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B Î R I N C Î C E L S E 
Açılma saati : Z. S. 2,30 

RBÎS — Reisisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Muhiddin Baha Bey (Bursa) 

BEİS — Efendim, celseyi açıyorum. Zaptı 
sabıkı kıraat edelim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
(Zaptı sabık hulâsası Kâtip Haydar Bey ta-

rai'mdan okundu.) 
Birinci Celse 

Birinci celse saat 2,5 sonrada Mustafa Kemal Pş. 
Hazretlerinin tahtı Riyasetlerinde inikadederek zabtı 
sabık hulâsası kıraat ve Atebei Seniyei Hazreti Hilâ-
fetpe nahiye arz ve takdim edilecek telgraf namenin Di
vanı Riyasetçe tanzim ve keşidesi takarrür ettiği hal
de hulâsada Divanı Riyaset tasrih edilmediği beyan 
edilmesi üzerine olveçhile tashih edilmesi suretiyle 
kabul edildi. Badehu Trabzon Müdafaai Hukuk Reisi 
Ahmed imzasiyle mevrut ve Blücistan ile Sina kabai-
linin ve Afganistan'ın müştereken İngiltere'ye ilânı 
harb ve yedi fırkalık bir kuvvetini münhezim ettikle
rini ve Hindistan'daki İslamların İngilizlere bir nota 
vererek mutalebatı mahzada bulunduklarını nâtık 
telgrafname ile Kâzım Karabekir Pş. Hazretlerinin 
Azerbaycan Kabinesinin sukut ederek yeni kabinenin 
Müsavat fırkasında Mehmed Hasan tarafından teşkil 
ve bu Hükümete bütün fırkalar tarafından müzaheret 
edileceğine dair olan telgrafnamesi alkışlarla kıraat 
edildi. Badehu Reis Pş. Hazretlerinin şimdi gelecek 
olan trenle Harbiye Nazırı esbakı Fevzi Pş. Hazret
lerinin muvasalet edecekleri cehetle bir heyeti istik-
baliye izamı teklifi üzerine hep birlikte istikbale 
gidilmek üzere celsenin bir saat tatili takarrür 
ederek saat üç sonrada birinci celseye hitam verildi. 

İkinci Celse 
Saat dört sonrada ikinci celse Reis Mustafa Kemal 

Pş. Hazretlerinin tahtı Riyasetlerinde küşadedildi. Aza
yı kiramdan üç dört zattan mürekkep bir heyet inti-
habiyle Makam Hilâfet ve Saltanata izamı esbabı
nın istikmali ve bu heyet marifetiyle Süddei Seniyei 
Hazreti Hilâfetpenahiye millet namına maruzatı lâ-
zimede bulunulması teklifini natık olarak Çelebi 
Efendi Hazretlerinin takriri kıraat olunması üzerine 
Erzurum Mebusu Celâleddin Arif Beyefendi söz ala
rak henüz darülhilâfeden teşrif buyurmuş olan Fevzi 
Pş. Hazretleri İstanbul'da ahval ve hâdisata dair mü-
şahedat ve mütalâa tını beyan buyurdukları takdirde 
vaziyet tevazzuh edeceği ve ona göre bir karar itti
haz edilebileceği cihetle müşarünileyhden rica edil

mesi teklif edilmiş ve teklifi vâki müttefikan kabul 
olunmuştur. Bunu mütaakıp Fevzi Pş. Hazretleri kür
sü hitabete gelerek âzayi kiram tarafından hakların
da gösterilen asarı hüsnü kabul ve teveccühe teşek
kür ve kendisini sînei millette gördüğünden dolayı 
Cenabı Hakka hamdeyledikten sonra Makam Salta
nat ve hilâfetin düşmanlar tarafından işgal edildiği 
günden itibaren müfarekatleri gününe kadar meşhut 
ve nıesmuları olduğu vakayii zikir ve beyan etmiş ve 
beyanatı vakıanın tabı ve neşri alkışlarla ve müt
tefikan karargir olmuştur. Bu beyanat üzerine Çelebi 
Efendi Hazretleri ta* lirlerini geri almışlardır. Ba
dehu tebrikâtı ve tezahüratı natık mahalli muhtelife-
den mevrut telgraf namelerin listesi okunarak cevap
lar yazılması ve Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi 
Efendinin rahatsızlığına mebni talebeylediği on beş 
gün mezuniyetinin kabulü karargir oldu. Bir Umuru 
irşadiye Şubesi teşkili hakkındaki Şeyh Servet Efen
di (Bursa) nın takriri müzakere ve müzakerenin ki
fayetine karar verilerek on dakika teneffüs edilmek 
üzere saat beş sonrada ikinci celseye nihayet ve
rildi. 

Üçüncü Celse 
Üçüncü celse badezzeval saat beşi çeyrek geçe Reis 

Mustafa Kemal Pş. Hazretlerinin tahtı Riyasetlerinde 
inikadeyledi. Birinci Reisvekilliği iie Mazbata Encü
meni riyasetinde bulunduklarından Lâyiha Encümeni 
âzalığmdan istifasının kabulünü natık Çelebi Efendi 
Hazretlerinin takriri kabul edilmesi üzerine inhilâl 
eden âzalığa Mustafa Kemal Pş. Hazretlerinin dâhil 
olmalariyle reye vaz'ı, Karahisarı Sahib Mebusu Hu
lusi ve iki refikinin takriri müttefikan kabul edildi. 
Badehu ruznamede dâhil bulunan lâyihai kanuniyenin 
müzakeresiyle mütehassıs encümenler intihabı maddele
rinden evvelemirde encümenler intihabının icrası ka
rargir olarak Şer'iye ve Evkaf, Hariciye, Maarif, Ad
liye ve Mezahib, Dahiliye ve Emniyeti Umumiye ve 
Posta ve Telgraf, Maliye ve Rüsumat, Ticaret ve Zi
raat ve Orman ve Maadin ve Umuru İktisadiye^ Mü
dafaai Milliye, Nafıa, İrşat, Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye namlariyle on bir encümen intihabı esasen 
takarrür ettiği ve rüfekayi kiram yekdiğerini tanı
madıklarından encümenlere arzuyu zati ile ve ihtisasa 
göre duhul esasının kabulü teklifini natık Muhiddin 
Baha Bey (Bursa) ıım takriri müttefikan kabul olun
duğu ve ancak encümen âzalarının tahdidi teklifi ka
bul edilmediğinden âzayi mevcudenin esamisi okuna-
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rak ihtisaslarına göre encümenlere tefrikine başla
nıldı. Bu esnada Harbiye Nâzın Sabıkı Fevzi Pş. 
Hazretleri (Gekbuze) âzalığma intihabedilmiş ise de 
vaziyetin ademimüsaadesine mebni mazbatasının 
celbi kabil olamadığına dair olan Heyeti Temsiliye 
Riyaseti Celilesinin tezkeresi kıraat ve müşarünileyh 
Fevzi Pş. Hazretlerinin âzalığı müttefikan kabul 
edildi. Badehu Encümen âzası takririne devam ve 
ikmal edildi. Om mütaakıp hiyaneti vataniye lâyihai 
kanuniyesinin müzakeresine başlanarak tadil takrir
leri kıraat olunarak müzakerenin kifayeti ve on da
kika teneffüs edilmek üzere celsenin tatili karargir 
olarak badezzeval saat altıya çeyrek kala üçüncü 
celseye hitam verildi. 

Dördüncü Celse 
Dördüncü celse badezzeval saat altıda Reisi Sani 

Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı riyasetinde kuşat 
ve hiyaneti vataniye lâyihai kanuniyesi müzakeresine 
devam edildi. Birinci maddenin tadil teklifini nâtık 
takrirlerden Necib Bey (Ertuğrul), Süleyman Necati 
Bey (Erzurum), Rasim Bey (Sivas) ve rüfekası 
Müfid Efendi (Kırşehir) ve rüfekasının Haşim Bey 
(Çorum), Halil Efendi (Karahisar) m takrirleri red-
dolunarak Mehmed Şükrü Bey (Karahisar) m takri-
rindeki tekliflerinden yalnız (Saltanat) kelimesinin 
maddedeki (Hilâfet) kelimesine terdifi ve Refik 
Şevket Bey (Saruhan) in takririndeki tekliflerinden 
kanunun isminin (Hiyaneti Vataniye Kanunu) tesmi
ye olunması fıkraları kabul olunarak fıkaratı sairesi 
red ve birinci maddei kanuniye tadilen kabul edildi. 
İkinci maddenin müzakeresine devam edilerek Mus
tafa Kemal Bey (Ertuğrul), Mustafa Taki Efendi 
(Sivas) m tadil teklifini nâtık takrirleri red ve Refik 
Şevket Bey (Saruhan) in ikinci maddenin (Bilfiil hi
yaneti vataniyede bulunanlar şaiben idam olunur. 
Fer'an zimethal olanlar ile Müteşebbisler Kanunu ce
zanın kırk beş ve kırk altıncı maddeleri mucibince 
tecziye olunurlar) suretinde tadilini nâtık takriri ka
bul edlimesi üzerine diğer tadil takrirleri reye vaz'e-
dilmedi. Kuvayi tedibiye müfrezesinin Nallıhan'a gir
diğine dair olan telgrafname okunarak malûmat.hâ-
sıl edildi. Badehu üçüncü maddenin kıraat ve müza
keresine iptidar edilmiş ise de Meclisde ekseriyet kal
madığından yarın ezanî saat altı buçukta içtima edi
leceği ve ruznamei müzakeratm evrakı varide ile lâ
yihai kanuniye müzakeresinden ibaret bulunduğu ta
rafı riyasetten tebliğ edilerek celseye nihayet verildi. 

R E İ S — Zabı t h a k k ı n d a söz söylemek isti-
yenler va r mı? 

Î S M A Î L F Â Z I L Pş. (Yozgad) — Müudere-
eatı h a k k ı n d a söyliyeeek sözüm yoktur . Yalnız 
zabıt hulâsasını mutavvel görüyorum, biraz da
ha mücmel olursa muvaf ık t ı r zannederim. 

R E İ S — Bu zabıt şekli kabul buyuru luyo r 
mu? (îyi , iyidir sesleri) 

İ S M A İ L . Ş Ü K R Ü Ef. (Karaûıisarı Salıib) — 
Kavlen veya fiilen... 

K Â T Î P H A Y D A R B. (Kütahya) — Henüz 
kanun kabul edilmedi. 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisar ı Sahib) 
— Zabı t uzun değil, yalnız «veya» kelimesi 
konulacak. 

R E Î S — Doğru, doğru «veya fiilen». 
İsmail Fâzı l Paşa Hazret ler in in teklifi kabul 

buyuru luyor mu? Zapt ın daha kısa olması... 
(Muvafıiktır efendim sesleri) 
R E Î S — Maksa t anlaşılmadı, ekseriyet yok, 

demek k i alâhal ihi kalacak. . . 
Peki efendim, okunan zabıt tadi len kabul bu

yu ru luyor mu efendim? El ler ka lks ın rica ede
rim. (El ler ka lkar ) . . . Kabu l edildi efendim. 

Şimdi efendim, evrakı var ideyi okuyacağız : 

4. — MUHTELİF EVRAK, 

1. — Meclisin küşadı münasebetiyle muhtelif 
mahallerden mevrut tebrik telgraflar t 

K Â T Î P H A Y D A R B. — Efendim, tebrik tel
grafları var. (Okumaya beşlandı) : 

Niğde On 'Birinci F ı rka Kumandanı Mehmed 
Arif Bey, Diyarbekir 'de Beşinci F ı rka Murahha
sı On Dördüncü Alayın Müftüsü Möhmed Şevki 
Efendi, Sivrihisar Kaymakamı Refet Bey, Ca-
nik Mutasarr ıf ı Cevdet Bey, Edremi t Müdafaai 
Hukuk Reisi Muammer Bey, îzmir Şimal cephe
leri Umum Kumandan Vekili Miralay Avni Bey, 
Karesi Mutasarr ı f ı îzzet Bey, Çekirge Ahzı As
ker Şubesi Reisi Miralay Alımed Kemal Bey, Ma-
raş Ermeni Katolik Murahhası Serpiskopos Er i -
yaryan, Ermeni Murahhas ı . Serrabip Haçadur 
Dergazaryan, Protes tan Reisi Ruhanisi Abraham-
yan, Mesudiye Müdafaai Hukuk Reisi Sami Bey, 

' Silvan Müdafaai H u k u k Cemiyeti Reisi Abdür-
rahman Bey, Kulb Kaymakam Vekili Hamdi 
Bey, Müdafaai Milliye Heyeti î da r e Reisi Müftü 
Mehmed Efendi, Siird İkinci F ı rka Kumandanı 
Akif Bey, An ta lya 'da Türk Millî Şirketi Müdü
rü Nur i Bey ve on altı refiki beyler. 

R E Î S — Bunlara , Divanı Riyaset taraf ından 
lâzımgelen teşekkürler yazılır efendim. (Hay, 
hay sesleri) 

2. — Ağnam Resminin tenzilinden dolayı İş
kili}) Müdafaai Hukuk Cemiyeti Riyasetinin te
şekkür telgrafı 

K Â T Î P H A Y D A R B. — Efendim, İski l ip ' ten 
de bir telgraf vardır . 

(Kât ip H a y d a r Bey gelen telgrafı okumaya 
başladı) : 

İstiklâli vatan ve istiklâli millet uğrunda bü
tün şahameti ırkıyesini izhar eden ve bu uğur
da hunu hamiyetini vatanına işarı şeref bilen 
Muhterem Vükelâmızın, Anka ra ' da akdolunan o 
Şûrayı muazzamın, daha resmi küşadmda mille
t in zaruret ler ini nazarı dikkate alarak Ağnam 
Resmini tenzil edişi milletin ruhundan doğan ve 
her an büyüyen it imadı tetviç. ve sü rü rünü teş-
didetmiştir. Bilvesile İskilip kazası Büyük Mil-
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let Meclisini alkışlar ve selâmlar. 

İskilip Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi 
Necmeddin 

(Nereden, sesleri). 

KÂTİP HAYDAR B. — İskilip'ten... 
BÎR MEBUS — imza kimin? 
KÂTİP HAYDAR B. — Müalftiaai Hukuk

tan, efendim. 

2. — TEKLİFLER 
1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, Müs

kiratın men'i hakkındaki teklifi kanunisi (2/4) 

REİS — Bâzı teklifler var, efendim. 
KÂTÎP HAYDAR B. (Kütahya) ^ - Efen

dim, Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey tarafından 
bir lâyihai kanuniye teklif ediliyor. 

Dinî mübinimizce, tahrim edilmiş olan işre
tin halkımız arasında taammümü istimalinden 
tevellüdeden fenalıklar, felâketler, tadadedile-
miyecek derecede çok mühlik ve muhriptir. 
Salik bulundukları din, menetmediği halde mil
letini bu beliyei uzmadan bir kanunu mahsus 
kurtarmış olan Cemahiri Müttehidei Amerika 
Hükümeti, cidden takdire ve nümunei imtisal 
olmaya lâyiktır. Cehaleti arnikası hasebiyle içki 
hususunda hâd ve hudut bilmiyen, binaenaleyh, 
herdem hanümansuz felâketlere duçar olan mem
leketimiz halkını bu müthiş belâdan kurtarmak 
için âtideki mevaddın kanun şeklinde kabulünü 
teklif eylerim. 

MADDE 1. — Memaliki Osmaniyede her nevi 
müskiratın imal, ithal, füruht ve istimali sureti 
katiyede memnudur. 

MADDE 2. — Müskirat imal, ithal ve fü
ruht edenler nezdinde yakalanacak olan müski
ratın beher kıyesi için elli lira cezayi nakdî alı
nır ve mevcut müskirat müsadere olunur. 

MADDE 3. — îşret ettiği görülenler, ya, 
haddi şer'î ile tedibolunur veyahut elli liradan 
iki yüz elli liraya kadar cezayi nakdîye mahkûm 
edilir. (Bravo... sadaları). 

MADDE 4. — Bu kanunun tasdik ve neşriyle 
beraber mevcut içkiler müsadere ve imha edilir. 

MADDE 5. — Bu kanun tarihi neşrinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 6. — Bu kanunun icrayi ahkâmına, 
bilûmum zabıtai mülkiye ve adliye ve mehakimi 
nizamiye memurdur. 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Lâyiha Encümenine... 

REÎS — Zannederim ki, encümenler, teşek
kül etmiştir. Encümenlere gönderelim, efendim. 
(Muvafık, sadaları). 

Evvelâ bunu, Adliye, Maliye, Sıhhiye encü
menlerine havale edelim. 

SAĞDAN BİR MEBUS — Umuru Seriye 
de teşekkül etmiştir, onunla da alâkası var. 

SOLDAN BİR MEBUS — Lâyiha Encüme
nine gitmek icabetmez. 

SABRI B. (Kastamonu) —Müstaceliyet ka-
rariyle gönderelim, ehemmiyetlidir. 

REİS — Müstaceliyet kararını kabul buyu
ruyor musunuz!. Kabul edenler... Ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar). O halde Adliye, Maliye, 
Sıhhiye ve Şer'iye encümenlerine havale ediyo
ruz. 

3. — TAKRİRLER 

1. — Ankara Mebusu Şemseddin Efendi ile 
arkadaşlarının, mebusların yemin etmelerine ve 
yemin suretine dair takriri 

REÎS — Efendim, rüfekadan bâzıları, âzayi 
muhteremenin ifayi vazife edebilmesi için yemin 
etmelerini muvafık görüyorlar. Bunun için de 
bâzı yemin sureti teklif ediyorlar. 

Riyaseti Celileye 
(Makamı muallâyi hilâfet ve zatî akdesi 

hazreti padişahi ile vatanın istiklâl ve istihlâsm-
dan ve âmâli meşruai millîye dairesinde hareke
tinden başka bir gaye takibetmiyeceğime ve bu 
Mecliste hiçbir fırka ve zümrei siyasiyenin efkâr 
ve amaline hadim olmıyacağıma) suretinde Âza
yi Kiramın tahliflerini teklif eyleriz. 

Yozgad Kırşehir Ankara 
Hulusi Müfid Şemseddin 

REÎS — Diğer bir takrir... Afyon Karahisar 
âzasından Şükrü Bey tarafından veriliyor. 

2. — Karahisarı Sahib Mebusu Şükrü Beyin, 
mebusların yemin şekline dair takriri. 

