suretiyle bunun kanuna temas ettirmeye çalış
mıştır. Madde bu şekilde yapılabilmiştir. Hay
dar Rüşdü Bey arkadaşımızın alâtı saireden 
kasıt nedir diye vâki olan sualine cevap olmak 
üzere derim ki; esasen Kanunu Cezada mevcut 
ve muayyen olan bir maddenin şekli aynen 
iktibas olunmuştur. Binaenaleyh kanunu aslî
mizde bulunan madde ne ise aynen alınmıştır. 
Bundan dolayı bu maddeye alâtı saire yerine 
alâtm envai yazılamaz. Bunun ne olduğunu 
hâkimler bilirler. Burada bıçak, süngü, şu ve 
bu diye tasrih olunamaz, bu herkesçe malûm
dur. Burada cephane dedikten sonra alâtı sai-
renin ne olduğu malûm olur. Sonra, sekizinci 
maddede iskân tâbiri vardır, diyorlar. Efen
diler ! Encümeniniz iskân ve nakil kısmını kal
dırmıştır. Bu itibarla tabiî sekizinci ve doku
zuncu maddeler tadil olunacaktır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendiler! Bende
nize öyle geliyor k i ; biz bir mahzuru ortadan 
kaldıralım derken maddeye birkaç mahzur da
ha ilâve ediyoruz. Bu maddede Dahiliye Vekâ
letince gösterilecek her hangi bir mahkemeye 
oerayı muhakeme naklolunurlar, deniyor. 

Efendiler evvelce, Dalhiliye Vekâleti bunla-
n ieabeden yerlere gönderiyordu. Şimdi bun
ları Dahiliye Vekâleti berayı muhakeme nak
ledince yalnız o nakledilenler değil, o şahıs 
için elli, altmış tane şahit gidecek, bu gayet 
tabiîdir. 

EMİN B. (Tokad) — İstinabe usuliyle ya
kılır. 

RAGIB B. (Devamla) — Hayır efendiler! 
Mahkemeler, istinabe usulüne son derece bir 
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mecburiyet hâsıl olmadıkça müracaat etmez
ler ve istinabe suretiyle alman şahadetler hâ
kimlere kanaati vicdaniye veremez. Binaena
leyh mahkemelerde en ziyade doğrudan doğru
ya şifahî suretle vukubulan sualler hâkime ka-
naatbahş olur. Onun için böyle istinabe sure
tiyle bol bol vukubulacak şahadetten çok kor
karım. Fakat emin .olunuz ki, bunları mahke
me istiyecektir ve Hükümet de gönderecektir. 
Bu bir şahsın nakli değildir. Bendenizee malû
mat ve şahadete müracaat olunmak için yüz
lerce ahalinin Denizli'den Sivas'a, Sivas'tan 
Elâziz'e gitmesi demektir. Onun için 'şayanı ka
bul bir şey değildir. Maddenin aslı daha çok 
iyi idi. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Müsaade 
buyurun efendim, Ragıb Beye cevap verece
ğim. Efendim, demin dahi arz ettiğim veçhile, 
bu fevkalâde zaman için yapılan fevkalâde bir 
kanundur. Encümeniniz bu maddeyi kavanini 
esasiyeye, kavanini cezaiyeye temas ettirmeye 
çalışmıştır. Onun içindir ki bu şekilden başka 
şekil bulmak ihtimali yoktur. Hakikaten nakli 
dâva suretiyle bir adamın bir mahalden diğer 
bir mahalle dâvasının nakli lâzımdır. Meselâ 
bir adam asayişi memleketi ihlâl edecek olur
sa bu adam mensübolduğu mahkemeden kal
dırılır, diğer bir mahkemeye gönderilir. En
cümeniniz kanunun bu maddesine temas etti
rerek maddei kanuniyeyi bu şekilde tadil et
miştir ve bunda da bâzı esasat bulmuştur. Ma-
lûmuâlileridir ki, yatak olan veya eşkıyaya 
yardım gibi icrayı harekât eden adamlar esa
sen bulundukları mahalde eşhasın hukukuna 
taarruz eden nafiz adamlardır ve bunlar ken
dilerinin bulundukları mahalde muhakeme edi
lirse vaziyetleri dolayısiyle, muhakeme daimî 
surette kendilerinin lehine olarak cereyan et
miş ve binaenaleyh mahkûm 'olmamalarını in-
tacetmiş ve bugünkü şekavetin de bugünkü 
şekli bu halden tevellüdetmiş ve böyle eşkıya
nın doğrudan doğruya bulundukları mahalde 
tahtı muhakemeye alındıkları zaman daima 
mubitlermdeki vaziyet dolayısiyle mahkemenin 
kararı kendilerini kurtarmak şeklinde tecelli et
miştir. Onun içindir ki, maddede nakli dâva tâ
biri mecburidir. Hakikaten nakli dâva suretiyle 
birçok şahitlerin gitmeleri mecburiyeti hâsıl 
olacaktır. Fakat efendiler! Bunun için de hâ

kimlerin elinde istinabe suretiyle şahitleri 
mahallî âhara gitmekten kurtarmak kaidesi 
de vardır ki, bu itibarla kavanini esasiycmize 
muvafık bir surette encümenin bulduğu şekil 
ancak bundan ibarettir. Nefiy hakkı yoktur. 
Bunun için iskân edilemez diye kayıt konula
maz konulacak kayıt budur. Onun için bu kay
dın konulmasına mecburiyeti kanuniye vardır. 

SADIK B. (Karahisarı Sahib) — Beyefen
di, müsaade buyurunuz! 

REİS — Müsaade buyurunuz! Sizden evvel 
sual soracak var. 

AHMED REMZİ B. (G-aziantcb) — Uzak
tan ve yalmıdan kelimesi var; bundan maksat 
nedir ? 

MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Efen
dim! Esasen bu tâbirler, kanunî tâbirlerdir. 
Kanunu Cezada da böyledir. Bu bir tâmiratı 
kanuniyedir. Herkesçe malûmdur ki, eşkıya yal
nız bulunduğu nımtakada köylerden yardım 
sönmez. Meselâ eşkıya muayyen tarzda, kendi 
mmtakalarmdan maada diğer mmtakalardan 
yardım görürler. Cephanesini şehirden tedarik 
öder, silâhını deniz kenarından tedarik eder. 
Binaenaleyh bugün bunlara silâh ve saire gön
deren adamlar mevcuttur ve bugün memleket 
dâhilinde muayyen mmtakalarda icrayı şekavet 
öden eşkıyaların hakikaten bu suretle uzaktan 
/e yakından idare edilmekte olduğu görülmüş
tür. Başka mıntalkada icrayı harekât etmez. 
Doğrudan doğruya bulunduğu mmtakada icra
yı harekâtta olması dolayısiyle o köy halkını 
mutazarrır etmez. Belki o köy ve şehri doğ
rudan doğruya işgal eder. Onun için eşkıyayı 
İtlaf etmek ve eşkıyanın harekâtı önüne geç
mek için yalnız o 'mmtakada değil uzaktan ve 
yaikmdan, doğrudan doğruya mensubolduğu 
dairede eşkıya hakkında lâzımgelen takibat ya
nılır. Çünkü eşkıya uzaktan yakından idare 
olunuyor. 

SADIK B. (Karaıhlsarı Sahib) — İstinabe 
usulünden bahsedeceğim. İstinabe edilecek şa
hitler hakkında istiknah edilecek kaydın bulun
maması meşruttur. Sonra bir müttehem bir mu-
hakemei cinaiyeye gelir; orada muhakemesine 
başlanılır. Meselâ Sivas'ta muhakemesine baş
lanılan bir müttehem muhakemesi esnasında 
müdafaa vekili de mevcuttur. Bu bapta mütte-
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hemin aleyhine veyahut esbabi esasiye, yani 
cürüm hakkındaki esasatm tahkiki için şahitle
re lüzum görülür. Mahkeme heyeti reisi der ki 
bu şahitler^ on saatlik ve on günlük yokladır. 
Bunlara ne yapalım? Buna cevaben müttehem 
veyahut vekili efendim! Şahitler mahkeme hu
zuruna gelsin ve benim muvacehemde ayrı ayrı 
edayı şahadet etsin derse; mahkeıme heyeti on
lara istinabe yazabilir mi, yazamaz mı ? Katiyen 
yazamaz usulü mevzua budur. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — E f e n 
dim! Müsaade buyurur musunuz? Esasen bu ka
nun demin arz ettiğim gibi fevkalâde ahval için 
fevkalâde bir kanundur. Bu kanunda tekmil 
vaziyetleri düşünmek, herkesin vaziyetini, fer-
denferda tasrih etmek ihtimali mevcut değildir. 
Onun içindir ki, yapılacak usul bundan ibaret
tir. Onun için zatıâliniz başka şekil teklif eder
siniz. Heyeti Aliye de kabul eder. Encümeni 
Âlinizce başka türlü tadil bulunamamıştır. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Efendim 
Dahiliye ve Adliye encümenlerinin tadil ettiği 
maddelerde, eşkıyaya zahire, me'kûlât veren, 
tedarik eden kaydı kaldırılmıştır. Bendenizce 
eşkıyayı yaşatmak için, şekaveti temadi ettir
mek için bu kayıt silâh kadar haizi ehemmi
yettir. Eşkıyanın bir köye gidip de cebren 
bir koyun ve bir olkka ekmek alması haizi 
ehemmiyet değildir. Fakat eşkıya dağda ya-
şıya'bilmek için levazımı idariyelerinin temini 
için kuvvetli teşkilâtlar vardır. Bu teşkilâta 
mensUbolanlar bu maddenin ahkâmından ha
riç mi kalacaklar? Bu bapta encümenin noktai 
nazarı nedir? Bunu anlamak isterim. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim 
encümeniniz bu maddede mümkün mertebe ya
takların vaziyetlerini taksir etmiştir. Meselâ 
ilik maddede, şeklinde esliha ve cephane, zahire 
ve me'kûlât veren, götüren, gönderen, onun 
yatacağı, gizleneceği mahallî ihzar ve temin 
eden, daha birçok yardımlarda bulunan... diye 
kayıtlar vardır. Encümeninizin bu kayıtları 
•kaldırmaktan maksadı, yataklık fiilini muay-: 
yen eşhasa doğrudan doğruya taksir edebilmek 
içindir. Eğer böyle şümullü bir tarzda yapa
cak olursak memlekette birçok adamları gön
dermek mecburiyeti hâsıl olabilecektir. Encü
meniniz bunun önüne geçebilmek için böyle 
muayyen cürümlere inhisar ettirmiştir. Celâl 

