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B Î R Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,50 

REİS — İkinci ReisveMli Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim, Meclisi küşadediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. I - ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

ikinci ReisveMli Musa Kâzım Efendinin 
tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve aynen kabul olundu. 1338 senesi 
Evkaf bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesine 

. dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
Muvazenei Maliye Encümenine, Elviyei Selâse'-
de arazinin tahririyle senedata raptı hakkın
daki lâyihai kanuniye Kavanin ve Muvazenei 
Maliye Encümenine, Denizli Mebusu Yusuf Be
yin, gıyaben müebbet kürek cezasına mahkûm 
Milis Mülâzimisanisi Sungurlulu ibrahim Efen-
dinin affı hakkındaki teklifi kanunisi ile Ko
zan Mebusu Dr. Mustafa Beyin Maarif umuru
na mütaallik teklifi kanunisi Lâyiha Encüme
nine havale edildi. Karahisar Mebusu Şükrü 
Beyin, bir kağnı âbidesi rekzine, izmit Mebusu 
Hamdi Namık Beyin, iznik kasabasına Müda-
faai Milliyece beş yüz çadır itasına dair temen
ni takrirleri ile, Gazianteb Mebusu Yasin Be
yin, Varidatı hususiyenin sureti tahsiline dair 
levayihi kanuniyenin tercihan müzakerelerine 
dair temenni takrirleri kabul edilmedi, izmit 
Mebusu Hamdi Namık Beyin, memaliki müs-
tahlasaya hariçten celbedilecek mevaddı nisai
yeden Gümrük Resmi alınmamasına dair te
menni takriri bir kanunu tadil mahiyetinde ol
duğu için reye vaz'olunmadı. Memurin Muha-
kemat Encümeninde münhal âzalık için en ziya
de rey alanlardan altı zatın memuriyeti kabul 
edildi. Kâvanini Maliye Encümeni Kâtipliğine 
Mardin Mebusu Necib Beyin intihabolunduğu-
na dair mazbata okundu. Cebelibereket Mebusu 
Faik Beyle rüfekasmm, Trakya'da düşman me
zalimine meydan vermemek için teşebbüsatı lâ-

zimede bulunulmasına dair takrirleri müttefi-
kan kabul edilerek Hariciye Vekâletine febliğ 
edildi. Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, şi
mendiferler ahvaline dair sualine Nafıa Vekili 
Bey tarafından cevap ita olundu. Kırşehir Me
busu Yahya Galib Beyin, Başkumandan Paşa 
Hazretlerini istikbal ve Meclisin hürmetlerini 
arz için bakur'a on zatın intihabına dair tak
riri kıraat ve kabul olunarak Sivas Mebusu 
Emir Paşa ile Lâzistan Mebusu Abidin, Bayezid 
Mebusu Atıf Cebelibereket Mebusu ihsan, Si-
nob Mebusu Abdullah, Bolu Mebusu Tunalı 
Hilmi, Ankara Mebusu Hacı Mustafa, Karahi-
sarı Şarki Mebusu Memduh, Diyarbekir Mebu
su Kadri beyefendilere kur'a isabet eyledi. En
cümenlerden mevrut mazbatalar ruznaıneye 
alındı. Mezuniyet ve temdidi mezuniyete dair 
Divanı Riyaset kararları kabul edilerek celsei 
hafiyeye geçildi. 

(İkinci Celse hafidir.) 

Vcüncü Celse 

Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri
yasetlerinde bilinikat memaliki müstaihlasaya 
gönderilecek istiklâl mahkemeleri hakkındaki 
lâyihai kanuniye müzakere edilerek müzakere 
kâfi görüldükten sonra mezkûr lâyihanın mad
delerine geçilmesi tâyini esamiyle reye vaz'-
olunup neticede Mecliste nısalbı ekseriyet olma
dığı anlaşıldığından ikinci defa reye konulaca
ğı bittebliğ Perşembe günü toplanmak üzere 
içtimaa nihayet verildi. 
ikinci ReisveMli Kâtip Kâtip 

Musa Kâzım Van Kayseri 
Hakkı Atıf 

ALI SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Münhal âzalıklar Memurin Muhakemat Encü
meninde değil; Memurin Muhakemat Heyetin-
dedk. Bu suretle tashih edilsin. 
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REÎS — Zaptı sabık hulâsasını tashihan ka

bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Zaptı 
sabık hulâsası tashihan kabul olundu. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Oto
mobil ve emsali vesaiti nakliye ile vesaiti sına
iye ve ziraiyenin Gümrük Resminden istisnası
na dair kanun teklifi (2/567) 

REİS — Hariçten celbolunacak zirai, sınai 
alât ve edevat ile vesaiti naM'iyenin Gümrük 
Resminden affı 'hakkında Gazianteb Mebusu 
Yasin Beyie rüfekasının teklifi kanunisi var. 
Lâyiha Encümenine 'havale ediyoruz. 

4. — MUHTELİF EVRAK 

7. — Buhara Hükümetinin zafer tebriknamesi 

REÎS — Buhara Hükümetinin zafer tebrik
namesi hakkında Hariciye Vekâleti tezkeresi 
vardır. Okunacak: 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Moskova'daki Buhara- Sefaretinin Hükümeti 

metbuasmdan alarak sefaretimize tevdi ettiği 
ve aslı kurye ile derdesti irsal olduğu bildiri
len tebriknamenin hulâsası Moskova Sefare
tinden işar kılınmakla sureti leffen takdim kı
lınmıştır efendim. 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Dr. Rıza Nur 

*,""*"*r"̂  Suret 
Moskova : 8/9/1338 

Türkiye Hükümetinin ve halkının • İstiklâli 
Millî uğrundaki miibarezesini Buihara ahalisi ke
mali itina ile takip ve gaasıp emperiyalistlere kar
şı galibiyetini temenni etmekte ve Türkiye Hükü
metinin mezkûr gaasıplara karşı takibettiği siya
seti. kendi siyaseti umumiyesi gibi telâkki eyle
mektedir. Türkiye'nin Yunanlılara ve rehber
lerine karşı kazandığı büyük muzafferiy etten 
dolayı Buhara, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetiyle bütün Türk kardeşlerini tebrik 
eder. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Enver 
Paşadan mı bu! (imza kimindir, sadaları) 

2. — Lozan Türk Kongresinin zafer tebrik
namesi 
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RElS — Lozan Türk Kongresinin zafer teb

riknamesi hakkında Hariciye Vekâleti tezkeresi 
var. O da okumacak. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kahraman ordumuzun ihraz eylediği muzaf-

feriyat münasebetiyle Lozan Türk Kongresi ta
rafından Meclisi Âliye hitaben keşide olunan telg-
rafname sureti leffen takdim kılınmıştır efen
dim. 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Dr. Rıza Nur 

Türkün varlığına kasdeden ve mukaddes top
raklarımızı kirleten değersiz ve alçak düşmana 
tarihin şimdiye kadar kaydedemediği emsalsiz 
bir gayret ve fedakârlıkla lâyık olduğu cezayı ve
ren kahraman orduya ve Ulu Meclise en samimî 
teşekkürat ve tebrikâtımızı takdim eyleriz. 

Lozan Türk Kongresi 
Reisi 

3. — Zaferden dolayı Baybufd halkının ordu
ya teşekkürü 

REtS — Tunalı Hilmi Beyin, Bayburd aha
lisinin tebrik telgrafına dair bir takriri vaç : 

B. M. Meclisi Riyasetine 
Aşağıda üç telgraf suretini takdim ederken, 

Bayburd halkının Büyük Millet Meclisine karşı 
beyan etmek istediği teşekküratma Riyaset Ma-
kamının vesatatte bulunmasını teklif ederim. 

Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

Suretler : 
1. Garp Cephesi Kumandanlığına : 
Al zaferin bile iftihar edeceği derecede yü

celiklerle bezeli ismetin timsali kumandanım! 
Aşağıda iki telgraf sureti vardır, ikinci, tâ 
Şark'ta güneş kılapdanlariyle işlenmiştir, izin 
ver de, şehit, diri, ölü Mehmedciğe hamaylı 
olsun. 

Tunalı 

(Bunun okunmasına hacet yoktur. Cevap 
verilsin, sadaları) 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Burası mah-
feli edebî değil, Meclis vasıtai muhabere de de
ğil... Bu nedir? Biz vazifemize bakmalıyız. 

RElS — Efendim, tensibederseniz Divanı 
Riyaset cevabını versin. 
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TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bayburd hal

kı muzaffer ordumuza teşekkür -ediyor. Bu gibi 
hususatta birtakım arkadaşlar vesatatte buluna
rak Makamı Riyasetin tavassutunu rica ettikleri 
ve ricaları kabul olunduğu halde Tunalı'mn ri
cası neden kabul olunmuyor? Burası mahfeli ha
masettir; burada... 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Burası siya
si bir mahfeldir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bu, halka 
karşı hürmetsizliktir. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Maarif Encümenindeki münhallere âza 
intihabına dair Encümen Riyaseti tezkeresi 

REİS — Efendim, Maarif Encümenine âza 
intihabına dair bir tezkere var. Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Encümenimizi teşkil eden rüfekayı muhtere-

meden dokuz zatın dairei intihabiyeleriue azi
meti üzerine temini ekseriyet kesbi suubet, etmiş 
olduğundan İkinci Şubeden bir ve Üçüncü, Be
şinci, Birinci, Dördüncü şubelerden ikişer za
tın intihabı için keyfiyetin şuabatı mezkûreye 
havalesini teklif eylerim. 

Maarif Encümeni Reisi 
Burdur 

Akif 

RElS — Rica ederim, aidolduğu şubeler in
tihabı icra etsinler. 

5. — MAZBATALAR 

1, — Seferberlik zammı maaş Kanununun tef
sirine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 
ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Seferberlik zammı hakkındaki Ka
nunun tefsirine dair Kavanini Maliye Encüme
ni mazbatası var : 

Bu tefsirin müstacelen ve mevaddı saireye 
takdimen müzakere edilmesine dair Erkânı Har
biye! Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin de 
bir telgrafları vardı. Fakat bu mazbata o zaman 
henüz encümenden gelmediği için müstaceliyet re
ye vaz'olunmam işti. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu me
selenin, yani tefsirin müstacelen müzakeresine 
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karar itasını bendeniz de rica ediyorum. (Anla
şılmıyor sesleri) 

REİS — Efendim Seferberlik zammı hakkın
daki Kanunun tefsirine dair Kavanini Maliye 
Encümeninden bir mazbata gelmiştir. Bu tefsi
rin müstacelen müzakeresine dair de birkaç gün 
evvel Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Paşa Haz
retlerinin teklifleri vardı. O zaman tefsir encü
mende olduğundan müstaceliyet reye vaz'oluna
mamıştı. Bugünse tefsir mazbatası gelmiştir. Bu 
tefsirin Cumartesi ruznamesine ithalini ve müza
keresini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Kabul edilmiştir efendim. 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Efendim sey
yar orduya mensup bâzı kıtaat ve nıüessesesat zâ-
bitanının da Seferberlik zammından istifade 
edip eifımiyecekl erine dair bir takrir vardı. Bu 
meseleyi dün Müdafaai Milliye Encümeni intac-
etmiştir. O da 'beraber müzakere olunsun. 

'NECİB B. (Mardin) — O henüz Kavanini 
Maliye Encümenindedir. 

2. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun, tef
sirine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi ve 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Elbise bedeli Kanununun tefsiri 
hakkında Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
var, Hayvanatı feresiye ve bakariye hakkında ve 
Emvali metruke Kanununa dair Kavanini Mali
ye Encümeni mazbataları var, bunları da alel
usul ruznameye alıyoruz, 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Memaliki müstahlasada muvakkat maha-

kimi cezaiye teşkili hakkında kanun lâyihası ve 
Muvakkat Encümen mazbatası 

REİS — Efendim memaliki müstahlasaya 
gönderilecek İstiklâl mahkemeleri hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatası tâyini esamiyle dün 
reye vaz'olunmuş ve fakat nisabı müzakere ol
madığından ekseriyeti âra hâsıl olamamıştı. Mez
kûr mazbatayı bugün ikinci defa reye vaz'edi
yorum. Encümenin teklifini kabul edenler be
yaz, etmiyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

(Âra istihsal edildi.) 

REİS — Efendim! Reye iştirak eden 163; 
82 kabul, 70 ret, 11 müstenkif var. 
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SALÂHADDÎN B. 
mutlaka yoktur. 

REÎS — Efendim, nisabı müzakere vardır. 
Reye iştirak eden zevatın adedi 163 tür. 11 müs
tenkif, 70 redde karşı 82 reyle maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. Binaenaleyh maddelere 
geçiyoruz efendim. Birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, bendeniz söz isterim. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Şimdi 
maddelerine geçilmesi kabul edilen teklif encü
menin teklifi mi yoksa Hükümetin teklifi mi
dir? Çünkü mevzuu müzakeer her ikisidir. (Ha
yır sesleri) Binaenaleyh şimdi hangisi müza
kere edilecekse o mevzuubahsedilnıelidir. (Gü
rültüler) 

REÎS — Efendim, meseleyi reye koyarken 
Adliye Encümeninin mazbatası reye konduğunu 
•bendeniz talâffuz ettim ve meseleyi bu şekilde 
reye vaz'ettiğimi söyledim. Adliye Encümeni
nin mazbatasmdaki maddelere geçilmesini ka
bul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey vere
cektir dedim... 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Hayır hayır... 
(Zabıtta vardır sesleri) 

REÎS — Esasen müzakere; encümen mazba
tası üzerine cereyan etmiştir. Binaenaleyh mad
delere geçiyoruz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Snhib) -
Dün de arz ettiğim gibi; memaliki nıüstahlasa-
ya gönderilecek İstiklâl mahkemeleri için ah
kâmı istisnaiye vaz'ma lüzum yoktur. Haliha
zırda mevcut İstiklâl mahakimi Kanunu - benim 
kanaatimce - maksat ve maslahatı temin edecek 
şeraiti haizdir. Şimdi birinci madde ile biz, 

. müddeiumumilerin itirazını tahdit ve taksir 
ediyoruz; bu, doğru değildir. Memaliki müs-
tahlasaya gidecek olan bir İstiklâl mahkemesi 
heyetinin içinde bulunan müddeiumumi, hilafı 
kanun bir hale vâkıf olur veyahut bir mesele 
hakkında mevcut delâili; hükme gayrikâfi gö
rerek itiraz ederse ve hattâ 'bu heyetin içinden 
bir âza da, müddeiumumiiin kanaatinde olur da 
hüküm ekseriyetle çıkarsa; bu hüküm kati 
olsun ve Meclise arza lüzum' görülmeden tatbik 
edilsin, demek doğru olamaz. İstiklâl mahakimi 
Kanununu müzakere ederken pekâlâ biliyor
sunuz ki; müddeiiumumileri kabul etmekten 
maksat; Meclisi Âli namına bir murakıbı kanu-
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(Mersin) — Ekseriyeti , ni olmaları idi. Yani müddeiiumumiler, Istik-

! lâl mahakimi muamelâtının kanun dairesinde 
hüsnücereyanını murakabe edeceklerdir. İstiklâl 
mahakiminin; kanun dairesinde icrayı ahkâm 
edip etmediğini Meclisi Âli namına murakabe 
edecek olan zevat; müddeiiumumilerdir. Bu hak
kı, murakabe böyle tahdit ve taksir edilirse, 
adaletten de o derece tebaut ve inhiraf edilmiş 
olunur. Bu itibarla birinci maddeye katiyen 
lüzum yoktur. İstiklâl mahakimi* Kanununda 
mevcut bu baptaki ahkâmın yine kemafissabık 
tatbiki doğrudur, madde lüzumsuzdur. Tayyını 
teklif ederim. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim birinci 
madde lâzımdır. Şükrü Bey biraderimizin bu
yurdukları gibi bu maddeyle müddeiumumile
rin sahi hiyeti tahdidedilmiş değil, bilâkis da
ha ziyade tevessü etmiştir. Şu halde mütalâa
ları varidi hatır olamaz. Encümen bu maddeyi 
vaz'etmekle çok isabet etmiştir. Esasen müddeii-
umum ilerin, yapılan tahkikatın her hangi bir 
noktasında itiraz hakları olmakla beraber; her 
hangi bir suretle işlerin tekemmül edeceği bir 
sırada müddeiiumumilerin lâalettâyin bir nok-
tai tahkikat üzerinde itirazda bulunarak işi 
tavik etmelerini meni noktai nazarından bu mad
de çok musiptir ve bu suretle müddeiiumumi
lerin itirazları, yalnız vazife noktasına inhisar 
ettirilmiş oluyor ve idam hükümlerinde - ki 
hakikaten mühimdir - yine hakkı itirazlarını 
kabul ediyor. İstiklâl mahakimindeki müddeii-
umumüerin vazaifi, kanunun hüsnücereyanını 
temin ettirmekten ibarettir. Şu halde müddeii
umumiler, gayrikanuni ahvale karşı daima iti
raz edebilirler. Bunların tahdidedilmiş bir sa
lâhiyetleri yoktur. Binaenaleyh bendeniz de 
birinci maddenin aynen kabulünü teklif ederim. 