(Makamı Saltanat ve Hilâfeti Kübraya ve 
vatana sadakate ademiriayetten ve millet tara
fından uhdeme tevdi kılman vazifei mebusiyet 
ve rekâleti milletin nef'i aleyhine istimalden 
tevakki ile vatan ve istiklâlimizin tahlis ve mu
hafazasına ve memlekette kavanini hâkim kıl
maya bilâemeli hususi azim ve iman ile çalış
maktan fariğ olmıyacağıma ve bunların hilafın
dan mücanebet eylemiyeceğime vallahi billahi). 

Salâhiyeti fevkalâde ile bu kere millet tara
fından intihabedilen mebus arkadaşlarımızla ev
velce intihabedilip İstanbul'un işgali üzerine 
istanbul'dan firar ile buraya gelen milletvekil
lerinin balâdaki yemin ile tahliflerinden sonra 
işe mübaşeret edilmesini teklif ederim. 

(Mezkûr takrirdeki sureti yemin okunurken) 
SAĞDAN BlR MEBUS — Pek uzun.... 
RElS — Müsaade buyurursanız, kavanini 

esasiye ile iştigal eden Lâyiha Encümenimiz var, 
oraya havale edelim. Onlar bu ciheti tetkik et
sinler ve Meclisi Âlinize bildirsinler. (Muvafık, 
sadaları). 
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İSMAİL FÂZIL Bş. (Yozgad) — Esasen bir 

takımımız İstanbul'da yemin ettik de geldik, 
tekrar yemine hacet var mıdır? Zannederim ki, 
hiçbirimizin... (Kürsüye sesleri) vicdanımızdan 
şüphemiz yoktur. 

SABRt B. (Kastamonu) — Yeni gelenler için 
lüzumu vardır. 

ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Yenisi eskisi 
yok.... 

REİS — Encümen tetkik eder, lüzumu olup 
olmadığını ve lüzumu varsa ne suretle olacağını 
kararlaştırır (Gürültüler). Encümene havale 
edilmiş ve mesele bitmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Karahisarı Sahih Mebusu Mehmed Şük
rü Beyin, Hıyaneti vataniyeye ceza tâyini hak
kındaki teklifi kanunisi (2/2) 

REİS — Efendim, Hiyaneti, Vataniye Kanu
nunun müzakeresine ibtidar ediyoruz. Üçüncü 
maddede kalmıştık. (Soldan, gürültüler). 

(Hiyaneti Vataniye Kanununun üçüncü mad
desi okunur). 

MADDE 3. — Kavli veya tahrirî surette mu
halefet ve ifsadatta bulunanlar muvakaten kü
reğe konulur. 

NEŞET B. (Kângırı) — Efendim, bu madde
de kavli veya tahrirî surette muhalefette bulu
nanlar muvakkaten küreğe konulur, deniliyor. 
Halbuki tahrirî kelimesiyle burada hiyaneti har
biye cürmünden başka bir cürüm gibi telâkki et
memiz icabediyor. Çünkü birinci maddede iha
neti harbiyeyi tarif ettiğimiz vakitte haini vatan 
tesmiye ediyorduk (Gürültüler). Müsaade buyu
run, Millet Meclisinin meşruiyetine isyanı muta-
zammm kavlen veya fiilen muhalefet veya ifsa
datta bulunmak... Şu tarif efradını cami, ağya
rını mâni olamıyor. Binaenaleyh bu tahrirî ke
limesini burada kaydetmemiz icabederse, yani 
buraya kavlen veya fiilen veya tahriren gelirse, 
evvelemirde hiyaneti vataniyeyi adam akıllı ta
rifimiz icabeder. Bundan maada fiilen veya tah
riren kelimesini de ilâve etmemiz lâzımdır. Mu
halefet veya ifsadat suveri saire ile de olabilir. 
Meselâ, resim suretiyle, karikatür suretiyle 
(Handeler, gürültüler). 

REİS — Devam, devam... 
NEŞET B. (Kângırı) Devamla — Karikatör 

suretiyle de olabilir (O. O. Maşaallah sesleri). 
İfsadat yalnız fiilen ve kavlen veyahut tahriren 
olmaz, suveri saire ile de olabilir. Bu itibarla 
suveri saire ile ifsadatta bulunan kimseler için 
aynı zamanda (Suveri saire) cümlesini de ilâve 
etmemiz icabeder. Bir tahriki fiilîye müncer 
olur. Bir tahriki fiilîye müncer olduktan sonra 
bu madde bir dereceye kadar noksan görülüyor. 
Veya tahrir veya suveri saire ile bir teşvik dola-

yısiyle hiyaneti vataniyede bulunan eşhas idam 
ve küreğe konulabilirse de, bunların ifsadatı ola
bilir ki, tahriki fiilîye müncer olduğu halde idam 
ve fiilen hiyaneti vataniyede bulunan eşhas mu
vakkaten küreğe konmuş olur. Binaenaleyh cü
rüm ile ceza arasında bir nispeti âdile yoktur. 
Onun için bu madde bu suretle yani, kavlî ve
ya tahrirî veya suveri saire ile ifsadatta bulu
nanlar muvakkaten küreğe konulur, ancak bu 
suretle kavlî ve tahrirî veya suveri saire ile 
ifsadatta bulunanların işbu hareketleri bir tah
riki fiilîye sebebiyet verdiğinde bu gibiler hak
kında «Hiyaneti vataniyede bulunduğu addedi
lerek idam olunurfar.» Fıkrasının ilâvesini tek
lif ediyorum. 

REİS — Efendim, bir takrir yazarsınız. 
Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Bu üçüncü 

madde kavlî veya fiilî, kavlî veya tahrirî bir su
rette muhalefet ve ifsadatta bulunanlar, alelit-
lak zikrediliyor. Kavlî veya fiilî muhalefet ve 
ifsadat ne demektir? Meclis her neye karar ve
rirse; ona muhalefet olduğu kanun delaletiyle 
anlaşılırsa... Meclisin hangi mukarreratma ? Me
selâ; Meclis altı buçukta veya yedi buçukta 
toplanmaya karar vermiş, buna itiraz eden, yi
ne küreğe mi gidiyor. Bu mutlaka tasrih edil
melidir. Tahrirî muhalefetin ne demek olduğu 
açıktan açığa yazılmalıdır. Çünkü biliyoruz ki, 
böyle şeylerde gayet sarahat lâzımdır ve ka
zalı bir şeydir, ceza veriliyor. Muvakkat kürek 
kolay bir şey değildir. Sonra bendenizden ev
vel söyliyen arkadaşımın ifadatına da kısmen 
iştirak ediyorum. Hiyaneti vataniyeyi daha zi
yade tasrih etmeli ve hiyaneti vataniyeden do
layı ise, o suretle tasrih edilmeli. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
üçüncü madde her halde pek mutlak yazılmak 
itibariyle de birçok ifsadat ve tezvirata ve ahzı 
intikama vasıta olacaktır. Halbuki bizim mevki-
miz intikam aleti olmaktan ziyade, mürtekibi 
cürüm olanlara lâyık oldukları cezayi vermekten 
ibarettir. 

Kavlî ve tahrirî keyfiyetleri sureti sariha-
da tâyin ve tesbit edilmezse arz ettiğim mahzur 
husule gelecektir. Kavlî; bir kürsüye çıkarak 
vâız olabilir. Meydanda bir iskemlenin üzerine 
çıkarak bir nutuk, bir hitabe olabilir veyaht 
birer birer dolaşarak (Haberin var mı yahu) 
şeklinde izahat ve tahrikat suretiyle de olabilir. 
Sonra tahrirî; mektup şeklinde, kitap şeklinde, 
risale, karikatür şeklinde olabilir. Binaenaleyh, 
bendeniz bu, kavli sözünü evvelâ hitabet ve 
meviza suretiyle alenen veya muhtelif zamanlarda 
muhle!:i: şahsiyetleri sırren veyahut her hangi 
bir şekilde olursa olsun tahriren^ hiyaneti vata
niye cürmüne teşvik ve tahrik edenler (Hıya
neti vataniye cürmüne ki, o cürüm birinci madde
de musarrahtır) küreğe konulur, suretinde işbu 
maddenin tasrih ve tadilini teklif ediyorum ve 
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bu hususta da bir takrir veriyorum. (Muvafık 
sadaları) 

BEİS — Başka söyliyecek var mıdır? 
Takriri lütfeder misiniz efendim? (Refik Şev

ket Beyin takriri Kâtip Haydar Bey tarafından 
okundu.) 

Riyaseti Al iyeye 
Hiyaneti vataniye Kanununun üçüncü madde

sinde muharrer (kavlî) ve (tahrirî) tâbirleri pek 
mutlak ve binaenaleyh tatbiki esnasında birçok 
yanlışlıklara sebebiyet verecek surette muhar
rer olduğu iein şekli âtide tadilini teklif ederim : 

MADDE 3. — Mecmai nâsta vaiz ve hitabet 
suretiyle alenen veya ezminei muhtelifede eşhası 
muhtelifeyi suren ve kavlen veyahut kitap, ga
zete, resail, kroki, mektup gibi vesait ile tahri
ren hiyaneti vataniye cürmünü irtikâbodenler 
muvakkaten küreğe konulurlar. 

Saruhan 
Refik Şevket 

REİS — Encümenden Abdülkadir Kemali 
Bey! Kabul ediyor musunuz? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kasta moım 
— Bu şekilde Refik Şevket Beyin takririni ka
bul ediyoruz. 

REİS — Peki efendim, 'başka takrirler de var, 
onları da okuyunuz. 

(Kâtip Haydar Bey Karahisar Mebusu Halil 
Hilmi Beyin takririni okudu.) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hiyaneti vataniye Kanununun üçüncü mad

desi encümenin maksadını ifadeye gayri kâfidir. 
Çünkü ikinci maddede «bilfiil hiyaneti vatani-

yede bulunanlardan bahsedilmiş olmasına ve bir 
heyeti fesadiyenin kavlen, kalemen çalışanların
dan olup maddei fesada fiilen iştiraklari olmadığı 
halde bu gibilerin birinci maddeye tevfikan tec
ziye edileceği söyleniyor. Bundan dolayı üçün
cü maddenin maksadı lâyıkiyle izah edebilmesi 
için (ifsadatta) kelimesinden sonra (bulunup da 
asarı fiiliyesini meydana ç.ıkaramıyanlar ve ke
za! ik ikinci madde muci'bince bilfiil hiyaneti 
vataniyede bulunanlardan imkânı ' mukavemet 
ve muhalefetleri meslübolmaksızm kendiliklerin
den arzı dehalet edenler) ibaresinin ilâvesiyle 
maddenin t adil en kabulünü arz eylerim. ' -

Karahisarı Sahib 
Halil Hilmi 

REİS — Başka takrirler de var. Onlar da 
okunsun. 

(Bolu Mebusu Nuri Beyin takriri Kâtip Hay
dar Bey tarafından okundu.) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hiyaneti vataniye kanunu lâyihasının üçün

cü maddesinin berveçhi âti kabulünü teklif ede
rim. 

Madde 3. — Bililtizam memer ve mecmai nâs 
olan mahallerde ve kıtaatı askeriye arasında 
kavlî veya tahrirî muhalefet ve ifsadatta bulu
nanlar muvakkaten küreğe konulur. 

Bolu 
Nuri 

(Sivas Mebusu Taki Efendinin takriri Kâtip 
Haydar Bey tarafından okunur.) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
üçüncü madde tamamen zaittir. (Bravo ses

leri) Çünkü muhalefet ve isfadat bilfiil ise idam 
olunacağı ve fer'an zimefhal olmak ise derecatı-
na göre kırk beşinci madde mucibince tecziye 
olunacakları ikinci maddede musarrahtır. Tek
rar bir madde ilâvesine lüzum yoktur. Binaen
aleyh üçüncü maddenin tamamen tayyedil meşini 
teklif ederim. 

Sivas 
Mustafa Taki 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Çok doğru.. 
REİS — Encümenin bu baptaki fikrini ala-

1 im, bakalım nt; diyorlar. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim encümen namına Refik Şevket Be
yin teklifini kabul etmiştik, ayrıca bir şey söy
lemeye lüzum yoktur. (Kavlî veya tahrirî bir 
surette muhalefette bulunanlar küreğe konulur.) 
şeklinde maddeyi yazmaktan maksadımız, mu
halefetin kevlen veya tahriren olacağına göre
dir ve kavil tahrir kelimelerinin mânaları şü
mullü olduğu içindir. Konferans vermek, nu
tuk iradetmek, kahvelerde söz söylemek, mev-
izalarda bulunmak suretinde tasriha lüzum gör
medik, mutlak ve umumi olarak zikrettik, Re
fik Şevket Beyin takriri kalbul edildiği takdir
de (kavlî) kısmı noktai nazarımıza göre, fakat 
tef siren kabul edilmiş olur. (Tahrirî) için ise 
ayrıca tasrih ve tefsire lüzum yoktur; kazete-
lerle neşriyatta bulunmak, yafta yapıştırmak 
gibi hususatı (tahrirî) kelimesi ifade edeceği 
için onun. aynen kalması daha muvafıktır. Bir 
kelime ile ifadesi kabil iken birçok kelimeler 
ile ifade etmekte mâna görmüyorum. Binaen
aleyh Refik Şevket Beyin (kavlî) hakkındaki 
noktai nazarını kabul ediyoruz. (Tahrirî) hak
kındaki tefsirati; yalnız (tahrirî) kelimesi he
yeti umumiyesini ifade edeceği için aynen kal
masını istiyoruz 

REİS — Tay hakkında fikriniz nedir? 
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) 

Tay teklifini reye koyalım. (Gürültüler) 
ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 

Devamla — Bir teklif daha var .- Sivas Mebusu 
tarafından, muhalefet ve isfadat 'bilfiil ise, idam 
olunacağı ve fer'an zimeühal olmak ise dereca-, 
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tına göre /kırk 'beşinci madde mucibince tecziye 
olunacakları ikinci maddede 'musarrah iken ay
rıca bir madde ilâvesine lüzum yok: diyorlar. 
Bilfiil hiyaneti vataniyede bulunanlar hakkın
daki noktai nazarımızı dün izalh etmiştik, bu 
surette Meclise muhalefette bulunacaklar dere
celere ayrılır, birinci derecenin cezası idamdır. 
Diğeri ona tebaan hareket ettiği için cezası kırk 
beşinci maddeye tevfikan olur. öyle vaziyet 
karşısında kalınabilir iki, bilfiil 'hiyaneti vata
niye şeklinde olmaz. Meclisçe ittihaz edilecek 
(bir kararı her hangi 'salâhdyettar bir adam kav-
len reddeder. O suretle bir tesir yapmak ister, 
meselâ; bir. vali (buraca ittihaz edilen bir karar 
kendisine telbliğ 'edildiği zaman meclitei idare 
arasında veyahut Ibâzı 'kimseler yanında bunun 
kıymetini düşürecek kaıvlen bir söz Söylerse ee-
ıza görmemeli midir? Görecek ise idam mı edil
melidir? 

Dr. ADNAN B. (istanbul) — Neye dair? 
ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 

Devamla — Millet Meclisinin ittihaz ettiği bâ
zı «kararlara dair vali, memleketin yüksek mev
kiinde (bulunması 'hasebiyle tebellüğ ettiği mu-
karreratı işmizazia 'karşılarsa dahi halk üzerinde 
bir tesir yapar. Maksadımız, noktai nazarımıza 
doğru giderken, maniaları kırmaktır. Binaen
aleyh "bilfiil hiyaneti vataniyede (bulunanlara 
idam cezası verilirken, bundan daha aşağı dere
cede tolanları nıüşârik vaziyetinde 'değil de 'daha 
aşağı-vaziyette bulunanları (büsbütün cezasız (bı
rakmayı,, yahut 'onlara da idam tatbik etmeyi 
muvaifılkı âdil ve 'hakkaniyet bulmadık. Onlar 
için de Ibu maddeyi vaz ve binaenaleyh Ibu mad
denin aynen, kavli kısmının Refik Şevket Beyin 
buyurdukları ıgibi tefsiri ve '(tahrirî) nin de bü
tün yazılabilenleri şâmil bulunması itibariyle ay
nen hırakılmalsını teklif ediyorum. 

(Müzakere kâfi reye reye sesleri) 
REÎS — Müzakereyi kâfi «görenler ellerini 

kaldırsın. 
ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisan Sahih) — 

Müsaade buyurulur mu? 
REİS — Buyurun, efendim. 
ÎSMAÎL ŞÜKRÜ E'f. (Karahisan Sahih) — 

Bu madde (kavlen ve fiilen meviza iradı sure
tiyle) teklif 'olunuyor. (Asarı fesadiyesi bilfiil 
meydana çıkanlar hakkındadır) diye tasrih et
mek lâzımdır. Mutlak bir surette kabul olunur
sa hiçbir hoca bir camide, bir kürsüde va'zede-
mez. (Handerelr) Çünkü neşri din bütün bütün 
kalkar, doğrusu bu. Çünkü : Kavlen bir şey söy
ledi, burasını bir hoca bilmiyor. Burası bir mu-
karrerat ittihaz etmiş ve hocanın kürsüde söy
lediği şey mukarrerata muhalif imiş. »(Hande-
ler) Bunu küreğe mi koymalı? (Handeler) Rica 
ederim alay etmeyin, (Asarı fesadiyesi bilfiil 
meydana çıkanlar) diye tasrih edilsin. Zaten ca
milerde yapılan.... 

BÎR MEBUS — Zaten program ile mukay
yettir, talimatı mahsusa dahilindedir. 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisan Sahib) — 
Hürriyeti fikriye yok mudur? Hürriyeti içtihat 
yok mudur? Meşrutiyet ki, hürriyeti fikriyeyi 
veriyor, mademki, söz bendenizde, bu, hürriyeti 
fikriyeye dokunuyor. ıBunu alelacele kabul ekler
sek, meşrutiyetin bu esaslarını yıkmış 'oluruz. 
Esasen maksat, bilfiil asarı fesadiyesi görülen 
eşhası tediptir. Yoksa bundan maksat insanın 
hürriyeti efkârını takyit değildir. (Şüphe yok, 
sadaları) Bunu zannedersem hiçbiriniz kabul 
etmiyecektir. ('Şüphe yok sesleri) 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Dün Heyeti TJmumiyece kabul edilen birinci 
maddenin mündereeatı hilâfına camilerde, vaiz 
edecek bir hoca tasavvur etmiyorum. Binaen
aleyh bu mevzuubahis değildir ki, maddede tas
rih edilsin, bunun meşruiyeti aleyhinde mi söz 
söyliyecek... 