Beyefendinin sordukları suale zannederim ki, 
elimizdeki mevcut madde de cevap verebilir. 
Burada diyoruz ki, eşkıyayı uzaktan ve yakın
dan idare. Bunda tabiî eşkıyaya yiyecek teda
rik eden de dâhil olabilir. Yani eşkıyaya doğ
rudan doğruya hiçbir maksada matuf olmaksı
zın gönderilecek ekmek şekavetin devamını te
min eder. Binaenaleyh bu maddeye girer. Za
ten Dahiliye Vekili de maddenin bu şekline en
cümende taraftar olmuştur ve madde bu şe
kilde tesbit edilmiştir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim! 
Bendeniz Adliye Encümeninin bu maddesine 
de muhalifim. Zannederim maddenin eski şek
li bundan daha iyi gibiydi. Şimdi Adliye En
cümeninin şu maddesi mucibince nakli dâva 
suretiyle birtakım halkı kaldırıp diğer tarafa 
göndereceğiz. Meselâ dairei intihabiyemden 
bir adamı kaldırıyoruz, ta Diyarbekir'e gönde
riyoruz ve sonra mahakime tevdi ediyoruz. Ma-
'hakim de şuhut lâzımdır. Bu şuhudu ta Deniz
li'den Diyarbekir'e kadar, Bitlis'e kadar cel-
hetmek lâzımgelir. Buna mukabil Adliye En
cümeni diyor ki, istinabe usuliyle şuhudun ifa
desi alınacaktır. Efendiler! Ahkâmı istinabe 
ile takyidedebilir misiniz? Edemezsiniz. Çün
kü hükkâm mukayyet değildir. Kanunen is
tinabe ile bu şahidin ifadesini alacaksınız di
yemezsiniz ve. böyle bir kayıt koyduğunuz da
kikada deminden beri feryadedilen esasatı hu
kukiye, nazariyatı hukukiye zirüzeber olur. Be
nim o kadar ilmî hukukla iştigalim yoktur. 
(Var var sesleri) F a k a t ben zannediyorum ki, 
istinaibede hükkâmm ihtiyarı vardır. Hükkâm 
takyide dilemez. Şu halde ta Denizli'den Van'a 
şuhut celbedeceksiniz, yani bir muhaceret 
devri çıkaracaksınız; Şark'tan Garb'a, G-arb'-
Şark'a. (Handeler) Beyefendiler! Rica ede
rim bir yatak gidecek diye arkasından da böyle 
birçok eşhası göndermeden ise bir adamı nef
yetmek daha hayırlıdır. 

NECMEDD1N MOLLA B. (Kastamonu) — 
Müsaade buyurur musunuz Paşa Hazretleri? 
Mazbata Muharriri namına birkaç kelime ile 
cevap vereyim. 

REÎS — Buyurun! 
NECMEDDİN MOLLA B. (Kastamonu) — 

Efendim; bir kanunu tatbika memur olan dai
re o kanunu tatbik etmeye başladığı zaman 

— 690 — 



i : 36 15 . 10 . 1339 C : 2 

maslahat mülâhazai âtiyesini düşünerek kemali 
hüsnüniyetle o kanunu tatbik edecektir diye
biliriz ve bu kanaate salhibolabiliriz. Aksi tak
dirde kanunu tatbika memur olan vekile ade-
miitimat beyan ederiz. Hakkı murakabemiz 
mutlaik ve gayrikabili tadildir. Şimdi Deniz
li'de hadis olan bir vak'ai şekavetten dolayı §a-
ikîye şu maddei kanuniyede muharrer bulunan 
mevaddan biriyle muavenette ve teshilâtta bu
lunanlardan birinin mahallî âhara nakliyle şa
kinin takibine mütaallik olan muamelâtı Hü
kümeti teshil ve haizi tesir kılmak için nihayet 
eşkîyanın eevelengâhından o muavenette bulu
nan zatı uzaklaştırmak iktiza eder. O mmtaka-
da, menatı'kı şekavette yataklık eden adamı 
başka bir yere nakletmekten ibaret kalacaktır. 
Denizli'den D'iyarbekir'e nakletmek mevzuuba-
his değildir. Yani anlamıyorum bu nereden 
çıkarılıyor. (Şahit sesleri) Şahit bahsi, bunu 
da söyliyeceğim. Acaba bundan maksat nedir? 
Hükümetin eşkıya tahribatına şu teda^iri mü
essire ile biran evvel kati 'bir mahiyette hitam 
vermesi değil midir? Nihayet Denizli'den onu 
nereye kaldırrısmız ve 'bittahi mahallî ahar 
mevzuuba'hsedildiği zaman akla Diyarbekir 
gelmez, Saruhan gelir, Aydın gelir, daha mü
nasip bir mahal gelir. Binaenaleyh kimseyi 
tazyik etmeye mahal yoktur. Şuhut bahsin a 
gelince; 

EMİN B. (Tokad) — Civar bulunan bir 
mahalle... 

NECMEDDtN MOLLA B. (Devamla) — 
Tabiî, gayet tabiî.. Şuhut bahsinde bir kerro 
usulü muhakematı cezaiyece muhakkaktır ki 
şuhut alâ tariki listinabe ifadesi zaptolunabi-
lir. Mahkemeler bu hususta katî bir surette 
hakkı takdir ve ihtiyare maliktir. «Mutlaka 
şuhudun alâ tarikıl istinahe ifadeleri alınır»1 de-
nemiyeceği gibi mutlaka bilcümle şuhudun da 
dâvanın naklolunduğu mahkemede birer birer 
ikame edilmesi meşrut değildir ve böyle bir 
usul vaz'etmek de bittabi gayrimuvafıktır. 
Mahkemece her şey nazarı dikkate alınır ve 
adalet neyi iktiza ediyorsa onu ittihaz eder. 
Usulü muhakemeye mütaallik esasen bir muha
keme mevzuubahsolduğu için Usulü Muhake
matı Cezaiye Kanunumuzda mevzu bulunan ve 
hükkâmı serbest bir surette adaleti temine, tak
rire matuf olan şeyi burada takyidedeeek, tah-

didedece'k bir maddei mahsusa ilâve etmeye lü
zum yoktur. Öteden beri nakli dâva hususun
da cari olan muamelât ne ise bunda da o cari 
olacaktır. Binaenaleyh bendenizce kanunun 
tamamiyle hüsnüniyetle tatbik olunacağına 
emniyetim 'berkemaldir ve bu surette buyurdu
ğunuz mülâhazat da varit değildir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Bendeni
zi teyit buyurdunuz. Ben dedim ki, hükkâmı 
mutlaka istinabe usulü ile takyidedemezsiniz. 

NECMEDDİN MOLLA B. (Devamla) — 
Tabiî. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Eğer za-
tıâlilerinin buyurduğu gibi Denizli'deki maznu
nu Aydm'a göndermekle ittifa olunacaksa sö
züm yoktur. Fakat takyidedebilir misiniz? 

NECMEDDİN MOLLA B. (Devamla) — 
Beyefendi! Her âkil adamdan sudur eden bir 
fiilin mâkûl ve mantıkî olması lâzımdır ve bu 
icraat bir Hükümet Reisi tarafından mevkii 
mahsusu olan bir vekil tarafından ifa kılındı
ğı takdirde bilâse'bep ve hiçbir âdil ve mantı-
ka müstenidolamıyarak bir şahsın Denizli'den 
Diyarhekir'e ve Harput'a nakledilmesine bir 
sebep göremiyorum ve bu tamamen tazip için 
yapılmış bir şeydir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bunlar 
zabıtta mukayyettir. Mesele tamamdır. 

NECMEDDİN MOLLA B. (Devamla) — 
Elbette eğer hakikat olan bu mâruzâtım hilâ
fına hareket ederlerse sualiniz, hakkı tenkidi
niz her zaman mahfuzdur. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisar Şarki) — 
Efendim! Bir sualim var. Zatıâlileri beyanı mü
talâa sırasında buyurdunuz ki, bu maddei kanuni-
yeyi vazı'dan maksat eşkiyaya yataklık eden 
eşhası o muhitten çıkararak şekavetin dairei 
sirayetini tahdidetmektir. Halbuki encümeni 
âlinizin kaıbul ettiği bu madde zannediyorum 
ki, umumi bir surette şâmil olmuyor. Çünkü 
maddenin nihayetinde diyorlar ki, «Berayı mu
hakeme sevk ve naklolunur.» Bir kere bunda 
'berayı muhakeme denince bendenizin anlayışı
ma göre tahkikat dâhil olmuyor. Halbuki taki-
bolunan maksat tahkikattan da evvel, muha-
kemattan da evvel bu kabîl eşhası bulundukla
rı muhitten uzaklaştırmakdır ki, bu bir tedbiri 
Nefiy sayılır mı, sayılmaz mı? O başka bir şey
dir. Encümenin kabul ettiği veçhile şöyle, şöy-
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le oldukları anlaşılan eşhas, Dahiliye Vekâle
tince tensibolunan mahallere sevk ve naklolu
nurlar ve icabeden takibatı kanuniye de bu
lunulduğu mahalde ifa olunur dense daha mu
vafık olur. Bu maddede zannediyorum ki, mak
sadı ifade edemiyecek bir zıyk vardır. Darlık 
vardır. Vüs'ati ifade yok... Sonra berayı muha
keme naklolunuyorlar. Pek iyi, muhakeme gün
lerinin haricinde kalan eyyamda 'bu adam mem
lekete gele'bilir mi, gelemez mi? Bendenizce ge
lebilir. Serd edilen şekilde kalbul edersek gele
bilir. Hiçlbir mahzuru yoktur. Ancak muhake
me günleri oraya gider. Muhakemenin günleri
nin haricinde eski mmtakasına gele'bilir. Mak
sat ora ile alâkasını tamamen kesmektir. Onun 
için bu bapta encümenin ve bilhassa zatıâlileri-
nin mütalâasını almak isterim. 

