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B İ R İ N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,30 

BEİS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Halil İbrahim Bey (Antalya), OsmSh Bey (Lâzistan) 

REÎS — Celseyi açıyorum. Zaptı sahılk hu
lâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci celse 

Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı Riyaset
lerinde foilinikat zaptı salbık hulâsası kıraat vıe 
aynen kajbul olundu. Lâzistan Mebusu Osman 
Beyin, Memurinin azil ve nıassfe} hakkındaki tek
lifi kanunisinin gönderildiğine dair Dahiliye 
Vekâletti teskeresi okundu. Kastamonu Mebusu 
Doktor Suad Beyim, Türkiye'nin .muhtelif ma
hallerinde dişçi mektebi küşadına dair taıln-iri 
Sıhlhiye Vekâletine, Muş Mefeusu Aıhmed Haandi 
Beyin, Teeilr takibat Kanununa, Sarulbam Me
busu Avni Beyin, posta ile gelen telgraflara dair 
temenni takrirleri Heyetti Vekile Riyasetine, Ma-
raş Mebusu Haşiîb Beyin takririne merlbut An-

takyailıların telgrafı okunarak Hariciye Vekâle
tine havale edildi. Konya Mebusu Abdülhalim 
Çelebi Efendinin, şimendiferlere dair istihzan 
takriri kabul edilerek Nafıa Vekâletine tebliğ 
edildi. Abdülmecid Hazretlerinin Makaımı Hilâ
fete intibahı münasebetiyle mevrut tebrik tel-
graflaıriyle Trakya'nın tahliyesi münasebetiyle 
gelmiş olan teşekkür telgraflarına cevap yazıl
ması ftensiJbedildi. Evkaf bütçesinin nevakısı ik
mal edilmek üzere iadesine dair Şer'iye ve Ev
kaf Vekâleti tezkeresi okunarak bütçenin iadesi 
kaıbul edildi. Muş Mebusu AJbdülgani Beyin, 
Usulü muhakematı cezaiye Kanununun tadiline, 
Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Muhacirine, 
Saruihan Mebusu Avni Beyin, îmtiyazatı nıezhe-
hiyeye dair teklifi kanunileri Lâyiha Encümeni
ne, TeltOdkı HesaJbat Encümeni Reisi Yahya G-a-
lib Beyin Meclis bütçesine 200 lira ilâvesine dair 
teklifi Divanı Riyasete havale olundu. 
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Elviyei Selâse'deki arazinin tahrir ve sene-

data raptı hakkındaki lâyihai kanuniye 13 Kâ-
nunevvel tarihli ruznameye ve diğer mazbatalar 
da ruznameye alındı. Badehu Maliye Vekâletin
den olan istizaha devam olunarak teneffüs için 
Celse tadil edildi. 

İkinci Celse 

Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyin tahtı 
riyasetlerinde bilinikat devam edilen istizah kâfi 
görüldükten sonra Vekil Beyefendiye itimadedil-
mesi hususu tâyini esami ile reye konuldu. Neti-
cei arada nisabı ekseriyet olmadığı anlaşıldığın
dan Cumartesi günü toplanmak üzere içtimaa ni
hayet verildi. 

Aynen kabul edildi 
2 . X I I . 1338 

Reisisâni Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Lâzistan 

Osman 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen var 
m i l (Kabul sesleri) Zaptı sabık aynen kabul edil
di. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
düşman tarafından götürülen sivil üserantn bir 
an evvel iadeleri için İsmet Paşaya talimat veril
mesine dair takriri 

REÎS -— Düşman tarafından götürülen sivil 
üseranm bir an evvel iadeleri için îsmet Paşaya 
talimat verilmesine dair Besim Atalay Beyin tak
ririni Hariciye Vekâletine gönderiyoruz. 

2. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, Muhtac-
olan halka meccanen kereste itasına dair Kanun 
hakkındaki Talimatnamenin halka kolaylık vere
cek surette tadiline dair takriri 

REÎS — Meccanen kereste itasına dair Kanu
nun dördüncü maddesinin, halkın anlıyacağı bir 
tarzda tadili hususunun Heyeti Vekileye işarına 
dair Aydın Mebusu Esad Efendinin takriri var. 
Heyeti Vekileye gönderiyoruz. 

3. — Batum Mebusu Nureddin Efendinin, 
ihtiyat zâbitanının terhis ve terfihleri hakkında 
lâzımgelen teddbirin temin edilmesine dair tak
riri 

2.1338 C : İ 
REİS — ihtiyat zâbitanının terhis ve terfih

leri hakkında ne tedabir ittihaz edildiğinin 
Hükümetten sualini havi Batum Mebusu Nu
reddin efendinin bir takriri var. Heyeti Vekile 
Riyasetine gönderiyoruz. 

4. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, Sük-
na kanunu lâyihasının müstacclen müzakere edil
mesine dair takriri 

REÎS — izmir yangınından dolayı icar be-
delâtındaki müşkülâta caresaz olmak üzere 
ruznamede mevcut îcar ve isticar Kanununun 
tesrii 'müzakeresine dair Antalya Mebusu Rasih 
Efendinin takriri var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
izmir'de vâki olan yangında çarşının kısmı 

âzami yanmıştır. Şu vaziyet çarşıda akaarı elan 
mağaıza ve dükkân sahiplerinin firşattan istifa
de hırsına saik olarak dükkân ve mağazaların 
icarlarını pek fa.zla artırmışlardır. Verilemiye-
cek derecede talebolunan icarlarını hemen ka
bul ve tediye edenıiyenler tahliye teklifine ve 
dâvasına mâruz kaldıkları izmir'den alınan, 
tüccarlar tarafından istida Encümenine ve Ad
liye Vekâletine müracaat edildiğini müş'ir tel-
grafname leffen arz olunmuştur, izmir'de islâm 
ticaretinin tesis günlerine tesadüf eden şu mü
him günlerde islâm tüccarlarının böyle tediye 
haricinde görülebilecek faıhiş icarlarla ticareti 
Islâmiyenin sekteye uğraması yine büyük ser
mayeli ticarethaneler karşısında henüz inikişaf 
devresinde bulunan islâm tüccarlarını ticaret
ten feragate sevk edeceğinden bu hususta müs-
tacelen bir karar ittihaz buyıırulmasmı ve Mec
lis ntznalmesinde bulunan Sükna Kanununun 
bu hususta kâfil maddeleri bulunduğundan bir 
an evvel müzakeresini arz ve teklif eylerim, 
efendim. 

29 . X I . 1338 
Antalya 

Rasih 

REÎS — Sükha Kanununun tesrii müzake
resini teklif ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Zaten 
ruznamededir, efendim. 

REÎS — Hayır bu müstacel ruznameye alı
nan mevad meyanmda değildir. 

YUSTJF ZÎYA B. (Bitlis) — îki senedir ruz-
namededir. 
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REÎS — Müstacel ruznameye alınması hu

susunda reyinize müracaat edeceğim. 
Müstacel ruznameye alınmasını kabul eden

ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — TEZKERELER 
1. — Eskişehir'de Hocaza.de Abdürrahman 

Efendinin beş -sene küreğe konulmasına dair ev
rakı hükmiye hakkında Adliye Vekâleti tezkeresi 

2. — Söğüd'ün Kümbet karyesinden beş se
ne küreğe mahkûm edilmiş olan İbrahim Efendi 
hakkındaki evrakı hükmiyeye dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi 

REÎS — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ab
dürrahman ve İbrahim efendilerle Şaban'a ait 
Adliye Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye 
var. Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Fransızlar zamanında Adana'da haciz 
ve müsadere edilen mebani hakkında tefsir tale
bine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti teske
resi 

REÎS — Adananda Fransızlar zamanında 
(Haciz ve musaderei harbiye) namiyle alman 
paralar hakkında Heyeti Velkileden mevrut tef
sir tezkeresi var. Kavanini Maliye Encümeni
ne havale ediyoruz. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELATI 

1. — Lâyiha Encümeni Riyasetine Gene Me
busu Celâl Beyin intihabedildiğine dair encümen 
riyaseti tezkeresi 

REÎS ~~ Encümen intihabına dair tezkere
ler var. 

Riyaseti Celileye 
Encümenimizin Reisi Kayseri Mebusu Ah-

#ımed Hilmi Beyin mezunen dairei intihabiyesine 
azimet etmiş olmasına mebni encümen riyaseti
ne Gene Mebusu Celâl Beyin encümence inti-
habolunduğu berayı malûmat arz olunur, 

29. XI . 1338 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Gene Midhat 
Oelâl 

Kâtip 
Yozgad Aza Âza 
Ahmed Tevfik Rıza 
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2. — Ertuğrul Mebusu Necib Beyin, Nizam-

namei Dahilî Encümeninden istifasına dair tak
riri 

Riyaseti Celileye 
Nafıa, Dahiliye ve Nizamnaanei Dahilî encü

menleri âzalıkları uhdemde tecemmu ettiğinden 
Nizamnamei Dahilî mucibince Nizamnamei Da
hilî Encümeni âzalığından istifa eylediğim arz 
olunur efendim. 

28 . XI . 1338 
Ertuğrul Mebusu 

Necib 
~—*%***, 

3. — Tetkiki Hesabat Heyetine bir zatın inti-
habolunmasına dair Heyet Riyaseti tezkeresi 

Riyaseti Celileye 
Heyetimiz âzasından Erzurum Mebusu Hüse

yin Avni Beyin Birinci Reisvekâletine intihab-
olunması cihetiyle Heyet için mensuibolduğu şu
beden bir azanın intihabı rica, olunur. 