ŞEYH SERVET Ef. ('Bursa) — Madde tas
rih edilsin. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
Devamla — Müsaade buyurun efendim, (burada 
birinci madde münderecatını ayrıca tasriha lü
zum yok, madde 'musarrahtır. öyle bir hoca ta
savvur etmiyoruz. (Gürültüler) 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisan Sahib) — 
Mademki musarrahtır, reye koyunuz. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Müsaade buyurun efendim, birinci maddede; 
biz hâini vatanın kim olduğunu anlatıyoraz: Hâi
ni vatan bunlara denir diyoruz. Bunlar ya fiilen 
hâini vatandırlar veya kavlen veya "tahriren 
hâini vatandırlar. Kavlen hâini vatan olanlar 
memlekette propaganda yapmak veya aleni kon
feranslar vermek, yahut köylerde ifsadatta bu
lunmak şeklinde hareket edenlerdir, Refik Şev
ket Beyin teklifini kabul etmek suretiyle encü
men tasrihi kabul etmiştir. Tahrirî kısmına ge
lince; 'söylediğim gibi, tahrirî kelimesi umumi
yeti şâmildir. Ayrıca tasriha lüzum yoktur. Bi
rinci maddede gösterilen esasat hilâfına konfe
rans vermek bir hocanın hatırından, hayalinden 
geçmez. Esasen cami içerisinde mevzuubahsolan 
şeyler de başkadır. (Doğru, doğru sesleri) (Kâfi, 
kâfi sadaları) 

(Kâtip Haydar Bey Mustafa Takı Efendinin 
takririni tekrar okudu.) 

REÎS — Şimdi efendim, tay teklifini reye 
koyuyoruz... ('Gürültüler) Rica ederim müsaade 
buyurun, bu maddenin tayyına taraftar olanlar 
ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) '(Ekseriyet 
yok, akalliyet sadaları) Aksini reye koyuyorum. 
Tyyını kabul etmiyenler ellerini kaldırsınlar. 
(Eller kalkar) (Ekalliyet var saldaları) Tayye
dildi efendim. 
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Müsaade buyurun dördüncü madde okunu

yor dinliyelim, 
(Kâtip Haydar B. dördüncü maddeyi oku

du) : 

MADDE 4. — Hıyaneti vataniye cürmünün, 
faillerinin mercii muhakemesi ikaı cürüm edi
len mahaldeki bidayet ceza mahkemesidir. Ah
vali müstacele ve fevkalâdede mücrimin der
dest edildiği mahal mahkemesi de icrayi muha
keme ve itayı karara selâhiyettardır. 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Efendim, ge
çenlerde bu kanun bir takrir şeklinde verilmiş 
iken ve daha ondan evvel Beypazarı hâdisesi 
dolayısiyle bendeniz her halde iyi tetkik edilme
sini ve fakat yapılacak olan şiddetli tatbika
tın kanuni yapılmasını da istemiştim. Suiistimal 
karıştırılmamış bir şiddet, yoksa ara yerde bir
takım masumların, yahut vazifesini idrak ede* 
miyen birtakım kesanm suiistimali ile kanunun 
temin edeceği menfaat yerine mazarrat tesis 
ederek memleketin izmihilâli cihetine gidilmesi
ne taraftar değilim. Bundan dolayı dördüncü 
madde - ki usulü muhakeme kısmını teşkil edi
yor - hiçbir zaman alelıtlak bidayet ceza mah
kemesine tevdii doğru olamaz. Bidayet ceza mah
kemeleri kazalarda da vardır. Teşkilâtı henüz 
ikmal edilmediğinden lâalettayin bir kunduracı 
veya bir bakkal veyahut esnaftan biri oraya âza 
olmuştur. Eğer bu zatın eline idam cezası salâ
hiyetini veyahut idam cezasının tatbikini tevdi 
edersek, kabili temyiz olmamak üzere kabul edi
yoruz, artık onun anlıyamaması veyahut başka 
türlü vazifesini kullanması hasebiyle, hürriyeti 
haksız yere selbedilmiş olan her hangi bir fer
din, bir dakikada selbedilmiş olan hakkı hürri
yetini biz bütün heyeti mecmuamız iadeye muk
tedir olamayız. Onun için katiyen böyle bidaye
ti cezaya, alelıtlak bidayet ceza mahkemelerine 
verilmesi doğru değildir. Onun için bendeniz şu 
tarzda bir ibarenin ilâvesini istiyorum: «Hiya-
neti vataniye cürmünün faillerinin, mercii mu
hakemesi ikaı cürüm edilen mahalle en yakın 
olan liva bidayet ceza mahkemesidir, ahvali 
müstacele ve fevkalâde dolayısiyle mücrimin 
derdest edildiği mahal liva bidayet mahkemesi 
de icrayı muhakeme ve itayı reye salâhiycttar-
dır», tarzında yapılacak olursa bu mahzur ber
taraf edilmiş olur; olmadığı takdirde şu mille
te edeceği, zarar, bundan edilecek istifadeden 
fazladır. (Muvafık, sadaları) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, benden evvel, bu kürsüyü işgal eden 
arkadaşım, mücrimin mensubolduğu bidayet 
ceza mahkemesinde değil, istinaf mahkemesinde 
bakılmasını teklif ediyor, (istinaf değil, liva, sa
daları) Yahut liva... Bu teklifi tetkik etmek 
isterim. Gerek liva bidayet mahkemesinde, ge
rek vilâyette müteşekkil istinaf cezada bakılma

sı teklifini tetkik etmek isterim. Malûmu âliniz 
bu kanunun vaz'mdan maksadımız, süratle tec
ziyedir. Eğer bu kanundaki sürati öldürecek 
olursak bu kanunun vazîndan beklemiş oldu
ğumuz maksadı fevtetmiş oluruz. Bunu kabul 
ettiğimizden itibaren bu maksat fevt olmuş 
olur. Çünkü, bâzı yerler vardır ki, merkezi liva
ya, merkezi vilâyete üç, dört gün buüd ve me
safededir. Üç, dört gün buüd ve mesafede olan 
bir mahalle mücrimi sevk etmek, badehu onun 
şahidlerini oraya celbetmek, bilirmisiniz efen
diler, bizim memleketimizde bu vesaiti nakliye
nin fikdanı zamanında ne kadar zamana müte
vakkıftır? Sonra, biz, hâkimlere öyle bir ağır 
şey teklif ediyoruz. Yirmi gün zarfında bunu ik
mal ediniz, diyoruz. O hâkim bunu bu müddet 
zarfında nasıl ikmal edebilir? Cürmün ika edil
diği mahallin bidayet mahkemesi dersek, her 
halde ikaı cürüm ya kazada veya nahiyede ve
ya karyede olacaktır. Cürüm bu üç şeyin hari
cinde olamıyacak; Memleketimizdeki teşkilât 
mucibince karyeler, merkezi kazaya ya on sa
at, on sekiz saat âzami olarak buüd ve mesa
fede olur. Bundan fazla yoktur. Halbuki vi
lâyet ve liva, itibariyle üç günlük, dört günlük, 
beş günlük, belki on günlük mesafede olabilir. 
(Yoktur, yoktur, sadaları) Var, var. Tabiî bu
nu düşününüz. Burada birer birer tadedetmek 
zaittir, zannederim. Çünkü coğrafya bilenler ve 
memleketi gezenler ve tanıyanlar bilirler. Eğer 
bu bapta misal istiyenler var ise bir kaç tane 
zikredebilirim. Şimdi dâva bidayet ceza mah
kemesinde görülmekle veya liva ceza" mahkeme
sinde görülmek veyahut vilâyet istinaf mahke
mesinde görülmekle arkadaşım hâkimlerin eh
liyeti itibariyle bir fark görmek istiyorlar. Bu
nu tasdik ederim. Belki bidayet ceza mahke
mesi üç kişiden veya istinaf ceza mahkemesi 
beş kişiden teşekkül etmek itibariyle ve bura
da hükkâmm Nezareti adliyeden tâyin edilmesi 
itibariyle belki bir fark olabilir. Esasen biz 
bunların vermiş olduğu mukarreratı katiyeyi 
derhal kabul ile infaz edecek değiliz. Yine o 
idam kararı Meclisi Âlinize gelecek ve müte
hassısları tarafından encümende tetkik edile
cek ve Heyeti Umumiyemizin kararma iktiran 
ettikten sonra infaz edilecektir. Bu Heyeti Âli 
ye bunu uzun uzadıya tetkik edecek olduktan 
sonra rica ederim bir de liva bidayet veya vi
lâyet istinaf mahkemesine sevkmi mânâsız gö
rüyorum. Madem ki, bu kararlar Heyeti Âliye-
nize gelecek, burada mütehassısları tarafından 
encümenlerde tetkik olunacaktır, bir heyeti 
âliyenin nazarı tetkikinden geçecek bir hü
kümde artık isabetsizlik görmek manasızdır. 
Bu idam kararını kaza mahkemesinin reyine 
bırakırsak; küreği de kaldırdık. Zaten üçün
cü madde lâğvedildi, fer'an zimethal olanlara 
bu itibarla vermiş olacağımız hiçbir ceza kal-
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mıyor. Kaza bidayet mahkeme âzalarının hali 
malûmunuzdur. Burada tetkikat, efendim, za
ten bu kanuna (gürültüler)... Kesmeyiniz efen
dim. Gerek livada icra edilmiş, gerek kaza
da, zaten mevknfen muhakemesine bakılması lâ
zımdır. Bu kanunda şiddet ve sürat aramak 
beyhudedir. 

NADİR B. (İsparta) — Kaza mahkemeleri 
idam kararı verirse Şükrü Beyin ifade ettiği 
veçhile o mahzur mündefi olur. Hakiketen ka
za bidayet mahkemeleri nâehil ellerdedir ekse
riyetle. Halbuki bu verilecek hüküm, idam 
hükmüdür. Gerçi o verilecek hüküm burada 
tetkik olunacak ise de bundan bir hayli zaman 
geçer. Arada o mevkuf olan kimse mahvolur. 
Binaenaleyh bu gibi maznunların mevkuf en 
muhakemesi kabul edilince maksat hâsıl olmuş 
olur ve o mahzur mündefi olur. Her halde ci
nayet mahkemeleri şeklinde olan liva mahkeme
lerinde ve vilâyet istinaf mahkemelerinde ba
kılması pek muvafıktır. Teklif ediyorum. (Doğ
ru, muvafıktır sadaları) 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — İki mesele var 
efendiler, şimdi Şükrü Bey buyurdular ki; 
filhakika bu hükmü bidayet mahkemeleri de 
verir ama Meclisi Âliniz tetkik edecektir. Ben
deniz de bunu kabul ediyorum. Fakat bu Mec
lisi Âliye gelecek olan bu evrak usulüne tama-
miyle muvafık olarak tahkikat icra edilmiş, 
bütün delâili cemedilmiş, fFer suretle kanunun 
tarifatı dairesinde ifayı vazife edilmek suretiy
le kendisine o hüküm tatbik edilmiş olmak üze
re mi sevk edilecek, ki biz bu tahkikat ve tetki-
katı evrak üzerinde yapacağız? Şimdi, bu va
zifeye ehil bulunmıyaıı bir memur, bir heyet 
ne derecelerde Heyeti Muhteremeye karşı arz 
edeceği evrakı, daha sarih, hakikat maddeyi 
tavzih etmiş olduğu halde sevk edebilir? Nok-
sanii tahkikat yüzünden hakikaten mahkûm 
olması lâzımgelen bir kimsenin beraetine ka
rar verilir ve hakikaten beraet etmesi lâzım
gelen bir şahsın, tahkikattaki noksandan dola
yı mahkûmiyeti cihetine gidilirse biz bunu ne 
suretle anlıyabileceğiz? Bizim yapacağımız tet
kikat tabiî buraya gelen evrak üzerine olacak
tır ve o evrakta gördüğümüz delâil, belki ora
da bulunan heyetin tahkikatmdaki bâzı hata
sından dolayı ve nitekim oluyor, yani bütün 
noksanii tahkikat, bütün devairi istintakiyeye 
teşmil etmek istemem, bâzı devair, istintakta 
köylünün ağzından çıktığı gibi harfiyen yaz-
mayıp başka bir şey yazıyor, huzuru mahkeme
ye sevk ediliyor. İhtimal ki köylünün demek 
istediği şey, başka bir şey idi, müstantık efen
dinin anladığı başka tarzda; o yolda kayde
dilmiş şu kelâm hatasından birçok müşkülâta 
tesadüf edilmekte iken nasıl olur da bir kaza 
mahkemesine idam gibi büyük bir ceza vermek 
salâyeti verilir? Bu bir; ikincisi, küreğe gelince: 
Şükrü Bey sürat lâzımdır, diyor.- Fakat sürat 

lâzımdır diye hiçbir kimsenin bugün bendeniz 
bigayrihak küreğe konulması taraftarı deği
lim. Bir kimsenin bir dakika bile haksız yere 
mahkûmiyetine; mevkufiyetine hangi biriniz 
razı olur? Mevkuf olmamak için bendeniz na
sıl isem herkes de öyle; onun için de mutlaka 
doğrudan doğruya katiyet lâfzmdan maksat, 
gayrikaıbili temyizdir demek ise, mutlak surette 
liva bidayet veyahut vilâyet bidayet mahkeme
sine tevdi etmek suretiyle bu hataların berta
raf edilmesi lâzımgelir. Bendenizin de teklif 

" ettiğim mesele budur. Başka bir şey değil. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
mücrim ya cürmü ika ettiği mahalde derdest 

olunur veyahut mahalli cürüm olmıyan bir yer
de... Bilfarz Alaşehir'de hiyaneti vataniye eür-
münü ika ederek aleltedriç Ankara'ya* kadar ge
len bir mücrimi burada yakalarsak Alaşehir'e 
kadar göndermek her halde bizim aradığımız 
sürati infaza muhalif bir keyfiyet olur ve mak
sadı kanuniye tamamiyle muhalif olur. (Gürültü
ler) Rica ederim kesmeyiniz! Bendeniz onun için 
şu suretle arz ve teklif ediyorum ki hayineti va
taniye cürmünün faillerini mercii muhakemesi 
ikaı cürmedilen veya mücrimin derdest olun
duğu mahalle en yakın liva cinayet mahkeme
sidir (Muvafık sesleri) ve malhkemei6 mezkû-
re ekseriyeti mutlaka ile karar verir. Şimdi 
efendim, arz edeceğim mesele, mademki sürat 
arıyoruz, bizim teşkilâtı adliye ve mülkiyemiz
de uzaklık ve yakınlık meselesi hiç nazarı dik
kate alınmamıştır. Ankara'nın vaziyetini bilmi
yorum. Fakat öyle teşkilâtı adliyemiz var ki 
meselâ efendim, Alaşehir Cinayet Mahkemesine 
merbut olan Demirci kazası her halde Balı
kesir'e, ve zannederim Kütahya'ya daha yakın 
bulunur. Binaenaleyh şahitleri ta Alaşehir'e ka
dar celbetmek, maznunun evrakını oraya ge
tirtmek gibi külfetlere mukabil her yerde ve 
her vakit seyyanen tatbiki ceza ile mükellef 
olan en yakın hükkâma tevdii umur olunursa, ' 
Alaşehir'e kadar gelip de zaman kaybetmekten 
ise hem halka suhulet ve hem de çalbuk iş gör
mek hususu temin edilmiş olur. Binaenaleyh 
bendeniz mücrimin tutulduğu yere en yakın 
hangi cinayet mahkemesi var ise oraya gönde
rilmesi ve binaenaleyh meselenin daha süratle 
görülmesi taraftarıyım. (Yaşa Şevket Bey ses
leri) Sonra efendim, cinayet mahkemeleri ma-
lûmuâliniz ekseriyeti sülüsanı âra ile karar ve
rir. Halbuki bu mesele gayet garip bir vazi
yeti adliye ihdas ediyor. Bu bir noksandır, bu
nu tashih etmeliyiz. Bu hususta cinayet mah
kemeleri kararlarını ekseriyeti mutlaka ile ver
melidir, bu da kabili tashih ve tadildir. Bende
niz o suretle takrir veriyorum. 

MÜHİDDÎN BAHA B. (Bursa) — Efendim, 
zamanın fevkalâdeliğiyle mütenasip kavanin 
vaz'ı lâzımdır. Fakat daha çok lâzım olan bir şey 
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vardır ki, adaleti islâmiyenin teminidir. (Binaen
aleyh çabuk iş görelim 'derken, büyük haksızlık
lar meydana getirmekten içtinabedelim. Hepi-
'miz kaza mahkemelerinin sureti teşkilini pekâlâ 
'biliriz. Bir mütehassis zatın yanında müntahap 
iki âza vardır. Bunlar ne nazariyatı cezaiyeyi, 
ne de ıkavanini mevzua! devleti 'bilmezler, reis 
ne derse onları yaparlar ve maatteessüf Ibazan, 
«bâzı t'eşvikat ve tesvilâta tâbi olmaları ihtimal
leri de vardır. Bunlara idam «ezası vermek, bun-
'lara kürek cezası vermek salâhiyeti buhşedilirse. 
Ihiç şüphe etnniyelim 'ki, (biz gerek (huzuru tarih
te, gerek 'huzuru ilâ'hide mesul ve anuateholuruz. 
(Yanlış, yanlış... Doğru, 'doğru sesleri) Binaen
aleyh 'sureti katiyede Ibunun kaza mahkemeleri-
ne verilmemesini teklif «diyorum. En yakın Ci
nayet 'mahkemelerine tevdii kabildir. Fakat 'ben
deniz bunda 'da bâzı mahzurlar görüyorum. Çün
kü lâzım olan sürati temin etmek kalbil olamıya-
caiktır. Bu itibarla 'mademki zamanın fevkalâde
liğini müttefikan kalbul ediyoruz, seri tedabir 
ittihaz mecburiyetinde olduğumuzu 'kalbul ediyo
ruz, hu itibarla ya Ibütün Anadolu'da, yahut is
yana mahsus olan yerlerde idarei örfiye ilân 
eder, 'bu mesaili Divanı harfolere tevdi ederiz. 
Zaten buna dair bir takrir takdim edeceğim. 
Asıl teklifim Bidayeti cezada rüyetine karar ve-
rilmemesidir. 

. HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) —TVluhiddin Ba
ha Beyefendi (biraderimiz iktiza eden muhaller
de idarei örfiyenin ilâniyle Divanı harhl'ere tev
diini muvafık gördüler. Halbuki !biz kaza Bi
dayeti Ceza .mahkemelerine vermemekten, (bunun 
liva hidayet mahkemesine verilsin diye Söyle
mekten maksa'dımız, İkaza Bidayet mahkemele
rinde iyi tahkikat ve tetlkikat yapılamaz, (bir 
haksuzlık olur. Bu haksızlığa mahal kalmasın; 
Divanı harblerde de zannetmem ki, 'kaza Bida
yet mah'kemelerin'de 'bulunan azalardan fada 
ihtisas sahihi zevat bulunabilsin..Orada da aynı 
mahzur vardır. Binaenaleyh idarei örfiye ilân 
edilen yerlerde- Divanı harhlerin tesisi ve hu 
gibilerin Divanı harblere tevdii, mahzur itiba
riyle evvelkinden pek geri (kalmaz zannederim. 
O da yani birinci derecede mahzuru tevlit ve 
teşkil ediyor. Onun için Divanı harblere tevdi 
edilmesi caiz değildir. Bu cihetten bu teklifin 
kalbul edilmemesi taraftarıyım. 

ABÎDÎN B. ı(Niğde) — Cümlenin malûmu-
'dur ki, kaza mahkemelerindeki azalar intihapla 
icra edilir. Diğer mahkemelerdelkiler ilse Mekte
bi Hukuktan mezun müddeiumumi', ceza reisi 
gibi sırf hayatı memuriyetinin melekesiyle tâ
yin edilen zevattan ibarettir ki, tecrübe, vukuf 
ve mümareseleriyle terfii memuriyet ederler. 
Hayatı memuriyetinde müptedi olan bir heyete 
ağır bir cezayı tertip için salâhiyet vermek, mil
letin izmihlaline değil ise bile, (birtakım ihtira-
satm tevellüdünü mucibolaeak halâte, umura 
meydan vermektir. Bu, caiz olamaz. Bu hapta 

rüfekayı kiram tarafından söylenilen sözlere 
iştirak etmekle beraher, Divanı harblerden de 
Ibahsedildi. Halbuki onlar da kaza mahkemesin
de, liva Bidayet ceza mahkemesinde bulunan 
müddeiumumi ve ıceza reisi kadar ıkavanini Dev
lete* vâkıf değildirler. Onun için katiyen Divanı 
harblere verilmesi caiz olamaz. 

Bunun her halde liva mah'kemelerin'e veril
mesiyle beraber işe başlamış bulunan (müddeiu
mumi ve ceza reisi 'derdest eylediği bir mücrim 
ve maznun aleyhinde bu mahal mahkemelerin
den bahsediliyor ki, katiyen caiz olamaz. Misal 
olarak Kırşehir sancağının Avanus 'kazasında 
vukua gelen Ibir cürümden dolayı 'Niğde sancağı
nın Ürgüb veya Karahisar, iînce Karasu mahal
lerinde alâkadar olanlar derdest edilir. 'Fakat 
hiçbirisi, ef'ali cürüm ashabı birer şeriki cü
rümle beraiber onun hepsi hakkında bi'dayeten 
Kırşehir veya Niğde 'de ayrı ayrı tahkikata baş
lanmış, her birisi (bir araya getirilerek meviku-
fen tahkikat icra edilmezse, o aynı fiilden neşet 
eden cürümden, meselâ 'Niğde Mahkemesinde bi
ri Iberaete mazhariyet, Kayseri'de birisi idam 
cezasına uğramak ıgibi aynı bir cürümde muhte
lif mukarrerat, hüküm ve ilâmat Vârîdolur İki, 
bu da 'caiz olamaz. Onun için bir cürümden do
layı her 'nerede ef'ali cürmiye ika ve refedilirse 
•o, derdest edilebilir, -o cürmün sahibi için hangi 
ceza mahkemeleri işe (başlamış olursa,, mücrim 
olan o şahıs derdest edilerek oraya sevk edil
mesini ve muhakemesinin o 'mahkemelerde icra
sını teklif ediyorum. 

REİS — Encümenin bu (bapta bir fikri var 
mı? 

AHDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Dördüncü maddede hiyaneti vataniye eürmü-
nün faillerinin mercii muhakemesi, cürüm icra 
edilen mahaldeki bidayet ceza mahkemesidir 
dedik. Bittabi encümende bidayet ceza mah
kemelerinin vaziyeti malûm esi mevzuıılbahsoldu. 
Cinayet mesailinin şimdiye kadar teamüle 
rağmen üç kişilik bir heyete verilmesi lehinde 
ve aleyhinde idarei kelâm edildi. Kaza Bidayet 
mahkemeleri filvaki üç zattan mürekkeptir. 
Fakat biz bu kanunu yaparken esas itiba
riyle vaziyetimize muhalif hareket Edenleri 
süratle- tedibetmeyi düşünüyoruz, düşünerek 
yapıyoruz. 'Geçenlerde söylediğim veçhile, ihti
lâl kâr vaziyet alacak isek Ibu kanunlarla iştiga
le lüzum yok, sehpaları kurarız, bir idarei 
örfiye ilân ederiz. Bâzı şahsiyetlere salâhiyet 
veririz. Köprülü Mehmed Paşanın, binlerle insa
nın kellesini kopararak memleketi düzelttiği 
gibi biz de koparırız. Biraz daha sonra memle
keti düzeltiriz. Daha ziyade mutedilâne hare
ket asrında isek, adliydde işlerin sürüncemede 
kalmasını intaeeden usulü mubakemaftm nok
sanlarından muamelâtımızı tahlis edecek esasatı 
kabul ederiz. Anlamıyorum, arkadaşlar ay
nı zamanda diyorlar ki, bir adamm bilâmu-
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hakeme, bilâiüzum bir saat mevkufiyeti nasıl 
caizdir? Bidayet mahkemelerinin pekâlâ biliriz 
ki, üç seıleye kadar ceza vermek, hüküm ver
mek hakkı vardır. Acaba iki, üç sene mahkû
miyet kararını veren o heyet bu meselede; idam 
kararını verdikten sonra yalnız müstantıkm 
lüzumu muhakeme, salâhiyetinde kalıyor mu? 
Bu gibi hususatta kararı katî vermek Heyeti 
Aliyelerine ait bırakılmadı mı? Hususatı âdiyede 
müstantık tarafından tahkikat icra edilecek, o 
tahkikat neticesinde lüzumu muhakeme kararı 
verilecek, cinayet mahkemesine sevk olunacak, 
bir kere müstantıka şahitler gelecek, altı ay 
sonra bir kere de cinayet mahkemesine gide
cek, tahkikat uzun zaman sürecek, bu yol 
takibedilirse maksadı meşruumuz aleyhine ha
reket edenlerin de ifsadatı devam edip dura
cak. Buna imkân bırakılamaz. İstintak vazi
fesini mincihetin ifa eden üç kişilik heyeti hâ
kime olmuş oluyor... O heyet ki, cünha mevaddm-
da üç seneye kadar ceza vermek hakkını da ha
izdir. Cezanın büyüğü, küçüğü olmaz. Üç sene 
mahkûmiyet dahi mahkûmiyettir. Kürek ceza
sı da netice itibariyle mahkûmiyettir. Bidayet 
mahkemelerinin hiyaneti vataniye mesailinde 
verecekleri idam kararları doğrudan doğruya 
kabili infaz olsa hakikaten müthiş bir salâhi
yet olur ve birtakım kimselerin garezkârlıkla-
rınm başka şekillerde tecellisine sebebiyet ve
rilmiş olur. Bunu kabul ederim, idam hakkın
da verilecek olan kararlar basit ve celi husu-
sata aittir. Hiyaneti vataniyede bulunan bir 
adam hakkında derhal mahkemenin bir karar 
ittihaz etmesi ve o adamı tahtı tevkife alması 
bidayet mahkemesinin salâhiyeti dâhilinde ol
malıdır ki, noktai nazarımız hilâfında her nere
de olursa olsun hareket edecek olan adamları 
toplayıp da liva mahkemelerine götürmeye 
mecbur kalmıyalım. Şükrü Bey biraderimizin 
buyurdukları gibi, hakikaten -livalara on sekiz 
saat mesafede kazalar pek çoktur. Kazaya on 
sekiz saat mesafede olan bir köyde vukua gelen 
hiyaneti vataniye hareketi failleri olabilir ki, 
liva merkezine kırk saatlik mesafede bulunur. 
Oralarda irtikâbı cürüm edenler yakalanır ya
kalanmaz derhal bidayet mahkemesine tevdi 
edilir ve bir müstantıka, bir de mahkemeye şa
hitlerin gelmesi gibi takyidat kaldırılarak, 
muhakemeleri süratle yapılırsa bittabi maksudu 
asli hâsıl olur. Divanı harblere tevdi etmekteki 
mahzurlar, asarı maddiyesiyle görülmüştür. Ben 
şahsım itibariyle söylüyorum. Divanı harbler-
den verilecek hükümlerde adaleti mukayyede 
dahi mevcut değildir ve mevcudolamaz. Ki-
raren arz ettim, eğer biz ihtilâlkârane hare
ket edecek isek kanunun bu şeklini reddede- ı 
riz ve bâzı şahsiyetlere salâhiyet veririz ve J 
noktai nazarımız hilâfına hareket edenleri asar j 
keseriz. Bidayet mahkemelerine verilen sala- I 
hiyet, iyi dikkat buyurulursa görülür ki, katî 

değildir. Maalesef o bakkal ve çakkal dediğimiz 
kaza heyetleri içerisinde bizim arkadaşlarımız, 
emsaline tesadüf edilemiyecek kadar yüksek in
sanlar olduğunu da unutmayınız. Bunların 
heyeti umumiyesi değil, bir kısmı cahildir. Fa
kat pek yüksekleri de vardır ve mahkeme 
başkâtipleri içerisinde pek çokları biz hukuk 
mezunlarına ders verebilirler. Eğer süratin, 
tekrar söylüyorum, süratin temini matlup ise, 
vukua gelen hiyaneti vataniye hareketini ma
hallinden derhal tenkil mecburiyeti vardır. Her 
mahalde vukua gelen hiyaneti vataniye hareket
lerini liva mahkemelerinim! zun uzadıya tahki
katına meydan bırakmaksızın tenkil mecburi
yetindeyiz. Eğer sürat matlup değilse, bu ka
nunu baştan aşağı ortadan kaldırmak ve yeni
den başka bir kanun yapmak lâzımdır. Bidayet 
mahkemelerinin kararını biz tasdik edersek icra 
olunacak. Yoksa, biz tasdik etmezsek bittabi icra 
olunmıyacaktır. Son kararı vermek hakkı bizde 
oldukça muvakkat kürek de, müebbet kürek de 
yaparız. O, Meclisin Heyeti Umumiyesine ait bir 
meseledir. Onun için bu şekilde sureti katiyede 
icra ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hiya
neti vataniye kanun lâyihasının dördüncü mad
desinin ikinci fıkrasında; «Ahvali müstacele ve 
fevkalâdede mücrimin derdest edildiği mahal 
mahkemesi de icrayi muhakeme ve itayi karara 
salâhiyettardır» diyor. Yozgad'da ikai cürüm 
eden bir mücrim Ankara'da yakalandı. Kânu
nusaninin şiddeti şitasmda tabiî yakalanan yer
de muhakemesi icra edilecek. Muhakeme eğer 
şahit ve ispatısz icra edilip de hükme raptedile-
cekse buna söz yok. Yok şahit celbedilecek ise 
yirmi gün zarfında hükme raptı mecburidir. Bu 
şiddeti şitada on beş, yirmi neferden ibaret ol
ması lâzımgelen şahitler, meselâ Ankara'ya 
ne suretle gelecekler? Binaenaleyh, bir ferdi 
uzun müddet şiddeti şitada ızrar etmek
ten ise, o şahsı yakalayıp mahfuzen göndermek 
ve orada muhakemesini icra etmek daha mu
vafıktır, zannındayım. 

MUHlDDlN BAHA B. (Bursa) — işin lâ
zım olduğu gibi tavazzuhundan emin isem de dü
şündüğümü söylemek mecburiyetini hissediyo
rum. Kemalî Beyefendinin buyurdukları gibi, üç 
seneye kadar hüküm veren bir mahkemeye ne
den daha fazla ceza vermek müsaadesini balı-
şetmiyelim? Üç seneye kadar bir adamı yatır
mak günah değil midir? öyle ise onu da meni 
lâzımdır. Halbuki malûmu âlileridir ki, bida
yetin ahköRiesinin verdiği kararlar kabili isti
naf ve kabili temyizdir. Bizim kürek cezası 
olarak verilmesini teklif ettiğimiz ceza ne ka
bili istinaftır, ne de kabili temyizdir. On beş se
neye birini mahkûm etmek bu bir katî karar 
mahiyetindedir. Yalnız idam cezaları için de 
Meclise bir hakkı tasdik verilirse, o da tasdik-
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ten ibarettir. Bu itibarla bidayet mahkeme!e- I 
rinin cünha dairesindeki hakkı hükümleriyle, 
vaziyeti hâkimiyetleriyle, bu cürümlerdeki vazi
yetler arasında dağlar kadar fark vardır. Bu ci
heti de nazarı dikkati âlilerine arz ediyorum. 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Yalnız bir iki kelime söyliyeeeğim. istinaf 
ve temyiz ahvali âdiyeye aittir, istinaf ve tem
yiz mesaili sakin zamanlarda olur (Gürültü
ler). 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bendeniz cereyan eden şu müzakerattan tahas-
sül eden neticeyi muhakeme edeceğim : Arka
daşlarımızdan Muhiddin Baha Bey divanı harb 
teklifinde bulundular. Bendeniz tecrübeme ve 
divanı harblerde dört sene mütemadiyen divanı 
harb müddeiumumiliği, kolordu müşavirliği gibi 
vazaifte istihdamımdan hâsıl eylediğim kanaate 
binaen arz ederim ki ; divanı harblerden istih
sal edilecek mukarrerat, ümidetmem ki, hiçbir 
vakit bir kaza mahkemesinin .mukarreratı ka
dar isabeti haiz olsun efendiler! Divanı harbler
de ittihazı mukarrerat eden kimdir bilirmisi- 1 
niz? Ya bir zabıt kâtibi muktediri, yahut divanı j 
harb müddeiumumisidir. Binaenaleyh divanı 
harblerin mukadderatı bunların elindedir. Mu
hakemeyi istediği yere, istediği şekli götürür. 
Diğer âzayi kiram ki» asker olmaları itibariyle 
tabiî mütehassıs değil ve bu işleri bilemezler ve 
onların göstereceklerini imza ederler. Binaena
leyh divanı harblerde bu işlerin niyeti katiyen 
doğru değildir. Sonra kaza bidayet mahkemesi 
ile liva bidayet mahkemesindeki fark en ziyade 
âzayi kiramın zihnini işgal ediyor. Kazalarda 
teşkilât olmadığından bahsedildi. Her livada 
teşkilât var mı efendim? Birçok livalarımız var
dır ki, teşkilâtı adliyesi yapılmamıştır... 

Meselâ Kozan; ınüntehap azalar vasıtasiyle 
icrayi muhakeme yapıyor. Sonra Muş'ta da yok. 
Daha bilmem birçok livalarımızda yok. Pekâlâ 
teşkilâtı adliyesi yapılmış kazalara bu vazi
feyi ne için vermiyorsunuz! Bendeniz teşki
lâtı adliyesini bildiğim yerler var ki, öyle bir 
kaza mahkemesidir ki, liva mahkemesinin hü
kümlerinden daha iyi hükümler ittihaz edi
yor. Bir liva mahkemesinin ittihaz ettiği mu
karreratı kabul etmiyerek Mahkemei Temyize 
kadar noktai nazarını kabul ettiriyor. Böyle 
mahkemelerimiz var efendiler. O mahzur, ka
za mahkemeleri hakkında serd edilen mehazir, 
liva bidayet mahkemeleri hakkında da vârid-
olabilir. Buna hiç tereddüdetmeyiniz. ikisinin 
de iyisi ve kötüsü var. Fakat biz Mva bidayet 
mahkemelerine vermekle bu sürati öldüreceğiz 
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ve bundan beklenilen neticeyi mahvedeceğiz. 
Biz icraat mevkiindeyiz. Bugün ufak bir ihmal, 
müsamahakâr bulunmak, fırsat kaybetmek maa
zallah bizi, hepimizi, tehlikeye düşürür ve mem
leketi de felâkete sürükler. Bundan tevakki ede
lim, rica ederim böyle kelime üzerinde oynamı-
yalım, bendeniz bir adliyeciyim, bendeniz de 
hukukun, kanunun, hürriyetin ^hâkimiyetini, iyi 
tatbikini isterim, arzu ederim, fevkalâde za
manlarda zararı âmmı defi için zararı hâs ihti
yar olunur. Sonra, arkadaşlarımdan birisi bu
yuruyor ki, bir yerde derdest edilen adamla 
birlikte şahitlerin celbine lüzum vardır. Hal
buki şahitlerin istinabe ile de ifadesi alınabi
lir'. Derdest edildiği mahal mahkemesi şahit
lerin bulunduğu mahal mahkemesine istinabe 
varakası gönderebilir, ifadeleri istinabe suretiy
le alınır, bu hüküm o suretle verilebilir, binaen
aleyh bu mahzur da varit değildir. Onun için 
maddenin olduğu gibi aynen kabulünü teklif 
ediyorum. Bu bapta bir de takririm vardır, 
okunsun. (Müzakere kâfi sesleri). 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). Kabul 
olundu efendim. 

3. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Merkezi Saltanata bir heyet izamı hakkında ev
velki içtimada serd edilen mütalâata Mustafa 
Kemal Paşa Hazretleri tarafından cevaben veri
len izahatın, müşarünileyhin evvelce tabına karar 
verilmiş olan, vaziyeti umumiye hakkındaki be
yanatına zeylen ilâve olunarak neşredilmesine 
dair takriri. 

REİS — Bir takrir var, okunacak. 
(Kâtip Haydar B. Yozgad Mebusu Süley

man Sırrı Beyin takririni okur). -

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Merkezi Saltanata bir heyeti mahsusa izamı 

lüzumuna dair dünkü gün serd edilen mütalâa
ya cevaben Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin 
vermiş oldukları izahatı mazbatalarının, tabı ve 
neşri Heyeti Umumiyece karargir olan vaziyeti 
umumiye hakkındaki beyanatlarınla zeylen ve 
ilâveten dereiyle enzarı millete arzını teklif ve 
rica ederim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REİS — Zabıt kâtipleri yoruldular ve arka
daşlardan bâzıları da çıktılar, on dakika istira
hat edelim. 