NECMEDDÎN MOLLA B. (Devamla) — 
Bendeniz buraya Mazbata Mulhariri Beyefendi 
biraderimize izafeten geldim. Binaenaleyh En
cümeni Adliye mülahazatı hakkında katî bir 
cevap veremem. Yalnız istirham ederim, takrir
lerinizi veriniz okunsun! Müzakere eder, fikri
mizi beyan ederiz. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim! Heyeti Umumiye kararı ile tevhiden tadil 
olunan dördüncü, beşinci maddeler ki, bugün 
dördüncü madde haline inkılâbetmiştir. Encü
men o maddelerin iptidasında muasarrah olan 
(eşhasın Dahiliye Vekili tarafından bir mahal
den diğer mahalle sureti mutlakada gerek mu
vakkaten ve gerek müehlbeden nakli ve iskân 
edilmeleri) kaydım kaldırmıştır. En canlı yapı
lan müessir tadil budur. îskân kaydı kalkmış
tır. Çünkü iskân, nefyi müeibhettir. Nakil kaydı 
kaldırılmıştır. Çünkü nakil bir cezadır. Kanu
nu Cezanın 28 ve 35 nci maddelerinde cezanın 
enva ve derecatı tadadedilirken 28 nci madde
de nefyi muvakkati, (muvakkaten bir şahsın 
ahar mahalle gönderilmesidir) diye tarif etmiş
tir. Her Devlette olduğu gibi bizim Kanunu Esa
simizde de her hangi hir şahıs hakkında tâyin 
edilen mücazatı tertip ve hükmetmek hakkı 
münhasıran mahakime verilmiştir ve bir şahıs 
hakkında ceza tertibi ve muhakemat icrası an
cak mahakime verilmişti. Maddei asliyede ge
rek nefyi, gerek iskân meselelerini sureti mut
lakada Dahiliye Vekâletine bırakmış olsaydık 
şu Kanunu Cezanın iki maddesiyle tasrih edi

len Cezayı Kanunîyi, Dahiliye Vekâletini bir 
hâkim vaziyetine koyarak efrat aleyhine hük
metmek salâhiyetini kendisine bahşetmiş ola
caktık ki, Adliye Encümeninden böyle bir ka
rar süduruna ihtimal vermek imkânı yoktur. 
Memleketin bütün teşkilâtı adliyesine şeni' bir 
taarruzdur. Onun için Encümen düşündü, ihti
yaç da var. Evvelce de arz ettiğim gilbi Dahili
ye Vekilinin böyle şiddetli bir surette hareket
te, ihtiyaç idarîden dolayı, haklı olduğunu da 
görüyoruz. Ne yapmalı? Cfaye nedir? Bunu da 
düşündük. Eşhasın mabihilistinat ve hayatı olan 
muavinleri ve fer'an zimethal dediğimiz ve ek
seriya yatak dediğimiz bu eşhasın şekavetteki 
tesirlerinin kuvvetini izale etmek için o yatak
lık gayesini istihdaf eden maksatları, ahkâmı 
Kanuniyemizden hariçte kalmıyacak bir surete 
ifrağ için bir şekil bulmak istedik ve bu şekli 
bulduk. Bu şekil hakikatte Usulü Ceza Kanu
nunun nakli dâva faslında, bir istisna teşkil 
eden bir madde ihdası demektir. Binaenaleyh 
efendiler! Bir adam hakkında zâJbıtai adliye me
murları tahkikatı iptidaiyeyi kanunî bir şekil 
ve mahiyette icra ve tanzim ettikten sonra, mu
tasarrıf ve vali esbabı mucibe serdiyle bir tah
riratla evrakı merbutasiyle Dahiliye Vekâletine 
gönderir. Dahiliye Vekâletinin emri üzerine 
yapılan tahkikatı evveliye ile eş'kiyaya yardım 
ettiği, anlaşılan bu adam yani yatak dediğimiz, 
fer'an zimethal dediğimiz bu adam berayı mu
hakeme bir mahalden diğer bir mahalle noklo-
lunur. Eğer berayı muhakeme kaydını koymaz
sak, bir mahalden diğer mahalle nakil bir ceza
dır o cezayı tesbit etmek hakkını Dahiliye Ve
kâletine • vermiş olursunuz. Meselenin asıl can 
noktası burasıdır, işte bu, verilemez efendiler. 
Bütün cihanı beşeriyet bize güler efendiler. Teş
kilâtı adliyeden, mahakimeden gayrı bir makama 
hakkı ceza bahşetmek, hakkı kaza vermek olur şey 
değildir. Bu memlekette adliye yok demektir. 
Şu halde Ali Arap değil de Arap Ali gibi neti
cesi yine bir mahalden diğer bir mahallek aldır
mak gibi bir muhakeme benim de varidi hatı
rım oldu. Fakat gayeye münafi bir kanun vaz'-
edilse ve çıksa yine mer'i olmamak lâzımgeli-
yor. Maahaza bu gayei mukaddese ve mübecce-
leyi korumak için böyledir. Sonra, ne yapılıyor 
efendiler? Bir adam bir mahalden kalkıp gidi
yor; fakat berayı muhakeme gidiyor. Zaten 
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hakkında bir tahkikatı evveliyede yapılmıştı. 
Gitmeseydi o evrak oranın müddeiumumisine 
verilecekti. Orada hakkında muamele yapıla
caktı. Muhakemeden kurtulamazdı. Nakil salâ
hiyetini Dahiliye Vekâletine esbabı marazadan 
dolayı verdiğimiz için evrak gittiği zaman neti-
cei kanuniyeye doğru yüriyecek ve üzerinde 
muamelei âdil ve hukuk yapılacaktır. Bu sebep
le evrakın kıraatinden, maznun olan şahsın is-
timamdan sonra o muhitte bulunan bâzı eşha
sın malûmatlarına müracaat etmek, şehadetle-
rini dinlemek lüzumu tahakkuk ederse bu hu
susta en mâkul ve en doğru cevabı refiki muh
teremim Necmeddin Molla Beyefendi Hazretle
ri verdiği için bendeniz tatvili makal etmiyece-
ğim. Yalnız,pek mühim olduğu için ben de tek
rar edeceğim ki, bir şahsın diğer bir mahalle 
nakledilmesinden dolayı üç - beş - on kişinin 
uzak yerlere sürüklenmesinden töhaşi ederek 
buradan berayı muhakeme kaydını kaldıracak 
olursak ceza hakkını Heyeti Vekileye vermiş 
oluruz. Bundan mütevellid zarar bütün millete 
taallûk eder; Kanunu Esasiye muarız düşer. 
İki zarar tearuz ederse hafifi ihtiyar etmek lâ-
zımgelir. Eğer nakli şuhut bir zarar telâkki olu
nursa daha ehvendir, ehveni ihtiyar zarureti 
vardır. Mantıkîdir. Adalette hükkâm gayrimu-
kayyettir, takdiri vicdanîsiyle, zatı maslahatla 
mukayyettir. Başka bir şey yoktur. Ancak hâ
kim tevzii adalete, temini adalete mecburdur. 
Hükkâmm vazifesi, önüne verilen kanuna göre 
cürmün sübut ve ademisübutuna, sübutundan 
sonra derecei cezasının tâyin ve takdirine de
ğil, o muhakemeyi icra ederken onunla alâka
dar olacak bütün eşhas ve bütün vatanı muta
zarrır etmiyecek surette tecellii adalet ettir
mektir ki, adaletin mânası budur. Tevzii adalet 
•böyle olacağına nazaran bu zarar da varit de
ğildir. Sonra yine bir yerde bir şekavet olu
yor. O mahalde şekavet eden ve şekaveti görü-
rükliyen eşhas hakkında şu madde mucibince 
tahkikat yapıldıktan sonra evrak Dahiliye Ve
kâletine gelirse - benim Dahiliye Vekâletine, 
Vekil kim olursa olsun, emniyetim vardır - ma
dem ki, içimizden çıkmıştır. Biz çıkarıyoruz. 
Her halde bir adamı Diyarbekir'e. Van'a şura
ya buraya, bilmem nereye sürmez efendiler! 
Çünkü gaye, onu muvakkaten bulunduğu ma
halden ayırmaktır. Bunun zabıtta bulunmasını 

Mazhar Müfid Bey arzu ediyorlar. Buna bende
niz de taraftarım. Bundan maada bu eşkıyanın 
oralara bile gittiğini farz edersek oradaki hâki
me itimadetmemek muhakemesini icra ettiği 
Zeyd'in ve Amr'm hakkında bir hüküm verme
si için ta oraya birtakım halkı sürükliyeeek, 
Denizli'den, Karesi'den seksen tane şahidi ora
ya getirmenin muvafıkı ma'delet olup olmıya-
cağmı da düşünemiyeeek kadar hâkimlerimiz 
olduğunu zan ve kabul etmek icaıbeder ki bu da 
mahkemelere itimatsızlık demektir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Kaç tane misal is
tersiniz. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Efen
dim! Vukuatta böyle hâkimler, böyle muame
leler bulunmuş ola/bilir; dünyada olmaz, ol
maz. Bu en iptidai bir hakikattir. Fakat bu 
hallere vücut veren kimdir? Biz, Büyük Mil
let Meclisi bunlara meydan vermiyelim. Bir 
hâdise; 'bütün muamelâtı hukukiye; bütün Ka
nunu Esasiye karşı müteariz bir iş yapmak, 
hakka ve madelete, Dahiliye Vekâletinin veya 
Heyeti Vekilemizin tesbit edip bir maksadı 
muayyenle bize gönderdiği bu kanunun ruhu
na, mahiyetine, mânasına, gayesine münafi 
bir ,şekli ihtiyar etmekliğimizi istilzam etmez. 

REFİK B. (Konya) — Efendim! Peşinen 
arz edeyim ki, geçen içtimada dördüncü mad
de müzakere olunurken aleyhinde bulunmuş 
ve hu maddenin tayyı lüzumunda ısrar 'etmiştim. 
Bu itibarla Adliye Encümeninden bu müzake
rede hulunmakla »beraber rüfekayı muhtereme-
nin noktai nazarlariyle ^birleşmiş değilim. Ken
dileriyle birinci maddede ayrıldığımız ve bu 
maddede kısmen birleştiğimiz Mazhar Müfid 
Beyefendi canlı bir itirazda bulundular. Ad
liye Encümeni, bir şahsı, her hangi bir sebeple 
olursa olsun, heyeti hâkime kararma iktiran 
etmeksizin bir mahalden kaldırılıp diğer bir 
mahalle nakle, iskâna asla taraftar olmamış, 
bunda bir ruhu ma'delet olmadığını gördüğü 
için, aramış, taramış buna bir şekil vermek, 
kitaba uydurmak için (nakli dâva) kelimesini 
dercetmiştir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Bunun nakli dâva 
ile alâkası var mıdır t Nakli dâva bir mahke
menin karariyle olur. 