REÎS — Birinci madde hakkında başka söz 
alan yoktur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Var 
var.. 

REÎS — Buyurun. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen-

/lim şekli mesele yine tebeddül etti; bizim bu
radaki iştiğalâtımız; İstiklâl mahkemeleri Ka
nununun tadili mahiyetindedir; yani takibolu-
nan gaye ile şu kanunun mânasını bulamadım. 
Bu mahkemelere artık İstiklâl mahkemeleri 
demeyin. İstiklâl mahkemeleri bir maksadı mah
sus üzerine yapılmıştı. Bu son şekildeki mah-
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kemelere ise; ne diyeyim. Bilmiyorum. Artık 
fevkalâde teşekkül etmiş bir mahlkeme ismi ver
meliyiz. istiklâl ma'hakrminin vazaifî kanunen 
muayyendir ve (bu vazaif, Meclisi Âlide dört 
beş gün cereyan eden bir müzakere neticesin
de tahlilen tanzfaı olunmuştur. Bugün ise o 
eski kanunu tadil m afiyetinde başka bir şekil 
teklif olunuyor. Memaliki müsta'hlasaya mara
ldın lazımmış.. Bunların vazaifi de müddeii-
umurailerin kaydından 'biraz azade olacakmış. 

Müddeiumumilerin kuyudundan azade bir 
mahkemeye, affınıza mağruren, bir mahkeme 
diyemem. Medeni bir milletin mahkemeleri; 
daima müddeiiumum'ilenn murakabe ve kon
trol haklarını muhafaza eder. Yoksa başka 
türlü malhkeme olmaz. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Bunlar taz-
y i'k m ahkem eleri.. 

YASİN B. (Oazianteb) — Hayır; adalet 
malikemeleri... 

ALI SÜRURl Ef. (Kairaihisarı Şarki) — Taz
yik yok... 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Efendi
ler ben ve arkadaşlarım da zannederim bu fi
kirdedir. Müddediıımu'railerin kaydından azade 
kalarak hüküm verecek hâkim tasavvur ede
mem. Hangi (hâkim'dir ki; hakkı itirazdan ma
sun kalsın ve itirazdan kendisini kaçıırsın, böy
le hâkim olur mu efendiler? Ve ortada bir se
bep de yoktur. EsM mevcut kanunu böyle mü
him bir anda ve mühim bir kisve ile tebdil ve 
tağyir etmek için encümen salâhiyeti nere
den almış?.. 

Bunu teklif ederken hangi sebep tahtında 
yaptıklarını burada ilmen izah ve bizi de bu 
hususta ükna etsin. Yoksa 'bu gibi şeyleri bu
radan sinema gibi geçirip, yarınki nedamete 
karşı ne yapacaklardır? Gelsinler ıburada il
men ispat etsinler, sonra münakaşa edelim. O 
encümen âzası, kimse çıksın da burada imim 
ispat etsin, ilim meselesidir bu, hissiyat ile 
yapılmaz böyle şeyler. 

RBlS — Encümen namına Mustafa Kemal 
Bey cevap veriyor. 
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dur. idam hükümleri Büyük Millet Meclisin
ce bilûmum mesaile tercihan tetkik ve tasdik 
olunduktan sonra icra ve infaz olunur. Şu 
kadar ki; müstacel ve 'müstesna hal 'zamanında 
idam hükümlerinim da'hi Meclisçe tasdik edil
meksizin infazma Meclis karariyle mezuniyet 
verilebilir.) Encümen şu maddei kanuniyenin 
göstermiş olduğu sarahate binaen fevkalâde ve 
müstesna bir halin vukuunda, şu meselede idam 
kararının, müddeiiumumi itiraz etmedikçe, icra 
olunacağını arz etmek istiyor. t Kabul ederse ora
daki istiklâl mahkemesi, müddeiiumuminin itira
zına mahal olmıyan mesailde, idam kararını tat
bik ve tasdik edecektir. Eğer etmezse kemafis-
sabık idam kararını Kendiliğinden infaz edecek
tir. Yani encümen, beşinci maddenin verdiği sa
lâhiyete binaen böyle fevkalâde bir zaman için 
şu kararı almaya, o maddei kanuniyeye istinaden 
kendini mecbur görüyor. 

YUSUF ZlYA B. (Mersin) — Fevkalâde za
man nedir? 

MUSTAFA KEMAL B. — Fevkalâde zaman, 
düşman tarafından işgal edilen manatıkta Yunan 
efkârına, Yunan amaline hizmet eden orada bir
takım edani vardır, onların orada ika ettikleri 
mezalim... 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — O değil 
efendim, o değil, bu cümle ihtilâl zihniyetiyle ko
nulmuş, memlekette ihtilâl yoktur. 

MUSTAFA KEMAL B. — Gözümüzün 
önünde görülen bir hakikat vardır ki; karşımız
da bulunan islâm kardeşlerini süııgülüyor, kar
deşlerine kurşun atıyor ve keklik avlar gibi öl
dürüyor. Elyevm bunlar mevcuttur. Yani müsta
cel mesail dediği bunlardır. Nihayet gasıp ve ga-
ret vardır, her türlü ceraim vardır. Bu gibilerin 
cezasına halk intizar ediyor. Hükümetin teklifin
de de şu kayıt vardır ki, oraya tâyin olunacak 
hâkimler tekmil kavanini mülkiye ve askeriyeyi 
kati surette tatbik edeceklerdir. Bunu Adliye Ve
kili biliyor. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Malıakim te
şekkül etmiş midir? (Etmemiştir sadaları) Değil
se temini adalet meselesini, yani Devletin asıl 
mahkemelerini tesis etmesi lâzım değil midir? Ne
den bu mahakimin tesisi cihetine gidilmiyor da 
hiçbir nevi mesuliyeti haiz olmıyan Meclisi Âli; 
azasını böyle müddeiiumumiliklere dağıtıyor? Su
al soruyorum. Yani Meclisi Âli âzası müddeiiu-

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğnıl) — Efen
dim evvelâ Hüseyin Avmi Beye cevap vereceğim : 

(istiklâl mahkem elerinin idamdan gayrı hü
kümleri katı olup infazına bilûmum kuvayı 
ınüsellâha ve gayrimüsellâhai Devlet memur-
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mumilik yapmak, yahut reislik yapmak, binaen- f 
aleyh memleket içerisinde hukuku şahsiye dâva
larını rüyet etmek üzere ad'emimesuliyet ile mem- I 
lekete dağılsın bu doğru mudur, soruyorum? 

MUSTAFA KEMAL B. — Ancak bendeniz 
şunu arz edeyim ki, mahakim derecata ve tabaka-
ta münkasemdir. Bidayet mahkemesince verilen 
hükümler indelhace itirazan, istinafen, temyizen 
rüyet edilir. Güzeran eden bu müddet zarfında I 
hukuku ibâd uzun zaman sürüncemede kalacak- I 
tır. 

SALÂHADDİN B. — Bu, sualime cevab 
olmadı. Hükümet kendi gönderdiği maha-
kimde hukuku şahsiye ve saire hakkında hüküm
ler ita ettirebilir. Bu asıl mevcut iken ve Dev
letin vazifesini mesul memuruna gördürmek im
kânı varken; böyle gayrinıesul adamlara nasıl 
vazaif tevdi ediyorsunuz? Cevap veriniz, asıl
dan kaçıyor ve gayriresmî iş yapıyorsunuz! 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, fevkalâde bir hâdise vukuunda İstiklâl 
mahkemesi teşkili hakkında bir kanun mevcuttu i-. 
Buna binaen Heyeti Vekile, fevkalâde bir mah
kemenin teşkiline taraftar olmuş. Fakat encü
men; Hükümetin teklif ettiği şekli muvafık bul-
mıyarak İstiklâl mahkemesi izamına karar ver
miştir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Reis Bey 
bir sualim daha var. îstihlâs olunan memalike, 
mesuliyeti gayrihaiz, kararları ıkatî birtakım ma
hakim izamının hariçte yapacağı tesirat düşü
nüldü mü, bu tesirat nedir ve. Hariciye Vekilin
den bunu sordunuz mu? 

MUSTAFA KEMAL B. (Devamla) — Za
ten Meclisi Âlinin kabul ettiği bir İstiklâl Mah
kemesi Kanunu vardır. Bu kanun mevcudolduk-
ca, mahakimin izamı Meclisi Âliye aittir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim dünden 
beri bâzı rüfeka ve Mazbata Muharriri Bey ta
rafından ahvali fevkalâde olduğu söyleniyor. 
Bence efendiler, ahvali fevkalâde yoktur. Mecli
sin bugün yapacağı bir maddei kanuniyede - ben 
kendi fikrimi söylüyorum, yani taarruza mâruz 
kalmıyayım - Hükümet... 

NUSRAT 'Ef. (Erzurum) — Heyeti Vekile 
yoktur. 

YUNUS NÂDİ B. (İzmir) — Zannederim 
birinci maddeyi müzakere ediyoruz. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Ben de birinci mad
de hakkında söyliyeceğim. Hükümet teessüs ve j 
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mahkemelerini teşkil edip bu gibi mesaili tah
kik ve tesbit edinceye kadar Yunan taraftar-
lığiyle kimse itham olunmıyacaktır, demelidir. 
Meclisi Âli böyle bir maddei kanuniye çıkardığı 
takdirde ahalinin rahatını temin etmiş demek
tir. Böyle Zeyd, Amr ve Bekir... (Gürültüler) 
Rica ederim ben söyliyorum bunu.. Söylemak de 
hakkımdır. 

NE BİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Ben mem
leketi gördüm, rica ederim. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Ben de gördüm. 
İki kimse için bütün memleketi altüst etmekte 
mâna yoktur. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Rica ede
rim, öyle değildir. Bir kere görseniz işin böyle 
olmadığını anlarsınız. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Gördük. Bu ka
nunda mahkeme teşkili ve müddiiumumi inti
habı var. Fakat müddeiiumuminin müdahaleye 
salâhiyeti yok. Bu ne demek anlıyamadım. Müd-
deiiumumi tâyin olunuyor. Fakat bir maddeden 
başka, mahkemenin vermiş olduğu karara müda
haleye salâhiyeti yoktur. Yalnız bir maddede 
hakkı vardır. Şu halde miiddeiiumumi yok de
mektir. Bu maddenin ruhu müddeiiumumiyi or
tadan kaldırmaktır. Ya ınüddeiiumumi var, ya
hut da yoktur. Varsa her şeye müdahale edebi
lir, vazifesidir. Müddeiiumumidir, adı. Müddeii-
umumi lâfziyle müddeiiumuminin vazifesini tah-
didetmek doğru değildir. Ya maddeyi kaldırın 
veyahut da salâhiyeti tammesini ipka edin. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim 
bendeniz dün de Heyeti Celilenize arz etmiştim. 
Eğer maksadınız memaliki müstahlasaya süratle 
mahakim izam etmek ve cidden üç. seneden beri 
düşman işgali tahtı tesirinde yapılmış olan bâzı 
fenalıkların bir an evvel izalesi esbabına teves
sül etmek ise, yine arz ediyorum ki; bu madde 
kâfi değildir, bu kanun maksadı temin edemez. 
Çünkü birinci madde İstiklâl Mahkemeleri Ka
nununun müddeiiumumiye aidolan fıkrasının bir 
kısmının tadiline mütedairdir. İstiklâl Mahke
meleri Kanununu tadil ettik. Fakat Heyeti Celi
lenize şunu da ara edeyim ki, Amasya'ya* bir 
İstiklâl mahkemesi gönderilmesine Meclisi Âli
niz bundan bir ay evvel karar verdiği halde hâlâ. 
gitmedi. Acaba biz bu kanunu kabul edince 5 - 6 
İstiklâl mahkemesi gönderebilecek miyiz"? Mak
sat; serian bir mahkeme izam etmekse, bunun 
temin imkânını bendeniz göremiyorum. Eğer şu 
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kanunu kabul etmekle maksat hâsıl oluyorsa, 
bendeniz bütün varlığımla taraftarlığımı ilân 
edeceğim. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) --•- Heyeti 
umumiyesinin müzakeresi geçti. 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Bendeniz 
birinci madde hakkında söylüyorum. Bu iti
barla birinci maddenin kabiliyeti tatbikıyesi 
yoktur. Sonra encümen namına söz söyliyen 
Mustafa Kemal Beyefendi bu maddedeki tadi
lâtın lüzumu icrasını iki şeyde gösterdiler. Biri 
o mmtakada fevkalâdelik bulunması, ikincisi de, 
nehbü garet, ahzü gasbın fazlaca bulunması. Bu 
iki sebep dolayısiyle encümen muvafık gördü, 
buyurdular. Efendiler, oralarda fevkalâde za
man olmuştur. Fakat o ahvali fevkalâde düşman 
işgali zamanında idi. O zaman geçmiştir. Fevka
lâde zamanın asarı vardır, bu kabili inkâr değil
dir. Fakat bu asar için bir istiklâl mahkemesi 
göndermek lâzım mıdır? Bir istiklâl mahkemesi 
göndermeye lüzum vardır, demek için, fevka
lâde âsarm fevkalâde hâdisata sebebiyet ver
mesi şarttır. Fevkalâde asarın fevkalâde hâdi
sata sebebiyet vereceğine dair ortada bir şey 
olmadıkça, fevkalâdelik vardır denilemez. Fev
kalâde zaman geçmiştir. (Gürültüler) Müsaade 
buyurun, istiklâl mahkemeleri göndermekle 
beraber bir istiklâl Mahakimi Kanununun bâzı 
mevaddmda tadilât icrasını şuna binaen muva
fık gördük. Çünkü gidecek mahkeme hükmü 
-kati verecek, nehbü garete, ahzü gasfoa müda
hale edecek diyor, öteki kanun mucibince de 
nehbü garet, ahzü gasba müdahale edemez. An
cak takibat yapar deniyor idi. Binaenaleyh bu 
kanunu kabul edersek, yukarda gösterdiğimiz 
esbabı mucibe dahi kabul edilmiş olacaktır. 
Bendeniz de bu esbabı mucibe üzerine bu mad
denin doğru olmadığını söylüyorum. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Yanlış olan 
ciheti lütfen söyleyiniz. 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Zatıâliniz 
oturduğunuz yerde müdahaleden başka bir şey 
yapmıyorsunuz. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Maddeye dair 
söyleyiniz. 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Pekâlâ; iş
te bendeniz diyorum ki ; hukuku şahsiye ve sai-
reyi ihtiva eden kanunlar sarahaten mezkûr
dur. 
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| YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Eneümene 
j davet ederiz, gelmezsiniz, sonra burada da iti-
I raz edersiniz. 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Eica ede-
I rim beyefendi, şahsıma tariz etmeyin. Adliye 

Encümenindeki iki senelik mesaim defterde 
I mevcuttur. Aynı zamanda vazifemi de müdri

kim. Sizin davetiniz değil, vazifem beni o işi 
gördürımeye icbar eder. Dâhil bulunmadığım bir 

I encümenin, bittabi ne zaman ^toplanacağından da 
i malûmattar olamazdım. Gerek zatıâlinizin me

sainiz, gerekse bendenizin mesaim encümen def
terlerinde mukayyettir. Şüphe ediyorsanız mu
kayese ediniz. 