(Saat 4,15 ten sonra birinci celseye nihayet 
verildi.) 



İKÎNCÎ GELSE 
Açılma saati: Z. S. 5,00 

REÎS — Reisisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya), Muhiddin Baha B. (Bursa) 

REÎS — Efendim, ekseriyetimiz hâsıl oldu. 
Celseyi küşadediyorum. 

3. — Meclis namına hâkipayi şahaneye çeki
len telgraf 

REİS — Müsaadenizle dördüncü madde kı
raat edilmeden evvel Meclisi Âlinizin bir ka
rarı var idi. Hâkipayi şahaneye arz edilmek 
üzere bir ariza takdimi emredilmişti. Divanı 
Riyaset yazdı. Müsaadenizle Hamdullah Subhi 
Bey tarafından okunacak. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Mec
lisi Âli bu telgrafnamenin yazılıp Hâkipayi 
Hümayuna arzı için Divanı Riyasete salâhiyet 
vermişti. Mezkûr telgraf yazıldı. Meclisi Âlice 
malûmat husulü zımnında okunacaktır. 

HAMDULLAH SUPHİ B. (Antalya) - Hâ
life ve Hakanı Akdesimiz Efendimiz: istanbul'
un işgali ve bunu takibeden fecayi üzerine va
ziyeti tetkik ve hukuku saltanatı seniyyelerini 
ve istiklâli millîmizi müdafaa ve temin etmek 
maksadiyle bu defa Ankara'da Büyük Millet 
Meclisi halinde içtima ettik. Anadolu'nun düş
man istilâsı altında olmıyan her köşesinden ge
len ve millet tarafından salâhiyeti fevkalâde ile 
terhis edilen mebuslar müttefikan ittihaz ettik
leri bir karar ile süddei seniyelerine bâzı haka-
yıkı arz etmeyi kendilerine bir vecibei sadakat 
ve ubudiyet bildiler. Padişahımız: Malûmu se-
niyyeleridir ki, Hanedanı saltanatı hümayunla
rının ceddi mübareki mübecceli olan Sultan 
Osman tarihi millîmizin mesut ve müteyemmen 
bir gecesinde, hâtırası nesillerden nesillere inti
kal eden bir rüya görmüştü. O rüyanın, üç kıta 
üstüne gölgesini salan ve altında yüz milyon
luk bir âlem. barındıran kudsî ağacından artık 
bütün dallar kesilmiş ve ortada yalnız 'muazzam 
bir gövde kalmıştı. O gövde Anadolu'dur ve onun 
kökleri çok derin gitmek üzere bizim kal Meri
mizin içindedir. Ecdadı kiramın Rumeli'de ken
di başına bir cihan olan kıtaları fetih ve istilâ 
ederken ordularını bu Anadolu topraklarından 
davet eder ve uzak memleketlerin büyük ana 
hatlarını, askerî yollarını muhafaza ettirmek 
üzere yine Anadolu'dan ahali celbeder ve en 
mühim noktalarda iskân ederlerdi. Bu halk 

kütleleri Bosna Hersek ve Mora içlerine kadar 
yayıldı. Basra körfezine kadar indirildi. Suriye 
ve Filistin yollarında taraf taraf yerleştirildi. 

Padişahımız: Tahtıgâhı saltanatı seniyyele-
rinin şeref ve bekası için Anadolu halkı asır
lardan beri baba ve ocaklarından çok uzak 
harb yerlerinde ifnayi hayat etmeyi kendine 
en kudsî bir borç bilmiştir. Anadolu boşaldı. 
Anadolu viran oldu, fakat iklimlerden iklim
lere uzayan hakanlığınızın şevket ve kudreti 
için her mihneti, her felâketi cana minnet bildi. 
O bir topraktır ki; Macaristan içlerinden Ye
men çöllerine kadar, Kafkas eteklerinden Bas
ra yalılarına kadar kuşak kuşak, uzayıp giden 
namütenahi mesnetlerle muhattır ve o mesnet
leri her yerden fazla şimdi hürriyet ve istiklâli 
için yeni bir halk * mücahedesi yapan bu eski 
Anadolu verdi. 

Şevketlû Padişahımız: İsi âmin her tarafta 
duçarı hezimet olan bayrakları gelip onun ufuk
larında toplandı. Onun ufuklarında kendine 
en son penahı ve necatı aradı, izmir istilâsı 
üzerine Memaliki şahanelerinin en mamur ve en 
mesut bir kısmı nasıl ateşle yağma ve katliyle 
baştanbaşa haraboldu bilirsiniz. Hiçbir hakka 
istinadetmiyen ve milletinizi son yurdunda du
çarı esaret etmeyi emel edinen bu vahşi akın 
üzerine kalbi hümayunlarının duyduğu acı tees
sürleri cihanı mutbuata bizzat tevdi buyurmuş
tunuz. İzmir işgalini, Adana feeayii; bu fecayii 
Maraş, Anteb kıtaları ve onu da felâketlerimi
zin en büyüğü olmak üzere istanbul işgali ta-
kibetti. Soyundan yetiştiğimiz millet; binlerce 
seneden beri cihanın en muhteşem tahtlarına 
Sultanlar yetiştirmiş ve hür yaşamış olan bir 
millet sıfatiyle bu hal karşısında ne yapabili
yordu? Padişahını elîm bir harb neticesinde or
dularını kullanmaktan memnu ve mahrum gör
düğü için kendi kendine silâha sarıldı ve nerede 
anavatanı tecavüze uğramış ise oraya dinî ve 
millî ve namusunu kurtarmak için koştu. 

Padişahımız, Kafkasya'nın islâm kahramanla
rı, babalarının ocaklarını, kendilerinden yüz ke
re kavi bir düşmana karşı otuz sene, kadın.ve 
erkek müdafaa ettiler. Zavallı Fas on senedir ki, 
Fransız işgalini tanımıyor ve silâhını teslim et-
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miyor. Trablus bir avuç toprağiyîe, kahrama-
niyle ayni cidal içindedir. Bugün islâm âlemi
nin her köşesi silâhtan tamamiyle mahrum bir 
halde iken, zulüm ve hiyanetin boyunduruğunu 
atmak için kıyam ve isyan ederken Abbasî ve 
Fatımî hilâfetlerinden, Selçuk Türklerinden beri 
hemen bin yüz seneyi mütecaviz bir zamandır is
tiklâl ve hürriyet ve din için gaza eden büyük 
milletiniz, Asya'nın ve Islâmm alemdarı, diye ci
hanşümul bir şöhreti olan milletiniz halâsını ca
nına susamış düşmanlarının merhametinden bek
ler mi? (Alkışlar). 

Şevketpenah Efendimiz : Millî müdafaamızı 
mübarek makamı hümayunlarına karşı bir isyan 
suretinde göstermek ve halkı iğfal etmek için 
mütemadi çalışan hainler var. Onlar milleti 
birbirine kırdırmak ve düşman fütuhatına yolu 
açık bırakmak istiyorlar. Halbuki vuran da vu
rulan da hepsi sizindir. Hepsi ayni derecede sa
dık evlâdınızdır. Millî müdafaamızı, düşmanla
rın bayrakları babalarımızın ocakları üstünden 
çekilinceye kadar terk edemeyiz. Her yeri bir 
büyük hakanımızın aşkı dinî ve ilâhisine mutan
tan ve mehip bir delil olan İstanbul mabetleri 
etrafında düşman askeri gezdikçe, öz vatanın 
toprakları üstünden yâd adamların ayakları çe
kilmedikçe biz mucahedemizde devam etmeye 
mecburuz. (Alkışlar). 

Cenabı hak, atalarımızın yurdunu koruyan, 
halife ve hakanının şeref ve istiklâli için uğra
şan evlâdınızla beraberdir. Kendi hükümetimi
zin idaresi altında bedbaht ve fakir yaşamak, 
ecnebi esareti bahasına nail olacağımız huzur 
ve saadete bin kere müreccahtır. (Alkışlar). 

Padişahımız : Kalbimiz hissi sadakat ve ubu
diyetle dolu, tahtınızın etrafında her zamandan 
ziyade daha sıkı bir rabıta ile toplanmış bulunu
yoruz. İçtimainin ilk sözü halife ve padişahına 
sadakat olan Büyük Millet Meclisi, son sözü
nün yine bundan ibaret olacağını süddei seni-
yelerine en büyük tazim ve huşu ile arz eder. 
(Alkışlar). 

27 Nisan 1336 

ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Bu amamı
zın mealine münasebetinden dolayı Trablus Garb-
deki din kardaşlarımızm, darülhilâfemizin düş
manlar tarafından işgali üzerine azîm bir içtima 
akdederek gösterdikleri tezahüratın hususiyle 
birçok efazılm, ulemanın nutuklarının hulâsası
nın tercümesini okumaklığı münasip gördüm. 

SESLER — Lütfen gazetenin ismini söy] er
mişiniz? 

ŞEYH SERVET Ef. — (Livaüttrablus). Da-
rülhilâfetülaliyenin İngilizler tarafından haberi 
işgali müessifi Trablusgarp ahalii islâmiyesi 
semine yetişmesi üzerine mühim bir içtima akde
derek mütaaddit ehli vatan tarafından gayet 

ateşli iradedilen nutukların Trablusgarp gazete
lerinden (Livaüttrablus) nam gazetede muharrer 
mefhumatı umumiyesinin hulâsai tercümesidir : 

üarülhilâf esinin işgali İslâm üzerine saikai ba
ran yağdırmaktadır. Müslümanlar! İngilizlerin 
bu hareketi müfterisanesi bir faicai âdiyei siya
siye meselesi olmayıp ancak, mevcudiyeti mukad-
desei islâmiyeyi imha meselei elîmesidir. 

Müslümanlar İngilizler dini islâmı imha si
yasetinin pek çok evvel temelini attılar. Bu te
mel üzerine binayi siyasetleri kurup takı cebe-
rutu zalimanesinde şerati garrayi Ahmediyeye 
ilânı harb bayrağını astılar. (Kahrolsun, sada-
ları). Fakat en büyük mucibi esef şudur ki, me-
lekei şeytanatkâraneleriyle sureti hak ve âdilden 
görünmek ve müslümanlarm hayalinde bir hükü
meti âdile oldukları vehmini tevlidetmek sure
tiyle müslümanları, bütün âlemi beşeriyeti aldat
tılar. Müslümanları birbirine düşürmeye mu
vaffak oldular, birbirine kırdırdılar. Maalesef 
bu fecayi hitama ermemiş gibi görünmektedir. 

Müslümanlar! Bir mevcudiyeti yıkabilmek 
için, o mevcudiyetin kuvayi hayatiyesini zayıf -
laştırmak, inhilâle uğratmak suretiyle kabil ola
bileceğinden bunu takdir eden İngilizler düşü
nebildikleri her şekli ile islâm unsurlarını birbi
rinden ayırmak ve ayırtmak ve her türlü huku
ku tabiiye ve siyasiyelerinden mahrum bıraka
rak, iradei milliye ve insaniyelerine mâlik olmak
tan uzaklaştırmak, zillet ve esaret altında yaşat
mak yollarını aradılar. 

Müslümanlar! Aktarı cihanda anasırı islâmi-
ye aleyhinde ne kadar hâdisatı siyasiye cereyan 
etmiş ve ne kadar memaliki islâmiye istilâya 
uğramış, zillet ve hakarete fesat ve fecaate, te
denni ve atalete duçar olmuş ise, bunun siyaseti 
batıniyesi, dolayısiyle İngilizlerin canavar par
makları arasında tedvir olunmuştur. 

Müslümanlar! İngilizler emin olmalıdır ki, bu 
zalimane haberi tazyik, müslüman kalblerini bir
leştirdi. Ruhları can havliyle birbirlerine kavuş
turdu. Vicdanlarını kardeşliklerini zaruri bir ih
tiyacı dinî ile hissettiler. Binaenaleyh, bu binayi 
şeytanet ve ceberutu zalimanesinin yıkılmak za
manı hulul etti. 

Müslümanlar! Müslümanların merkezi vah
daniyeti, hilâfet ve saltanatı islâ'miyedir. Bu hi
lâfet ve emanetin makamı muallâ ve makam ul-
yası da her veçhile ancak, âsitanei aliye ve yedi 
müeyyedi Osmaniye olabilir. Buna lâzım olan 
kudreti müstakille, mevcudiyeti diniyemizin zı-
manı zarurisi olduğu hasebiyle hiçbir şekil ile 
takyidedilemiyeceği gibi darülhilâfetimize de hiç
bir yed'i ecnebi karıştırılmasını dini islâm kabul 
edemez. 

Müslümanlar! Yeis küfürdür. Hatimci edyan 
olan dini hakkımızın müdafi ve sahibi Hazreti 
Allah'tır. Allah azzevecel ise emrinde galip ve 
mazlumlara nasırdır. 
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REİS — Efendim, şu ihtisasatımızı hemen 

birden bire kanun müzakeresiyle bozmamak is
terseniz beş dakika istirahat edelim. O ihtisasatı 
büzmıyalım. 

SESLER — Çok güzel. 
(Celseye beş dakika fasıla verildi) 

Kapanma saati : Z. S. 5,15 

•mmm 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 5,20 

RElS — Reisisani Celâleddin Arif B. Ef. 
KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya), Muhiddin Baha B. (Bursa). 

REİS — Celseyi açıyorum. 

4. — Damad Ferid Paşanın tekrar Sadarete 
getirilmesinden dolayı protestoya mutazammm 
Gönen'den çekilen telgraf 

REÎS — Efendim, müsaadenizle bâzı telgraf
lar daha var, onları da okuyalım. 

(Kâtip Haydar Bey Gönen'den gelen telgrafı 
okudu). 

Bütün memleket silâha sarılarak otuz saat 
müthiş surette imtidadeden mühim müdafaat-
tan sonra Anzavur haininin eyadii itisafma dü
şen Gönen'imizde dünkü gün kuvayi necibei mil
liye muvasalatla haftalardan beri Anzavur vo 
hempaları tarafından tahtı işgalde bulunan 
memleketimizde begayet merkum tarafından 
Hükümet ve devairi Hükümete ve umum halka 
vâki olan vicdanhiraş ve emniyet ve cinayet-
elîm bin türlü taaruzat ve tahribattan tahlisi 
giribane nailiyet elvermiş olmakla kendi namı
mıza asaleten ve umum namına vekâleten bütün 
memleket hissiyat, teşekkürat ve tazimatı bini-
hayesinin arzına cüret eyleriz. Hâdisei işgal es
nasında muhterem müftüi beldemiz Şevket ve 
belediye ve Müdafaai Hukuk Heyetleri Reisi Hü
seyin ve memleket münevver şübbanı nevreside-
gânmdan Ramiz efendilerle bir hayli jandarma 
ve asker ve Kuvayi Milliye efradı şehiden idam 
ve imha olunmuştur. Bütün sahai vatanı mu
kaddesi âşiyanei bum ve gurabedercesine baş
tanbaşa yekpare harabezare kalb ile sînei va
tanda binihaye yaralar açan ve felâketlere gark-
eyliyen Ferid Paşanın tekrar cebren mevkii 
iktidara getirilerek kendisinin hevesatı gayri-
meşrua ve ihtirasatı binihayei müstebidane ve 
menfaat perestanesini tatmin âdeta millet ve va
tanı mukaddesimizin hayatı istiklâl ve mevcudi
yetine hatime vermeye ve bu suretle âdayi bed
hahın eyadii zulüm ve itisafatma ve esarete i İka 
etmeye saii bilfesadolan bu şahsın ve teşkil 
ettiği kabinenin bilcümle ef'al ve harekâtını ha

yatı mevcudiyet ve menafii vataniyeye münafi 
gördüğümüzden ve geçenlerde şakî Anzavur'un 
memleketimiz Gönen namına kendi kendine 
cebren teşkil ve izam ettiği heyetin memleketi
miz namına söz söyliyecek ırz ve can ve âmâl 
eyliyecek hiçbir sıfat ve haysiyeti kanuniyesi 
olmadığından kendilerini şiddetle protesto eder 
ve işbu protestomuzun merkezi Devlete iblâğı
nı vesateti celilerinden istirham eyleriz. 

25 Nisan 1336 
Gönen Kaymakamı Meclis Âzasından Eşraftan 

Ali Ali Hasan 
Belediye Reisi Belediye Azasından Ulemadan 

Ahmet Hüseyin Sadık 
Eşraftan Meclis âzasından 

Mehmed Ali Hasan 
Belediye Âzasından Eşraftan 

Mehmed Lûtfi 

5. — Bey pazarı'nın âsilerden temizlenmesi 
münasebetiyle mahallinden mevrut teşekkür tcl-
rafı 

KÂTİP HAYDAR B. — Beypazarı'ndan da 
bir telgraf var : 

Vatanı mukaddesin istiklâli, makamı hilâfe
tin istihlâsı zımnında teşekkül eden Büyük Mil
let Meclisinin küşadı ve ifayi vazifeye mübaşe
reti fevkalâde meserret ve hararetle istihbar 
olunmakla Meclisi Âliye kemali hürmetle tebrik 
ve devamı muvaffakiyetlerine yekzeban olarak 
cümlemiz tarafından duahan olduğumuz ve bâ
zı müfsit ve sebikmagzanın iğfalâtiyle memleke
timizde zuhur eden vaka ki, kasabamızı yağma 
için etrafı kuradan ve Bolu'dan mevrut ahalii 
âsiyenin tenkili zımnında mersul kuvayi tedibi-
yenin fevkalâde himmet ve muvaffakiyetine can 
ve mal ve ırzımızın halâsından dolayı dahi arzı 
şükran eylemekte bulunduğumuz mâruzdur. 

Müftü Meşayihten Belediye Reisi 
Mevlûd Hilmi Hakkı 

Müdafaai Hukuk Reisi Ulemadan Ulemadan 
Nuri ' Hasan Mustafa 
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Ulemadan 

Mustafa 
Ulemadan 

Sai'b 
Eşraftan 
Melımed 
Eşraftan 
Meihmed 
Eşraftan 

• Melımed 

Ulemadan 
Ziya 

Ulemadan ' 
Melımed 

Eşraftan 
Osman 

Eşraftan 
Hasan 

Tüccardan 
Muammer 

Ulemadan 
Ali 

Ulemadan 
îzzet 

Eşraftan 
Mustafa 

Eşraftan 
Salih 

Tüccardan 
Alımed 

6*. — Hiidavendigâr Valisi Hacim Beyden mev
rut tazim telgrafı 

(Kâtip Haydar Bey Hiidavendigâr Valisi Ha
cim Beyden gelen telgrafı okur.) 