REFİK B. Devamla) — Evet Beyefendi! 
Bendeniz de aynı noktaya ilişeceğim. Haki-
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katen nakli dâvanın şeraiti, esası, yolları ta-
mamiyle Usulü Muhakematı Cezaiyede münde-
riçtir. Burada bu sebeplerden, bu şartlardan 
bir tanesi bile mevcut değildir. Adliye Encü
menini teşkil eden rüfekayı muhtereme, şeka-
vetin izalesi lüzumuna kail olmakla beraber 
böyle bir cürüm ile tahtı zanda bulunanların 
o memleketteki nazarlarının velev muvakkaten 
olsun izalesini esas olarak kabul ettikten sonra 
bu noktada Dahiliye Vekâletine hakkı kaza 
verilmiş oluyor. Dahiliye Vekâletince bunlar 
bir mahalle gönderilecek, o mahalde bunların 
tahtı zanda bulundukları yataklık cürmünden 
dolayı muhakemeleri nakli dâva şeraitine lü
zum kalmaksızın icra olunacaktır. Mazhar Mü-
fid Bey biraderimiz diyorlar ki : Orada bir 
adamın muhakemesini rüyet etmek üzere işe 
başhyan bir heyeti hâkimeyi meselâ; Ankara'
dan kaldırılıp Bitlis'e gönderilen bir maznu
nun muhakemesini rüyet ederken o işde şahido-
lanları oraya cel'betmekten kim menedecektir? 
Bu muhik itirazdır. Hakikaten bu hususta 
bir kaydı kanunî yoktur. Heyeti hâkimenin 
takdirine muhavveldir. Bu noktayı müdafaa 
eden bâzı rüfeka; pek açık olarak bir ruhu 
müdafaa ve izah etmeye çalıştılar. Yani de
mek istediler ki : Hâkimler de heyeti içtimaiye-
miz içerisinde dâhildir. Onlar da bu kanunun 
esbabı vaz'ma vâkıftır. Binaenaleyh bundaki 
hikmeti nazarı itibara alarak kendilerine bah
şedilen istinabe tarikine tevessül ederler ve 
şahitlerin ifadesini istinabe tarikiyle alırlar, 
diyorlar. Rica ederim, burada söylenen bu 
sözler, bu esbalbı mucibe kanun mudur, ka
nun şeklinde midir ki, heyeti hâkimeyi bu kay
da riayete icbar edelim? Edemeyiz. 

NECMEDDÎN MOLLA B. (Kastamonu) — 
İcbar yoktur, efendim. 

REFİK B. (Devamla) — Evet efendim söy
lenmemiştir. Fakat buna işaret ediliyor. Onlar 
da bu ince noktayı kabul ederler ve işi o suret
le görürler deniyor. Etmeyiverirler efendim! Şa
hitlerin adedi yüzelli kişi olabilir. Haydi Anka
ra ahalisi Bitlis'e.. Bunun heyeti içtimaiyeye iras 
edeceği dehşet ve azemeti düşününüz, rica ede
rim! Dahiliye Vekâletinin istihdaf ettiği gaye; 
birinci maddenin kabulü ve benim şiddetle ta

raftarı olduğum en son fıkranın kabuliyle bele-
gan mabelâğ temin edilmiştir. Muhterem arka
daşlarım mütalâalarında; bir zaruret vardır, o 
zarureti nazarı dikkate alarak esasatı adliyeye 
mutabık olmadığı halde, o zaruretin miktarınca 
takdir ettik ve öyle bir salâhiyet verdik dediler. 
Fikirlerine iştirak ediyorum ve şekavette, ikaı 
zararda taannüt gösteren adamların memleketin 
sinesinden uzaklaştırılmasına taraftarım. Ancak 
bu zarureti kendi miktarınca takdir edelim. İş
te bu da ancak, birinci maddenin kâfi ve vâfi 
olan şeraitiyle ifa edilecektir ve halk - her kim 
olursa olsun - şaki olduğu ilân edilen adamın 
cerh ve katlinde kendisine bir gûna mesuliyet 
teveccüh etmiyeceğini bilirse - hem bizim ve hem 
de Dahiliye Vekili Beyefendinin noktai nazar
larına göre - faaliyete gelecektir ve o zaman bu 
kanundan beklenilen faide de elde edilmiş ola
caktır. Artık bundan ilerisine gidersek kanun 
vaz'ı salâhiyetini haiz olan teşriî hakkımıza kar
şı tarihi adlîmizde, hayatı teşriiyemizde pek mu
hik olan noktai tenkidi kendi kendimize vermiş 
oluruz. Dahiliye Vekili Beyefendinin arzu ettik
leri maksat, Adliye Encümeninin son getirdiği 
şekille tamamiyle zail olmuştur. Nakledilen 
eşhasın iki - üç ay sonra muhakemesi olarak 
beraet etti, bu dönüp memleketine gelecek mi
dir? Greldilkten sonra eğer o adamın yataklık ve 

münafıklıkta taannüdü varsa, ısrarı varsa daha 
birtakım hileli yollardan yürüyerek yine onu ya
pacaktır. Şu halde maksat hâsıl olmıyacaktır. 
Onun için çok rica ederim bu meselede daha 
ziyade müsamaha mı diyeyim, ne diyeyim, bu 
maksadı temin için fazla hüsnüniyet mi diyeyim, 
ne suretle kabul ederseniz ediniz müsamakârlığı 
kabul etmiyorum. Israr ediyorum: Bu madde ar
zu buyurduğunuz şekli temine kâfi değildir; o 
maksadı temimden uzaktır. Esasen takririm de 
vardır. Maddenin tayyma taraftarım. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Birleştik 
Refik Bey! 

REFİK B. (Devamla) — Birleştik fakat ta
mamen değil... 

REİS — Onbeş dakika teneffüs etmek üzere 
Celseyi tatil ©diyorum. 

Hitamı Celse saat: 4,10 



ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i müzakerat saat: 4,35 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Saruhan), Falih Rıfkı Bey (Bolu) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Cemi
yetler Kanununun beşinci maddesinin tadili 
hakkında demin kabul ettiğimiz bir maddei ka
nuniye vardır. Bu maddei kanuniye, evvelâ nok
san olan iki madde ilâve edilmek üzere Encü
mene verilmişti, maddeler Encümenden geldi, 
evvelâ onları okuyalım. Ondan sonra da müza
keremize başlarız. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? İkinci 
maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye 
ve Adliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı efendim? Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. Şimdi 
heyeti umumiyesini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 

Cemiyetler Kanununun beşinci maddesinin 
tadili hakkındaki Kanun kabul edilmiştir. 

İzalei Şekavet Kanununun müzakeresine de
vam edeceğiz. 

TALÂT B. (Ardahan) — Efendim! Mem
leket hakkında en hayırlı bir kanun yaparken 
halkın bir kısmı hakkında da mucibi mazarrat 
olacak hiçbir yol bırakmamak lüzumunu arz ede
ceğim. Burada eşkıyaya muavenet edenler, ya
taklık yapanlar ve şekavetin temadisini teshil 
edenler hakkında ceza tertibolunur ki, bu ceza 
da bir yerden diğer yere nakildir. Bu nakil me
selesi gerçi mücrimin lehindeki gibi oluyorsa da 
araba ile mi nakledeceğiz, yoksa hayvanla mı 
nakledeceğiz? Diye eşkiyanm âdeta esbabı istira-
hati düşünülüyor gibi geliyor. Halbuki cebinde 
on parası olmadığını bildiği bir adamı nefsini 
müdafaa ettiği silâhı omuzunda taşıdığı için bir 

kurşunla vuranlar da vardır, hem pek çoktur. 
Binaenaleyh bendeniz eşkıyaya hiç acımak ta
raftarı değilim. Kanunun da onun lehinde de
ğil, aleyhinde olmasını istiyorum. Vakııa bunu 
hukukşinas arkadaşlarımıza bırakıyorum. Me
murini aidesine, memurini adliyeye, memurini 
zabıtaya ihbaratta bulunulacak ve onlar da tah
kikat yapacaklardır. Bu muhbirler olabilir ki, 
garazı şahsî veya hakikata müstenit ihbaratta bu
lunabilirler. Halkımızın içinde cehalet saikasiy-
le kardeşinin bile aleyhinde olanların çok oldu
ğunu hepimiz pekâlâ biliriz. Bunlar gayet su gö
türür şeylerdir. (Eşkiyaya cephane götürdüğü, 
bilmem ne yaptığı falan filân) deniliyor. Gerçi 
müfteriler hakkında ahkâmı uımumiyede Kanunu 
Cezada bir ceza varsa bu kanunda serahaten bu 
bapta (memurini zabıtaya garaz veya menfaate 
müstenit îhbaratı kâzilbede bulunanlar hakkm-
kmda aynı ceza tatbik olunur) diye sarahaten 
bir kayıt bulunursa kendisine böyle bir şey ha
ber veren bir adama karşı jandarma kumanda
nının (eğer sözün sahih değil ise garaza müste
nit ise sonra bu ceza senin de hakkında tatbik 
edilecektir) diyebilmesi için göz önünde bir ce
za bulundurmak suretiyle tezviratm ve îhbaratı 
kâzibenin önünün alınmasını heyeti celileden is
tirham ederim. 

HAMDİ B. (Bozok) — Bu zaten Kanunu 
Cezada vardır. 

TALÂT B. (Ardahan) — Evet varsa da me
murin hakkındadır. Ahali hakkında yoktur. Köy
lü Kanunu Cezayı bilmez. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efendiler, bendeniz 
zannediyorum iki, eşkiyayı kanundan ziyade 
jandarma tutar. Binaenaleyh iyi T>ir kanun yap
maktan ziyade iyi bir jandarma yapmış olsaydık 
neticeye çok kısa yoldan varmış olurduk. Ma-
ımaıfih bu kanun eşkıyayı ve şekaveti ortadan 
kaldırmak için hiç de faydasız değildir. 
Yalnız kanun ilik defa Meclise geldiği zaman 
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başka bir simaya malikti, O da idarî ter sima 
idi. Bugün tadil edilip gelmiş şekliyle kanun 
daha ziyade adlî 'bir mahiyet alıyor. 

Çünkü dördüncü maddenin nihayetine doğ
ru diyoruz ki : Nakli dâva kararına (hacet kal
maksızın Dahiliye Vekâletince tensibedilen 
yerlere Merayı muhakeme sevk olunur. Zabı
ta! adliye tarafından 'her naniği bir meseleye 
vaziyed edilmiş, 'sonra bu adam berayı mu
hakeme ahar bir mahalle adliye memurlarının 
karariyle değil fakat doğrudan doğruya Dahi
liye Vekâletinden verilecek bir emirle sevk 
olunuyor. Adliye işleriyle alâkadar adliye me
sailinde pek kıskanç davranan adliyeci arkadaş
larımız da bunu tasvi'bediyor, ahkâmı umu-
miyeye çok muvafık [buluyorlar. 'Bendeniz zan
nediyorum ki, Dahiliye Vekâleti berayı muha
keme zabıtai adliye tarafından vaziyed edil
miş olan meseleler için mahkûm olması lâzım-
gelen eşhası doğrudan doğruya kendi memur-
laıriyle alıp ahar mahaldeki adliye memurları
na tealim edemez. Buna hakkı yoktur. 