REİS — Muhavere olmasın, rica ederim. 
HAKKI HAMI B. (Devamla) — Bu madde; 

istiklâl Mahkemesi Kanununun bir maddesini 
tadilen vaz'edilmiş, sebebi, fevkalâde zaman, neh
bü garet, ahzü gasıptır efendiler. Hiçbir za
man hukuku şahsiye için hükmü katî vermek 
doğru değildir. Melûmuâlileri measili cezaiyede 
hükkâm: hâdisatı, vakanın zamanı vukuunu ve 
birçok hususatı nazarı itibara alarak zayıf bâ
zı delâili, kanaati viedaniyesi üzerine itayı hükme 
medar ittihaz ederler ki. bunda kanaati vicda
niye değil, mutlaka esbabı sübutiye şarttır. Es
babı sübutiyei kanuniye olmadığı halde kanaati 
vicdaniyem 60 - 70 bin liranın bir adam tara
fından itlaf edildiği merkezindedir. Binaenaleyh 
tahsili tahtı karara alınmıştır diye nasıl olur 
da bir hüküm itasına bir mahkemeyi salâhiyet-
tar ediyoruz? Sonra müddeii umumilerin hakkı 
itirazı yalnız iki meselede caiz değildir deni
yor. Şu halde müddeiiumumilerin izamı lüzu
mu yoktur, istiklâl mahakiminin vereceği ka
rarlar - ki müddeiiumuminin hakkı itirazı dâ
hilinde olanlar - doğrudan doğruya Meclise gel-

ı sin, denir ve Hazine de istifade etmiş olur. Bu 
itibarla bu da doğru değildir. Mademki; mah
kemede müddeiiumumi bulunacaktır, her şeye 
müdahale eder. Bendeniz dünkü kanaatimde 
yine ısrar ediyorum. Bu maddei kanuniye zait
tir. Reddini teklif ederim. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efen-
dim mademki heyeti umumiyesi ekseriyete ik
tiran etmiştir, tabiîdir ki, buna dair uzunuza-
dıya bir şey söylemiyeceğim, yalnız madde hak-

I kında maruzatta bulunacağım. Şimdi efendim, 
î şu madde ile Hükümetin maddesini nazarı iti-
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bara alacak ve Hükümetin teklifi ile encüme
nin teklifini mukayese edecek olursak görürüz 
ki, Hükümetin teklifi ile encümenin teklifi ara
sında, yani Hükümetle encümenin takibettiği 
fikir arasında bir fark vardır. Hükümet işgal 
edilen mahallerde işgal tarihinden istihlâs 
tarihine kadar alelıtlak ceraimin rüyeti için 
bir mahkeme teşkil ediyor ve bu dâvaların daha 
seri bir surette rüyeti için seyyar mahkemeler 
teşkil etmek istiyor. Nasıl ki, bizim bidayet 
mahkemesi, sulh mahkemesi, istinaf mahkemesi 
olduğu gibi bunu da seyyar mahkemeler halin
de, yani mahakimi adliye telâkki ederek orada 
mutlaka tedhiş politikasından ziyade ahalinin 
dâvasını sürati seriada halletmek ve adlî bir 
»urette yaralarını sarmak istiyor. 

Yani Hükümet halım ve şefik bir şey taki-
betmek istiyor. Halbuki encümen, bu kâfi de
ğildir diyor ve ahvali fevkalâde vardır, diye 
istiklâl mahkemelerinden başka bir mahkeme 
teşkiline lüzum görüyor. Şimdi rica ederim 
ahvali fevkalâde deyip gidiyoruz. Ahvali fev
kalâde nedir? Meselâ bâzı şeyler vardır. Tâbi-
ratı hukukıyesi iyice hatırımda değil, bir se
net kaybolduğu zaman meselâ; ahvali fevkalâ
deden bir yangın olur. Tamaımiyle izah edilen 
bir şey yoktur. Bendeniz bu kanunu yapan en
cümenin ne yapmak istediğini maalesef anlıya-
madım. Yani ne yapmak istiyor? İstiklâl mah
kemesi mi göndermek istiyor, yoksa başka bir 
mahkeme mi? Encümen ise ne Hükümetin tek
lifine kanaat etmiştir; ne de İstiklâl mahkeme
lerine kanaat etmiştir. Şimdi hususi bir mah
keme için müzakere ediyoruz. Çünkü bir istik
lâl mahkemesi yapmak istiyorsak, bunun bir 
kanunu var. Bunda da Hükümet lüzum gördü
ğü yerlere istiklâl mahkemesi göndermek tek
lif eder. Meclis onu tasvip ve kabul eder. 

İSMAİL SUBHÎ B. (Burdur) — Meclis bu
nu re'sen yapamaz mı? 

HALİL İBRAHİM B. (Devamla) — Bu hu
susta kanun var. O kanunun tadili teklif edilir. 
Meclis Ee'sen yapamaz değil, Hükümet istiklâl 
mahkemesine lüzum gösîtereeek, Meclis nazarı 
dikkate alırsa gönderecek... Halbuki Hükümet, 
buralara istiklâl mahkemesi gitsin diyebilirdi. 
Bunu da yapmamış, ayrıca bir kanunla bir mah
keme teşkilini istiyor. Halbuki encümen bunun 
vücuduna nasıl kail bulunuyor? Ve bu yeni 
teklifini ne suretle Meclise sevk ediyor? Bir 
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defa teklifatı kanunun hilâfınadır. Encümen 
buralara istiklâl mahkemelerini de göndermi-
yor. Yaptığı kanunla bu mahkemenin ismini 
istiklâl Mahkemesi olarak kahul ediyor. Fakat 
bu ayrı bir mahkemedir. Sonra tanzim ettiği 
maddede diyor ki : Memaliki müstahlasaya gön
derilecek istiklâl mahkemeleri müddeiiumumi-
sinin her şeye hakkı itirazı yoktur. Yani bir 
şeyler yapıyor ve oraya gidecek istiklâl mah
kemelerine başka bir şekli mahsus veriyor. 
öteki kanunda müddeiumumilerin az - çok bir 
şeyi varken bunu da kaldırıyor. Daha ileri gi
deceğim. Bununla doğrudan doğruya Meclis 
istiklâl mahkemesi yapıyor. Meclis hâkim ya
pıyor ve diyor k i : Bu işi diğerleri yapamıyor. 
Siz gidin, yapın, idam edin, yani diyor k i : Siz 
gidiniz. Onları muvacehe etmeyip, dinlemeyip 
asm.. Rica ederim, efendiler. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHl B. (Burdur) 
— Hakkı kaza bizdedir. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Zulüm mah
kemesi.. 

HALİL İBRAHİM B. (Devamla) — Yani 
bunu tahlil edecek olursak bu, bundan başka 
bir şey değildir. Memaliki müstahlasaya gön
derilecek istiklâl mahkemelerinin kanunu var, 
usulü var. Fakat burada o yoktur, idam hük
müne itiraz yapmaya lüzum kalmıyacaktır. is
terse yapacak, isterse yapamıyacaık. Vakit bula-
bilirse, yani nasıl diyeyim bilemiyorum. Biz 
Jrarada hükmümüzü veriyoruz. Siz oraya gidi
niz, idam ediniz. Bu, bundan başka bir şey de
ğildir. Sonra işgal altmcja bulunan memleket
ler mebuslarından biri de diyor k i ; bizim mem
lekette böylelerden dört tane var, binaenaleyh 
bunlar memleket dâhilinde akalli katildir. 

Sonra efendim; gazetelerimizde gördüğümüz 
veçhile, düşmanın muhtariyet için cebir ve zor
la imzaları tahtında mazJbata aldığı vardır. 
Bittabi bunların kendi arzulariyle imzaladığına 
kaani değiliz ve bu meseleyi o zaman kendi 
gazetelerimizle de ilân ettik ki, bu zorla yapıl
mıştır. Şimdi nasıl oluyor da bunlar edanidir, 
denebiliyor? 

REFlK B. (Konya) — Öyle denmedi. 
HALİL İBRAHİM B. (Devamla) — Bu, bu 

demektir. Sonra edaninin tecziyesi diyorlar. 
Kim ister ki edam tecziye edilmesin? Bu adam
lar esasen mücrimdirler. Şimdi asıl anlaşılmı-
yan, tavazzuh etmiyen bir mesele varsa edaniyi 
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biz tecziye etmiyelim mi? Kim diyor ki, etmi- I 
yelim? Edelim. Etmiyelim diyen yok. Fakat biz 
mahkemelerimizi teşMI ettik mi, etmedik mi ? 
Hattâ mahkemelerden ziyade Hiyaneti vataniye 
Kanunu ile istiklâl mahkemelerini de tesis et-
m'eyi düşündük ve bunun üzerine bir mahkeme 
teşkil ettik. ismine de istiklâl Mahkemesi de
dik. Bunlar durup dururken, yani her iş için, 
her yer alındıkça İstiklâl mahkemeleri mi teş
kil edelim? Bendenizce bu mevaddı kanuniye j 
şu esbabı mucibesinden, yani heyeti umumiyesi- i 
ne mütaallik esbafoı muciheden ziyade encü
menden soruyorum, diyorum ki; siz Hükümetin 
teklifini 'kabul 'etmediniz. Açık surette söyle
yiniz, niçin kabul etmediniz? Çünkü burada 
istiklâl mahkemeleri demekle istiklâl mahke
meleri olmuyor. İstiklâl mahkemelerini neden 
kabul etmiyorsunuz ve müddeiiumumiye hakkı 
itirazını niçin bırakmıyorsunuz? Sebep nedir? 
Encümen bunlara cevap versin, ondan sonra 
icabeden şeyleri münakaşa ederiz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — fteis 
Bey; bendenizin kendilerinin cevabına karşı 
cevabım vardır. Ondan sonra encümen cevap 
versin. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir^ — Şahsi söyliyece-
ğim. Bendenizin imzamın da altında görüldüğü 
veçhile istiklâl Mahkemesi Kanununa mütaallik 
şu istisnai maddelerin aleyhinde bulunduğum
dan dolayı bir kere elde mevcut bulunan ve | 
Meclisi Âlice kabul edilmiş olan istiklâl mahko-
melerine ait Kanunda idam kararları Meclisi 
Âlice tasdik edildikten sonra infazı musarrah 
ve fakat ledelicap Meclis, idam kararlarını da 
kendi tasdikine hacet bıraktırmaksızm icrasını 
tstiklâl mahkemeleri heyetlerine tevdi edeceği | 
de muayyen olduğundan dolayı Meclisi Âli, bu 
idam kararlarının icra ve infazını göstermiştir. 
Şimdi Meclisi Âlinin kendi tasdikine hace't kal
maksızın istiklâl mahkemesi heyetlerinin idam 
kararlarını onlara verip kabul ettikten sonra, 
müddeiumumilerin izamı meselesi ki, yalnız 
idamla vazifeye münhasır kalıyor. Müddeiu
muminin idam noktasından yapacağı itirazata 
ait hususatı, Meclis bu salâhiyeti mahkemelere 
verdiğinden dolayı bu baptaki salâhiyetini do 
keenlemyekün gibi görüyorum. Bundan dolayı 
Meclisin verdiği o mezuniyetin içerisine derse 
ki müddeiiumumi idam kararına itiraz edecek 
olursa yine Meclisçe tetkik ve tasdik olunmak 
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üzere itiraz edilmiyen idam kararlarının icrası 
salâhiyetini istiklâl mahkemesi heyetine verdim 
derse, bu kanunun maddesindeki garabeti kal
dırmış olacağı veçhile bu cihetin esbabı mucibe-
ye dercini Heyeti Celilelerinden rica ederim. 

İkinci noktaya gelince: Müddeiiumumi tâbi
rinin müddeiihususiyc tahvilini icabetti ren tah
dit kelimesinin katiyen caiz olmadığını arz ede
ceğim. Senm yalnız Mam kararma karşı hakkı 
itirazın vardır, 'bundan mâada bütün itirazartı se
nin elinden aldık. O halde senin müddeiiumumi 
olarak gitm ekliğine hacet yok. O halde müddei-
iumuminin adı müddeiiumumi değil, müddeiihu-
susidir diyelim. Böyle olmak lâzımgeldiği cihet
le hiçbir kanunşinas, hiçbir hukukşinas, müddei
iumumi denilen zatm salâhiyetini tahdidedemez. 
Edemediğinden dolayı eski kanun mucibince ta-
mamiyeti hukukıyesini haiz olmalı. Meclis ta
rafından, istiklâl mahkemelerine verilen idam 
kararlarının infaz salâhiyetini de Meclis müd
deiiumumi itiraz ettiği vakit tetkika kendisin
de salâhiyet görerek kabul etmelidir ve illâ, baş
ka türlü olamaz. Bunun için birinci maddenin 
hiç mevkii yoktur. Mevkii olmadığından Heyeti 
Muhteremeden tayymı teklif ederim. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Efendim şu kamın
dan maksudolan işi yapmakta anlaşılıyor ki, He
yeti Âliye müttehittir. Fakat bâzılarımız hu
kuk nazariyeleri yürütüyor. Bâzılarımız öteden 
beri gelen İstiklâl mahkemelerinin bilmem üze
rinde bir fikir yürüterek onlar üzerinde aleyh
tarlık ediyoruz. Bâzılarımız da hakikaten ora
larda İstiklâl mahkemelerinin gönderilmesi lü
zumuna dair lehte birçok şeyler soyuyorum. Ya
ni esas itibariyle müttefikiz. Fakat şeklen baş
ka başka mütalâada bulunuyoruz. Hakkı Hami 
Bey buyurdular ki : Fevkalâde ahval vardır. Bu 
fevkalâde ahval nedir? Diyorlar. Yani Meclisi 
Âli istiyor mu ki, düşmanla beraber evini yıkan 
bilhassa namusuna taarruz eden bir şahıs hak
kında oradaki Mehmed bizaat ihkakı hak etsin, 
bunu yapsınlar mı? Ondan sonra ma mahakim 

gönderelim? Bu gibi şeylerin yapılacağı ve 
hattâ yapılmasına ramak kaldığını oraya hjzzat 
gidip gelen arkadaşlarımızdan anlaşılmış ve biz
zat Hükümet teklifle Meclisi Âliye gelmiştir. 
Şimdi bunun üzerinde bir fikir edinerek öteden 
beri istiklâl mahkemelerinin aleyhinde bulunu
yorum diye bu teklifin aleyhine yürümiyelim. 
Sonra oraya istiklâl mahkemesi gidecek ama şu-
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hu yapacak, bunu yapacak, diye aleyhine yürü-
miyelim. Hakkalinsaf düşünelim. 

ZIYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Şunu yapa
cak, bunu yapacak ne demek? (Devam sesleri) 

YASİN B. (Gazianteb) — Sonra müddeiu
mumilerin hakkı itirazından bahsediliyor. Şim
di orada bir tanesi geldi ve dedi ki, benim ine
ğimi Ahmed aldı. O inek hakkında İstiklâl 
mahkemesi bir karar verdi. İnek elde mevcut, 
verilen karara müddeiiumumi tarafından itiraz 
edildi diye o hüküm Meclisi Âliye mi gelsin ? 
Sürüncemede kalsın. İnek orada mevcut. İstik
lâl mahkemesi karar verince ineği sahibine ver
meli. Bu teahhura sebebiyet vermez. Buna müd
deiiumumi itiraz etsin, bilmem şu, şöyle olmuş 
diye ufak tefek birtakım şeylerle hükmün icra
sını teahhura uğratmak doğru mu ? Esas olan 
hakkı itiraz idama taallûk ediyor.v İdam mesele
sine (müddeiiumuminiın 'bihakkin itiraz hakkı var
dır. Sonra, vazife noktasından da diyor ki, ıııüd-
deiiumumi 'her hangi bir tahkikat safhasına iste
diği kadar itiraz edebilir. Yani istediği nıkatta 
müdahale ödetilir. Müdahale ıdtmdk vazifen değil
dir diye İstiklâl mahkemesi bir karar veremez. 
Yani burada esas itibariyle müddeiiumuminin 
tahdidedilmiş bir salâhiyeti yoktur. Müddeiu
mumiler kanuna muhalif gördüğü her hangi bir 
şeye itiraz edebilir. Bendeniz Öyle anlıyorum. 
Müddeiiumuminin hakkı itirazı yok demek de
ğildir. Mademki burada itiraz vazife noktasına 
inhisar ediyor. Bir mahkemede her hangi bir 
muhakemede hazırı bilmeclis olan müddeiiumu
minin salâhiyetinde tahdidedilmiş bir şey yok
tur. Bendeniz maddenin aynen kabulünü rica 
ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler, şu kanunun sebebi vaz'ını hatırlatırım. Ev
velki İstiklâl mahkemeleri Kanununu tadil edip 
bu şekle sokmak için iki sene uğraştık. Şimdi 
eski şekle getirmek için bir yol aranıyor. Eğer 
evvelki şekilden memnun idiyseniz onu niçin ta-
kibetmediniz? Evvelki kanun mükemmel idiyse 
hâkimlerin reyihodiyle yaptıkları gibi; hü
küm vermeye kudretleri var idiyse niçin yeni 
kanunu yaptınız? Sorarım. Bir. Sonra müsaa
denizle encümenin verdiği cevap çok gariptir. 
Bendeniz sordum ki ; müddeiumumilerin hakkı 
itirazını ref'etmek hangi esasa müstenittir? Bu
yurdular k i ; beşinci maddeye müstenittir. Be
şinci maddeyi ben de okuyayım. İstiklâl mah-
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j kemelerinin idamdan gayrı hükümleri katî olup 
I infazına bilûmum kuvayı müsellâhai Devlet me-
I murdur. İlâh... 

Görülüyor ki, efendiler, bu maddede müd
deiumumilerin esas vazifeleri muayyen değildir. 
Verdikleri hükmü müddeiumumiler itiraz etmez
den evvel mecburdur o mahkemeye tasdik et-

| tirmeye. Ama müddeiumumi kanal olacaktır. 
Onun ehemmiyeti yok, rica ederim. Ledelhace 
Büyük Millet Meclisi o heyeti hâkimeye idam 
hakkını verecektir. Onunla bu ref'i idamın 
katiyen münasebeti yoktur. 

Sonra itiraz meselesine gelince: Altıncı mad
deden bahsediyor. Ne diyor? İstiklâl mahke
meleri kararlarına bu müddiumumilerin hakkı 
itirazı vardır. Altıncı maddede idama dair bir 
mesele yok ve bu kanun ki, henüz tatbik edil
memiş, mahzuru anlaşılmamış. Dün yap ve bu
nu tatbik etmeden bugün de tadiline: kalk. Rica 
ederim; bugün İstiklâl mahkemelerinin vazife
sinin tadili mahiyetindeki müzakere açılmış ol
saydı, bu, münakaşa edilirdi. Memaliki müstah-

{ lasada beş on adam Yunan amaline hizmet et-
1 mekle maznun olmuş, oraya giden arkadaşla

rımız bunu soyuyorlar. Bu gibi vakayii oraya 
giden arkadaşlarımız nasıl görmüştür? Rica 
ederim, onların söziyle mahkeme göndermek 
doğru olmaz. İster Mehmed Şükrü Bey olsun, 
ister diğeri olsun, o memleket halkmdandır. Me
bus olur. Fakat insanlıktan tecerrüdetmez. 

YASİN B. (Gazianteb) — Fakat yalan söy
lemez. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Ben ya
lan söyliyor demiyorum. Arkadaşıma yalancı
lık isnadetmiyorum. Bir his üzerine söylemiş 
olabilir. Hissin çok tesiri vardır. Sonra mesele 

j usule dairdir. Burada kalmalıdır. Ya İstiklâl 
| mahkemelerinin kanunu tadil olunur veyahut 

da memaliki müstahlasaya aidolarak usulü dai
resinde muhakeme istenir. Bunu tâyin etmek 
için bir santim ileriye gitanek imkânı yok. Bina-

| enaleyh bu maddenin müzakeresine imkân yoktur. 
Çünkü efendiler; İstiklâl mahkemelerinin tadili 

i mahiyetinde encümene böyle Mr lâyiha gitme
miştir ve bunun hakkında söylenen sözler ve 
devam eden müzaikerat bu vadide açılmamıştır. 
Eğer mahkeme İstiklâl mahkemesi ise - ki 
böyle talebedilmiştir - onun için ayrıca müza-

j köre açılmalıdır. İstiklâl mahkemesinin gitme-
' sine karar verilmiştir. Yoksa efendiler İstiklâl 
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mahkemesinden ayrı bir mahkeme şeklini ihtiva 
edecek olan şu kanunun müzakere edilebilmesi 
için bunu yeniden müzakereye vaz'etmeli. Çün
kü biz, İstiklâl mahkemeleri Kanununun tağ
yiri veyahut tadili hakkında, müzakere açma-
mışızdır. Memaliki meşguleye İstiklâl mahkeme
si gitsin mi, gitmesin mi? Dünkü müzakere bu
na dairdir. Müzakere edilecek cihet budur. Mü
zakere şimdi ikidir. İstiklâl mahkemesi gitmeli. 
O kanunla değil, bu kanun ile giderse o vakit 
mesele değişir efendiler; hu kanunun heyeti 
umumiyesi (hakkımda müzakere açılmalı. Başka 
suretle doğru olmaz. Her halde biz herkesin ka
naatine hürmet ederiz. Bizim mütalâamız il
min gayrı ise cevalbını burada müdellelen ver
sinler. Yoksa orada madde olarak konan şeyler... 

YASİN B. (Oaziamtdb) — Reis Bey; kanu
nun heyeti umumiyesi müzakere edilirken hu 
bapta mütalâa ıbeyan edilmiştir ve heyeti umu
miyesi kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bende
niz Heyeti Umumiyenin nazarı dikkatine arz 
edeyim. Mesele öyle değildir. Bugün müzake
re edilen İstiklâl mahkemeleri Kanununun teb
dil ve tağyiri meselesidir. İki senede müşkülât
la bunu tebdil ve tağyire muvaffak oldunuz. 
Böyle bir his etrafında o kanunu darbel'emek 
günahtır. Biz reyimizi oraya vermedik, İstik
lâl mahkemelerine verdik. Siz iyi dikkat etme
mişsiniz ve müzakerenin cereyanına dikkat bu-
yurmaımışsınız. 

DURAK B. (Erzurum) — Bendeniz bunun 
hakkında kısa bir iki cümle ifade edeceğim ve 
yalnız madde hakkında söyliyeeeğim, başka 
tarafa sapmıyacağım. Dün de arz ettiğim veç
hile; bendeniz de hu encümende bulunuyordum 
ve buna muhalifim. Bendeniz yalnız şunu sor
mak isterim; efendiler dünyanın hangi tarafın
da, hangi mahkemesinde ve hangi kitapta gör
dünüz ki müddeiiumuminin hakkı itirazı tahdit 
ve takyidedilsin f Bunun emsali var mıdır ki biz 
böyle bir şey çıkarıyoruz? 

YASİN B. (Gazianteh) — Olmasa da 'biz ya
pacağız. Reis Bey söz isterim. 

DURAK B. (Devamla) — Rica ederim 
•beyim, bumda söyleyiniz. Siz söylediğiniz 
zaman bendeniz hürmetle dinledim. Hiç ağzımı 
açmadım. Efendiler, bundan bir buçuk ay ev
vel, eski İstiklâl mahkemeleri Kanununu tadil 
ederken, bir kanun yaptık ve orada uzun mü-
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ı nakaşalardan sonra bir müddeiiumumilik kabul 
ı 
| ettik. Binaenaleyh o müddeiiumumiliği elbette 

bir esbab üzerine kabul etmiştik ve o vakit yap
mış olduğumuz kanun mucibince; İstiklâl mah
kemelerini ne suretle yaptık ve nereye gönderi-
yorduk? Bunu izaha lüzum görmem. Şimdiki 
İstiklâl mahkemeleri de nereye gidiyor? Bunu 
da izaha lüzum görmem. Bu ciheti Heyeti Ali-
yeniz tabiîdir ki, takdir eder. Binaenaleyh ne 
oldu ki, o gün müddeiiumumilere bir hakkı iti
raz veriliyorken, yani kanun bu hakkı tama-
miyle kendilerine ıbaihışedetfken; ibııgün neden 
ta'hdidediliyor? Bu neye benzer? Bendeniz buna 
basit bir misal arz edeceğim. Çünkü her akıl 
kabul eder ve basit bir şeydir. Bendeniz bu hu
susta biraz kitaplar1 karıştırmışım ve bunu 
da arkadaşlar affınıza mağruren arz edece
ğim. Bir davete on beş kişi davet edilir. Sof
raya otururlar. Sofrada çorba geldiği vakit bu
yurun derler. Börek geldiğinde kolunu bağlar
lar. Rica ederim. Olur mu böyle şey? Binaen
aleyh bunun arasında bir fark daha var. O da; 
orada böreği yiyemediği halde telâfisi mümkün 
olduğundan; hariçte karnını doyurur. Fakat 
bunun telâfisi de mümkün değildir ve 'bu, telâ
fisi gayrimümkün vaziyetler ihdas eder. Çok ri
ca ederim, dünyanın hiçbir tarafında olmıyan 
çeşitleri biz burada icadedip de beyhude yere mü
nakaşalarla uğraşmıyalım. Eğer müddeiiumu-
mi ise, tamamiyle buna salâhiyetini bahşedelim. 
Yok eğer Müfid Efendi kardeşimizin dediği gi
bi, müddeiihususi ise bunun ismini müddeiihu-
susi diyelim ve ona göre bir kanun yapalım ve 
kendilerine de o yolda salâhiyet verelim, gitsin
ler, efendiler, bunun üzerine münakaşa iste
mez. Ya müddeiiumumi vardır, ya yoktur, ya 
herkesin hukukunu muhafaza edecektir veyahut 
otmiyecektir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hak
kında iki takrir var. Fakat encümen reisi be
yefendi de söz istiyorlar. (Kâfi, sadaları) (Söy
lesin, sesleri) Efendim, müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi 
görülmüştür. Takrirler okunuyor. 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim gibi esbabı mucibeye bi

naen birinci maddenin tayymı teklif ederim. 
28 Eylül 1333 

Karahisan Sahib Mebusa 
Mehmed Şükrü 
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Riyaseti öelileye I 

İstiklâl mahkemeleri Kanununun altıncı mad- | 
desinde müddeiumumilere verilen hakkı itira- i 
zm iki meseleye inhisarı doğru değildir. Az - çok • 
tekemmül etmiş olan İstiklâl mahkemeleri müd- I 
deiiumumilerinin itiraz salâhiyetinin ret'i ve tak- j 
siri müddeiiumumiler için ademiemniyeti tevlid-
eder. Her nevi deaviye itiraz eder Kanaati varsa 
idam kararlarının cümlesine itiraz etmiyeceğini 
kim temin eder? Binaenaleyh birinci maddenin 
reddini teklif ederim. 

İsparta Mebusu 
Tahir 

Riyaseti Öelileye 
Madde, idam mukarreratınm Mcelisiıı tasdi-

kma hacet kalmaksızın icrasına mütedairdir. 
İstiklâl mahkemeleri heyetine verilen salâhiyete 
müddeiiumumiler itiraz ettiği takdirde; Meclisin 
tetkik ve tasdik etmeye hakkı olduğunun tasrihi 
lâzımgeleceğinden, bu kaydın derci ve . birinci 
maddedeki müddeiiumumilerin itiraz hakkının 
tahdidi müddeiiumumi unvaniyle tezat teşkil 
deeceğinden, birinci maddenin tayyını teklif 
ederim. 

Kırşehir 
Müfid 

Riyaseti Celileye 
Memaliki nıüstahlasaya gönderilecek İstiklâl 

mahkemeleri hakkındaki Encümeni Mahsus maz
batasının birinci maddesinin tâvini esami vl e 

.1338 C : 1 
reye vaz'ını teklif ederiz. 

Yozgad 
Feyyaz Ali 

İsparta 
Mehmed Nâdir 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Burdur 
Mehmed Akif 

Lâzistan 
Ziya Hurşid 

28 

Erzurum 
Nusrat 
İsparta 
Remzi 

istanbul 
Ahmed Şükrü 

Siverek 
Lûtfi 

Gene 
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Konya 
Arif 

Antalya 
Mustafa 

Gene 
Fikri Faik 

Lâzistan 
Osman 
içel 

Celâl Okunamadı 

REİS — Efendim üç takrir var. Tayyma 
ait, iki takrir de maddenin aynen reye vaz'ma 
dairdir. 

Mardin Mebusu İbrahim Bey birinci madde
nin aynen reye vaz'ını ve on beş imzalı bir tak
rir de birinci maddenin tâyini esamiyle kabulünü 
teklif ederiz diyorlar. (Evvelâ tay teklifini sa-
daları) 

Efendim tay teklifini verenler Karahisar 
Mehmed Şükrü Bey, İsparta Tahir Bey, Kırşehir 
Müfid Efendi, üçü müttefiktir. 

Birinci maddede tenakuz vardır, reddini tek
lif ederim, diyorlar. Binaenaleyh, evvelâ tay 
teklifini reye vaz'edeceğim. Sonra da diğerle
rini. Birinci maddenin tayyını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle birinci madde 
tayyedilmiştir. 

On dakika teneffüs edilmek üzere Celseyi 
tatil ediyorum. 



İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 3,30 

REÎS — İkinci Reisvekili Musa Kâam Efendi Hazretleri 

KÂTÎPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Atıf Bey (Kayseri) 

2. — Mebuslardan bâzılarına mezuniyet ve
rilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

RElS — Efendim, Celse küşadedilmiştir, 
Divanı Riyaset kararları vardır, onlar okuna
caktır : 

27 . IX . 1338 
Heyeti Umumiyeye 

Zirde esamisi muharrer zevatın mazereti 
katiyelerine mebni hizalarında gösterilen müd
detlerle mezuniyetleri Divanı Riyasetin 27 . IX . 
1338 tarihli yirmi dokuzuncu tçtimamda tesbid-
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur, efendim. 

B. M. Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS -^ Ali Rıza Efendi (Amasya) nm üç 
ay mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Akif Bey (Diyarbekir) in üç ay mezuniye
tini kabul edenler lütfen el kaldırsın Kabul 
edilmiştir. 

Vehbi Bey (Niğde) nin on beş gün mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Hamdi Namık Bey (izmit) in iki ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Mehmed Niyazi Bey (Eskişehir) in bir jajyl 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Edhem Fçhmi Bey (Menteşe) nin tabip ra
poruna istinaden iki ay mezuniyetini kabul 
eden lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, İstiklâl mahkemeleri lâyihası m n 
ikinci maddesinin müzakeresine başlıyoruz. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Demin tâyini esamiyle reye konması için, birin
ci madde hakkında bir takrir vardı, zannede

rim. Makamı Riyaset bunda zühul etmiştir. Bu
nun tâyini esamiyle reye konması lâzımdır. Bi
naenaleyh, bundan sonra olsun, böyle bir yan
lışlığa meydan kalmasın. (Geçmiştir, sesleri, gü
rültüler) 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Reis Bey, tak
rir sahibi takriri geri alıyor, efendim. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ben 
de biliyorum geçmiştir. Fakat başka defa Ni
zamname ahkâmı tatbik olunsun, diyorum efen
dim. 

REİS — Efendim, muamelenin keenlemye-
kün olduğunu iddia etmiyorlar. Binaenaleyh, 
mesele yoktur. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Bende
niz maddenin esasına mütaallik değil, usule ait 
söyliyeceğim. Artık bu maddenin kalmasına lü
zum kalmamıştır. Sebebi de şudur : 

«Madde 2. — Bu mahkemeler rüyet ettiği 
eeraimden mütevellit hukuku şahsiye dâvaları
na hükmedebilir.» 