Tetkiki Hesabat Heyeti Reisi 
Yahya Galib 

4. — Kavanini Maliye Encümeni Riyaset ve 
Kâtipliğine intihabedilen zevat hakkında Encü
men Riyaseti tezkeresi 

Riyaseti Celileye 
27 Teşrinisani 1338 tarihli içtimaında Kava

nini Maliye Encümeni Riyasetine Mardin Mebu
su Necib ve mumaileyhten inhilâl eden Kitabeti
ne de Yozgad Mebusu Ahmed beylerin intihap
ları takarrür etmekle berayı malûmat arz olunur. 

27 . XI . 1338 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mardin Bolu 
Necib Şükrü 

Kâtip 
Yozgad 
Ahmed 

5. — Muvazenei Maliye Encümenine bir âza 
intihabolunmasına dair Encümen Riyaseti tez
keresi 

Riyaseti Celileye 
Encümenimiz âzasından olup mezunen dairei 

intihabiyesine azimet eden Lâzistan Mebusu Ziya 
Hurşid Beye vekâleten menısubolduğu Üçüncü 
Şubeden diğer bir zatın intihabı zımnında keyfi-
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i 7. — MAZBATALAR 
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yetin mezkûr şubeye havalesi riea olunur efen
dim. 

•Muvaizenei Maliye Encümeni Reisi 
flazianıteb Mebusu 

Ali Cenami 

REİS — Aidoldmkları şııibeden istirham ede
riz. Yerlerine icabedenleri intihap buyursunlar. 

YASİN B. (Gaziamteb) — Reis Bey, gelen 
tezkerelerin içinde »mezunen dairei intihaıbiyesine 
giden arkadaşlara vekâlet suretiyle vekâlet tâbiri 
var; bunu ilk defa işitiyoruz. Bu tasrih olunsun 
ki, ona göre tashih edilsin. 

REÎS — Efendim şimdiye kadar vekâlet tâ
biri mevzuubahis değildi. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Geçen günkü 
müzakerenin neticesidir, efendim. 

REÎS — Hayır efendim. Giden arkadaşlar 
gelinceye kadar vekâlet edecektir. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Abdülmecid Hazretlerinin Hilâfete in
tihaplarından dolayı muhtelif mahallerden mev
rut tebrik telgrafları 

RElS — Teceddüdü Hilâfet, Hâkimiyeti 
Milliye ve Trakya'nın halâsı dolayısiyle mev
rut telgraf listesi okunacaktır. 

Makamı Hilâfete Abdülmecid Hazretlerinin 
intihabından dolayı tebriki mutazammm tel
graflar : 

Amasya Müftülüğünden; 
Kağızman Belediye Riyasetinden; 
Hopa Belediye Riyasetinden; 
Bolvadin Belediye Riyasetinden; 
Karahisar Nakibüleşraf lığından; 

. Hâkimiyeti Milliye münasebetiyle mevrut 
telgraflar : 

Söke Belediye Riyasetinden; 
Kırkağaç Müftülüğünden; 
Elâziz Ermeni Murahhasalığmdan; 
Trakya'dan mevrut telgraflar : 
Malkara Belediye Riyasetinden; 
Edirne Hahambaşılığmdan; 
Edirne Gençler Birliği Heyeti İdaresinden; 
Edirne'de Trakya Cemiyetinden; 

REÎS — Bunlara da Divanı Riyasetçe mü
nasip cevap yazarız. 

1. — Erzurum Mebusu Necati Beyle rüfeka-
sının, İntihabı mebusan Kanununun tadiline 
dair kanun teklifi, Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/603) 

REÎS — Efendim, İntihabı mebusan Kanu
nunun tadili hakkındaki teklifin şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
var. 

(Okunsun sesleri) 
ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Ehemmiyeti 

vardır, okunmasını teklif ediyorum. 
HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Müsaa

de buyurunuz, okunmasını 'bendeniz de teiklif 
ediyorum. (Gürültüer) (Ne olduğunu anılıya-
lım bir kere okunsun da sadaları) 

REİS — Efendim bu teklifi kanuninin okun
madan encümene havalesi teamüldür. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 
Efendim bu teklifi kanuni bir maksadı malı-
susu ihtiva ediyor ve *bu maksadı mahsus doğ
ruca şahsıma taallûk ettiğinden müsaade eder
seniz birkaç kelime ile fikrimi arz etmek isti
yorum. 