Binaenaleyh Adliye Enicümenine gitmiş olan 
mesele teşviş edilerek avdet etmiştir. Eski ka
nunun dördüncü maddesinin dairei şümulünden 
korkmuş değildik. Orada şu ve şuna yatak denir 
ona da şu ceza yapılır; deniyordu. Biz, onların 
adedinin fazlalığından korkmadik. Suiistimal 
olur diye korktuk. Birçok masumlar bir 
memleketten diğer memlekete sürülmek tehli
kesi altında kalır dedik. Adliye Encümeni bi
zim yurdumuza ter çare -bulmak için kanunu 
ailıp getirmişti. Zamnıma ıgöre Tenkili Eşkiya 
Kanununun (izalei Şekavet Kanunu sesleri) 
evet îzalei Şekavet 'Kanununu, Adliye Encüme
nini - bir adliye kanunu şeklinde [Meclisinize 
getirdi. Biraz evvel arz ettiğim gibi o ka
nun, suiistimal edilir endişesiyle reddetme
ye mütemayil idik . Filvaki biraz evvel 
Adliye Encümeni namına -maddeyi müdafaa 
eden Neemaddin Molla Bey kanun, hüsnüni
yetle ve kemali intizamla yapılır ve böyle 
yapılacağına kanaat etmek lâzımıgelir buyur
dular. Eğer mesele "bir hukuk meselesi olsay
dı ve onu halletmek için âlimler bir arada 
hulunmuş olsalardı hu mütalâanın isabetinde 
hiç kimse tereddüdedemezdi. 

Biz kanunu tatbik edilmek için yapıyoruz. 
Kanunun kateliyeti tattekiyesini ve onu tat-

I tek edecek ellerin ne dereceye kadar kabili
yetli olduklarını daima nazarı dikkatte tut
mak mecburiyetindeyiz. Bendenize göre bun
dan evvelki, yani e'ski madde, ufak bir kayıt 
görmek üzere Meclisten geçebilir. Çünkü o 
maddede şu, şu zevat yataktır dedik. Eğer o 

' zövpıtın yatak olduğuna hepimiz kanaat getir-
sek delâili kaviyei katiye ile yatak olduk
ları sabit olursa hiç de 'böyle bir kanuna lü
zum yoktur. Çünkü mahallî adliyesi onları tev
kif ve tecziye eder. Zaten yatakların cezası 

I ağırdır ve o cezayı kanun tâyin etmiştir. Fa
kat yatak olduklarına dair efkârı âmmede bir 
kanaat var. Eldeki delail bu adamları mah-

I kemeye vererek tecziye etmek için kâfi de
ğil, bu gibi bir meselede mahallî hükümet-

I lerine ve Dahiliye Vekâletine bir hak vere-
I lim. O hak da şekavetin bütün bütün ortadan 
I kalkması için efkârı umumiyenin ve mahallî 
I Hükümetin kanaatine göre bu zevat memle-
I ketten kalksın, öbür memlekete gitsin den-
I mekten ibarettir. Şimdi mesele bu cihetten 
I tetkik edildiği zaman biraz evvel bir arkada-
I şımızm söylediği gibi işi Dahiliye Vekâletin-
I den Heyeti Vekileye, Heyeti Vekileden de 
I Meclise getirmiş olsak; emin olunuz mesele-
I nin halli cihetine gitmiş olmayız. Çünkü her

kes, söylenen söze göre fetva vermek mec-
I buriyetindedir. Oradan gelecek raporlar gayet 
I muntazam yapılmıştır, iş, o gelen raporların 
I istediği şeyi tasdik, etmekten ibaret kala-
I çaktır. Bir işin haklı veya haksız oMuğunu 
I yüzde 90 - 95 takdir edecek en iyi yer ma-
I hallidir. Memleketin bilhassa idare ve Belediye 
I Meclisinde bulunan adamlarıdır. Her hangi bir 
I kazanın belediye veya idare meclisi, kayma-
I kamın kararını musip görür ve Dahiliye Ve-
I kâleti meclisi idarenin kararına istinade-
I der bir şekilde bir talepname alırsa ztmnedi-
I yorum ki doğrudan doğruya kaymakamın ve-

va jandarma kumandanının zulmüne uğrar 
I diye korktuğumuz adamların adedi her halde 
I azalır. Çünkü idareiî bir tedbir yapmak istiyo

ruz. Kanaatimce böyle bir kayıt bu maddeye 
I ilâve edilirse yapacağımız kanunun ruhunu 
I ifade eder. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendi
ler! Dahiliye Encümeni tarafından encüme-

I nimize havale edilmiş olan bu kanunun, bu 
I maddesinin müzakeresinde biz gördük ki - ya-
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hut bendeniz kendi namına söyliyeyim - gör
düm ki bu işte doğrudan doğruya idarî bir 
tedbir vardır. Bunun esasını Dahiliye Encü
meninde, mazbatada imzası olan kıymetli idare 
memurlarımızın tetkik ettiğine kaani olarak 
işin mümkün olduğu kadar adlî bir surete if
rağına çalıştık. Elden geldiği kadar kavanini 
esasiyei Devlete ve millete muvafık bir hale 
ifrağına çalışmak istedik. Fakat muvaffak 
olamadık. Onun üzerine buraya geldi. Mü
zakere edildi! Heyeti Celileniz bu sefer En-
cüme tekrar havale etti. Encümende bütün 
arkadaşlarımız kemali dikkatle meseleyi tet
kik etmişlerdir. Demin arkadaşımız Süreyya 
Beyin buyurdukları gibi biz idarî mahiyette 
olan bu kanunun niçin Dahiliye Encümenine 
havale edilmeyip de Adliye Encümenine ha
vale edildiğini anlıyamadığınızdan ve bu me
selede Dahiliye Encümeni Mecliste gayrimev-
cut olduğundan... 

ESAD B. (Lâzistan) — Nasıl mevcut de
ğil f... (Mevcut sesleri) 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Mev
cuttur; ama ben görmüyorum; çünkü : Hep 
Adliye Encümenine, hep Adliye Encümenine 
havale ediyorsunuz. 

Efendiler Dahiliye Encümeni nerededir? 
Valiler nerededir? Bu kadar idare memuru 
var, bunlar nerededir? Niçin bunu bize yük
letiyorsunuz? ' (Handeler) (Bravo sesleri) (Al
kışlar) Geçen gün Necmeddin Molla Bey ve 
sair arkadaşlar çalışa çalışa bunu usulü mu-
hakematı cezaiyede mevcut nakli dâvaya da benze
temedik ama benzetmeye çalıştık. (Kahkahalara. . 
Binaenaleyh efendiler! Adliye Encümenini 
aradan çıkarın, bunu açıkça söylüyorum. Ad
liye Encümenine bunu tekrar gönderecek 
olursanız içtimamda ben bulunmam ve arka
daşlarım da bulunmaz. Dahiliye Encümeninize 
yollayın. Geçen gün Dahiliye Vekili Bey de 
açıkça söyledi, dedi ki efendiler! Ben mem
leketin asayişini bu kanunla idare edebilce-
ğim.. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Encümen namına 
mı soyuluyorsunuz ? 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Ha
yır, kendi namıma söylüyorum. 

MUSTAFA B. (İzmir) — Siz, Encümene 
gelmesin mi demek istiyorsunuz. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Mü-
sade buyurun!.. Dahiliye Vekili açık söyledi, 
(Ben memlekette asayişi ancak bu kanunla 
idame edeceğim) dedi. Ve (Ben, bu kanunu 
istiyorum) dedi. Hiçbir arkadaşımız, hiçbir 
vali, hiçbir mutasarrıf, yani Meclisimizde mev
cut ve memleketin asayişini bilen idare adamla
rından birisi çıkıp da (Bunun aksi böyle olur) 
diyemedi... Binaenaleyh niçin bize bu işi 
yükletiyorsunuz? Bizi aradan çıkarınız, ne yapar
sanız yapınız. (Bravo sesleri alkışlar) 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Dahiliye 
Encümeni noktai nazarını tesbit etmiş ve He
yeti Umumiyeye arz etmiştir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim Adliye 
Encümeni bilmem hangi zihniyetle bu ka
nunu uydurmaya çalışmış ve encümenin muh
terem azasının da itirafı veçhile bir şeye uy
duralım diye çalışmış ise de, uyduramamış 
ve buraya kadar sürüklemiş. (Handeler) An
cak mesele bu kadarla kalmıyor. Kürsüye 
geldikten sonra, birçok zevatı muhtereme en
cümen namına birer söz alarak mümkün ol
duğu kadar kanunu cebren sürükler gibi Mec
lisin kürüsüsünden sürüklemeye çalışıyorlar. 
Eğer efendiler! (Hukuk) canlansa da şu sa-
miin locasında bulunsa kendi namına Ad
liye Encümeni azayı kiramından ve muhterem 
arkadaşlarımızdan bâzılarının serd ettiği iddia-
adan dolayı utanır ve ağlar... 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Reis 
Paşa Hazretleri! Tasrih isteriz. Encümenin 
şahsiyeti mâneviyesine tariz olunuyor. Bun
dan dolayı ya tarziye verilmelidir veyahut 
şahsı tasrih etmelidir. 

RAGIB B. (Devamla) — Efendi sen söy
ledin, hukuk namına zatıâliniz söyledi. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Teş
rihini talebederim. Sen hukuk kelimesini ağ
zına bile alamazsın! 

RAGIB B. (Devamla)— Hem çok alırım 
(Oo, sesleri) 

RAGIB B. (Devamla) — Alırım ve sana 
lâyık olan cevabı veririm. Evet efendiler! 
Tekra ediyorum. Hukuk ağlardı. Böyle bir 
raddede bulunsa idi ağlardı. Çünkü hukuk na
mına maddede kelimei vahide yok. Bizim 
müddevvenatımızda böyle bir madde yoktur 
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efendiler! Biz şekavetin izalesin^ doğrudan doğ
ruya adliyemizin ıslahında aramalıyız. Falkat 
maatteessüf bunun uzun zamana mütevakkıf 
bulunduğu, ve bunun da şekli içtimaizde bir
çok cihetlerle alâkası olduğu için Hükümet böy
le bir kanunu - bu şekilde idarî olarak - tek
life mecbur oldu. Hükümeti bu kanunu teklife 
mecbur eden esbap ve âvamil ne ise kanun 
da o, noktadan çıkması iâzımgeiir. Yoksa efen
diler! Kanunda bir nakli muhakeme faslı var
mış, falkat nakli muhakeme faslı birçok şerait 
altında olmak lâzım/gelir; yoksa o kanunda hiç-
ıbir hukuk bu Adliye Encümeninin tesıbit ettiği 
şekilde bir nakli muhakemeyi katiyen kabul 
etmez. Ulemayı hukukun vicdanına, irfanına 
müracaat ederim. Böyle bir şekli hukuk ve ka-
vanîni müdevvenemizde dahi böyle bir kavait 
yoktur. Binaenaleyh Adliye sırf hukukî bir 
mesele olsun diye nakli muhakeme kelimesini 
koymuştur. Bu bir şekil ise yine bir mücrimin, 
yine bir maznunun bir taraftan alınarak diğer 
tarafa gönderilmesidir. Fakat efendiler! Nakli 
muhakeme demekle bakınız ne büyük zararlar 
ika etmiş oluyoruz; bilfarz, bir maznunu De
nizli'den alarak en yakın bir yer bulunan Ka-
rahisar livasında muhakemesini icra edeceğiz. 
Hâkimin kanaati vicdaniyesini tatmin ve temin 
için yine birçok şahitlerin celbine lüzum oldu
ğuna göre bunlar hep Karahisar'a gidecektir. 
Fakat efendiler! Bir şekavet mmtakası daima 
şekavet mmtakası olarak kalamaz. Olabilir ki, 
eşkıya bir ay zarfında tenkil edilir, o mıntaka 
şekavet mmtakası olmaktan kurtulur temizle
nir. Fakat yine bu muhakeme - Denizli'nin mu
hakemesi - Karahisar'da olacaktır. Çünkü ev
velce ona orası vaziyed etmiştir. Şimdi maznun 
iddia edecek (Ben, muhakememin Denizliye 
naklini isterim) diyecek; birçok esbab da gös
terecek. 