Birinci madde lâğvedildikten sonra hangi 
mahkemeler hükmedecek? Artık mahkeme yok
tur, binaenaleyh, bendenizee birinci madde tay
yedildikten sonra bu maddeye de lüzum yoktur, 
kanaatindeyim. Bunun reye konulmasını teklif 
ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrııl) — Efen
dim, Heyeti Celile memaliki müstahlâsaya bir 
istiklâl mahkemesi göndermeye karar vermişti. 
Bu bitmiştir, asıldır. Reddedilen birinci madde 
müddeiiumuminin vazifesine rnütaalliktir. Şu 
halde müddeiiumuminin itirazını tahdideden 
madde reddedilince asıl avdet etmiştir. Müd-
deiiumumi, istiklâl mahkemeleri Kanunu muci
bince hakkını istimal edecektir. Birinci mad
denin tayyı ile diğer maddenin tayyı ieabet-
mez. 
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ZİYA B. (Kângırı) — Hangi mahkeme ya- ı 

pacak 1 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — İstik

lâl mahkemesi yapıyor, efendim. 
ZİYA B. (Kângırı) —İs t ik lâ l mahkemesi 

yapacaksa, lüzum yok, efendim. 
HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efen

dim anlaşılıyor ki, Encümeni Fevkalâde bir 
mahkeme teşkil etmek istemiş, ismini vereme
miş. Onun ismini istiklâl mahkemesi, dolayı
siyle istiklâl mahkemesi koymuş. Bunun ismi I 
meçhul. (Handeler) Şimdi ikinci madde bu 
mahkemelerin hukuku şahsiye dâvaları rüyeti I 
hakkındadır, istirham ederim. Yunanlılara yar- I 
dım eden bâzı kesan varmış, hissiyata en ziya- I 
de hâkim olan cihet budur, işte nazarı dikkate I 
alınacak cihet budur. Burada şimdi mesele I 
değişiyor, diyor ki; bu mahkemeler hukuku şah
siye dâvalarını rüyet edebilirler. Çok rica ede- I 
rim. Hukuku şahsiye dâvalarının geçeceği tariki 
düşünmeli, bir de bu mahkemeleri düşünmeli. 
Yani encümen - aflarına mağruren söylüyorum - I 
kavanin ve kavaidi umumiyemize itimatsızlık gös
termiştir. Ali Süruri Beye diyemiyeceğim. Çün- I 
kü kendilerinin Adliye Encümeninde olmaları I 
dolayısiyle, adliye işlerinde birçok kudretsizlik, I 
icraatsızlık olduğuna dair bir kanaatleri varsa, o I 
encümende kendileri durmamakla beraber, o ad- I 
üyenin de şimdiye kadar ıslahı için birçok teşeb- I 
biisatta bulunmaları lâzımgelirdi. I 

MÜFlD Et'. (Kırşehir) — Bu layiha müşte
rek encümende tanzim edilmiştir. I 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Evet 
efendim müşterek encümende. - I 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Ha 
şöyle tasrih ediniz rica ederim. Yalnız bu kararı I 
veren Adliye Encümeni değildir. Muvazenei Ma- I 
üye ve Dahiliye encümenleri de karar verdi. j 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — O halde 
efendiler istiklâl mahkemeleri Kanununun tadil I 
edildiği mercii düşününüz, istiklâl mahkemeleri I 
.Kanununu tadil eden encümenin kimlerden iba- I 
ret olduğunu ve hangi sınıf arkadaşlardan ibaret I 
olduğunu bir daha hatırlatırım. Muvazenei Mali
ye Encümeni İstiklâl mahkemeleri Kanununun 
mahiyetini tağyir edemez, onlar yalnız paraya I 
karışır. Dahiliye Encümeni ise, istiklâl mahkeme- I 
leri adlîdir, idari mahiyette değildir, onların yal- I 
nız bir vazifeleri vardır ki, Hükümetin teklif tt- | 
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tiği lâyiha hakkında mütalâalarını dermeyan et
mektir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi, oraya giden zevat kendi keyfiyle git
memiştir. Heyeti Umumiyenin karariyle gitmiş
tir. Hüseyin Avni Bey burada encümenler hak
kında lâf söylemesin. 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — Hayır ha
yır efendim, zatıâlilerine söylemiştim ki, Hükü
metin teklif ettiği lâyihai kanuniye üzerine Da
hiliye Encümeni beyanı mütalâaya salâhiyettar-
dır. Falkat; salâhiyetlerini tecavüz ederek, başka 
mahiyete kendilerini kalbettiler. Binaenaleyh va
zifelerini yapmadılar. 

SÂMt B. (içel) — Sonra mazbatada reyini 
istimal etmiyenler başkadır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Hüseyin 
Avni Bey mademki oraya geldin, niçin reyini ver
din? Benim reyim yoktur. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bende
nizin de reyim yoktur. 

MAZHAR MÜFlD B..— öyle ise biz gelme
mişiz. 

HÜSEYİN AVNl B. (Devamla) — O halde 
İstiklâl mahkemelerini tadil eden Kanunun ka
bul edilmiş olması dolayısiyle, bu kanunun mü
zakeresine imkân ve mahal yoktur. Yalnız mema-
liki müstahlâsaya İstiklâl mahkemeleri gönderip 
göndermemek ciheti reye konmalı. Kabul edilir
se, intihaba geçmeli. Yoksa, o kanunu tadil için 
burada müzakere lâzımgelmez. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Madde hak
kında söylesin. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Evet 
efendim, madde hakkında bahsediyorum. Bu bir 
kundaktır, İstiklâl mahkemeleri Kanununu taru
mar ediyor. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — O sizin telâk
kiniz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Zatıâlile-
rinin telâkkisi başka olamaz, çünkü ilim böyle 
emrediyor. Hukuku şahsiye dâvaları, bu gibi fev
kalâde mahkemelere evvelce de verilmemişti, şim
di de verilemez ve bunun tariki vardır... Bu ka
nunun lüzumu müzakeresine hacet yoktur. Değil 
bu madde, hattâ diğer maddelere bile lüzum kal
mamıştır. Binaenaleyh bu maddeleri ilgadan baş
ka çare yoktur. 
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HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim ben

deniz yalnız İstiklâl mahkemeleri hakkındaki Ka
nunun onuncu maddesini okuyacağını. Bundan 
evvelki kanunun onuncu maddesini okuduktan 
sonra bu maddei kanuniyenin esasen zaidoldu-
ğunu, birinci madde dahi kabul edilse, yine mak
satla katiyen münasebettar olmadığını arz edece
ğim. istiklâl mahkemesinin onuncu maddesinde : 
«tstiklâl mahkemeleri Askerî Ceza Kanununun 
yedinci faslındaki hukuku emîriyeden maada hu
kuku şahsiyeye hükmedemezler.» diyor. Binaen
aleyh bu kanun el'ân mer'idir. El'ân mer'i olan 
bu kanunu bugün tadil ederek, makabline teşmil 
edemeyiz. Hangi kavanine istinaden bunun teş
mil edileceğini bendeniz idrakten âcizim. Encü
men nasıl esbab ve kavaidi hukukiyeye istinaden 
ve bugüne kadar mer'i olan bu maddei kanuniye 
hilâfında bir maddeyi makabline teşmil ederek 
Meclise geldiğini bize söylerlerse, bizi bu hususta 
tenvir ederlerse bu husustaki noksanımızı ikmal 
ederler. Bu kanun kabul edilmiş olsa bile; o dâ
valar, bu kanunu kabul edip neşrettiğiniz tarih
ten sonra tekevvün eden birtakım hususattan mü
tevellit hukuku şahsiye dâvalarıdır. Hattâ, halen 
mer'i olan bir kanun ki, mer'i dahi olmasa, f;iz 
böyle bir kanunu makabline teşmil edemezsiniz. 
Malûmuâlileri vazedilen kanun ancak maznu
nun lehinde ise makabline teşmil edilir, maz
nunun aleyhinde şiddeti ihtiva eden kavanin 
ise, hiçbir zaman makabline teşmil edilemez. 
Bu, bir kaidei esasiyedir k i ; dünyanın hiçbir 
meclisi, hiçbir hükümeti böyle bir kanunu ta
dil edemez. Efendiler eğer biz niç kimsenin ka
bul etmediği bir şeyi kabul edecek olursak, al
danırız. Bu itibarla bu madde zaittir. Tayymı 
teklif ederim. 

REFÎK B. (Konya) — Efendim, söz aldığım 
zaman yine çok müşkül bir dâvanın müdafaa
sını deruhde ettiğimden dolayı düşünmeye baş
lamıştım. Çünkü çok rica ederim mazur görü
nüz. Daima her hangi bir iddia binnazariye is
pat edilmek istenirse, bunu müdafileri her yer
de ve çok zaman muvaffak olurlar. Bunun gi
bi, bu maddenin ademilüzurauna kail olan rü-
fekayı muhterem*: nı de cidden çok metin ve çok 
esaslı nazariyatı hukukiyeye istinaden müdafa
alarını izah buyuruyorlar. Fakat efendiler dün 
memaliki müstahlasaya tstiklâl mahfcemeleri
nin gönderilip gönderilmiyeeeği meselesi mü
nakaşa edilirken, rüfekayı muhteremeden bâzı-
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lan hukuku şahsiye meselesine intikal ederek, bu
nun lüzum ve ademilüzumu hakkındaki noktai 
nazarlarım cidden kıymetli nazariyatı hukukiye
ye müsteniden izah buyurdular. Hukuku şahsi
ye dâvalarının tstiklâl mahkemelerinde rüyeti 
lüzumuna kail olan arkadaşlarını cürümden mü
tevellit. cürümden münbais her hangi bir hu
kuku şahsiye dâvasına tstiklâl mahkemesi ta
rafından bakılması lâzımdır, dediler ve onu is
pat ettiler. Şimdi efendiler, dün memaliki müs
tahlasaya tstiklâl mahkemesi gönderelim diyen 
arkadaşlarımız çok kuvvetli delillere - şüphesiz 
kendi noktai nazarlarına g<ire - müracaatle ora
ya bir an evvel ve seri bir surette iş görebile
cek heyetlerin lüzumu izamına kail oldular ve 
bunu ispat ettiler ve bu esası bugün Heyeti Ce-
lileniz de kabul ettiniz. Bendeniz bu esastan 
kuvvet alarak diyorum ki; nazariyatı hukukiye 
itibariyle istiklâl mahkemeleri hukuku şahsiye-
den dolayı vâki olacak iddiayı dinlesin veya 
dinlemesin noktasına ircaı fikretmiyeceğkn. 
Şimdi soruyorum. Yine birçok defalar bu kür
süden cihana karşı feryadedildiği gibi, vahşi, 
hunhar istilâcılar memleketimize girerken, o 
memleketten bir adam her hangi bir hisse tâbi 
olursa olsun, bizim indimizde her zaman men
fur olan bir kanaatle o yangıncıların önüne dü
şerek Hakan'ın mağazasını Yorgi, Eiryakos, 
Mardiros'la birlikte yağma etmiş. Ali ahin tev-
fikı ve ordunun kahramanlığı ve milletin azim 
ve imanı sayesinde lehülhamd şimdi Hasan 
memleketine gitmiş, mağazasına sahip bir hal
de bulunuyor. Fakat evinin, mağazasının eşya
sı tamamen yağma edilmiş, bunun failini tah
kik ediyor. Bir taraftan da hıyaneti vataniye 
eüi'münden dolayı Hükümet failini yakalamış, 
tevkif etmiş, muhakemesine başlamış, müddei 

t Hasan mahkeme huzuruna geldiği vakit, efen
dim bu adarrn mukaddesata hücum etmiş, kanu
na isyan etmiş bir maznun olmakla beraber, 
benim dr hammammı söndürmüş bir müteca
vizdi v. Binaenaleyh bıenim de bu adamdan şu 
kadar zarar ve ziyan iddiam vardır, dediği za
man adaletin mâna ve şümulü itibariyle hâkim 
«Senin dediğin gibi bunun ihanet ve hiyaneti-
ne kail oldum ve hükmettim fakat; hukukunu 
git istediğin yerde ara!» elerse, IIasan böyle 
bir ret karşısında kaklığı zaman; dün yine bu-

I rada çok muhterem Veli Beyefendinin izah bu
yurdukları veçhile. Büyük Millet Meclisinin 
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adaletine, hattâ ayaklarının tozuna mütehassir 
olan o din kardeşimizin, o mağdur kardeşimizin 
o anda hissedeceği kalbî, hissi meraretLerini bir 
defa siz de vicdanlarınıza müracaatle mukaye
se1 buyurunuz. İşte arkadaşlar! Bu noktai na
zardan İstiklâl mahkemelerinin hukuku şahsiye 
dâvalarına hukuku umumiye ilte birlikte bak
ması çok lâzım ve çok: doğrudur. Hattâ Heyeti 
CeliTeniz oraya İstiklâl mahkemelerini gönder
meye karar verdikten sonra, halkı hukuku şah-
siyesinden dolayı dinlememek kararını zannet
mem ki veresiniz. 

Sonra efendiler, bu saltanatı kuran ve asır
lardan beri bu saltanatı şerefle yaşatan din
daşlarımız hukuku şahsiyelerinden dolayı seri 
bir surette gönderdiğiniz bir heyetten kendi 
hakkını alamasm. İstiklâl mahkemeleri, bilmem, 
evvelce kabul edilen kanun mucibince hukuku 
şahsiye diye kabul edilen kanuna, halksın da, 
her suretle muhtacı himayet ve sıyanet olan o 
dindaşımızın hukukunu aramasın. Evet ben de 
kabul ederim. Hukuku şaıhsiyesini müracaat 
edip de serian takip ve intacettirieceği yerler 
olsa. Fakat senelerden beri halkımızı tatmin 
edemiyen ve hepimizin arzu ettiğimiz ve özle
diğimiz adaleti vakit ve zamaniyle onlara vere-
miyen, onların haklarını süratle ellerine teslim 
edemiyen usulü adlîmizdir ki, bizim değil 
G&rb'ındır, çok sakattır. İnşallah çok zaman 
arzu edildiği gibi, onların da ıslahı zamanı ge
lecektir. Onu gönderdiğiniz mahkemelere o za
vallının, o biçarenin ne vekile verecek parası; 
ne de dâvasını takibedeoek kudreti kalmıştır. 
Binaenaleyh o mahva 'mahkûmdur. Hanı/manı 
sönmüş, evi, eşyası, mağazası .yağma edilmiş, 
üstünde yatacak bir çul parçası kalmamış, kar
şısında cürmümeşhut halinde yakalanmış bir 
hain hakkında hüküm verildiği halde, kendi 

7hukuku şahsiyesinden mahrum olsun ve onun 
hakkının ihkakı uzun zamanlara ve uzun sene
lere bırakılsın. Çok rica ederim efendiler, istir
ham ederim, bu noktada düşününüz. 

DURAK B. (Erzurum) — O ihtiyaç yalnız 
oraya mı mahsustur? 

REFİK B. (Devamla) — Her yerde vardır, 
beyefendi kabul ederim. Fakat burada izahı 
güç olan hakikatler vardır.? Hakkı Hami Bey 
biraderimiz dün de güzel bir itirazda bulun
muşlardı, dediler ki, bu yalnız İstiklâl mahke
melerinin memaliki müstahlasaya gönderilmesi 

hakkında bir teklif midir? Yoksa bir iki ay ev
vel kabul ettiğimiz bir kanunun tadili mahiye
tinde midir? Bu cidden varit bir sualdir. Ben
deniz Hakkı Hami Beyin bu noktadaki itirazına 
iştirak ederek bu teklifini; İstiklâl mahkemele
rinin memaliki müstahlasaya izamı takârrkr 
ettikten sonra evvelce kaibul edilen bir kanunun 
buna mütaallik olan maddesinin tadili mahiye
tinde telâkki edilmesini teklif ediyorum. Ondan 
sonra usulü ne ise o şekilde Heyeti Celile dü
şünür. Ona göre bir karar verir, fakat beheme
hal İstiklâl mahkemelerinin cürümden müte
vellit hukuku şahsiye dâvasına da bakmasına 
salâhiyet veriniz efendiler. Nazariyat bizi 
memnun eder. Fakat halkı memnun etmez 
efendiler. (Bravo sadaları) Size bir misal arz 
edeyim, belki İstiklâl mahkemelerinde bulu
nan arkadaşlarımız bunun gibi yüzlerce misal 
karşısında kalmışlardır. Fakat bir misal arz 
edeceğim. Kayseri köylerinden bir köyde biri
nin öküzü çalınmış ve öküzler, duvar delinmek. 
kapı kırılmak, çobanın eli ayağı bağlanmak su
retiyle geceleyin alınmıştır. 