Dün akşam üzeri Bilecik'e geldim ve bugün 
Yenişehir'e hareket ediyorum. Millet ve memle
ketin istikbali ve istiklâlini kurtaracak ve Hilâ
feti Islâmiyenin serbesti ve selâmetini temin ede
cek olan Muhterem ve Celil Millet Meclisine ta
zimat takdim eyler ve muvaffakiyetlerini Cenabı 
Haktan dilerim efendim. 

27 Nisan 1336 

7.— Kâzım Karabekir Paşadan mevrut 
Urenburg'da yeni bir Türk Hükümeti teşkil edil
miş olduğuna dair telgrafı 

REÎS — Kâzım Karabekir Paşadan gelmiş 
olan bir telgraf var. Ümidederim ki, Meclisi 
Âliniz tarafından kemali memnuniyetle karşıla
nacaktır. «Ürenbıırg» merkez olmak üzere yeni 
bir Türk Hükümeti teessüs etmiştir ve Rus 
«Sovyet» Hükümeti 'bu Hükümetin istiklâlini 
tasdik etmiş ve tanımıştır. Demek ki, Rusya'
da bir Müslüman Hükümetinin istiklâl kazan
mış olduğunu öğreniyoruz. Bu Hükümetin aha
lisi on milyondur. Teşkilâtı askeriyesi son de- | 
recede kuvvetlidir. Dinî ve harsi hisleri kendi- I 
1 erine en büyük ümitleri raptedecek derecede j 
sağlamdır. Bunu da Meclisi Âlinize tebşir edi
yorum. 

SESLER — Allah payidar etsin... Alkışlar... 
Tebrik edelim... 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Üren-
burg hakkında birkaç kelime arz etmek isterim. 

Coğrafya kitaplarında okuduğumuz veçhile 
Ürentburg «Volga» nehrinin yukarıları üzerin
de kâin eski bir şehirdir. «Volga» nehrine es
ki Türkler ve İslâmlar zamanında «İtil» ırma
ğı deniyordu. Ruslar her bir memlekete girdik
leri vakit kendi milliyetlerini orada tesis ve 
temerküz ettirmek* için evvelâ oranın ismini de
ğiştiriyorlar. Sonra orada yaşıyan milletlerin 
milliyetlerini değiştirmeye çalışıyorlar. Zaten 
İlsânılardan gayrı milletler hep böyle yapmışlar
dır. Biz İslâmlar fevkalâde müsamahakâr bulu
nuyoruz. Ankara'nın binlerce senelik ismini hâ
lâ muhafaza ediyoruz. Konya'nın hakeza, bil
mem nerenin hakeza, halbuki Ruslar bir yere gi- I 

I rer girmez o yerin üç dört bin senelik ismini 
derhal değiştiriyor. Meselâ (İtil) i değiştiri
yorlar, Volga diyorlar. Ürenhurg, diyorlar, 
bilmem ne diyorlar. Ne ise... Evvelce oralar
da müesses büyük bir Hükümet vardı ki, 
(Altm'ordu) ismini taşırdı. Baştan ayağa 'ka
dar Müslüman ve Türk idi. Bu İslâm Hükü
meti Rusları titretmiş, âdeta Rusya'yı mahve
decek hale getirmişti. Fakat her yerde olduğu 
gibi İslâm arasına giren tefrika ve nifak tesi
riyle yukarda Kazanlılar ayrıldı. Aşağıda Kı
rım Hanları ayrıldılar. Bir taraftan Ejderhan 
Hükümeti ayrıldı. Aralarına nifak ve tefrika 
girdi. Ruslar bu nifak ve tefrikadan istifade 
ederek İslamların arasına girdiler, sokuldular, 
birisini diğerine tutturdular. .Kazanlılar evvelden 
bize bir heyet gönderdiler. Aman bizi kurtarın 
dediler, Kanuni Sultan Süleyman zamanında idi. 
Meclisi Hası Vükelâ akdedildi. Müzakere, mü
zakere, Kazan'a muavenet edelim mi, etmiyelim 
mi? Etmiyelim, çünkü (Kavmi sumu Tatar bed 
girdar olmağın anlar kuvvetlenirse bize çendan 
ikaı mazarratı biadide ederler. (Handeler) Na
sıl 'ki, Timur'u makhur zamanında öyle vâki ol
muştur.) diyerek bir karar verirler. Kazan'a mu
avenet edilmez. Hem yeniden teşekkül etmiş olan 
Rus Hükümetinin 'bizimle ol kadar alâka ve mü
nasebeti yoktur, başımıza yeni bir gaile açıl
masın) denildi. Dinini, milletini muhafaza etmek 
için müracaat eden din kardeşimizi atıyoruz, ne
den? Çünkü, biz size muavenet etmiyeceğiz. 

i Neden? Çünkü siz bize evvelâ «dayak» attımz 
diyoruz. Kardeşliğimizi unutuyoruz. Onun için 
Allah bizim üzerimize Rusya'yı musallat ediyor. 
Rusya evvelen Kazan'm- başını eziyor. Sonra, 
«Hacı Turhan» ve «Ejderhan» taraflarının ka-

| fasını eziyor, sonra Kırım'ın kafasını eziyor. 
Ondan sonra bizim kafamızı ezmeye çalışıyor. 
Ne ise... «Ürenburg» «Ufa» etrafında o va
kitlerden kalma on, on iki milyon Müslüman var. 
Bu Müslümanlar muhtelif kabaile ayrılıyor. 
«Tatar, Başkırt, Çuvaş» Çermeş» gibi. Fakat 
bu kabileler nispî ve mahallî şeylerdir. Lisan, 
adat, anane aynı, her şey aynıdır. Hiç araların
da ayrılık gayrılık yoktur. Rusya İslâmları na
sıl ki, bizdeki Hıristiyanların tarakki ettiği gibi 
anlarda Rus istibdadına uğradıktan sonra iler
lemişler, aralarındaki din ve milliyet gayreti art-

r iniş, tarakki ve tealileri artmış, bugün onları 
naili hürriyet kılmıştır. Dün onları tefrikaya, 
helake sürükliyen şey zail olmuş, dün helakleri
ne sebebolan şey tefrika, bugün ittifaklarına, 
bekalarına sebep teavün ve tesanüttür. İşte yer
yüzündeki her hangi bir millet yekdiğerini bir
birleriyle sarar ve aralarındaki teavün ve tesa
nüt fazlalaşırsa, ileri giderse Allah onlarla be
raberdir. Çünkü «Yedullahi maa eydiyküm.» 
(Alkışlar) 

REİS — Müsaade buyurursanız Beyin bir 
1 teklifi var. 
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BÎR MEBUS — Bu yeni İslâm hükümetine 

Meclis namına bir tebrik yazalım, 
REÎS — Operatör Emin Bey tarafından da 

(böyle bir 'teklif vâki 'olmuştur. Meclisi Âliniz 
'kabul eklerse hem 'bu yeni islâm hükümetine ve 
hem de Azerbaycan Hükümetine (bu ıbapta teb-
rikâtta bulunalım, !olur mu efendim? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — (Efendim, öyle 
bir 'devrede bulunuyoruz iki, öyle büyük vazife
lerin karşısında son derece mütehassis bulunu
yorlar. Çünkü taassup itibariyle Türkün ve Müs-
lümanın aleyhine âlem isyan etmişair. Cihan ga
leyan etmiştir. Halbuki bugün ıS'ovyetler, milli
yetler prensiplerine karşı belki (kendileri son 
derece aşağıda bulunuyorlar. Yani milliyeti ka
tiyen tanımazlar. Halbuki bunlar milliyeti ta
nımamakla beraber, (bizim din kardeşlerimizi, 
ırkdaşlarımızı tanıyorlar. Üyle bir surette tanı
yorlar ki, cidden kendileri şayanı takdirdirler. 
Bundan dolayı bendeniz de bu veçhile kendile
rine bir tebrik telgrafı çekil'mesini arzu ediyo
rum. Zira vazifelerini ifa etmişlerdir. Şayanı 
tebriktirler. (Pek doğru sadaları) 

REİS — Kabul edenler ellerini 'kaldırsınlar. 
(Eller kalkar) Müttefikan kabul 'olundu. 

Efendim, şimdi 'Hiyaneti Vataniye Kanunu
nun dördüncü maddesi hakkında verilen takrir
leri okuyacağız : 

(Kâtip Haydar Bey, âtideki takrirleri okur.) 

Riyaseti Aliyeye 
Hiyaneti Vataniye Kanununun dördüncü 

maddesinin berveçhi zır 'bir surette tadilini tek
lif ederim : 

Hiyaneti vataniye maznunlarının mercii mu-
ıhaikemesi cürmün vukubuldıığu veya maznunun 
derdest olunduğu mahalle en yakın Cinayet 
mah'k em esidir ve bu mahkemelerde hükümler 
ekseriyeti mutlaka ile verilir. 

28 Nisan 1336 Sarahati 
Refik Şevket 

Makamı Oelili ^Riyasete 
Dördüncü maddenin berveçhi zii' tadilini 

teklif ederim : 
«Hiyaneti vataniye cürmünün faillerinin 

mercii muhakemesi ikaı cürüm edilen mahalle 
en yakın bulunan liva bidayet ceza mahl^me-
sidir. Ahvali müstacele ve fevkalâdede mücrim
lerin derdest edildiği mahal liva bidayet ceza 
mahkemesi de icrayı muhakeme ve itayı karara 
salâhiyettardır.» 

Sino'b 
Hakkı Hami 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hiyaneti vataniye cürmünün mercii muhake

mesi ikaı cürüm edilen bir kaza ise bir kaza 
mahkemesi böyle bir hiyaneti azîmeyi tahkik ve 
muhakeme edemez. Çünkü kaza mahkemesinin 

teşkilâtı pek nakıstır. Mahalli cürmün tâbi ol
duğu veya en karib bulunduğu liva mahkemesin
de rüyet edilmek icabe'der. 

iSivas 
Mustafa Taki 

4 ncü maddenin berveçhi zir tadilini teklif 
ederim : 

4. Hiyaneti vataniye cürmünün faillerinin 
mercii muhakemesi ikaı cürüm edilen veya müc
rimin derdest edildiği kazada veya 10 kazaya mü
cavir bir kazada divanı harbi örfi var ise diva
nı mezkûr, yok ise mahallin mülkiye, askeriye, 
jandarma ve polis dairelerinin en büyük me
murlarından ve mahallin müftüsünden mürek
kep bir heyettir. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hiyaneti Vataniye Kanunu lâyihasının dör

düncü maddesinin berveçhi âti kabulünü teklif 
ederim : 

Hiyaneti vataniye cürmünün faillerinin mer
cii muhakemesi ikaı cürüm edilen mahallin men
sup bulunduğu liva «eza mahkemesidir, ahvali 
müstacele ve fevkalâdede maznunun derdest 
'edildiği mahal mahkemesi icrayı muhakeme ve 
itayı hükme salâhiyettardır. 

28 Nisan 1336 .Bolu 
Nuri 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddedeki' (İkaı cürüm edilen ma

haldeki) cümlesinden ıs'onra (Mahkeme âzalariy-
le müstaritık ve başkâtipten te'şekkül edecek 
bidayet ceza mahkemesinin heyeti umumiyesi-
dir) cümlesinin ilâvesiyle maddenin tadilini tek
lif ederim. 

Sinob 
Şevket 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
Dördüncü maddede, mahaldeki bidayet ceza 

mahkemesindeki, sözün mahkemesi de diyerek 
tashih edilmesi münasibolacağıın 'arz 'eylerim. 

28 Nisan 1336 Niğde'Âzası 
Hilmi. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müzakere edilmekte olan Hiyaneti Vataniye 

lâyihai fcanuniyesinin dördüncü maddesinde hi
yaneti vataniye cürmünün faillerinin mercii 
muhakemesi ikaı cürüm edilen mahaldeki bida
yet ceza mahkemesi, ahvali müstacele ve fev
kalâdede mücrimin derdest edildiği mahal mah
kemesi de icrayı muhakeme ve itayı karara sa
lâhiyettardır, tarzında tahrir edilmiş ise de ma-
lûmuâlileri olduğu üzere kazalarımızın ekseri
sinde teşkilâtı adliye olmamasından, usul ve ka
nun ile hiç tevaggul etmemiş birtakım müs-
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tantık ve mahkeme âzalarının cürmü mezkûru 
tamamiyle tahkik ve rüyetten âciz olmalariyle 
bu sebeple bâzı haksızlıklar zuhuru memul oldu
ğundan böyle haksızlıklara meydan ve imkân kal
mamak üzere bu kabîl ceraim ashabının muha
kemelerini teşkilâtı mevcut kazalarda ve mevcud-
olmıyan mahallerde de teşkilâtı adliyesi mevcud-
olan liva heyeti adliyesi marifetiyle muhake
melerinin rüyeti lâzımgeleeeğinin maddei mez-
kûreye ilâve buyurulmasmı teklif eylerim. 

28 Nisan 1336 Denizli 
Yusuf 

Huzuru Âlilerine 
Mücrimi istediğimiz mahalde muhakeme ede

biliriz. Fakat şahit istimama lüzum görüldüğü 
takdirde ne yapacağız? Meselâ Nallıhan kaza
sının Garbinde ve noktai müntehasında bir cü
rüm vukuunda mücrimi Ankara'ya celp ve mu
hakeme etmek mümkündür. Malûmu âlileridir 
ki, arada îstanos, Ayaş, Beypazarı, Nallıhan 
namlariyle dört kaza vardır. Bunların beyinle
rindeki mesafe üst üste onar saatten az olma
masına nazaran Nallıhan Ankara'ya kırk saatlik 
bir mesafede bulunuyor, demektir. Eğer cürüm 
Nallıhan'ın Garbinde ve on saatlik daha ötede 
vukubulmuş ise mâruz mesafe elli saate baliğ 
olur ve bu da dört beş günlük bir yol demektir. 
Şu halde şahitler bilhassa içlerinde muhadderat 
ve bunların sağîr çocukları dahi var ise Anka
ra'ya nasıl gelebilirler? Binaenaleyh, bendeniz 
buralarını düşünerek cürmün vukubulduğu kaza 
mahkemesinde muhakemenin icrasını talep ve 
teklif ederim. 

SinoJ) 
Mehmed Şerif 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hiyaneti vataniye Kanununun dördüncü mad

desinde; «Hiyaneti vataniye maznunlarının mer
cii muhakemesi ikaı cürüm edilen mahaldeki bi
dayet ceza mahkemesidir. Ahvali müstacele ve 
fevkalâdede maznunun derdest edildiği mahal 
mahkemesi de icrayi muhakeme ve itayi karara 
salâhiyettardır» diye muharrer olan fıkrasına 
«îşbu maznunların muhakemesine mübaşeret 
eden mahkeme haricinde ve mütaaddit kaza ve 
livalarda şeriki cürümleri olduğu halde onlara 
mütaallik muhakemat işbu muhakeme ile tevhi-
den icra olunur.» tarzında bir fıkra ilâvesini arz 
ve teklif eylerim. 

28 Nisan 1336 Niğde 
Abidin 

ŞEVKET B. (Sinob) — Efendim, bâzı kaza
larda müstantiklik teşkilâtı yoktur. Binaenaleyh, 
bu itibarla takriri geri alıyorum. 

REÎS — Efendim, bu takrirleri reye koya
cağım. Fakat encümen kendi fikrinde musirdir, 
zannederim. Acaba tadil kabul ediyorlar mı? 
Bu bapta encümenin fikrini anlıyalım da sonra. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 

— Müsaade ederseniz Refik Şevket Beyin tak
riri bir daha okunsun. 

(Kâtip Haydar Bey takriri bir daha okur.). 
ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Efendim, liva mahkemesini esas itibariyle ka
bul etmiyoruz. Bidayet ceza mahkemesinde bu 
muhakemelerin niyetini istiyoruz. Bu itibarla 
(Hiyaneti vataniye cürmü faillerinin mercii mu
hakemesi ikaı cürüm edilen mahal mahkemesi 
de) kararını ittihaz etmiştik. Encümen; (Ahvali 
müstacele ve fevkalâdede mücrimin derdest edil
diği mahal mahkemesi de icrayi muhakeme ve 
itayi karara salâhiyettardır.) şeklinde ısrar edi
yor. 

REİS — Fakat onun sebebini de dermeyan 
buyurur musunuz? 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
(Kavlî veya tahrirî) kelimesinden sonra; (Mu
halefet) kelimesini ilâve edince fazla düşünmeye 
mahal kalmadığını zannederim. Bidayet mah
kemeleri ittihaz edecekleri kararları yirmi gün 
zarfında ittihaz ile mükellef tutuluyor. Taki
bat buna dâhil değildir. Tahkikat da buna dâ
hil değildir. Yalnız muhakemat buna dâhildir. 
(Muhakeme yirmi günde intacedilmezse bida
yet mahkemeleri âzalarının tecziyesi lâzımgelir.) 
diyoruz. Bunları liva mahkemelerine vermiş ol
sak yirmi günde vazifesini ifa etmiyen liva he
yetini hangi mahkemelere vereceğiz? Buna da ay
rı bir şekil düşünmek icabeder. Bendenize ka
lırsa, bidayet mahkemelerinin ittihaz edeceği idam 
kararları bilfiil hiyaneti vataniyede bulunanla
ra taallûk edecektir ki, bu gibi hiyaneti vata
niye erbabı ya bulundukları yerlerde takibata 
uğrayıp derdest edilirler ve mahkemeye veri
lirler veyahut firer ederler. Firar ettikleri tak
dirde; şu maddenin ikinci fıkrası mâni teşkil 
etmez. Yukarıki fıkraya ilâveten; (Ahvali müs
tacele ve fevkalâdede mücrimin derdest edildi
ği mahal mahkemesi de icrayi muhakeme ve 
itayi karara salâhiyettardır.) diyoruz ki, bun
dan da süratle icraat kasdeyliyoruz. Meselâ 
Bandırma'da fiilen muhalefet eden bir adam Gö
nen'de derdest edilir, bunun derhal orada teczi
yesi lâzımgeldiği için hiç olmazsa muhakemesi 
yapılarak idama mahkûm edilirse hüsnü tesir 
yapar. Bu itibarla Gönen'den Bandırma'ya git
meye* lüzum kalmaz. Ahval müstacel ve fevkal
âde . görülmezse mahallî bidayet mahkemesi yine 
salâhiyettar oluyor. Verilecek hüküm katiyeti 
haiz olmadığı ve idam kararından başka hüküm
ler telâfisi kabil bulunduğu için bendeniz iddia 
ediyorum; (Hiyaneti vataniye cürmü faillerinin 
mercii muhakemesi ikaı cürüm edilen mahaldeki 
bidayet ceza mahkemesidir. Ahvali fevkalâdede 
mücrimin derdest edildiği mahal ceza mahkeme
si de icrayi muhakeme ve itayı karara salâhiyet
tardır) şeklinde kabulü lâzımdır. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Bir cürmü iki mah-
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kemede muhakeme etmek keyfiyeti meselesi 
çıkıyor. Hem cinayet ve hem cünha mahkeme
sinde... 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Ben ise bundan böyle anlamıyorum. Livada- j 
ki mahkemeler bidayet mahkemesi vaziyetinde j 
değildir. Malûmu ihsanınız cinayet mesailini ni
yet ettiği zaman beş kişi ile rüyet eder. Cünhayı 
rüyet ettiği zaman bidayet mahkemesidir. Bida
yet "mahkemesi dediğimiz zaman kaza mahkeme
sini kasdediyoruz. Bundan başka mâna istihracı
na imkân yoktur. İcabederse cünha mahkeme
sinde olacağı şekli kabul edilebilir. (Reye kon
sun, sadaları) 

RE IS — Evvelâ takrirleri reye koyalım. 
Cünha mahkemesi denilmesi kabul ediliyor. 