İşte o vakit, o muhakeme aylarca, seneler
ce Denizli'de sürünecek; o herif, o adam ora
da mahkûm kalacak. Fakat eşkıya çok zaman 
evvel oradan defolacak; yani o herif Denizli'
den Karahisar'a naklolunduktan sonra eşkıya 
mmtakası uç gün, bir hafta, on gün sonra, bit
miş, temizlenmiş olacak. O vakit o biçare gün
lerce, aylarca ve belki de senelerce Karahisar 
mahkemesinde bigayrihakınn sürünecek, yüz
lerce kişi Karahisar mahkemesine gelip gidecek, 
ondan sonra da bir beraet kara#ı alırsa o şah

sın yüzünden duçarı felâket olan şahitlerin 
hukuku nerede kalıyor efendiler? Sonra efen
diler! Buraya (istinabe) kelimesi konuldu. 
Vicdanınıza müracaat ederim. Muhakemenin 
gıyabında alman - bilhassa jandarma kılmcı 
altında alman - ifadeyle huzuru mahkemede 
alınan şahidin ifadesi arasında çok büyük fark
lar vardır. Evet! Adliye dosyaları birer birer 
tetkik olunsun! Doğrudan doğruya tahkikatı is-
tlnaJbiye, tahkikatı istinakıye namiyle alman 
ifadelerin yüzde yetmişi muhakemede değişir. 
Maznun hakkında malûmat sahibi olanlar mu
hakemede ifadelerini değiştirirler. Değiştirmez-
lerse bile onun ifadelerinden - vicahi ifadelerin
den - malhkemece hâsıl olan kanaat değişir. Hâ
kim, evraktan başka türlü mülhem olur; şahi
di dinledikten sonra kanaati başka şekle girer. 
Bunda birçok incelikler vardır. Burada bahusus 
eşkıyaya yataklık gibi en gizli bh surette tah
kikat yapılması lâzımgelen bir meselede pek-
çok yanlışlıklar olur. Burada pek çok gizli nok
talardan makûs neticeil'er çıkar. Binaenaleyh 
Dahiliye Encümeninin en son teklifi en muva
fık tekliftir. Bu maddeyi bu suretle kabul ede
lim. Gerçi bu madde de muzırdır. Fakat ihtiyar 
edelim. Çünkü maalesef şekavet bugün pek 
çirkin bir şekil almıştır. Bendeniz Dâhiliye En
cümeninin de, Hükümetin de teklifinin aleyhin
de olmakla beraber Adliye Encümeninin bu şek
lini görünce ona razı olmaya mecbur oldum. 
Çünkü o, diğerlerinden daha iyidir. Binaenaleyh 
Encümenin evvelki teklifinin veyahut Dâhi
liye Encümeninin tadilinin beşinci madde ola
rak doğrudan doğruya kabulünü rica ederim. 
Öbürü çok tehlikelidir. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Muhterem arkadaş
lar! Evvelâ şunu arz edeyim. Bendeniz kanu
nun heyeti umumiyesini müdafaa etmiştim. Fa
kat bu yatak kısmına aidolan kısmı ki, çok ağır 
görüyorum. Ve öyle zanediyorum ki, Meclisi 
Âlinin günlerden beri bu kanuna karşı yaptığı 
mukavemet ve kanunu kabul de izhar eylediği 
müşkülât, doğrudan doğruya yatak olarak şa
kileri himaye etmiş olsun, bâzı eşhasın jandar
malar elinde veyahut vazifesini müdrik olmıyan 
memurlar elinde baziçei hevesat olmalarına mey
dan bırakmaktadır. Binaenaleyh Meclisi Âlini
zin maksadı bir şekli kanunî bulmak veyahut 
bunu hulkuka uydurmak veya bu vakıayı esasatı 
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hukukiyemize tevfik etmek değildir. Heyeti 
Âliyeniz doğrudan doğruya esasa ittdraz bu
yuruyorsunuz. Bugün bütün arkadaşlarımız 
bu kanunun ihtiva ettiği mânayı memleketimi
zin huzur ve refahı noktai nazarından mühlik 
görüyorlar, binaenaleyh bu tehlikeyi izale içdn 
maddeler Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
O halde müsaade buyurursanız bunu tesbit et
mek istiyorum. Asıl maksat, bilhassa Meclisi 
Âlinin uzun günlerden beri müzakerede gös
terdiği mukavemet doğrudan doğruya mesele
nin' esasmdadır, ruhuradadır. Yani, şaikîyî hi
maye ediyor diye tahkikatsız olarak birtakım 
eşhasın mahvediimemesidir, halbuki arkadaşlar! 
MeclM Âlinizin bu arzusu nazarı dikkate alın
dıktan sonra ve Adliye Encümenine tebliğ edil
dikten sonra 'karşımıza güya esasatı . hukuki-
yeye uydurulmuş, daha mühlik bir madde geli
yor: Arkadaşlar! Bilmiyorum ve anlamıyo
rum. Gerçi bendeniz on sene evvel hukuk tah
sili yaptıktan sonra hukukla bizzat meşgul ol
madığım için belki ifadelerimde hata vardır. 
Ulemayı hukukumuz tashih buyursunlar! 

Fakat nakli dâva salâhiyetini Dahiliye Ve
kiline vermek en mukaddes bir hukuku ihlâl 
etmek değil midir? Hiç olmazsa bir tedbir ya
pıyorsak aynı zamanda esasatı hukukiyeye uy
duralım. Bu suretle doğrudan doğruya mevzu
atı hukukiyemizi baltalıyoruz. Hiç şüphesiz 
Meclisi Âlinin şimdiye kadar gösterdiği muka
vemetten de anlaşılmıştır ki, adliyemizi, mah
kemelerimizi ve mevzuatı hukukiyemizi bu gibi 
şaibelerden tenzih etmek mecburiyeti karşısın
dayız. Vakıa arkadaşlar, şakileri muhafaza 
edenler, yahut onlara önayak olanlar veyahut 
da şu, şu sebep dolayısiyle yataklık eden 
adamlar mahallerinden kaldırılacak, bin tür
lü sefalet ve felâket içerisinde başka bir yere 
nakledilecektir. 

Bidayette bu doğrudan doğruya Dahiliye 
Vekâletinin arzusiyle oluyordu, şimdi muha
keme için oluyormuş. Her hangi suretle olursa 
olsun, vakıa birdir, fiil birdir. Yani yataklık 
eden birçok eşhas, kaldırılıp başka bir yere 
nakledilecektir; netice bu olacaktır. Arkadaş
lar! Şekaveti-izale etmek için böyle bir ted
bire lüzum vardır kanaatindeyim. Necmeddin 
Molla Beyefendi üstadımız, Dahiliye Vekilinin 
âkil bir adam (olması dolayısiyle bu kanunun 

hüsnütatbik edileceğinden ümitvar olacağız bu
yurdular. Hiç şüphesiz Meclisi Âlinizin intihap 
ve itimadettiği Dahiliye Vekilinin her şeyden 
evvel bir ferdi âkil olması lâzımdır. Binaenaleyh 
bir ferdi âkil böyle mânâsız hatalar yapmaz. 
Fakat arkadaşlar! Dahiliye Vekâletinin, bu 
yatakları tesbit etmek için elinde kullanacağı 
anasır, Meclisi Âlinin intihabettiği ferdi âkil
ler değildir. Onun kullanacağı anasır ve istimal 
edeceği vesait ve bu işe memur edilecek ana
sır itiraf etmelidir ki, birçok emrazı içtimaiye 
neticesi olarak bu işi yapabilecek adamlar de
ğillerdir. Binaenaleyh arkadaşlar! Bu adam, 
şu adama yatakhk yapmıştır. Çünkü eşkıyaya 
silâh ve cephane vermiştir; çünkü eşkıyaya yar
dım etmiştir. Çünkü eşkıyayı davet etmiştir 
gibi şeyleri tesbit edecek olan anasırın vaziye
ti elîmesini, vicdanı âlinizin huzuruna tevdi 
ediyorum. Ondan sonra birçok masum eşhasın 
mâruzu gadrolacaklarını takdir buyurursunuz. 
Bizim taşra hayatını da takdir buyurursunuz 
ki, oralarda birçok münaf eretler, birçok muha-
sedeler vardır. Birçok halefimiz arasında 
- hattâ asırlardan mevrus yekdiğerine intikam 
hissiyle meşbu olan yekdiğerine kan besliyen, 
yekdiğerine kin besliyenler vardır. Binaen
aleyh kanun vaz'ederken; içtimaî hayatımızı, 
içtimaî şuurumuzu, içtimaî tarihimizi tetkik 
etmek lâzımgelir. Kanunla, yalnız nazariyatın 