NUSRAT Eı.. (Erzurum) — Evvelce söyle
diniz efendim onu. (Söylediniz sesleri) 

REFİK B. (Devamla) — Tekrarında bir 
mahzur yoktur efendim. Köylü kendisi taki-
betti. Sâriklerini, sabahleyin yakaladı. Uzun
dur bu hikâye, arkadaşlarımın da razı olma
dıkları anlaşılıyor fakat ne yapayım. Halkl-v 

'hakikaten çok yakından temas ettiğim için söy
lemek ihtiyacındayım, affediniz. Sabahleyin sâ-
rikler meydana çıkıyor. İçinde asker firari
leri dlduğu için, Heyet buna müdahale etti. Po
lise emri kati verdi. Öğleden sonna ımulbalkemesi 
derhal intacedildi ve o zavallının boğazlanan, 
kaybedilen yedi öküzüne karşı köylü tarafın
dan delâil gösterildiğinden dolayı mahkemede 
zararı şahsi de hükmedildi. Ondan sonra lâzım-
gelen tazminatını da hükmetti. Oradaki halk 
yaşasın Büyük Millet Meclisi Mahkemesi, yaşa
sın Halk Mahkemesi dediler, adalet böyle olur 
efendiler. Akşama hüküm infaz edildi. İşte 
efendiler böyle yaparsanız, halkı memnun eder
siniz. Halkçı olan Meclisinizden köylünün hu
kukuna riayet etmesini cümlenizden temenni edi
yorum. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) 
rinizi düzeltin. 

Mahkemele-
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DURAK B. (Erzurum): — Adliye Vekilin

den bu hususa dair bir şey sormak istiyorum. 
YASİN B. (Gazianteb) — Efendim dûn de 

bendeniz bu maddeyi müdafaa etmiştim. Filva
ki Hakkı Hami Bey arkadaşımızın buyurdukları 
gibi, eski kanunun onuncu smadFdesinde, Askerî 
Ceza Kanunnamesinin yedinci faslındaki huku
ku emîriyeden maada hukuku şahsiyeye hükme-
demezler diyor. Eskiden Refik Bey biraderi
mizin işaret ettikleri veçhile, hakikaten sakat 
olan hu madde müdafaa edilmesinde halkım 
Mehmedciğin hukuku şahsiyesine taallûk eden 
bir dâvayı dinlemesin, esas itibariyle mevcud-
olan şu madde vardır diye bu maddeyi tashih 
edecek, halkın bilhakkin istediği Ibir hakkı ken
disine teslim edecek bir şekli muaddelini kabul 
etmekte ne mazarrat vardır? Meselâ hundan ev
vel kabul ettiğimiz ıbir kanunu senelerce devam 
ettirecek miyiz? Böyle sakat kanun devam et
sin, gitsin mi? O kanunun sakat olduğunu an
ladığımız günden itibaren onu tadil etmek gü
nah mı? 

CELÂL B. (Gene) — O kanun sakat değil, 
o kanun taanamiyle hukuka muvafık bir kanun
dur. 

, YASİN B. (Devamla) — Müstahlas memle
ketler mebuslarının verdikleri izahattan da an
laşıldığıVeçhile, bu cemimden mütevellit eşha
sın tecziyesi halkı taityibedeeeği ve halkı mem
nun edeceği cihetle encümen bu maddeyi kabul 
etmiştir. Bu noktai nazardan bendeniz çok rica 
ederim, bu madde kabul edilsin. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim bende
nizden evvel söz söyliyerî arkadaşlar elimizde 
mevcut bulunan ahkâmı umumiyeden ve o ah
kâmı umumiyenin bahşetmiş olduğu salâhiyete 
binaen diğer bir mahkemenin de bu esas dâhi
linde hü&üm verip vermiyeceğinden bahsettiler. 
Bendeniz de diyeceğim ki; ceraimden mütevel
lit hukuku şahsiyenin ceza mahkemelerinde rü-
yet edilmesine elimizde mevcut Usulü muhake-
matı cezaiye Kanununun maddei mahsusaları 
kâfidir. Hukuku umumiye dâvaları ile beraber 
hukuku şahsiye dâvasını da ceza mahkemeleri
ne ikame etmek ve ceza mahkemeleri de onu 
görmek salâhiyetini haiz olmasına binaen İstik
lâl mahkemesi ki, bir ceza mahkemesi mahiye
tindedir, o mahiyette olan bir mahkemeye de 
hukuku şahsiye dâvası ikame edilsin demek is
teniliyor ve bir madde ile encümen bunu Mee-
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lise sevk ediyor. Bu kanunu tadil değil, o ka
nuna ilâve noktai nazarından bir maddei mü-
zeyyele teklif olunuyor demektir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Turku 
kanuniyeyi inkâr ediyorsun! 

MÜFİD Ef. (Devamla) — Sözümün sonunu 
dinlemenizi tavsiye ederim. Belki sözümün niha
yetinde beni alkışlıyacaksmız. Ceza mahkeme
sinde ve bahusus İstiklâl mahkemesi gibi âni 
bir surette teessüs etmiş olan mahkemelerde, 
vâzıı kanunun maksadı tesisi, rüyet edilecek dâ
vanın süratle intacı ve süratle o cezaları tatbik 
ederek, halkın tatmini noktasına matuf bulun
duğundan, halkın hukuku şahsiye dâvalarını 
da o mahkemeye verdiğimiz zamanda, ceza.hak
kında verdiği hükmü icra edemeyip, hukuku 
şahsiye dâvasının neticesine intizar etmek lâ
zımdır. Böyle olmayıp da hukuku şahsiye dâva
larını ayırarak hüküm verecek olursa, ceza 
dâvaları ile beraber rüyetinde faide olmıyacağı 
tezahür eder. Eğer ceza dâvaları ile beraber hu
kuku şahsiye cihetine de beraber hüküm vere
cek olursa, tam aradığımız cezadaki sürat te
min edilemiyeceğinden, ceza dâvalarının usulü 
rüyeti hâkmdaki nazariye ve esasa münafidir. 

Bundan dolayı şimdiye kadar ciheti cezaiye-
de hukuku şahsiyeye mütaallik dâvaların hal 
ve fasledildiğini pek az görürüz. Vâzıı kanu
nun böyle bir mahkemeye tevdi etmiş olduğu 
hakkı şahsi, hakkı umumi başkadır. Çünkü ce-
raim hukuku umuıniyeye temas eden bir mesele 
olduğundan dolayı, ondan müteessir olan bir şa
hıs değil, umum Devletin tebaasıdır. Umum 
Devletin tebaasına taallûk eder bir noktada 
her halde, süratle icrayı muhakeme elzem oldu
ğundan dolayı, onu âcil ve âdil bir surette yap
mak, tatbik etmek elbette evlâdır. Fakat her 
şahsın kendisine ayrı ayrı bahşedilmiş olan hu
kuku noktasına gelince; maatteessüf Refik Be
yin efkârına iştirak edemiyeceğim. Orada baş
ka. kaide ve başka esasat olamaz. Başka kaide
yi Garp hukuku değil, bizim İslâm hukuku 
şeriat bahsetmiştir. Çünkü, şeriat diyor ki ; hu
kuku şahsiye dâvalarını ihdas ettiğimiz zaman, 
karşısındaki müddeaaleyh inkâr ederse, onu is
pat edebilmek için, şuhudu şahsiye, senedat lâ
zımdır. Eğer bunlar da yoksa, hasmına yemin 
teklif etmek meselesi vardır, efendi. Şark'ın ka
bul ettiği bu yeminden dolayı bu adamın elin-

1 den evini alırsak neye istinadedilecektir? Refik 
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Bey biraderimizin de buyurduğu gibi, sabahle
yin zayi olan mandaların akşama hükmünü ver
sen adalet mi icra edersin, rica ederim. (Bravo, 
sesleri) ' 

REFİK B. (Konya) — Hükkâmı kanaati 
vicdaniye ile serbest bıraktıktan sonra ve iyi 
hâkimler gönderdikten sonra pekâlâ olabilir. 

MÜFİD Ef. (Devamla) — Binaenaleyh hiç
bir medeni devletin mahakiminde hukuku şah
siye noktasından dolayı ilmî kadı ile verilmiş 
hükme tesadüf eden bir hukukşinas arkadaşı
mız yoktur. Eğer tarihişinas arkadaşımız varsa, 
çıksın desin ki filân devlet böyle hükmetmiş
tir. Filân mahkeme böyledir. (Hâşâ seslem) 
Öyle ise esasında dinî olarak, ahkâmı şer'iyenin 
bize bahşettiği esasatı düstur ittihaz eden müs-
1 umanların teşkil edeceği mahkemede, hukuku 
şahsiye noktasından verilecek hakkı istimal et
tirmek elbette evlâdır. Binaenaleyh, böyle âııi 
suretle hüküm veercek ve tatbik edecek mahke
melere mahal yoktur. O maddenin tayymı tek
lif ediyorum. Ve bu yolda bir de takrir veriyo
rum. (Bravo, sesleri) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — En
cümen namına izahat vereyim efendim. 

DURAK B. (Erzurum) — Usulü müzakere
ye dair söz söyliyeceğim. 

Pir; - • - —• - . - * ' . 

REÎS — Efendim madde hakkında daha on 
arkadaşımız söz almıştır. Kifayeti müzakere 
hakkında da üç takrir vardır. Yalnız Adliye 
Encümeni Mazbata Muharriri bir şey söyliye-
cektir. 

DURAK B. (Erzurum) — Ben usulü müza
kereye dair söyliyeceğim Reis Bey. Esasa geç-
miyeceğim. İki söz söyliyeceğim. Fazla söylemi-
yeccğim. Efendiler iki günden beri burada mü
zakere cereyan ediyor ve müzakerenin hulâsası 
zabıtlarda okunursa, bir şey beliriyor. Memle
kette adliye yoktur deniyor. Çok rica ederim ; 
acaba adaletten yalnız bir yer mi mütena'im 
olacaktır? Yoksa bütün yerlerin mi mütena'im 
olması lâzımdır? (Şüphesiz her yer sesleri) 
Efendiler, hayli müddetten beri adliyede deh
şetli teşkilât var. Avuçlarla para veriyoruz Etek
lerle para döküyoruz. Çok rica ederim, Adliye 
Vekili Beyefendi şimdi buraya gelsin. Bize it-
minanbahş beyanatta bulunsunlar. Bize bir ka
naat gelsin. Adalet takdir edilebilecek mi? 
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Yoksa edilmiyecek mi? Adliye ya vardır, ya yok 
tur. Mahkemeler bostan bekçisi midir? Yoksa, 
bostan korkuluğu mudur? Buna dair izahat is
tiyorum. Millet kürsüsünden tarihe geçsin. 

REÎS — Efendim müşterek encümen namına 
Mustafa Kemal Bey cevap verecek. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim Yunanlılardan istihlâs edilen memalik için 
Hükümetten teklifat vukubulduğu vakitte bir 
de Menhubat Komisyonu teşkiline dair bir ka
nun lâyihası geldi. Bu kanun lâyihasında, mahal
linde bir komisyon teşkil edilip âdeta bir mah
keme halinde ötekinin malı berikine verilecek, 
bunda hukuku cezaiyeye sureti umumiyede bâzı 
mazarrat veren şeyler vardır. Encümeni Mah
sus bu hususta uzunuzadıya müzakeresini yaptı. 
Böyle Menhubat Komisyonu teşkiline kaani ol
madığından, cürümden neşet eden ceza dâvaları
na İstiklâl mahkemelerinin bakmasına karar 
verdi. Hakikaten alacak dâvaları gibi, hukuk 
mesaili gibi şeylerin mahkemei hukukta ve kava-
idi şer'iye dairesinde halli icabeder. Fakat beye
fendiler, cürümden neşet eden, yani Refik Beye
fendinin buyurduğu veçhile, nehbü garetten 
dolayı duçar olunan zarar ve ziyan dâvasının 
mahkemei hukukta ikame edilebilmesi î için ev
velemirde iki tane şahidi âdil bulunması lâzım -
gelir. (Şahitsiz mi olacaktı sesleri) Binaenaleyh 
Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununda «Mah
kemei cezaiye rüyet eder» diye bir maddei ka
nuniye vardır; istiklâl mahkemeleri dahi bir 
cürmü konuniyi rüyet etmekle mükellef olduğu 
için onun cürümden neşet eden hukuku şahsiye 
dâvalarını dahi rüyet etmesi salâhiyeti dahilin
dedir. Binaenaleyh mahkemei hukuka havale 
edildi denince zavallı halkın işi olmıyacaktır. 
Bu noktai nazardan encümen İstiklâl mahkeme
sinin teşkilini faydalı addetti. 

EDİB B. (Batum) — O halde şahitlik usu
lünü kaldıralım, şahitlerin lüzumu yoktur di
yelim. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. İkinci maddenin tayymı 

teklif eylerim. 
28 . 9 . 1338 

Yozgad 
Feyyaz Âli 
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RBÎS — Efendim evvelâ müzakerenin kifa

yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Müza
kere kâfi görüldü. 

Şimdi diğer takrirleri de okuyoruz efendim. 
Riyaseti Celileye 

Hukuku şahsiye dâvalarının, ceza mahkeme
lerinde de ikame edilebileceğine dair olan ahkâ
ma istinaden yazılan bu ikinci maddesi mucibin
ce o misillû dâvalar ceza mahkemesi mahiyetinde 
bulunan İstiklâl mahkemelerine tevdi olununca, 
hukuku şahsiyenin ispatı noktasından birçok me
rasime tâbi olacağı cihetle bu maddenin tayyını 
teklif eylerim. * 

28 . 9 . 1338 
Kırşehir 
Müfid 

REFİK B. (Konya) — Ama dün taraftardı, 
müzakerede de müdafaa etmişti! 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin tayyedilmiş olmasına naza

ran ikinci maddenin iptidasındaki (Bu mahke
meler) kelimesinin yerine (Memaliki müstahla-
saya gönderilecek İstiklâl mahkemeleri) fıkrası
nın kabulünü teklif ederim. 

28 . 9 . 1338 

Karahisarı Şarki Mebusu 
Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. İkinci maddenin tayyını 

teklif ederim. 
Sinob Mebusu 
Hakkı Hami 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin tâyini esamiyle reye vaz'mı 

teklif eyleriz. 
İstanbul İzmir 
Mazhar Tahsin 

Karahisarı Şarki Sinob 
Ali Süruri Mehmed Şevket 

Karahisarı Şarki Muş 
Memduh Necdet Osman Fevzi 

Eskişehir Eskişehir 
Hüsrev Eyüb Saibri 

İstanbul Karesi 
Ali Rıza Hacim Muhiddin 
Kayseri İzmir 

Sabit Yunus Nadi 
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Cebelibereket 

îhsan 
İstanbul 

Arif 

Trabzon 
Hafız Mehmed 

Batum 
Fevzi 

Riyaseti Celileye 
İstilâ, müddetince memaliki müstahlasada 

Türkiye kavanininin mer'i olmadığına nazaran, 
daha evvel ika olunan bir cürümden dolayı kava-
ııiııi ahîre ile tecziyesi esasatı hukukiyeye muga
yir olduğuna ve istilâ müddetince irtikâbolunan 
bir cürümden mütevellit zararı şahsiyesinin ihma
li daha doğru olamıyacağmdan işbu maddenin 
şekli âtide tâdilini teklif eylerim. 

MADDE 2. — İstiklâl mahkemeleri istilâ 
müddetince vâki olan ceraimi, yalnız hukuku şah-
siyesi itibariyle, tetkik ve rüyet ederler. 