(Kâtip Haydar B. Refik Şevket Beyin tak
ririni bir daha okur.) 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar 
(Eller kalkar) kabul edilmedi. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı salıib) — 
Kabul edilmedi. 

(Abidin B. (Niğde) nin takriri tekrar okundu) 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 

(Eller kalkar) Kabul edilmedi. 
(Hilmi B. (Niğde) nin takriri okundu.) 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 

(Eller kalkar) Kabul olunmadı. 
(Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyin takriri 

tekrar okundu.) 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 

(Eller kalkar) reddedildi. 
(Sinob Mebusu Şerif Beyin dördüncü mad

denin aynen ibkası hakkında vermiş olduğu tak-
rar tekrar okunur.) 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Anlaşılamadı. Şimdi aksini reye koyu
yorum. Takriri kabul etmiyenler ellerini kal
dırsın. (Eller kalkmaz) Dördüncü madde encü
menin teklifi veçhile aynen kabul edildi. 

(Kâtip Haydar B. beşinci maddeyi okur.) 

MADDE 5. — Hiyaneti vataniye mücrimleri 
nin muhakemesi her halde mevkuf en icra olunur. 

REİS — Reye koyuyorum, maddeyi aynen 
kabul edenler ellerni kaldırsın. (Eller kalkar) 

Beşinci madde aynen kabul edildi. Altıncı 
maddeye geçiyoruz. 

MADDE 6. — Zâbıtai adliye memurlarının 
tanzim edecekleri tahkikatı ibtidaiye evrakı dai-
rei istintaka tevdi olunmaksızın müddeiumumi
ler vasıtasiyle yirmi dört saat zarfında mahke
meye verilir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bunda ihtilâfı badi olacak bir küçük noksan I 

olduğunu arkadaşlardan birisi söyledi. Tenvir I 
edilmek üzere münakaşasını rica edeceğim. Za 
bıtai adliye memurlarının kimler olduğu usulü 
muhakematta tasrih edilmiştir. Yalnız acaba I 

mahallinin idare âmiri görmeden mi gidecek? 
Esasen jandarma ile mülkiye âmirleri arasında 
ihtilâf çıkartılıyor. Bilhassa Fransızlar jandar
mayı tensik • için gönderdikleri memurları vası
tasiyle jandarmaların tamamiyle müstakil olduk -
larmı ihsas edecek surette onları himayekâr bu
lunuyorlar. Bir vali bir jandarma zabitini, bir 
karakol kumandanını bulunduğu mahalden sui 
harekâtına rağmen diğer mahalle sevk edemiyor. 
Diğer mahalle tebdil edemiyor. İdarei vılâyat 
Kanununda valilerin bu salâhiyeti haiz oldukla
rına dair bir madde mevcudolduğıî halde bunu 
yapamıyor. Acaba zâbıtai adliye memurları de
mekle bundan da jandarma dairesi bir istiklâl 
çıkararak âmiri mülkisi olan makama malûmat 
vermeksizin müddeiumumilik vasıtasiyle muha
kemeye gönderir ise bu ihtilâfatı artırır mı de
diler. Onun için bu noktai mühimmeyi kaldır
mak için idare âmirlerine ait de bir fıkra ko
nulmasını teklif edeceğim. Filvaki öyle ise de 
bir mahzur görüyorum, çünkü zabıta ile idare 
memurları arasına nifak sokmak istiyorlar ve 
bunun için jandarmayı müstakil bir kuvvet ola
rak gösteriyorlar. Jandarma ile idare memurla
rını birbirine düşürmek istiyorlar. Bu ihtimali 
ortadan kaldırmak için Jandarma Kumandanlı
ğına verilecek vaziyetin idare âmirine tevdii 
mecburiyeti suret ve şekline konmasını teklif 
ederim. (Hay hay, sesleri) 

REİS — O halde nasıl oluyor? Yazınız da o 
suretle müzakere edelim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Şimdi efendiler 
zâbıtai adliye memurları denince köy bekçileri
ne kadar gidiyoruz. Şimdi bir köy bekçisinin 
bir zabıt varakası tanzim edip doğrudan doğru
ya müddeiumumiye vermiş olduğunu far? ede
lim. Köy bekçisinin tanzim edeceği bu zabıt va
rakası ne kadar ehemmiyetli olabilir? Bundan 
sonra muhtarın da verdiğini farz edelim. Muh
tarın bu bapdaki malûmatı ne kıymeti haiz ola
bilir? " Jandarmalara gelelim: Bir jandarma za
biti, bir jandarma takım kumandanı birisinin 
ayağına sopayı vura, vura yapmadığı bir cürmü 
söyletmiş olsa, eğer neticede yaptım dese, bunu 
esas ittihaz ederek göndermiş olsa bu birçok me-
hazir tevlidedecek, onun için zâbıtai adliye me
murlarının yapacağı bu tahkikat hiç olmazsa da 
irei istintakiyece görüldükten ve oraca tetkik ve 
noksanı ikmal edildikten sonra müddei umumî 
lige tevdi edilse her halde bu gibi mehazirJn bir 
derece önüne geçilmiş olur, zannederim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. — Ona lüzum 
yok, efendim. 

REİS — Var mı, başka söyliyecek? takrirler 
var. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Tahkikatı ibtidaiye en büyük mülkiye me 
muru tarafından tetkik olunduktan sonra da-
irei istintaka verilmeden yirmi dört saat zarfm-
u-ı müddeiumumiler vasıtasiyle mahkemeye ve-
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rilir demekle, Hakkı B. biraderimizin noktai na
zarı da ikmal edilmiş olur. Öyle kır bekçisi de 
kendi kendine iş göremez. Tahkikatı iptidaiye 
evrakı en büyük mülkiye memuru tarafından 
tetkik edileceğinden bu her halele lehinedir, 
aleyhine değildir. 

HAMDÎ NAMIK B. (İzmit) — Abdiilkadir 
Kemali B. biraderimiz jandarma ile rüesayi me
murini mülkiye arasında bir ihtilâftan bahsetti
ler ve onların müstakil oldukları iddiasını der-
meyan ettiler öyle bir şey yok jandarma tama-
miyle ciheti'mülkiyeye raptcdilmiştir. Harbiye 
Nezaretinden alâkası kesilmiştir. Terfi ve maaş
ları, kamilen Dahiliye bütçesinden verilir. Ecne
bilerden gerçi tensik zabitleri vardır. Fakat bun
lar böyle şeylere karışmıyorlar. Bugün zaten 
bunların bir vazifeleri de kalmamıştır. YaJuız 
onlar jandarmaların başka yerlere tebdilinde, 
azlinde umum kumandanlıkta teşkil eyledikleri 
bir encümende karar verirler. Vazifeleri bun
dan ibarettir. Bendeııizce, mülkiye memurları 
rüesasmdan bir adam jandarmaya hâkim ola
mazsa esasen orada ifayi vazife etmiş olamaz. 
Binaenaleyh bütün jurııallar, bütün evrakı t^h-
kikıye dairei istintakıyeye verilmeden evvel her 
yerde rüesayi memurini mülkiyeye verilir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ. B. — Usul icaba-
tmdan değildir. Hiçbir yerde verilmez ve Fran
sızlar bu ihtilâfı aramıza sokuyorlar. 

(Müzakere kâfidir sadaları) . 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mesele 
gayet basit, mesele ile iştigal edenler bilirler. 
Müthiş cinayetlerde müstantıklar zabıt varaka
sı tanzim ederler ve hiçbir zaman da kaymaka
mın elinden geçmez. Doğrudan doğruya müddei
umumiye verilmesinde sürat itibariyle bir fayda 
var. Kaymakam esasen tahkikatı iptidaiye evra
kını tashih de ettiremez. Bu şekle riayetten baş
ka bir şey değildir. Zaten zabıtai adliye sıfatını 
haiz olan jandarma, zâbitai adliyenin başı olan 
müddeiumumiye doğrudan doğruya giderse 
muamele itmam edilmiştir. Jandarma müddei
umumiye vermeyip de jandarmadan kaymaka
ma giderse kaymakamın ise yalnız vazifesi ha-
valecilikten ibaret olduğundan bendeııizce mad
denin aynen kabulü hem kanuna hem mantıkn 
muvafık olur. 

REİS — Pek iyi efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) - MaJem-

ki, kazanın emri inzibatından kaymakam mesul
dür. O halde bir cürümden dolayı mesul olması 
lâzımgelir. Abdiilkadir Kemali Bey biraderimi
zin buyurdukları gibi kaymakamın havalesi su
retiyle müddeiumumiliğe tevdii lâzımgelir. 

(Müzakere kafidir sadaları) 
REİS — Bolu Mebusu Nuri Beyin tak."iri 

var. 
(Kâtip Haydar B. takriri okudu) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mevkii müstahkem ve müfrezei askeriye ku

mandanlarının, zabıtai adliye memurlarının tan
zim edecekleri tahkikatı iptidaiye evrakı ve za
bıt varakaları müddeiumumiler vasıtasiyle yirmi 
dört saat zarfında mahkemeye gönderilir. 

. " 28 Nisan 13:.W 
Bolu Mebusu 

Niıri 
REİS — lloye koyuyorum. Kabul edenler el

lerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 
Çorum Mebusu Fuad Beyin takriri var. 
(Kâtip Haydar B. takriri okudu) 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

G ncı maddenin berveohi âti tadilini teklif 
ederim : 

Zabıtai adliye memurlarının edecekleri tah
kikatı iptidaiye evrakı dairei istintaka tevdi 
olunmaksızın mahallin en büyük mülkiye memu
runa ita olunur ve onlar tarafından dahi müd
deiumumiler vasıtasiyle yirmi dört saat zarfında 
mahkenıeyc verilir. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar 
(Kiler kalkai') Takrir kabul olundu efendim. 

(Kâtip Haydar B. (Kütahya) Yedinci mad
deyi okudu) 

MADDE 7. — Diyaneti vataniye mücrimleri
ne ait muhakemat âzami yirmi günde hükme 
raptoluııacaktır. Bu müddeti her ne sebebe meh
ili olursa olsun tecavüz ettiren mahallî zabıta
sı ile mahkeme heyeti Kanunu Cezanın yüz ikin
ci maddesi zeyli mucibince cürmünün derecesine 
göre tecziye edilmek üzere mafevki mahkeme
since muhakemesi bilicra âzami yirmi gün zar
fında hükme raptedilecektir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ. B. (Kastamonu) 
— Encümen namına söylüyorum, yanlışlık var. 
Kelime itibariyle hata var. O hata aynen kabul 
edilmesin. (Âzami yirmi günde hükme raptolu
ııacaktır) demişiz. Bir tecavüze sebebolan var. 
Bir de tecavüz ettiren var. Tecavüze sebebolan 
mahallî zabıtası olabilir. Intacetmiyen kelimesi 
de mahkeme heyetine aittir. Bir sebebiyet v;:a\ 
bir de intacetmemek var. Meselâ : Şahitlere ee.lr. 
müzekkeresi ıstar olunur. Bunları zabıta tebliğ
de ihmal eder, heyet de yirmi günde itaeeyliye. 
mez. Zabıtanın ihmalinden heyeti hâkimeyi me
sul etmek nasıl olur? Demek istiyorum ki, (Te
cavüze sebebolan mahallî zabıtasiyle intacetnıi-
yen mahkeme heyeti kanunun filân maddesi 
mucibince hareketinin derecesine göre ceza gö
rür) tarzının kabulünü, bir de (Cürmün) keli
mesi yerine (Hareketinin) denilmesini teklif ı.y-
1 i yorum. 

REFİK ŞHV.KKT B. (Saruhan) — En mü
him bir noktaya temas edeceğim; hükkâmı tak
yit kadar müthiş fecayi yoktur. Uf endim ; yir
mi gün zarfında mutlaka hüküm vereceksiniz 
dersek hükkâmı takyide koymuş oluruz ve 
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bunun kabiliyeti tatbikıyesi olmadığını kendimiz 
göstereceğiz. Meselâ : Bugün üç kişiden mü
rekkep bir bidayet ceza mahkemesinde bulunuyo
ruz. Heyet halinde bulunup hüküm vereceğiz. 
Şahitlerin hepsi mutlaka o cürmün vukubul-
duğu mahalden olmaz bir. Saniyen bir ıııaze-
ret tahaddüs eder, gelmez iki. Esasen ifadatı 
mazbuta bir ifadei istintakıye olmadığından do
layı kıraatiyle iktifa edilemez. Çünkü ifadeyi 
alan ya jandarma, ya polistir. Binaenaleyh şa
hitlerin mutlaka ya huzuru hâkime getirilmesi 
lâzımdrı yahut huzuru hâkimde binniya'be ifa
desinin alınması lâzımdır. Huzuru hâkime ge
tirilmek için biha^betticare, bihasbelvazife ya
hut hastalık dolayısiyle ahar bir mahalde bu
lunur, mahkemeye gelemez. Hastalık münasebe
tiyle mahkemeye gelmezse, hâkime, sen niçin 
hüküm vermedin diye başına tokmak indirmek, 
bu, hâkimin vicdanı üzerinde azîm bir azap 
uyandırmak demektir. Binaenaleyh,'bendeniz bu 
yirmi gün meselesini müddet tâyin etmeksizin 
nitekim - kavaninimiz tâyin etmiştir - şu şekil
de şahidin bulunduğu mesafeye göre meselâ 
beher miryametre için şu kadar gün takdir 
edilmek şartiyle bir hale 'koysak kanunu tatbik 
edebiliriz. Yoksa hiç tatbik edemeyiz. Geç tat
bik etmek hiç tatbik etmemekten hayırlıdır. 
Onun için yirmi gün tâbiri bizim böyle şosesiz-
likten, yolsuzluktan bizar olduğumuz bir za
manda kabili tatbik değildir, efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Garip bir te
sadüf oldu. Bey arkadaşımıza taban tabana zıt 
bulunuyorum. Ben bilâkis müddetin bir hafta
ya tenzilini teklif ediyorum. Memleketin böyle 
bir zamanında adaletin mutlakıyetinden balı-
solunduğunu işittim. Maatteessüf adaletin mut
lakıyetinden veyahut vüsatinden bahsetmek ben
ce katiyen abestir. Varsın milyonlarca bu mem
leketin feda olmuş evlâdına mukabil birkaç 
tane mazlum gitsin. Tek ibu Saltanat kurtul
sun. (Bravo «adaları) Bundan dolayıdır ki eğer 
cürmün ika edildiği mahalde muhakeme icra 
edilecekse âzami bir hafta, başka l>ir mahalde 
muhakeme edilecekse âzami yirmi günde mu
hakemelerinin "hitama erdirilmesini teklif edi
yorum. 

MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) — Efendi
ler, bendeniz ayrı bir noktai nazardan süratin 

- temini cihetini arz edeceğim. Maddei kanuniye-
de buyuruluyor ki, jandarma şahitleri getir
mezse mesul olacaktır. Bu mealde bir -fıkra 
var. Malûmuâlileridir ki evvelen celp müzek
keresi tastir edilir, celp müzekkeresi üzerine 
şahitler gelip gelmemekte muhtardır. Gelmezse 
cezai nakdî verir. O da yirmi beş kuruştan 

• başlar. Sürat temini matlup ise evvelemirde 
celp müzekkeresi kaydını atıp şahitlerin i'hza-
ren getirilmesinin kaydını ilâve etmek lâzım-
gelir. Binaenaleyh şahitlerin böyle beyanı ma
zeret etmelerine mahal kalmamak üzere muha

kemeye getirilmelidir. Hastalık tabiî müstesna, 
Refik Şevket Beyefendi refikimizin müddet 
hakkındaki itirazları bir cihetle varittir. De-
lâil ve şuhut ihzar edilmemiş olursa hâkim ka
rar için bir istinatgah bulamaz. Bu itibarla 
şöyle 'bir kaydın ilâvesini teklif eylerim : (Şa
hitler ve delâil ihzar edilmek şartiyle hükkânı 
yirmi gün zarfında karara raptetmek) yahut 
(kendilerine tevdiden on gün veya bir hafta 
sonra veya kendilerine dâvanın tevdi edildiği 
günden itibaren bir hafta zarfında işi intacet-
mek mecburiyetindedirler.) Maddenin bu şe
kilde tadilini teklif ediyorum. Bu hususta bir 
de takririm vardır. 

REİS — Daha söz söyliyecek var mı elen
dim? Takrirler okunsun. 

(Kâtip Haydar Bey takrirleri okudu.) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yedinci maddenin (muhaıkemat) kelimesin

den sonra (evrakın mahkemeye tevdiinden iti
baren) cümlesinin ilâvesini teklif ederim. 

28 Nisan 1336 
Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddedeki muhakemat kelimesinden 

sonra (Usulü muhakematı cezaiye Kanununun 
cünhaya mütedair olan faslına tevfikan bilicra) 
cümlesinin ilâvesini teklif ederim. 