mevlûdu değil, aynı zamanda tatbik edilecek 
muhit için müsmir olması lâzımgelen esaslar
dır. O halde bugünkü içtimai hastalıklarımıza 
göre, hayatımizda, halkımızda bu kadar buğz 
ve adavetler yaşarken, ıbu gibi buğz ve ada
vetlere vasıta olması ihtimali olan anasırı ida-
riyemiz, maalesef arzu ettiğimiz ahlâkı idari-
yeyi haiz değillerken nasıl mümkün ve muta
savverdir ki, Meclisi Âlinizden çıkacak olan 
bir kanun, bu kadar efradın haysiyetini, namu
sunu, ihayatını, refahım, ailesini en fecî bir 
tehlike altında 'bırakabilir. (Bravo sesleri) 
Onun için dikkat ediyorum arkadaşlar! Bun
dan bir Adliye, bir Dahiliye Encümeni mesele
si çıkarılmıştır. Acaba bu şekil, esasatı huku
kiyeye muvafık mıdır, değil midir? Münaka
şası cereyan etmektedir. Adliye Encümenin-
deki, arkadaşlar çıkıyorlar esasatı hukukiyeye 
muvafıktır, diyorlar. Bâzı arkadaşlar, muva
fık değildir, diyorlar. Dört saatten beri zama
nımızı "buna hasrettik. Halbuki Meclisi Âlini-
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zin bu husustaki arzusu, bu maddenin esesatı ] 
hukukiyeye muvafakat veya ademimuvafakati-
ni takdir etmek değildir. Doğrudan doğruya 
maddenin ihtiva ettiği mânanın tehlikesini 
defetmektir. Binaenaleyh Meclisi Âliniz bunu 
nazarı dikkate alarak bir karar versin! Bende
niz bunun reddini istiyorum. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efen
dim! Bu kanunun garip bir tecellisi var. Ge
çen gün bu madde Heyeti Aliyenizce nazarı dik
kate 'alman takrirle 'beraber encümene iade 
olunmuştu. Encümen, lâalettayin bu maddeyi 
getirmemiştir. Verilen takrirler üzerine Heye
ti Umumiyenin verdiği karara binaen ihzar et- I 
mistir. Encümeni tahte etmeye hiçbir vakitte, 
arkadaşlarımızdan hiçbirisinin de hakkı yok
tur. Çünkü Heyeti Umumiye yapmıştır. Oku- I 
yayını, arz edeyim efendim! «Beşinci madde- I 
nin berveçhi âti tadilini teklif ederim: İşbu ka- I 
nuna tevfikan şakî oldukları tebeyyün eden eş
hasın şekavetlerinde , maddei ânifede mezkûr I 
ef'alden birini ika' suretiyle alâkadar olan kim- I 
sel erin muvakkaten mahallî âhara nakil ve^ is- I 
kânlarına Dahiliye Vekâleti mezundur. Bu ka- I 
bîl kimseler hakkında takibatı kanuniyeye, I 
nakli dâvaya lüzum kalmaksızın nakil ve iskân I 
oldukları mahalde icra olunur» Bu, geçen gün I 
burada okunmuş ve Necmeddin Molla Bey ta- I 
rafından uzunuzadıya arz ve izah edilmiş ve I 
takrir Heyeti Aliyenizce kabul edilmiştir, Bi- I 
naenaleyh Adliye Encümeni bunu lâalettayin I 
Heyeti Aliyenize vermemiştir. Şu halde mu- I 
ayyen bir vazife vardır. Ya yatak olan bir kim- I 
şeyi taşraya göndermezsiniz. Bu, memleketin I 
şeraiti hayatiyesine mugayirdir. Bir memle- I 
ket halkının 'bir taraftan diğer tarafa gitmesi- I 
ne razı değiliz. Çünkü 'bizim jandarmalarımı- I 
za itimadımız yoktur. Kaymakamlarımıza, jan- 1 
darma kumandanlarımıza, memurlarımıza iti- I 
inadımız yoktur. Çünkü idare memurlarımız; I 
!bu işi becerecek bir halde değildirler, dersiniz I 
ve reddedersiniz. İkinci şekil, Adliye Encüme- I 
ninin ;bulduğu şekildir. Bunu kabul edersiniz. I 

Bunları düşününken acaba Usulü Muhakematı I 
Cezaiye Kanununun şu şekline uymuş mudur, I 
bu şekline uymuş mudur? Demekte mâna yok- I 
tur. Malûmuâlinizdir ki, hâdisat arzu ettiği- I 
miz şekilde değildir. Hâdisatı tabiîye içerisin- I 
de 'bulunmuyoruz. Dahiliye Vekâleti demiştir I 
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ki, memleektte şekavet vardır ve şekavetin 
önüne geçmek için, böyle bir kanuna ihtiyaç 
vardır. Mesele bundan ibarettir. Binaenaleyh 
Dahiliye Vekiline karşı itimadedersiniz, Bu 
kanunu verirsiniz. Başka bir şey düşünmez
siniz. Efendiler! Nasıl ki, İstiklâl Mahkemesi 
Kanununu yaptınız, bunu da yaparsınız. Ya
hut bu kanun Meclisten çıkmaz. Çünkü biz, bu 
şekilde memleketin bir tarafından diğer bir ta
rafına adam nakletmeyiz derseniz mesele hal-
lolunur. Başka şekli yoktur. Binaenaleyh şu 
encümen, bu encümen meselesini bir tarafa bı
rakınız. Meseleyi hakikî 'bir surette düşünü
nüz. Ya bu kanunu Hükümete vereceksiniz, 
yahut vermiyeceksiniz. Efendiler! Artık üst 
tarafını düşünmeyiniz. Maznun da gidecek, 
şa'hit de gidecek, eşkıya da gidecektir. Onu 
bilemiyoruz. Fakat Dahiliye Vekili 'ben bu 
kanunla asayişi temin ederim, diyor. 

ALİ SURURİ B. (Karesi) — Efendim ! Bu 
teklifi kanunînin Dahiliye Encümenine ne şe
kilde geldiği ve bizim tarafımızdan da Meclisi 
Âlinize ne şekilde verildiği malûmdur. Asayiş, 
Hükümetin birinci vazifesidir. Bunu müdrikiz. 
Hattâ esbabı mucibe mazbatamızı okursanız, 
Dahiliye Encümeninin 'bunu ne suretle telâkki 
ettiğini anlarsınız. Bir memlekette asayişin 
temini muhafazası, 'Hükümetin en mühim va
zifesi olduğu ve bütün medenî terakkiyatın her 
şeyden evvel asayişe merbut bulunduğu pek 
malûm hakayıktandır. Memleketimizde ma
alesef öteden beri hakikî bir emniyet ve asayiş 
tesis edilemediğinden 'namuskâr ve çalışkan 
hailk daima şekavet 'beliyesi altında bunalıp 
kalmış ve zaman zaman türiyen eşkıya, silâh 
kuvvetiyle halkı hayat, mal ve namusunu ken
di keyif ve arzusuna göre hiçe saymaktan geri 
durmamıştır. Hükümetin bu husustaki vazifei 
esasiyesini nazarı dikkate alarak şekavetin iza
lesi ve asayişin hakkiyle tesisi ve idamesi yo
lunda ciddî 'bir azim ve teşebbüs göstermesi şa
yanı memnuniyettir. Teklif edilen lâyihayi ka
nuniye bu es'as itibariyle encümenimizce hüsnü-
telâkki edilmektedir. Mamafih - nazarı dikka
ti âlinizi eölbederim - mamafih şekavetin iza
lesi 'hususunda jandarmanın vazifesini tama
men ifaya sevk ve tensikı ve usulü adliyemizin 
de ser'i iera'at temin edebilecek surette ıslahı 
gibi tedabirin tesiratı pek mühim olduğundan 
lâyihai kanuniyede derpiş edilen maksadı esa-
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sinin tedabiri ânife ile müterafik olmasının te
mini mertebei vücuptadır. Şu halde Dahiliye 
Encümeni evvelemirde bu şekilde düşünmüş-
,tür. Efendiler! Zafere düıl kavuştuk. Onun ci
hazı ancak kandır, candır. Onun ne huyda ol
duğunu hepimiz biliriz. O, öyle bir mahlûk
tur ki, onun cihazı ancak kandır ve kurbandır. 
Bir seneden beri kaç tane yüzbaşı, kaç tane bin
başı, kaç tane mülâzimievvel müsademe etmiş
tir ve kaç tanesi şehidolmuştur? Bunu göstere
biliriz. Jandarmanın vazifei esasiyesi olduğu
nu burada arz ettik. İkincisi de ıslahatı asliye
nin seri' surette mevkii tatbika vaz'ıdır. Fakat 
dağdaki eşkıya İstanbul'un Adliye Komisyonu
nun ıslahatı adliyeyi ikmal etmesini bekler mi? 
Bunu da befcliyemez. Şu zarurettir ki, bizim 
Dahiliye Encümenimizi bâzı tedabiri idariye 
altında şu kanunun tedvinine mecbur etmiştir. 
Şimdi ortada Adliye Encümeni, Dahiliye En
cümeni yoktur. Bir cenaze vardır. Bunun 
kalkması lâzımdır. Bu, şekavetin, menedile-
mezse bile, taksiri hepimizin vazifesidir. Bizim 
bulduğumuz şekil mincihetin doğru ve yatak
lar hakkında teyakkuzumuz fevkalâdedir. Ve 
encümen bâzı arkadaşlarımızın zannettiği dere
cede îmali fikretmişitir. Hayatı içtimaiyemi-
zi bir mikrop gibi saran bâzı süfelâyi içtimayi-
yeyi heder etmek hakkını halka verdik. Halka 
imha hakkını vermekte kafiyen tereddüdetme-
dik. Mademki muzır bir unsurdur, onun katli 
lâzımdır. 

Birinci maddede noktai nazarımız bu idi. 
Yatak meselesine ıgelince : Buna da suiistimale 
müsaidolmaması için daha iyi bir şekil aradık. 
Maalesef bulamadık. Efendiler! Samimiyetle 
arz edeyim ki Dahiliye Encümeninin Meclisi 
Âlinizdeki sükûtu sırf bu maksattan ileri gel
miştir. Biz bulduğumuz, şekli bile oldukça 
suiistimale müsait bir şekilde telâkki edi
yorduk. * Heyeti Celileniz bu yataklar hususun
da ne yapacaktır, ne gibi bir kayıt izhar ede
cektir? Diye bekliyorduk. Her hangi bir kayıt 
bulunuyorsa onu iftiharla kabul edecektik. 
Bulunmadı ki Dahiliye Encümeni bunu kabul 
etsin ve muvafıktır, desin! 

REFİK B. (Konya) — Demekki suiistimal 
edileceğine kaanisiniz? 

ALİ ŞUURİ B. (Devamla) — İhtimal di
yoruz. 

— 701 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Ağlebdir. 
ALİ ŞUURİ B. (Devamla) — Binaenaleyh 

şimdi Heyeti Celilenin temayülâtı hayli teba
rüz etmiştir. Birçok takrirler vardır. Yatak
lık meselesinde dikkat ve teyakkuz malûm ol
muştur. Yataklık meselesinde tevehhümü - yani 
tevehhüm değil - dikkati malûm olmuştu. Ri
ca ederiz. Bütün bu takrirlerle beraber madde
yi lütfen tekrar bizim encümenimize bir daha 
gönderiniz. Bulacağımız şekil mazharı kaibul 
olmazsa o zaman istediğiniz şekilde kabul eder
siniz. 

REİS — Efendim, Dahiliye Encümeni şim
diye kadar verilen takrirlerle beraber maddeyi 
bir daha tetkik etmek üzere tekrar istiyor. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. Müsaade ederseniz birinci maddenin 
şekli muaddeli Adliye Encümeninden gelmiştir. 
Okuyalım. 