İHSAN B. (Cebelibereket) 
duymasın. 

Muş 
Abdülgani 

— Ali Kemal 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl mahakimi hakkındaki Kanunun 10 

ncu maddesi mucibince İstiklâl mahkemeleri Ka
nununda muayyen ve musarrah nıkattan maada 
hususatta hukuku şahsiyeye hükmedemezler. Bi
naenaleyh tadil mahiyetinde olan işbu ikinci mad
denin tayyını teklif eylerim. 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

REİS — Efendim tayya mütaalik beş takrir 
var. Bir de 16 imzalı diğer bir takrir var. Bunda 
tâyini esamiyle maddenin reye vaz'mı teklif edi
yorlar. (Grürütüler) 

Müsaade buyurun rica ederim efendim. Tâ
yini esamiyle tay ve kabulü diye bir şey yok. 
(İzah etsin sesleri) 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahİb) — Tâyini 
Esamiyle reye konmak lâzımdır. Madde ya red-
dolunur veyahut kabul edilir. (Kabule aittir 
sesleri) 

REİS — Efendim bir tay teklifi var, diğer 
bir takrirle maddelerin tâyini esamiyle reye vaz'ı 
teklif ediliyor. Fakat evvelâ tâyini esamiyle reye 
koymak mecburiyetini görüyorum. (Lüzum yok 
sesleri) 

Efendim on altı imza ile maddenin tâyini esa
miyle reye vaz'ı teklif ediliyor. (Gürültüler) Mü-
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saade buyurun efendim. Madde kabul edildiği I 
takdirde tadilnameleri reye vaz 'edeceğim. 

FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Reis Bey ri
ca ederim birinci maddeyi nasıl yaptınız? Aynen 
onun gibi, bizim de tâyini esami takriri vardır. 
Onu kabul etmediniz. Bunu nasıl kaJbul ediyor
sunuz? 

HAKKI HAMÎ B. (Sindb) — Tadilnameler 
reye konduktan sonra maddenin kabul veya red- | 
dine göre tâyini esami olur. Tadilnameler kabul 
edilirse ihtimal ki, encümen ikmal için maddei 
kanuniyeyi istiyecektir. Tadilnameler kabul edil
mezse maddei asliye ya kabul edilir veyahut red
dedilir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Nizamna-
mei Dahilî sarihtir. Tay teklifi sarihtir. Evvelâ 
madde reye konur, tadil teklifi sonra reye vaz'-
edilir. Halbuki şimdi tâyini esamiyle reye konul
masından tezahür edecek hal maddenin ya beka
sıdır veyahut tayyıdır. Eğer kırmızı çok kazanır
sa tabiî madde kalmamıştır. Yok beyaz kazanırsa 
tadil lâzımgelir, tadil teklifi reye konur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Tâyini esami usulen kabul veya ademikabulüdür. 
Bu maddenin kabul ve ademikabulü reye konur. 
Takrir mutlaktır ve kabule masruf olması lâzım
gelir. Tadil hakkında, çünkü eğer bunu mutlak 
olarak kabul ettiğimiz takdirde, bir arkadaşımız 
izah ettiği üzere, bir sakatlık hâsıl olacaktır. Mi
sal olarak kırmızılar ekseriyeti kazandı, tayye
dildi veyahut beyazlar ekseriyeti kazandı, kabul 
edildi. Kırmızı ve beyaz kabul ve ademikabulü 
tazammun eder. Fakat tay teklifleri hakkındaki 
takdir hakkını Meclis ıeikat etmiş oluyor. Bu doğ
ru değildir. Tay teklifi tezahür ettikten sonra 
reyi işari ile reye konur. Tay teklifi kabul edi
lecek olursa, mesele yoktur. Tay teklifi kabul edil-
miyecek olursa, tadil teklifi reye konur. Ya o da 
kabul edilir veyahut edilmez. Edilmiyeeek olur
sa, ikinci maddenin kabulü tâyini esamiyle reye 
vaz'edilmek icabeder. Binaenaleyh tâyini esamiye 
müracaat edilmeksizin tay teklifinin reye konul
masını teklif ediyorum. (Gürültüler) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Tâyini esamiyle re
ye konulduğu vakit kabul edildiği takdirde sonra 
tadil tekliflerini nasıl reye koyacaksınız? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey tay teklifini tâyini esamiyle reye koyunuz. ' 
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NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Tay tekli

finin şimdi reyi işari ile reye vaz'mda kabul edil
mezse, o vakit maddenin aynen ipka olunması lâ
zımgelir. Rica ederim, eğer bunu kabul edecek 
olursanız bunu reye koyarız. Mesele böyle değil
dir. Tay teklifi kabul olunmadığında tadil teklif
leri okunur, kabul olunabilir. Lâkin, esas şimdi 
tâyini esamiyle reye konduğunda ya tayyoluna-
eaktır veya tayyolunmıyacaktır. O vakit okuruz. 
Tadil tekliflerinin üzerine reye koruz. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Efen
dim bunda tereddüdedecek bir şey yoktur. Malû-
muâliniz tekliflerin içerisinde işi çürütecek han
gisi ise o reye konur. Niçin tadillerle iştigal ede
lim? Tay teklif olunuyor. Kabul edilmediği vakit 
tadile gideriz. Tay takriri kabul edildikten sonra 
ne tadile dair olan takrirlerin ve ne de maddenin 
hükmü kalmaz. Hattâ kanunun da hükmü kal
maz. Ortada bir de tâyini esamiyle reye vaz'olun-
ması talebi vardır. Talep vukuunda reye koymak 
da mecburidir. Evvelâ tay teklifinin reye konul
ması lâzımdır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Tay 
teklifinin tâyini esamiyle reye konulması lâzım
dır. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim bir tay teklifi vardır. Bir de tâyini esa
mi teklifi vardır. Bu tay teklifi tâyini esamiyle 
reye vaz'edilecektir. Binaenaleyh tay teklifini ka
bul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey vere
cektir. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Efendim Ali Sü-
ruri Bey biraderimiz buyuruyorlar ki; ortada bir 
tay teklifi var. Eğer ortada yalnız bir tay teklifi 
olaydı doğru.. Fakat ortada biri tay, diğeri tadil 
ve bir de asıl madde vardır. Hacı Mustafa Efendi 
pederimizin teklif buyurdukları gibi eğer tay tek
lifi ortaya konacak olursa kabul veya ademikabu-
lünde esas tebellür edecek. Şimdi tâyini esami 
için verilen takrire bakılınca ne tay için, ne tadil 
için ve ne esas için diyor. Üçünün de tâyini esa
miyle reye vaz'ı icabeder. Binaenaleyh en evvel 
tay takririni reye kor, ondan sonra diğerlerine 
bakarız. 

REİS — Efendim mesele tenevvür ederek tay 
teklifinin tâyini esamiyle reye konulması takar
rür etti. Kırmızı çok olursa tayyedilmiş olur, Be
yaz galibolursa tadilâtla madde kalmış demektir. 
Tadilât da reye vaz'edilir, o vakit mesele anlaşı
lır. Tay teklifini tâyini esamiyle reye vaz'ediyo-
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rum. Maddeyi kabul edenler töeyaz, kabul etmi-
yenler kırmızı rey verecektir. 

REFÎK B. (Konya) — Arkadaşlar rica ede
rim dikkat buyurun; yanlışlık olmasın. (Gürül
tüler) 

DURAK B. (Erzurum) - - Madde kabul edil
miş değildir ki, böyle olsun. 

REİS — Tayyı kabul edenler beyaz, tayyı ka
bul etmiyenler kırmızı rey vereceklerdir. Her 
türlü ihtimale karşı tâyini esamiyi yoklama su
retiyle yapacağız. 

(Rey istihsal olundu.) 
REİS — Efendim isimlerin kıraati hitam 

buldu. Yeniden bir daha çkuyoruz... 
Efendim istihsali âra hitam bulmuştur. Re

ye iştirak eden zevatın adedi (168); (75) kabu
le karşı (84) reyle tay teklifi reddedilmiştir. 

Efendim Feyyaz Âli Beyin, Müfid Efendi
nin, Hakkı Hami Beyin, Kara/hisarı Sahib Me
busu Ismali Şükrü Efendinin takrirleri tayya 
aitti, bunları reye koymuyoruz. 

(Muş Mebusu Abdülgani Beyin ve Ali Sü-
ruri Efendinin <tadil takrirleri tekrar okundu.) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu
nu da encümen kabul eder. 

R E İ S — Ali Süruri Beyin tadilnamesini reyi 
âlinize vaz'ediyorum. ̂ . Kalbul edenler ellerini 
kaldırsın. (Tâyini esami ister sadaları) Ali Sü
ruri Efendinin tadilnamesi kabul edilmiştir. 
(Şiddetli gürültüler) 

S ALÂHADDİN B. (Mersin) — Tâyini esa
mi kararı üçüne de aittir, teklif mutlaktır. Baş
ka, türlü olursa biz Meclise iştirak edemeyiz. 

HAKKI HAMÎ fi. (Sinob) — Efendim Ma
kamı Riyaset tarafından Heyeti Celilenize şu 
takrir hakkında söylenilen sözler unutulmuş fi
lân denebilirdi. Fakat Makamı Riyaset reye 
vaz'etmezden evvel demiştir ki; tâyini esami 
talebinde filân madde diye tasrih yoktur. Bi
naenaleyh bu maddeye mütedair ne varsa, hep
si tâyini esami ile reye konacaktır. (Hayır ses
leri) Ancak tay kalbul edildiği takdirde mesele 
yoktur. Zabıtnamede mevcuttur. Eğer unutul-
mıışsa zalbıtname ile dâvamı ispat ediyorum. 
Dâvanın esfoaibı sübutiyesi zabıtnamelerde mev
cuttur, Riyasetin kabu'l etmiş olduğu şekil de
ğildir. Bu itibarla gerek bu ve gerek diğer mev
cut takrirler ve gerekse maddei asliye tâyini esa
mi ile reye vaz'olunacaktır, zabıtnameler mev-
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euttur. Mademki bir dakikada 'böyle istenildiği 
gibi nizamnameler, kararlar tefsir ediliyor, bu
na Mecliste olanlar şahittir. 

REİS — Benim kendi hesabıma aidolan kıs
mına cevap vereyim. Esas; maddenin tayyı, 
maddenin kabulüdür. Tadilât mevzuubaihis bile 
değildir. Mutlak olarak verilen takrirde, mad
denin tâyini esami ile reye vaz'ı teklif ediliyor. 
Fakat tay ile kafoul mütearız bulunduğu halde 

- Makamı Riyaset ona da teşmil ederek; tâyini esa
miyle reye koymuştur, ekseriyet de tecelli et 
mistir.- Eğer arada tadilnamelerin de reye kona
cağına dair zabıtta bir kelime varsa, 'ben bir 
dakika burada durmam. 

HAKKI HAMÎ B. — Zabıtlar buradadır. 
Meselenin cereyanı iddia ettiğim gibidir. 

REİS — Binaenaleyh Süruri Beyin tadilna
mesi kabul eedil mistir. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Bir defa 
Mecliste ekseriyet olmadığına tamamen kanaat 
hâsıl oldW una Riyaset muttali bulundukça 
bir şeyi reye koyamaz, İşte Meclisin sağ tarafı 
boştur, ekseriyet yoktur. Sol tarafın da solu 
boştur. Mecliste kimse yoktur, ekseriyet yoktur. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Hayır, 
ekseriyet var. Olmadığı halde müzakere cere
yan etmez. 

HAKKI HAMÎ B. — Makamı Riyasetin 
bu boşluğa karşı takdiri ne olabilir! (Şiddetli 
gürültüler.) 

REFİK B. (Konya) — Yalnız Hakkı Ha
mi Bey mi, bu Meclise tahaküm edecek? Ekse
riyetin reyi budur. Hakkı Hami Bey bu Mec
lise tahakküm edemez. Ekseriyetin kararı mu
tadır. Meclisin kararma sen de muti olacak
sın. Bağırmakla mesele hallolunur mu zanne
diyorsun? Ben de sesimi daha çok çıkarır, bağı
rırım. 

OSMAN' B. (Lâzistan) — En ziyade Abi-
din Bey bağırabilir. 

REİS — Abdülgani Beyin takriri tekrar 
okunacaktır. (Okundu.) 

REİS — Efendim maddenin tadiline aittir. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sa

hib) — Reis Efendi; tâyini esami ile reye kon
malıdır. Tâyini esami takriri mutlaktır, bura
da izah ettik. Eğer mutlak olmasaydı tâyini 
esami takririnin reye konması lâzımgelirdi. 

— 242 — 
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MAZHAR B. (İstanbul) — Takrirde be

nim dr imzam vardır. Takrir mutlak değildir. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

—• Tâyini esami takriri mutlaktır, binaenaleyh 
bir kere okunsun. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Riyaset bi
taraflığını ihlâl etmiştir, bendeniz hukukan is
pat edeceğim. (Hayır sadaları.) İspatım, Heyeti 
Celileyi tenvir ederse, o zaman. (Gürültüler.) 
Müsaade buyurun, arz etmek hakkımdır. (Gü
rültüler, ayak patırdıları.) Efendiler bir bu
çuk ay gürültü yapsanız, yine bu noktai nazarı 
arz edeceğim. Hakkı gürültü ile izale edemezsi
niz! 

REtS '— Riyaset hakkında jııâruzat t a bulu
nacakmış, Söylesin efendim! 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Efen
diler grupun Nizamnamesinde «Akalliyet, ekseri
yete lâbidir.» kaydı vardır. (Neden sesleri.) 
Grupun Nizamnanıei Dahilîsinde.. (Grup bura
da ykotur sesleri.) (Şiddetli gürültüler.) Müsaa
de buyurunuz. Dinlenirsiniz. Ben hukuki bir 
mesele ortaya atarım, siz de cevap verirsiniz. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Hangi grup? 
BİR SES. — Akşam oldu, grup vardır. 
HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Bugün. 

reisler, ya bitaraftırlar ve bir grupa mensup de
ğildirler veyahut da grupa mensup ve bita
raf değildirler. Binaenaleyh grupun Nizamna1-
mesi sarihtir. «Akalliyet, ekseriyetin kararma 
tâbidir.» diyorlar. (Burada grup mevzuubahis 
değil ^adaları.) Öyle olunca, siz inkâr edemez
siniz; ki, grup yaptırmak istiyor, Reis grupa 
mensuptur. Bu itibarla Reis bitaraflığını mu
hafaza edemez. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Hangi bi
taraflığı? 

HAKKI HÂMl B. (Devamla) — Bitaraf 
bir zatın makamı Riyaseti işgal etmesi lâzım-" 
dır. Bendeniz noktai nazarımı arz ettim. Me
suliyet elbette bu hakikati kabul etmiyenlere 
racidir. 

ALÎ SÜRIIRİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Durak Bey de grupta olduğu halde aleyhte
dir. 

Dr. FİKRET B. (Kozan) — Bu, grup me
selesi değildir. Grupta bulunan arkadaşların bir 
kısmı muhalif rey vermişlerdir. 
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REİS — Müzakere itibariyle bitaraflığı mu-

^hil en ufak bir şeyde bulunmuş olsaydım der
hal Makamı Riyaseti terk ederdim. Fakat Grup
ta bulunmak başlıbaşıııa ayrı bir mesele olduğu 
gibi burada bulunmak da ayrPbir meseledir. 
Binaenaleyh müzakereye devamda mahzur yok
tur. Muş Mebusu Abdülgani Beyin tadile müte
dair olan takririni nazarı dikkate alanlar lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Şu 
halde efendim maddei asliye Ali Süruri Beyin 
teklifi veçhile tadil edildikten sonra tâyini esa
mi ile reye vaz'ediyorum. 

REFİK B. (Konya) — işte şimdi hakikat 
tezahür eder. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Maddei 
asliye l.abul edilmiştir Reis Bey. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, evvelce vukuıbulan bir talep reddedildiği 
cihetle, maddei asliye kabul edilmiş demektir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Tay ve tadil teklif
leri reddedildiği takdirde, maddei asliye kabul 
edilmiş demektir. 