Erzurum Mebusu Süleyman Necati ve Mer
sin Mebusu Salâhaddin ve Canik Mebusu Emin 
beyefendiler tarafından teklif olunan lâyihai 
kanuniye doğrudan doğruya benim şahsımı va
tandaşlık hukukundan mahrum etmek noktai 
nazarına matuftur. (Hâşa sesleri) 

YUSUF ZÎYA B. ('Bitlis) — Hatıra gel
mez o. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Şahsın çok muh
teremdir. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) 
— Ön dördüncü maddede yazılı olan satırları 
gözden geçirecek olursanız orada deniliyor ki : 

«Büyük Millet Meclisine âza intihaboluna-
bilmek için Türkiye'nin bugünkü hudutları 
dâhd'lindeki mahaller ahalisinden olmak meş
ruttur veya dairei intihabiye dâhilinde mü-
temekkin olmak meşruttur. Ondan sonra mu-
hacereten gelenlerden Türk ve Kürtler tarihi 
iskânlarından itibaren beş sene mürur etmişse 
intihabolunabilir.» 

Maalesef mahalli tevellüdüm bugünkü hu
dutlar haricinde ıkaltmiş bulunuyor. Saniyen 
her hangi bir dairei ikıtihabiyenin beş sene mü-
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tem>ekkini dahi değilim. Mahalli tevellüdüm. 
bugünkü hududu amilimizin haricinde kalmış
tır. Fakat bu böyle ise bunda benim katiyen 
bir kasıt ve kabahatim yoktur. (Hâşa Paşa 
Hazretleri sesleri) Bunun "sebebi, bütün mem
leketimizi, milletimizi mahıv ve muzmahil et
mek istiyen düşmanların harekâtında muvaf
fak olmaktan kısmen menedilemeımiş olmasıdır. 
Eğer düşmanlar tamamen maksatlarına muvaf
fak olmuş olsalardı; Allah muhafaza etsin, bu
raya vâzıülimza olan efendilerin dahi memle
ketleri hudut haricinde kalabilirdi. Bundan baş
ka bu maddenin talebettiği şartı haiz bulun-
•mıyorsam, yani beş sene mütemadiyen bir da
i m intihabiyede sakin olamamış isem o da bu 
vatana ifa ettiğim hidemat yüzündendir. 
Eğer bu maddenin talebettiği şartı ihraza 
çalışsa idim İstanbul'u kazandırmaktan ibaret 
olan Arıbırnu ve Anafartalar'daki müdafaatı-
mı ya.pmamaıklığım lâzımgelirdi. Eğer ben bir 
yerde beş sene oturmaya malhkûm olsa idim 
Bitlis ve Muş'u aldıktan sonra Diyarbekir isti
kametinde tevessü eden düşmanın karşısına çı-
kamamaklığım, Bitlis ve Muş'u kurtarmaktan 
ibaret olan bu vazifei vataniyemi yapmamak-
lığım lâzımgelirdi. Bu efendilerin talebettiği 
şeraiti ihraz etmek istese, idim Suriye'yi tabii
ye eden orduların enkazından . Haleb'de bir 
ordu teşkil ederek düşmana karşı müdafaa et-
memekliğim ve bugün hududu millîye dediği
miz hududu fiilen tesbit etmemekliğim lâzım
gelirdi. Zannediyorum ki, ondan sonraki mesa
im cümlenin malûmudur. Hiçbir yerde beş se
ne oturmıyacak kadar sarfı mesai etmiş bulu
nuyorum. Ben zannediyorum ki ; bu hidema-
tumdan dolayı milletimin <muhabbetine ve te
veccühüne nıazhar oldum.. (Hay hay sesleri) 
Belki bütün âlemi tslâmm -muhabbet, ve tevec
cühüne mazharım. Binaenaleyh bu teveccühata 
mukabil vatandaşlık hukukundan ıskata mâ
ruz kalacağımı asla hatıra getirmezdim. Talh-
min ediyorum ve ediyordum ki ; ecnebi düş
manlar bana suikasdetmek suretiyle de menıle 
ketimdeki hizmetimden beni tecride çalışacak
lardır. Fakat hiçbir zaman hatır ve hayalime 
getirmezdim ki Meclisi Âlide velev iki üç kişi 
olsun, aynı zihnivette bulunabilsin. Binaenalevh 
ben anlamak istiyorum; bu efendiler dairei in-
tihabiyeıleri halkının ciddî olarak... 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Paşa Hazret-
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leri kime soruyorsunuz1? İki üç kişinin galatı 
ifadesi Umum Meclise aidolabilir mi? 

GAZI MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — 
Buraya vâzıülimza olan efendilere söylüyorum. 
Bilmek istiyorum ki, bu efendiler dairei inti-
habiyeleri halkının ciddî olarak tercümanı fi
kir ve hissi midirler? Yine bu efendilere karşı 
söylüyorum. Mebus olmak itibariyle tabiî şâ
mil bir sıfatı cami bulunuyorlar. Binaenaleyh 
demek istiyorum ki millet; bu C-endilerll'e hem
fikir midir? (Katiyen sesleri) 