İzalei Şekavet Kanunu 

Madde 1. — İsim ve şöhret ve hüviyet ve 
fiillerinin ve mahkûmiyeti sabıkaları varsa 
mahkûmiyetlerinin tâyin ve tasrihiyle şakî ol
dukları Dahiliye Vekâletince ilân olunan eşha
sın üçüncü maddede muharrer mehlin inkıza-
smdan sonra ve Hükümetçe derdestlerinden ev
vel her kim tarafından olursa olsun cerh ve 
katilleri cürüm addolunmaz. Cârih ve kaatil-
ler hakkında takibat dahi icra edilmez. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim! Makamı Devletlerinden bir şey istirham 
edeceğim. Demin şahsım mevzuubahsoldu. Bi
naenaleyh söz istiyorum. 

REİS — Müsaade buyurun, maddeyi reye 
koyayım da ondan sonra... Efendim, encümen
den gelen maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyo-
rum. Kaibul edenler lütfen el kaldırsın. Bi
rinci madde aynen kabul edilmiştir. .Buyurun 
Süreyya Bey! 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) —'Efen
dim, birçok kıylükal ve münakaşatı şedideyi 
icabeden dördüncü, beşinci maddeler İzalei Şe
kavet Kanununun dördüncü maddei muadde-
lesi haline gelmiştir. Tabiî ittihaz ettiğiniz ka
rara binaen Dahiliye Encümenine gidecek, ora
dan bir şekil tesbit edilecek ve ona göre mü
nakaşa edilecektir. Binaenaleyh onun hakkında 
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tekrar yeniden bir fikir serd edecek değilim. 
Bu husustaki fikir ve mütalaatımı maddenin 
ikinci defa Dahiliye Encümeninden avdetine 
talik ediyorum ve hakkı kelâmımı muhafaza 
ediyorum. Yalnız şu maddenin mevzuubahis ve 
münakaşa olduğu bir sırada Kütahya Mebusu 
sıfatı muhteremesini üzerinde taşıyan Ragıb 
Bey evvelâ bendenize cesaret edemiyerek, en
cümeninizin şahsiyeti mâneviyei muhteremi 
umumiyesine, sonra, mecbur kalınca yalnız 
bizzarure şahsıma ceffelkalem bir isnat yaptı
lar. Bu isnada cevap vermek istemiyorum, 
çünkü cevaptan müstağnidir, çünkü kayıtsız
dır. Ancak ben Mektebi Hukuk mezunuyum, 
Devlete 15 sene hizmet ettim. Onbeş sene hâ
kimlik yaptım. Elimde bir diploma ve ortada 
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bir eser, bir de ben varım. Fakat kendileri 
hangi mektebin mezunu olduklarına dair ellerin
de bir şeyleri var mıdır? Hangi mektepten me
zun, hangi mesleke mensupturlar? (Gürültü
ler, patırtılar) 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim! Sen hu
kukun (Ha) sı kadar boşsun, boş!.. (Gürültü
ler) 

REİS — Rica ederim; her ikinizi de tenzih 
ederim. Sizi yirmibin kişi intihab etmiştir ve 
bilerek intihabedilmişsinizdir. Böyle şeylere mü
saade edemem. 

Efendim,, vaktimiz gecikmiştir, Çarşamba 
günü içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat : 5,15 



i : 36 15 . 10 . 1339 C : 3 

İçtimai âti 

1. — Zaptı sabık hulâsası g 

2. — Evrakı varide 

3. — Müzakere edilen mevad | 
1. — Posta kanun lâyihası (Encümende) I 
2. — İzalei şekavet kanun lâyihası ve Dahi

liye ve Adliye encümenleri mazbataları 
3. — Mütareke bidayetinde vatanın emri 

müdafaası maksadiyle ika' edilen ceraim hak
kında kanun lâyihası 

4. — İstiklâl Harbi malûllerinin terfih ve 
ikdarı hakkındaki Kanun ahkâmının 1339 Kâ
nunuevvel gayesine kadar temdidine dair 
(1/239) numaralı lâyihai kanuniye ve Muvaze-
nei Maliye Encümeni mazbatası ve MâlûLni 
guzatm terfihi hakkındaki mezkûr kanunun 
tefsirine dair (3/36) numaralı tezkere ve Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası 

5. — İkinci sınıf ihtiyat zâbitanınm terfihi 
hakkında İcra Vekilleri Riyasetinin (1/117) nu
maralı lâyihai kanuniyesiyle Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbatası 

6. — Mekâtibi askeriye talebesi maaşatma ve 
ihtiyat zabit namzetlerine verilecek tahsisata da- I 
ir (1/230) numaralı lâyihai kanuniye ve Muva- I 
zenei Maliye Encümeni mazbatası I 

7. — Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal 
eden mahkûmînin affına ve müebbeden küreğe 
ve kalebentliğe ve nefye mahkûm bulunanların I 
cezalarının onbeş sene kürek ve kalebentlik ve 
nefye tahviline dair kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

8. — Afları Hükümetçe talebedilen mütead- I 
dit eşhas hakkında mevrut (2/121) numaralı 
tezkerelere Adliye Encümeni mazbatası 

9. — Firari ve bakayanın muafiyeti hakkın
da (2/133) numaralı teklifi kanunî ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası 

10. — Tarik Bedeli Nakdîsi Kanununun ta
dili hakkında (1/42) numaralı lâyihai kanuniye 
ve Dahiliye ve Nafıa encümenleri müşterek maz- I 
batası I 

11. — Kambiyo kanun lâyihası 
12. — 2 Teşrinisani tarihinin îdi millî addi 

hakkındaki teklifler I 
13. — Suiistimalden maznun Binbaşı Lûtfi 

Efendi hakkındaki İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresine Adliye Encümeni mazbatası | 

— 703 

14. — Birinci devrede mebus bulunan zâbita-
nm vaziyetleri hakkındaki tezkerelere dair Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbatası ve teklifi ka
nunîsi 

15. — Evkafı mülhaka fazlalarından alın
makta olan malî maktuun ügasma dair Lâyiha 
ve Şer'iye Encümeni mazbatası 

16. — Memurini saire misülû idarei hususi
ye memurlariyle mâzulîn ve mütekaidin evlâtla
rının mektep ücretleri hakkında bir karar itti
hazına dair Urfa Mebusu Şeyh Safvet Efendinin 
takriri 

17. — Takdirname ile usulü taltif hakkında
ki Kanunun tefsirine ait Müdafaai Milliye En
cümeninin üç kıta mazbatası 

18. — İstiklâl Madalyası Kanununa maddei 
müzeyyele ilâvesine dair Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası 

19. — Etıbbanın hizmeti mecburiyesi hakkın
daki lâyihai kanuniye ve Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni mazbatası ^ 

20. — Konya ovası ıskası hakkındaki lâyiha 
ve teklifi kanunîye Nafıa Encümeni mazbatası 

21. — Mahkûmînin tarik bedelâtı nakdiyesi-
nin teciline dair lâyiha ve teklifi kanunîye Nafıa 
Encümeni mazbatası 

22. — Yirmidörde munkasim saatin kabulü 
hakkında Cebelibereket Mebusu Avni Beyin tak
riri 

23. — Mal müdürlerinin vekâletince tâyini 
hakkındaki lâyihai kanuniye ve Kavanîni Mali
ye Encümeni mazbatası 

24. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair tezkere ve Kavanîni Maliye Encü
meni mazbatası 

25. — Fransızlar zamanında müsadere edi
len mebaliğ hakkındaki tezkere ve Kavanîni Ma
liye Encümeni mazbatası 

26. — Memurini mülkiye tekaüd Kanununun 
tadiline dair teklif ve Kavanîni Maliye Encü
meni mazbatası 

27. — Nizamname ve talimatnameler hakkın
da Kanunu Esasi Encümeni mazbatası ve Urfa 
Mebusu Şeyh Safvet Efendinin teklifi kanunîsi 

28. — Kırtasiye muamelâtının tahfifi hakkın
da Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin takriri 
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29. — Devletin alâmeti mahsusasmı havi mes
kukât darbı hakkında icraî bir karar itasına dair 
tezkere ve Encümen mazbatası 

30. — Meclisi İdare âzalarının vergi kaydı 
hakkında teklifi kanunî ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası 

31. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası 

32. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
140 ncı maddesinin tefsirine dair tezkere ve en
cümen mazbatası 

33. — Rüsumu Belediye Kanununun 24 ncü 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası 

34. — Belediye Kanununun 19 ncu maddesi
nin tefsiri hakkında tezkere ve encümen mazba
tası 

35. — Şirketlerde Türkçe istimali hakkında 
teklifi kanunî ve şayanı müzakere olmadığına 
tezkere ve encümen mazfba/tası 

36. — Şûrayı Devletçe 16 Marttan sonra ve
rilen kararlar hakkındaki (4/30) numaralı Me
murini Muhakemat Encümeni Riyasetinin tez
keresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

37. — Düyunu Umumiye kadrosunun hemen 
tesbitine bir karar itasına dair Lâzistan Mebusu 
Ekrem Beyin (4/102) numaralı takriri 

38. — Darülfünun müderrisliği ile mebuslu
ğun içtimai hakkında bir karar verilmesine dair 
Saruhan Mebusu Vâsıf Beyle refiklerinin 
(4/100) numaralı takriri 

39. — Ordulardaki fazla hayvanatın muhta-
cîni zürraa tevzii hakkında İstanbul Mebusu Ali 
Rıza Beyin (2/59) numaralı teklifi kanunîsinin 
esasen temin edilmiş bulunduğu cihetle yeniden 
kanunu mahsus tanzimine mahal görülmediğine 
ve ancak vesaiti nakliyeye ait mazbataların da 
Tekâlifi Milliye mazbataları misillû nakit ma
kamında kabulüne dair Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 

40. — Diyarbekir - Muş arası ve Erzurum -
Hınıs - Muş arası yollarının inşası ve tasviben 
Nafıa Vekâletine havalesi temenniyatma dair 
Siird Mebusu Halil Hulki Efendi ve rüfekası-
nın (4/97) numaralı takriri 

41. — İstihlâk Resmi Kanununun tefsiri ve 
ipeği havi mensucatın Gümrük Resmi hakların
da (2/62) ve (3/109) numaralı teklifi kanunî 
ve tezkereye Kavanîn ve Muvazenei Maliye en
cümenleri mazbataları 

42. — Konya Darüleytamı için tahsisat itası 
hakkında (4/88) ve (2/153) numaralı teklifi, ka
nunî ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

43. — Mütarekeyi mütaakıp hizmete alman 
mütekaidin hakkında (2/21) numaralı teklifi ka
nunî ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

~tı« ı««ftmıj»ı * » 