REİS — Maddei müaddeleyi reye vaz'edi-
yorunı, (Gürültüler) 

NEBİL Ef. (Karahisaıı Sahib) — Madde
nin ne tarzda reye vaz'edileceği hakkında mâ
ruzâtta bulunacağım. 

RElS — Buyurun. 
NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bundan 

evvel tâyini esamiyle maddenin reye vaz'ı için 
tay teklifi vardı. Tay teklifi kabul olunmadı
ğı zamanda, ki şarta muallâktı. Tay teklifi 
kabul olunmazsa tadil teklifleri okunacaktır. 
Tadil teklifleri okunduğu zamanda madde ay
niyle bakidir. Heyeti Celileee de buna karar 
verilmiştir ve bu yolda reye vazedilmiştir. Bi
naenaleyh madde kabul olunmuştur. İkinci bir 
defa reye koymaya hacet yoktur. (Bravo, sa
daları) Yalnız tadil teklifi reye konacaktır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, bütün sakatlık takririn mutlak ol
masından inbias ediyor. Eğer tâyini esami 
teklifi kabul hakkında reye konmuş olsaydı, 
ihtilâf at ve bu teşettütün hiçbirisi vâki olmıya-
caktı. Tay teklifi reye vazedildiğinde netice
si kabul veya ademikabul tecelli edince tadil 
tekliflerinin mahiyeti kalmıyor ve nitekim de 
mahiyeti kalmamıştır. Bu doğru değildir. Ta
dil tekliflerini Riyaset; tâyini muamele için 
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müzakereye koymamış gibi oluyor. Halbuki tâ
yini esami takriri mutlaktı. Tâyini esami mut
lak olduğuna göre; tâyini esami ile reye kon
ması lâzımgelirse, tadil tekliflerinin de tâyini 
esamiyle reye konması lâzımdır. 

REFÎK B. (Konya) — Mesele yok. 
MEHMED *ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Mese

le yok ama Makamı Riyaset şimdi o hatayı ka
bul şeklinde reye koymakla tashih etmek isti
yor. Bunu ikinci defa reye koymak esasen ma
nasızdır, zaittir. (Hayır, hata yok, sesleri) 
Asıl zaidolan şey tadil tekliflerinin de tâyini 
esamiyle reye konmasıdır. (Yok, sadalan) 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Şen
deniz de takrirde imza sahibiyim. îzah edeyim : 
Bendeniz de tay teklifinin böyle tâyini esamiyle 
reye konmasını arzu ettiğim halde maddenin ip
kasının reye konmasını arzu etmemiştim. Esa
sen maddenin ipkasının tâyini esamiyi e reye 
konmasına lüzum yoktur. Zira tay teklifi red
dedilmiştir. Binaenaleyh diğer bir iki arkada
şımız böyle olduğunu söyledikleri halde on beş 
imza hâsıl olmuyor. Tâyini esami nereden çıka
rılıyor? Tay teklifinin tâyini esamiyle reye kon
masını teklif ettik ve okundu. 

DURAK B. (Erzurum) — Maddenin reye 
konması icabeder. Çünkü efendiler, evvelce 
tayyedilecek madde reye vaz'edîldi. Eğer asıl 
maddenin reye konması lâzımgelmeseydi, tek
lif takrirlerinin de okunmaması lâzımgelirdi. 
Madde aynen kabul edilirdi. Madem ki, tadil 
takrirleri okunmamıştır; onlar kabul edilme
miş demektir. Maddenin aynen reye konması 
lâzımgelir. (Gelmez, sadalan) 

REÎS — Tay teklifi tâyini esamiyle reye 
vaz'edildi. Fakat ekseriyete iktiran etmedi. 
Tay teklifinin ekseriyete iktiran etmemesi mad
denin ekseriyete iktiran ettiğini tazamımun et
mez. Nitekim ayrıca bir tadilnameyi de kabul 
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I ettik, binaenaleyh maddeyi tâyini esamiyle re-
I ye koymak mecburiyetindeyim. Ben zaten tay 

teklifini bu maksatla koydum. 
I ATIF B. (Bayezid) — Zaten evvelce de öyle 
I söylenmişti. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mad-
I, deyi değil, tadil teklifini reye koymak iktiza 
I ediyor. 

REÎS — Birinci teklifimde bu niyetle koy
muştum. Binaenaleyh tadilnameleri değil, mad-
dei asliyeyi tâyini esamiyle reye koyacağım. 
Rica ederim. Bu tay teklifinin kabulü ile zım
ni kabul olmaz. 

(Tâyini esami suretiyle âra istihsaline baş
landı.) 

YASÎN B. (Gazianteb) — Reis Bey nasıl reye 
vaz'ediyorsunuz? Arkadaşlar bir kere kabul 
edilen bir maddeyi tekrar neden tâyini esamiy
le kabul edeceğiz? Rica ederim... 

REFÎK B. (Konya) — Vallahi sırası değil 
'[• ama. Aşkolsun Heyeti Vekilemize... Memleketin 

ve milletin alâkadar olduğu meselede hiçbirisi 
bulunmuyorlar. 

YASÎN B. (Devamla) — Meclis tâyini esa
miyi kalbul etmeyince reye koymak doğru değil
dir. (Gürültüler) Reis Bey müsaade buyurur
sanız tâyini esaminin usule muhalif olduğunu 
söyliyeceğim. ' 

REÎS — Müsaade buyurun efendim... 
Efendim âra istihsal olundu. Reye iştirak 

eden âzanm adedi 107 olduğuna nazaran maale
sef nisabı müzakere yoktur. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reye 
iştirak etmiyen kaç kişi? 

REÎS — Nisabı müzakere hâsıl olmadığın
dan Cumartesi günü saat bir buçukta içtima 
etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

I Hitamı müzakerat; saat : 5,15 
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Memaliki müstahlasaya gönderilecek istiklâl mahkemeleri hakkındaki Adliye Encümeni maz

batasının maddelerine geçilmesi hakkındaki takririn ikinci defa reye vaz'mm neticesi 

(Kabul edenler) 

Şevket B. (Sinob), Kadri B. (Diyarbekir), 
Rüşdü B. (Ergani), Abdullah Ef. (Sinob), ih
san B. (Cebelibereket), Refik B. (Konya), 
Hamdi Ef. (Diyarbekir), ismail Şükrü Ef. (Ka
raihisarı Sahib), Yunus Nâdi B. (izmir), Hacim 
Muhiddin B. (Karesi), Halil Hulki Ef. (Siird), 
Mesud B. (Karahisarı Şarki), Ruşen B. (Gü-
müşane), Tahsin B. (Aydın), Hasan Fehmi B. 
(Gümüşane), Hafız Şalhin Ef. (Gazianteb), 
Derviş B. ((Mardin), Hüseyin B. (Kozan), Maz-
har Müfid B. (Hakkâri), Yusuf B. (Denizli), 
Tunalı Hilmi B. (Bolu), Hasan B. (Trabzon), 
Fikret B. (Kozan), Neeib B. (Mardin), Nebil 
Ef. (Karahisarı Sahib), Şemseddin Ef. (Anka
ra), Hacı Arif B. (îstan'bul), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (istanbul), Rifat Ef. (Konya), Ali Rıza 
B. (îstanlbül), Hacı Veli Ef (Eskişehir), Dr. 
Abidin B. (Lâzistan), Yahya Galib B. (Kırşe-
ıhir)', Hulusi Ef. (Kastamonu), Hacı Bedir Ağa 
(Malatya), Vâsıf B. (Gene), Dr. Refik B. (Ba
yezid), Neşet B. (Kângın), ismail Subhi B. 
(Burdur), Zamir B. (Adana), Halil ibrahim 

Ef. (Eskişehir), Yasin B. (Gazianteb), ibra
him B. (Mardin), Hüsnev Sami B. (Eskişehir), 
Hüseyin B. (Elâziz), Mustafa Akif B. (Diyar
bekir), Dr. Mustafa B. (Kozan), Safa B. 
(Mersin), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Fevzi E.f 
(Batum), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Sabit 
B. (Kayseri), Şakir B. (Ankara), Osman Kad
ri B. (Muş), Ali Süruri Ef. (Karaihisarı Şar
ki), Şükrü B. (Bolu), Hakkı B. (Van), Mus
tafa B. (Gümüşane), Faik B (Edirne), Hay
dar B. (Van), Âsim B. (Erzurum), Ragıb B. 
(Gazianteb), Midhat B. (Mardin), Ali Rıza Ef. 
(Amasya), Memdulh B. (Karahisarı Şarki), 
Ahmed Maz'har B. (istanbul), Emin B. (Erzin
can), Atıf B. (Bayezid), Rasim B. (Cebelibe
reket), Esad B. (Mardin), Emin B. (Eskişe
hir), Reşid Ağa (Malatya), Zekâi B. (Adana), 
Vehbi B. (Bitlis), Hacı Mehmed Ef. (Bayezid), 
ibrahim Hakkı B. (Ergani), Hamdi B. (Trab
zon), Ali Rıza Ef. (içel), Ali Rıza B. (Muş), 
Tevfik Ef. (Kângın) 

(Reddedenler) 

Abdülgani B. (Muş), Hüsnü B. (Bitlis), 
Vehbi Ef. (Konya), Tufan B. (Hakkâri), Yu
suf Ziya B. (Mersin), Kasım B. (Muş), Vasfi 
B. (Karahisan Şarki), Ali Ef. (içel), Hakkı 
Hami B. (Sinob), Veli B. (Burdur), Hafız 
Mehmed B. (Trabzon), Necati B. (Erzurum), 

Yasin B. (Oltu), Rıza 
ibrahim B. (Antalya), 
Nadir B. (İsparta), Sa-
Mustafa Salbri Ef. (Si-
Izzet B. (Tokad), Hacı 

Hacı Bekir Ef. (Konya), 
Vehtoi B. (Niğde), Ziya Hurşid B. (Lâzistan), 
Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Mustafa B. 
(Karahisarı Şarki), Fikri Faik B. (Gene), 
Celâl B. (Gene), Akif B. (Burdur), Mustafa Lût-
fi B. (Siverek), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Şeref 
B. (Edirne), Şükrü B. (Karaihisarı Sahib), Emîr 

Niyazi Ef. (Eskişehir), 
B. (Kırşehir), Halil 
Süleyman B. (Canik), 
lâhaddin B. (Mersin), 
ird), Şerif B. (Sinob), 
Garib Ağa (Malatya), 

Pş. (Sivas), ismail'Remzi B. (İsparta), Hasib 
B. (Maraş), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Haydar 
Lûtfi B. (içel), Müfid Ef. (Kırşehir), Süleyman 
Sudi B. (Bayezid), Cevdet B. (Kırşehir), Nus-

Taki Ef. 
Şükrü B. 
(Kângın; 

rat Ef. (Erzurum), 
Avni B. (Erzurum), 
(Batum), Behçet B. 
tamonu), Durak B. 
Ef. (Adana), Sırrı 

(Sivas), Hüseyin 
(Canik), Edib B. 
, Besim B. (Kas-

(Erzurum), Mehmed Hamdi 
B. (izmit), Rasim B. (Elâ

ziz), Hacı Tahir B. (İsparta), Arif B. (Konya), 
ismail B. (Erzurum), Hacı Mustafa Ef. (Anka
ra), Sami B. (içel), Vâsıf B. (Sivas), Cemal Pş. 
(İsparta), Nüzhet B. (Ergani), Ömer Lûtfi B. 
(Amasya), Âlim Ef. (Kayseri), Mustafa B. (Der
sim), Hasan Tahsin B. (Antalya), Osman B. 
(Lâzistan), Mustafa B. (Antalya), Bahri B. 
(Yozgad) 

(Müstenkifler) 
Bozan B. (Urfa), Sadık B. (Kırşehir), Dr. 

Tevfik Rüşdü B. (Menteşe)^ Cemil P~ (Kütah
ya), Atıf B. (Kayseri), Ahmed B. A Yozgad), 

Nuri B. (Bolu), Ziya B. (Kângın), Tevfik B. 
(Erzincan), Tahir Ef. (Kângın), Atâ B. (Niğde) 
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Memaliki müstahlasaya izam edilecek istiklâl mahkemeleri hakkındaki Kanunun ikinci maddesi

nin tayyı hakkındaki takrire verilen reylerin neticesi 
(Takriri kabul edenler) 

Mehmed Niyazi B. (Eskişehir), Ziyaedçlin B. 
(Sivas), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Sami B. 
(İçel), Mustafa B. (Dersim), Hacı Ali Sabri Ef. 
(içel), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Hacı Tahir 
Ef. (İsparta), Besim B, (Kastamonu), Cevdet B. 
(Kırşehir), Hakkı Hami B. (Sinob), Mehmed 
Haindi Ef. (Adana), Said B. (Kângırı), İsmail 
B. (Eminim) , Hacı Mustafa Sabri Ef. (Siird), 
Mehmed Nadir B. (İsparta), Hacı Bekir Ef. 
(Konya), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Rasinı B. 
(Elâziz), Halil İbrahim B. (Antalya), Mustafa 
Taki Ef. (Sivas), Yusuf Ziya B. (Mersin), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Tahir Ef. (Kângırı), Sa-
tâhaddin B. (Mersin), Mehmed Şükrü B. (Kara-
hisarı Sahih), Feyyaz Ali B. (Yozgad), Mustafa 
Durak' B. (Erzurum), Mehmed Akif B. (Bur
dur), İzzet B. (Tokad), Abdullah Ef. (Adana), 
Mustafa B. (Antalya), Ömer Lûtfi B. (Amasya), 
Mehmed Sırrı B. (Siverek), Mehmed Naim. Ef.-
(İçel), Tevfik Ef. (Kângın), Mehmed Vasfi B. 

(Karahisarı Şarki), Âlim Ef. (Kayseri), Emir 
Pş. (Sivas), Şükrü B. (Ganik), Hacı Garib Ağa. 
(Malatya), Osman B. (Lazistan), Tufan B. (Hak
kâri), Müfid Ef. (Kırşehir), Ziya B. (Kângırı). 
Veli B. (Burdur), Fikri Faik B. (Gene),> İsmail 
Remzi B. (İsparta), Şerif B. (Sinob), Vâsıf B. 
(Sivas), Şükrü B. (İstanbul), Behçet B. (Kângı
rı), Hüseyin Avni B. (Erzurum), -Emin B. (Er
zincan), Süleyman B. (Canik), Vehbi B. (Niğ
de), Nusrat Ef.. (Erzurum), Süleyman Necati 
B. (Erzurum), Arif B. (Konya), Hacı Mehmed 
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İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası. 
2. — Evrakı varide 
Maarif teşkilâtında tadilât iırasına dair 

kanun lâyihasının iadesine dair İçra Vekilleri 
Riyaseti tezkeresi 

Divanı Riyaset kararı 
Garbi Trakya Cemiyetinden mevrut tebrik

im m e 
Mazbatalar 

İkinci sınıf ihtiyat zâbitanm sınıfı muvaz-
zafaya nakilleri hakkındaki lâyihai kanuniye-
ııin evvelki teklifle tevhidine dair Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası 

Amasya İstiklâl Mahkemesince mahkûm 
edilmiş olan Mustafa Efendi hakkındaki hük
mün ref'ine dair İstida Encümeni mazbatası. 

İkinci defa reye konacak mevad 
İstiklâl mahkemeleri Kanununun ikinci mad

desinin sekli muaddeli 

Müzakere edüecke mvead 
İstiklâl mahkemeleri Kanununun bakiyei 

müzakeratı 

Matbuat bütçesi 
Mükellef etibba ve baytarlar Kanunu 

Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi teşkili 
hakkındaki tezkere 

Suruç Kaymakamı İhsan Bey hakkındaki 
mazbata 

Fenerler İdaresi hakkındaki lâyihai kanu
niye 

Maslup Kemal Bey ailesine maaş tahsisine 
dair lâyihai kanuniye 

Seferberlik zammı Kanununun tefsiri hak
kında Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Menhübat Komisyonu teşkili hakkında Ka
nun 
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