Saniyen efendiler beni vatandaşlık huku
kundan ıskat etmek salâhiyeti bu efendilere 
nereden verilmiştir? Bu kürsüden resmen He
yeti Aliyenize bu efendilerin dairei intiftıabiye-
leri halkına ve bütün millete soruyorum ve ce
vap istiyorum. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Siz müncii 
millet ve müceddidi Devletsiniz. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efen
diler ortada bir teklifi kanuni vardır. Her fi
kir muhterem ve mübeeceldir, herkes memle
ketin selâmet ve saadeti için arzu ettiğini tek
lif eder ve serbesttir. Esasen teklifi kanuniler 
hemen katiyetle kabul edilmiş mahiyette olma
dığından Paşa Hazretlerinin bu işten istisna ve 
zatlarını vatandaşlık hukukundan ıskat edecek 
bir mâna telâkki buyurmalarına hayret ediyo
rum. Türkiye milleti Paşa Hazretlerini kendi
lerinin timsali yaptıktan sonra, Paşanın vatanı 
her yer ve herkesin kalbidir. Fakat Paşa Haz
retleri de bu kalblere hürmet etmelidir ki; rica 
ederim, Türkiye'de artık Arnavut mebus, Arap 
mebus bulunmıyacaktır. (Hay hay, sesleri) 
(Alkışlar) Paşam vatandaşlıkta başkalarına kı
yas ederseniz bu hususta affınıza mağruren arz 
ediyorum ki ; pekâlâ yanlış düşünüyorsunuz. 
Siz kalbimize girmiş, tarihi temsil etmek mev
kiinde dururken başkalarının bir menfaati için 
Şahsı Devletlerini ileri sürmenizi menafii mem
leketle kabili telif göremiyoruz. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 
Hüseyin Avni Bey madde sarihtir. Tefsire hacet 
yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Paşa 
Hazretleri şahsınız bunun içerisine girmemiş
tir. Ve giremez, onlarda da o telâkki yoktur. 
(Şiddetli alkışlar) Yalnız burada bir şey var
dır. Şahsı Devletlerini ileri sürerek diğerleri-
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nin bundan istifade etmesine imkân yoktur. 
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri kimseyle mu
kayese edilemez. Teklifi kanuniler usul daire
sinde encümene gider, encümen kararını verir. 
Eğer Mustafa Kemal Paşayı Meclis feda eder
se o da feda edilsin. Söz Meclisindir. Yoksa 
üç, beş arkadaşımızın hüsnüniyetle ve gayet 
muhik, meşru bir dâva hakkında vermiş olduk
ları takriri bu şekilde tefsir etmemelerini has
saten rica ederim. Kalbimizden çıkacağınız gün 
atmakta tereddüdetmeyiz. Fakat siz milletin 
kalbinde her gün yaşıyacaksmız. Esasen bu hu
susta istical olunmaması lâzımdır. Paşa Haz
retlerinin, arkadaşlarımızın evvel beev\el fik
rini sormadan kendilerini dilhûn edecek vazi
yette beyanı hal etmelerini bendeniz muvafık 
bulmadım. Arkadaşlarımızı hususi olarak davet 
edip fikirlerini sormalı idi. O zaman zannedi
yorum ki, benim burada arkadaşlarımın hissi
yatına tercüman olan vicdanımın hakiki duy
gularını siz kendilerinden de duyacaktınız. Bu
rada yalnız bir şey olmuştur. Nizamhamei Dahi
lî hilâfına şöyle bir müzakere zemini açılmıştır. 
Bunu nâbemehal görmekteyim. Paşa Hazretleri 
de bilirler ki o arkadaşlar en samimî insanlardır 
ve işe en evvel başlamış ve nihayetinde de mille
ti yaşatmak için en ziyade hizmet eden onlardır 
Paşam. Evvel öyle olduğu gibi en son yine o ar
kadaşlar ellerini sizin elinize vererek beraber ça
lışacaklardır. Gayemiz budur. Suitefehhüme ma
hal yoktur. O suitefehhümler icabı ne diyeceğim, 
artık bir şey bulamıyorum. Artık Paşa Hazretleri 
sizi ben onlarla da temin ediyorum. Meclisimize 
sizi timsal yaptıktan sonra kendinizi vatandaşlık 
hukukundan hariç telâkki etmek demek bu mesele 
ile katiyen alâkadar değildir. Hatıra gelmemiştir. 
Biz, Paşa Hazretleri! Bilmünasebe arz ediyorum. 
Asırlardan beri Araplara haraç verdik. Bu mil
let çalıştı, Mekke şürefası köylerimizi ziyaret için 
geldikleri zaman göğsümüze sardığımız insanla
rın kendiniz de kumandanı olduğunuz Arabistan'
dan bizi nasıl kovduklarını kendiniz de gördü
nüz. Arnavut kavmi necibi diye bütün mevcudi
yetimizle hudut bekçiliklerini yaptık, oradan na
sıl kovulduğumuzu bilirsiniz. Geçen sene bura
dan oralara bir Türk evlâdı gitti, sokmayın bu in
sanları dediler Artık böyle adamlara mebusluk 
veremeyiz. Mebusum diye milletin hakkını hiçbir 
zaman istimal edemez. (Alkışlar) Ben bir dairei 
intihabiyede beş sene oturmadım ve o gayede de-
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ğildim buyurdunuz. Siz her hangi noktada çalı
şırsanız orası sizin hakkı intihabınızı temin etmiş
tir. Vatandaşlık şu veya bu memlekette oturmak 
esası üzerine değildir. Burada kürsüi millette ye
gâne söz sahibi Türk ve Kürt olacaktır. (Her 
Türkiyeli, sesleri) Siz o seciyeyi taşıdıkça ve siz 
bu fikre sahiboldukça ebediyen sizi serfiraz olarak 