Sinob 
Şevket 

7 nci maddenin şöylece tadilini teklif ederim: 

MADDE 7. — Hiyaneti vataniye mücrimleri
ne ait muhakemat, cürmün ika edildiği mahalde 
icra edilecek ise âzami bir (hafta, mücrimin der
dest edilmediği mahalde icra edilecek ise âzami 
yirmi gün zarfında hükme raptolunacaktır. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Bu takrirler hakkında encümen ne 
diyor efendim? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— (Yirmi günde hükme raptolunacaktır.) fıkra
sından sonra Muhiddin Baha Beyin teklifi haizi 
ehemmiyet olduğundan sürati temin için (Hük
kânı, şulmda ihzar müzekkeresi ısdar edecektir.) 
fıkrasının ilâvesi iktiza eder. Kastamonu dahi
linde bir kaza müstant ıkı ifade almak istediği bir 
adam için jandarma zabitine yedi kere müzekke
re yazdığı halde cevap alamıyor, sekizincisine 
jandarma kumandanı şöyle cevap veriyor ve di-
yok ki : Müstantıklar celp veya ihzar müzekke
resi ısdar suretiyle adam celbedcr. Bunu müs-
tantıka ihtar ederim. İşte, üç 'buçuk dört ay ka
dar, mevkuflar bulunmasına rağmen, sürünüyor. 
Halbuki hatırımda kaldığına göre jandarma ni-
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zamnamesinin 145 nci maddesinde sarahati ka
tiye vardır. Der ki; müstantıklarla mahakimi 
istiııtakıye nezdinde 'bulunan müddeiumumilerin 
verecekleri avamiri tahririyeyi ifaya jandarma 
mecburdur. Şu mecburiyet ve sarahata rağmen 
tahriren celbedilen (kimseyi jandarma getirmi
yor, ihzar kuvvetini havi olan o müzekkereye 
kumandan efendi kanaat etmiyor ve müstantıka, 
aşağıdan yukarıya ihtar 'buyuruyor. {Binaenaleyh 
(ihzar) kelimesi daha iyidir. Sürati temin için 
mahakim celp müzekkereleri yerine ihzar mü
zekkereleri tastir edecektir, tatbikatta daima 
böyledir. 'Tasrih yapılmazsa kanun maddeleri 
mühm'el kalır. Sürat için ihzar verilmesini şah-. 
san teklif ediyorum ve encümen namına da (bu 
şekilde kabulünü teklif ediyoruz. 

REİS — O halde encümenin teklifi §u su
retle oluyor, isterseniz 'okuyayım : '('Mu'hakemat 
âzami yirmi günde karara rapt olunacaktır. Sü
rati temin için >eeTb müzekkeresi yerine ihzar 
müzekkeresi tastir edilecektir.) 

BİR M'EBUS — Muhakemeye vürudu tari
kinden itibaren demeli hiç olmazsa. 

KÂTİP HAYDAR ıB. ('Kütahya) — Efendim, 
Bolu Mebusu Nuri Beyin sebebi mücbir 'olmadık
ça âzami yirmi i günde hükme raptölunaeaktır, 
mealinde takriri vardır. (Okunur) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti OeÜleşi ne 
lliyaneti Vataniye Kanunu lâyihasının ye

dinci maddesinin berveçhiâti kabulünü teklif 
ederim : 

TTiya'iıeti vataniye -maznunlarına ait nmha-
kemat sebebi mücbir olmadıkça âzami yirmi 
günde hükme rapt olunacaktır. Bu müddeti bi-
lâsefbebi mücbir 'tecavüz ettiren maballî zabıtası 
. . . . . ilâahirihi.. 

28 Nisan 1336 Bolu 
Nuri 

REİS — Nuri Beyin takririni kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. 

SESLER — Ekseriyet yok, ekseriyet yok. 
REİS — O hakkı takdir Makamı Riyasetle 

yanındaki kâtip beylere 'verilmiştir. Rica ederim 
iben azayı kiramın hakkına tecavüz 'etmiyorum, 
onlar da Ibenim hakkıma tecavüz etmesinler. 

Şimdi aksini reye koyuyorum. Nuri Beyin 
takririni kabul etmiyenler ellerini kaldırsınlar. 
(Eller kalkmaz) O halde Nuri Beyin takriri ka

bul olundu. 
KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, Nuri Be

yin yedinci madde hakkındaki takriri kabul 
olunduktan sonra diğerleri reddedildi demektir. 

(Kâtip Haydar Bey 'sekizinci maddeyi okur.) 

MADDE 8. — İşbu mehakimden sâdır ola
cak mukarrerat katı olup ancak idamı müstel-
zim olan mukarrerat Büyük Millet Meclisince 
(badettasdik mahallerinde infaz olunur. 

(Bolu Mebusu Nuri Beyin sekizinci madde 
hakkındaki takriri de okunur.) 

s Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hiyaneti Vataniye Kanununun sekizinci mad

desinin berveçhiâti kabulünü teklif ed'erim : 
İşbu mahakimden sâdır olacak hükümler Bü

yük Millet Meclisince (badettasdik infaz olunur. 
28 Nisan 1336 Bolu 

Nuri 

RJ1İS — Bu bapta söz söyliyecek var >mı? 
MUHİDDİN 'BAHA B. (Bursa) — Efendim, 

mademki tasdik hakkı veriliyor. Bunun da bir de 
mukabili olan ret veya af hakkı verilmiş oluyor. 
Tetkik hakkı ret mahiyetini haiz midir, değil 
midir? Encümen bunu tetkik etse, yani mukar
rerat usulüne muvafık değilse, esbabı mucibesi 
tanı değilse, af mı edecek, yahut nakzedip iade 
mi edecek? Tasdik meselesi kolay. Eğer Meclisin 
de. kanaati vicdaniyesine tevafuk ediyorsa tasdik 
eder. Mesele halledilir. Fakat aksi surette ne ya
pılacaktır? Encümen bunu izah etsin. 

DURSUN B. (Çorum) — Sekizinci maddede
ki idam kararlarının Büyük Meclisi Âlice tasdi
kinde bendeniz bir mahzur görüyorum, çünkü 
ekser arkadaşlarımız umuru adliyeye ve kayanini 
cezaiyeye mensubiyetleri olmaması münasebetleri 
ile bihafekin tasdikte tereddüt ederler. Bundan 
dolayı Mecliste ya ekseriyet bulunmaz veyahut 
hiçbir karara iktiran etmez. Binaenaleyh, bu gi
bi idam kararlarını tasdik etmek için Meclisin 
Adliye Encümenine havale etmeli, o encümen 
tetkik etsin ve kararını versin. 

REİS — Bu hususa ait bir takrir lütfediniz. 
Başka söz istiyen var mı efendim? 

HÜSEYİN AVNİ B. (lErzurum) —Efendim, 
burada kabul edilen bir tariktir ve bu muvafıkı 
adalet değildir. Bendeniz diyorum k i ; şu suret
le işbu mahakimden sâdır olacak mukarrerat, 
Büyük Millet Meclisince bu idamlar nasıl tasdi-
ka mevkuf ise hükümler de böyle olmalıdır. 
Çünkü bunlarda müstaceliyet yok, asıl müstace
liyet idamda var. Diğer hükümlerin de Büyük 
Millet Meclisinin tasdikma makrun olması lâ
zımdır. 

REIİS — Encümen namına cevap verirseniz 
buyurunuz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, Meclisin salâhiyeti fevkalâdeyi haiz 
olmasından dolayı bidayet mahkemelerinden ve
rilen kararı Meclisimiz dilerse affeder', dilerse 
tasdik eder. Noksan görürse reddeder. Bunun 
için bu suali varit addetmiyorum. Meclisin salâ
hiyetini takyit Varit değildir ve Meclisin salâ
hiyetini tahdide kaadir bir kuvvet göremiyorum. * 
Bu jhal varit olamaz. 

REİS — Şimdi efendim, takrirleri okuyoruz. 
FEYZİ 'Ef. (Malatya) — Yapılan kanunlar 

idam kanunlarıdır, Bunu bihakkin düşünmeli, 
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sonra yazık olur. Çok yerlerde görüyoruz ki, ; 
hatalara insan hedef olup gidiyor. Giden yine i 
milletimizdir. Bir millet saadetini Büyük Mec- j 
liste görürse emin olun hem emin olurlar ve | 
Meclisin dua hanı olurlar. Bir zaman olur ki, i 
bu heyet burada olamaz. Lâkin o vereceğimiz i 
karar, yani bugün verdiğimiz karar bizim efra- i 
dımızı öldürür ve garaza kurban eder. Büyük 
Millet Meclisinin tasdikine iktiran eden kanun 
bir zaman olacak ki, bulunmıyacaktır. Her hal | 
ve kârda mahakimden sâdır olan karar Büyük 
Millet Meclisinde tadilen tasdik olunmalıdır. 
Zira idam birçok evleri söndürür ve erbabı ga-
razin, bâzı devletlerin siyasetleri hasebiyle bugün 
mefsedet icra ediliyor. Bir gün gelecek ki, bu 
mefsedet kalkacak, saadet ve selâmeti millet 
yükselecek, her hal ve kârda bu kanun yine kal-
mıyacaktır. Her hal ve kârda kararların Millet 
Meclisince tasdik edilmesi reyindeyim. 

BEİS — Şimdi efendim, takrirler okunacak. 
TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) _ Efendim, Mec

lisimizin bu işle meşgul olması gayrikabildir, di
yebilirim. Binaenaleyh, bendeniz buraya yeni 
gelmiş bulunuyorum. Kararların Umuru Dahili
ye Encümeni tarafından tasdik veya reddolun- j 
ması teklifinde bulunuyoruz. (Olamaz, sadaları) j 

(Kâtip Bey tarafından Çorum Mebusu Dur- j 
sun Beyin takriri okunur) : j 

Büyük Meclisi Millî Riyaseti Âliyesine i 
idam kararlarının Adliye Encümenince tas

dikini teklif ederim. 
Çorum 
Dursun 

RElS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar j 
(Eller kalkar). Reddolundu. j 

(Tunalı Hilmi Beyin takriri okunur) : 
8 nci maddenin berveçhi zir tadilini teklif 

ederim : 
8. — idamı müstelzim olan hükümler ; 

Büyük Millet Meclisi tcra Heyeti tarafından ; 
badettasdik... I 

Bolu | 
Tunalı Hilmi ; 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın 
(Eller kalkar). Reddolundu. j 

(Refik Şevket B. «Saruhan» m sekizinci ! 
madde nihayetine Mlâve edilecek takriri oku- • 
nur) : | 

Riyaseti Aliyeye | 
Sekizinci fıkranın nihayetine şu fıkranın ilâ- = 

vesini teklif ederim : j 
( . . . - . tasdik edilmediği takdirde Meclisçe j 

ittihaz edilecek karara tevfiki muamele olunur.) • 
Saruhan j 

Refik Şevket i 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın 
(Eller kalkar). Kabul olundu. 

(Bolu Mebusu Nuri Beyin takriri tekrar 
okundu) : 

Hiyaneti vataniye Kanununun sekizinci mad
desinin berveçhi âti kabulünü teklif ederim. 

işbu mahakimden sâdır olacak hükümler Bü
yük Millet Meclisince badettasdik infaz olunur. 

RE IS — Kabul edenler ellerini kaldırsın 
(Eller kalkar). Ekseriyetle kabul olundu. 

(Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin tak
riri okundu) : 

' Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hiyaneti vataniye Kanununun sekizinci mad

desinin berveçhi zir tadilini teklif eylerim : işbu 
mahakimden sâdır olacak mukarrerat Büyük Mil
let Meclisince badetttasdik mahallerinde infaz 
olunur. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

RElS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar 
(Eller kalkar). Kabul olundu. 

(Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak
riri okundu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maddeye (Meclisin münakit olmadığı zaman

larda icra Vekilleri tarafından tasdik olunur.) 
fıkrasının ilâvesini teklif ederim. 

28 Nisan 1336 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

ISMAlL FÂZIL Pş. (Yozgad) — Biz Mecli
simizde bir prensip kabul ettik. Büyük Millet 
Meclisi hem teşriîdir. Hem icraidir. Bu Meclis 
münakidolmadığı zaman icrailik nerede kalır? 

ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — içtimai ha
yatı insanide asıl hakkında mütaaddit sözler 
söylendi zannederim, hususiyle binlerce teessüfle 
arz ediyorum ki, Makamı Hilâfet esaret altında 
olduğu için Halife vazifesini bilfiil görememek
te bulunduğu için her vazife Meclise, cemaate 
avdet ettiğinden için, idam hükmünü tasdik 
asaleten cemaate mevdudur. Ve sair ahkâmında 
da bugün Halife esarette kaldığı müddetçe (In-
şaallah çok kalmaz, sesleri) bütün vazaif cema
atin Meclisin boynuna binmiş olduğu için Mec
lis hiçbir vakit dağılamaz. Halifemiz kurtul
madıkça. Bunun için bâzı arkadaşlar mazur ka
lırlarsa bir suret ve şekil buluruz. Kısmr ekse
risi kalmak ve diğerleri niyabeten mezun olmak 
tarzlarında bir suret buluruz, izin veririz, idare 
ederiz. Ekseriyet itibariyle Meclis Halifemiz kur
tuluncaya kadar dağılamaz. (Alkışlar, bravo, sa
daları). 

RElS — Süleyman Sırrı Beyin teklifini re
ye koyuyorum. (Eller kalkmaz). Reddedildi. 

Sekizinci madde Hüseyin Avni Beyin tak-
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riri veçhile: İşbu kanuna tevfikan malı akim den 
sâdır olacak mukarrerat Büyük Millet Mecli
since badettesdik mahallerinde infaz o'.ııımr. 
suretinde kabul edildi. 

(Kâtip B. dokuzuncu maddeyi okur.) 

MADDE 9. — İşbu kanun her mahallin idare 
âmiri tarafından nahiye ve kaza, liva ve vilâ
yet merkezlerine ve köy heyeti ihtiyariy eleri 
müctemian celbedilerek ifham ve sureti tebliği 
mütazammın heyeti mezkûre âzalarının imzala
rını havi zabıt varakaları tutularak idare mec
lislerince hıfzedilmekle beraber kavaninin neşir 
ve ilânı hakkındaki kanuna tevfikan ayrıca ne
şir muamelesi dahi yapılacaktır. 

REİS — Efendim, bu maddeyi aynen kaimi 
buyuruyor musunuz? (Kabul, kabul, sadaiarı) 
Kaimi olundu. 

(Kâtip B. onuncu maddeyi okur) : 

MADDE 10. —- İşbu kanunun ierayi ahkâmı
na Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, Refik Şevket Beyin onun
cu maddenin tadiline dair bir takriri vardır; 

Riyaseti Aliyeye 
Onuncu maddenin ( . . . . . Büyük Millet 

Meclisi memurdur.) tarzında tadilini teklif ede
rim. 

28 Nisan 1306 
Saruhan . 

Refik Şevket 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bu mad
denin (Büyük Millet Meclisi memurdur) tarzın
da tadilini teklif ediyorum. 

SESLER — Pekâlâ... 
REİS — Bu teklifi reye koyuyorum. Kabul 

edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) 
Kabul olundu. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim dün 
de arz etmiştim. Halkımızın haleti ruhiyesini te 
emmül buyurun, bu ceraimde bâzı eşhasa ait 
isnadatta bulunacaklar hakkında eğer bir hüküm 
sâdır olmuş ise; dediler ki, Ceza Kanununda 
iftira hakkında maddei mahsusa vardır. Evet 
kanunu cezanın 113 neü maddesinde bir sarahat 
var. Fakat bu adamın masumiyeti anlaşılırsa 
şu esbapdan dolayı mevkiini tahkim edecek şey
ler lâzım. İster bir maddei mahsusa ile isnadat
ta bulunan ister maddei mahsusa tâyin etmek
sizin isnadatta bulunanlar hakkında bir maddei 
müzeyyele ilâve olunsun. Böyle bir kelime sa
dır olmuş ise on seneden aşağı olmamak üzere 

ceza görür. Fakat böyle bir isnat karşısında 
bulunacak bir adam malûmu âliniz idam edilir. 
İdam edildikten sonra malûm olduğu üzere bu 
adam mezarından çıkarak ve ikamei dâvaya 
sevk ettirmek imkânı yoktur. Binaenaleyh her 
halde bir maddei müzeyyele ilâve edilsin. 

REİS — Bu babda bir takrir veriniz, encü
mence tetkik olunsun efendim. 

(Kâtip Haydar B. on birinci maddeyi okur) : 

MADDE 11. — İşbu kanun her mahalde ne
şir ve ilân olunduğu tarihten kırk sekiz saat son
ra meriyülicra olacaktır. 

REİS — Kabul edenler, ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Ekseriyetle kabul olundu. 

Bir takrir vardır: 

Riyaseti Celileye 
lliyaneti vataniye Kanununun ademikabulii 

hakkında on beş imzayı mütecaviz verilen tak 
rir reyi iş'ari ile voye konulmuş olduğundan Ni-
zamnamei Dahilînin 73 neü maddesinin fıkra i 
ah i resi -mucibince Heyeti Umumiyesiııin katiyen 
kabul veya reddi hakkında tâyini esami ile reye 
vz'nıı teklif evleriz. 

28 Nisan lo.fö 
Amasya Kânğırı Kırşehir 
Mehmcd Mustafa Neşet Müfid 
Konya, Amasya Amasya 
Âsim Ali Hâmdi 

Amasya. Tokad Malatya 
Rıza Nâzım Feyzi 

Kırşehir Aydın Sivas 
Cevdet Tahsin Taki 
Çorum Konya Bolu 
Haşini Hulusi Abdıırrahman 

Sivas 
Ziyaeddiıı 

REİS — Bu teklifi reye koyuyorum. Kabul 
edenler ellerini kaldırsın, (Eller kalkmaz; Ka
bul edilmedi. 

. REİS — Şimdi kanunun heyeti umumiyesini 
reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Kanunun heyeti •um.ıt-
miyesi kabul edildi. Bunun ikinci müzakeresi 
lâzımdır. Yarın bunu yeniden bir daha okuyaca
ğız. Yarınki, ruzname bu kanunun ikinci müza
keresiyle evrakı varidenin tetkikidir. Encümen 
azaları yarın saat onda içtima etsinler. Müski
rat hakkındaki meseleyi tetkik ve diğer encü
mene göndersinler. Yarın ezani saat 6,5 te içti
ma etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: Z. S. 6,30 
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