başımızın üstünde-tutacağız. Ta ki bu gayeden inhi
raf etmeyiniz. (Şiddetli alkışlar) İlminiz, fazlınız, 
istikametiniz sizi yaşatacaktır. Siz bundan inhi
raf ettiğiniz zaman sizi atmak da bizim için bir 
vazife olur. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Bunu neden 
hatıra getiriyorsunuz?. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Ben ri
yakâr değilim. Olur, insandır. Belki hata eder, 
riyakâr değilim. Samimî söylüyorum... (Yaşa, ses
leri) Bu arkadaşlarımdan hassaten istirham edi
yorum ve kendileri de benim şu taşıdığım histen 
başka hiçbir his taşımadığını ve taşımak imkânı 
olmadığını hissediyorsa Paşa Hazretlerinden is
tirham ediyorum. Bu suitefehhüme nihayet ve
rerek bu müzakereyi kapatalım. Milletin size 
hürmeti lâyezaldır. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) 
— Hüseyin Avni Bey biraderimizin söyle
diği sözlere bu madde tercüman olmuyor. Bey
efendinin söyledikleri başka bir şeydir. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Siz müstesnası-
nu Paşa... 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — 
Benim müstesna olduğuma dair bir kanun yok
tur ve müstesna olamam. 

NECATİ B. (Erzurum) — Bu lâyihai ka-
nuniyeyi verdikten sonra, esas maksadı müsait 
bir zamanda izah edecektim. 

Paşa Hazretleri gibi şahsiyeti mümtazesi, 
bütün milletin kalbinde yaşıyan bir zatı âliye 
karşı teklifimizin şu şekilde bir telâkkiye mâ
ruz kalmasından dolayı müteessirim. O noktai 
nazarı bir tarafa bırakıyorum. Şimdi bu mese
le hakkında izahatı lâzimede bulunacağım. Efen
diler; malûmunuzdur ki, alelade fertler, ni
hayet Vatanın bir cüz 'üdür. Onlar Vatanda cüz 'ü 
lâvetecezza kabilinden birer insandırlar. Tarih 
yapan insanlar burer mevki sahibidirler. Ta
rih vapan insanların vatanı yalnız filân kıtai 
arazide oturmak değildir. Onların rabıtaları; 
gayrikabili infikâk olan tarihin alâkası gibi 
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büyük vo bir timsali vatandırlar. Binaenaleyh 
böyle bir kanun mevzuııbahsolurken, Paşa Haz
retleri gibi en büyük şahsiyeti mümtaze olan 
bii1 zatı, pek ziyade takdir edenlerden ve hattâ 
en evvel takdir edenlerden olmak üzere be
nim hatırıma gelemez. Ben böyle namussuz 
bir adam değilim. (Bravo «adaları) Efendiler 
bunu ancak: namussuzlar yapar ve ancak bu 
milletle alâkası olmıyan, menfaatperest, vicdan
larını, hayatlarını, namuslarını satmış olanlar 
yapar. (Bravo sesleri), (Alkışlar) 

Ben bu Vatanın âciz bir ferdiyim ve Va
tanımdan başka bir şeye gönül vermemişimdir. 
Binaenaleyh bu Vatanı yaşatmakta âmil olan 
bir zatın - belki iddia da edebilirim - çok arka
daşlarımdan «yade nazarımda mevkii vardır 
ve bu; beni bilenlerce ve bütün kalbimi ve his
siyatımı görenlerce malûmdur. Böyle bir şeyi 
hatırımdan geçirmem ve benden böyle bir fi
kir sâdır olamaz. 

Bendenizin demin de arz ettiğim gibi, Paşa 
Hazretleri nazarımda alelade bir vatandaş de
ğildir. Fakat bu (maddeyi niçin teklif ettiğimizi 
arz edeyim, önümüzde koca bir Osmanlı İmpa
ratorluğunun enkazı vardır. Bu inkırazın avaımi-
lini tetkik edersek fauna se'bep, büyük Türk Mil
letinin benliğinin çiğnenmesi ve Türklüğün ya
fa aracılar elinde kalmasıdır. (Bravo »adaları) 
Efendiler rica ederim, balkınız, dünyanın her ye
rinde öyledir. Bir Fransız tebaası, ben Fransı
zlar demekten başka bir şey diyeibilir mi ? Orada 
(bir Fransızlık vardır ve bir kül vardır. Tarihi 
'açınız; halbuki bizde böyle olmamıştır. Boşnak 
Mehoıred Paşa, Çerkez Veli Paşa gibi adamlar 
göreceğiz. Hiç Türk yok. Her ırk, kendi hüvi
yeti milliyesiyle bu heyeti içtimaiye içinde ya
şamış ve mevkiler ihraz etmiştir ve bunun neti
cesinde de Türklük mahvolmuştur. Bundan son
ra Türkiye hududu dâhilinde vatandaşlık tesis 
etmek mecburiyetindeyiz. Artık bu enkaz altın
da kalmış olan bu haitalarımızı tekrar edemeyiz. 
Bu teklifin sâiki budur. O his, o maddede ya
zıldığı kadar basit değildir. O maddeye muhte
lif arkadaşlar arasında, bâzı mahzurlar nazarı 
dikkate almaralk bâzı kayıtlar konmuştur. Bıı 
hususta sırası geldiği zaman esbabı mucibesini 
arz edeceğim ve göreceksiniz^u, vatanperveranıe 
ihis ile yapılmıştır. Yoksa bunu bu veya şu şe
kilde düşünmek doğru değildir ve namuslu bir 
arkadaşınız olmak sıfatiyle bunu kabul etmem. 

.1338 C : 1 
Biz 'böyle telâkki ediyoruz. Bunu başka türlü te
vil ve telâkki edenler varsa, namussuzluğu on
lar irtikâbetmişlerdir. Yoksa ben değil.. (Bravo 
s adaları, alkışlar) 

EMİN B. (öani'k) — Muhterem arkadaşla
rını, teklifte imzası bulunan arkadaşlarınızdan 
birisi de bendenizi m. Hüseyin Avni Bey birade
rimizle Necati Bey biraderimizin izahatı, zanne-
deıiitin nıaksadımiızı, tamamen 'anlatmıştır. Fakat 
şahsım itibariyle şuınu söylüyorum Ve bütün rau-
kaddesaitiimla temin ediyorum ki, o madde yazı
lırken hiç/bir vakit Paşa Hazretlerinin ismi, ha
tıra gelmemiştir ve gelmesi ihtimali de esasen 
yoktur ve o maddeden böyle l)lir şey de anlaşı
lamaz. Çünkü Paşa Hazretleri değil beş seneden, 
on seneden, daha, uzun zamandan beri bu vata
na hizmet etmiş, çok muvaffakiyetler vücuda 
getirmiş; Türkün timsali bir zattır. Ben tekrar 
kemali samimiyetle ve bütün 'mukaddesatımla 
temin ederim ki; Paşa Hazretlerinin isimleri o 
madde esnasında mevzuubahsolmamış ve hatıra 
gelmemiştir. 

İkinci noktaya gelince : Bendeniz Samsun 
Mebusu olmak sıfatiyle ve kemali cüretle ilân ede
rim ki ve beni intihabeden zevatın, tercümanı 
hissiyatı olarak söylüyorum ki : Benim memleke 
timden bir Arap ve bir Arnavut mebus olamaz 
•ve olması imkânı da yoktur. 

Ve ben bu sözü söylemekle, bütün milletin his 
siyatına tercümanım, işte meydan, bundan on se
ne sonra, yirmi sene sonra bu hal artık yoktur. 
Bizim düşündüğümüz şey, Türkiye Türklerindir, 
bu memlekette yaşıyan insanlarındır. Bundan ha -
rieolanlar, Arnavut dindaşlarımız, Arap dindaşla
rımız giderler memleketlerinde hizmet ederler, 
(memleketlerinin huzur ve saadetlerine çalışırlar; 
biz de iftihar ederiz. 

Paşa Hazretlerinin tarzı telâkkilerinden mü
teessir oldum, vallahi efendim; hatırıma böyle bir 
şey gelmedi; dondum kaldım. Paşa ki, bizi kur 
taran re bu memleketi kurtaran bir şıahsiyettir. 
Biz nankör olmalıyız iki, böyle bir telâkki sahibi 
olalım, nasıl olur ki, böyle bir şey hatıra gelsin? 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bütün cihanın 
takdirine mazhardırlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Türki
ye'nin müneisidirler. 

EMİN B. (Devamla) — Riea ederim, biz de 
müslümanız, biz de kadirşinas ladamlardanız. İyi-
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likleri hiçbir zaanan unutamayız. Böyle bir şeyi 
hatıra getirmektense ölmek benim için daha iyi
dir. Eğer biz muhalefette bulunduğumuzdan do
layı böyle bir şey hatıra geliyorsa ki, rica ederim, 
biz şimdiye kadar bu memleketin saadetini muhil 
hiçbir muhalefet göstermedik zannındayım. 

Hariçte belki Paşa Hazretlerini - iddia ede
rim - hepinizden fazla 'ben severim. 

NÂFÎZ B. (Canik) — Efendim bu mesele esa
sen mevzuubahis değildir ki. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Millî ve dinî 
bünyede bir yara açtınız; tedavi ettirmek için söz 
söyletiniz Reis Bey. 

REİS — Rica ederim, söylemeyiniz demedim 
ki 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Efendim, 
bu meseleyi Paşa Hazretleri açtılar ve arkadaşlar 
da fikirlerini a.rz ettiler. Eğer Paşa Hazretleri 
bunun üzerine kendi telakkilerini tashih buyur 
dulansa mesele yoktur, müzakere kâfidir ve orta
da bir şey mevcut değildir. Eğer başkaları diğer 
bir tarzda düşünüyorlarsa, ebediyen düşünsünler. 
Böyle bir şey yoktur, yoktur... (Müzakere kâfi 
sesleri) 

HACI ÎLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Rica ede
rim, bir adam müzakere kâfidir diyemez, bu me
sele tenevvür etsin. 

RElS — Müzakere kâfidir demedim ki... 
Hilmi Bey, buyurum. 
NAFİZ B. (Canik) — Meselenin Hilmi Beye 

ne taallûku vardır? İmza sahipleri söz söylemiş
lerdir, Paşa Hazretleri suitefehhümlerini Mecliste 
izah buyurmuşlardır. Hilmi Beye neden söz veri
yorsunuz? 

REÎS — Efendim encümene gidecek, orada 
tadilât görecek, ondan sonra müzakere olunabilir. 
Müsaade buyurursanız müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir geldi. (Hayır sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Beyefen
di evvelemirde burada bu kürsüye çıkan bir arka
daşa karşı nasıl söz istimal edilmiştir ve bu söz 
zemin ve zamana ımuvafuk mıdır, değil midir? 
Buna dair Makamı Riyaset ieaıbeden cevabı ver
sinler. 

NAFİZ B. — Cevabını ben vereyim, misal ola
rak, Hilmi Beye veya bendenize veyahut diğer
lerine taallûku yoktur. 

REİS — Siz taallûku yok farzedersiniz, baş
kaları taallûku var farzeder. Müsaadenizle müza-
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kerenin kifayetini reyinize vaz'edeceğim. (Kâfi 
sesleri) Kifayetin aleyhinde söyliyecek bir kişi 
vardır. Söylesin. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Efendim 
bu mesele kanun lâyihası dolayısiyle mevzuubah 
solmuştur. Bu mevzuubahsolan şey tarihi hayatı
mızda gayet mühim bir hatvei inkılâbiyeye taal
lûku itibariyle değil ve hattâ Paşa Hazretlerinin 
telâtfckisi itibariyle de değil, başka nıfcattan ve 
belki başka cihetlerden gayet mühim bir mesele
dir. O mesele tenevvür etmeli, ondan sonra yine 
encümene gitmelidir. 

Arz edeyim efendiler; zaman zaman mevzuu
bahsolan bu meselenin tarihimizde açtığı ve aça
cağı acı sayfaları nazarı dikkatinize arz ediyo
rum. Bakınız iki kısa kelime ile arz edeceğim. Bir 
kere bütün Rum ve Ermenileri içimize almak için 
Osmanlı sıfatını kabul etmişiz. 

NECİB B. (Ertuğrul) — Aynı tıpkı. 
HACI ILYAS SAMİ Ef. — Kemali hürmet

le rica ediyorum, bendeniz sizi dinlediğim gibi 
siz de beni dinleyiniz. Osmanlı demişiz, Err^eni 
ve Rum'u kabul ederek hepsine teşmil etmişiz
dir. Bu uzakta değil, pek yakın bir mazidedir. 
Şimdi de ne diyoruz? Hüseyin Avni Bey ve di
ğer bir arkadaşı; hâkimiyeti milliyeyi temsil 
eden şu kürsüde, hâlâ iki unsurdan, hâlâ mil
liyetten bahsederek bir millete şu daireyi has
retmeleri, şimdiki hududumuz hakkında kasrı 
nazarla hareket ederek; hududumuz budur, bu 
hududun dâhilinde yaşamak hakkına malik un
surlarımız da şudur demeleri, böyle tahlil et
meleri muvafık değildir. Bu bir kasrı nazardır. 
Böyle hareket eden diğerlerinden memleketi 
mahrum bırakır bu Devlet Kanunu Esasisinde 
yazmış ki, bu Devlet bir İslâm Devletidir. (Gü
rültüler) Islâmiyetin rehberi... (Gürültüler) 

Rica ederim efendim dinleyiniz. Ne kadar 
söyleseniz boştur. 

REİS — Kifayetin aleyhinde söyleyin. 
HACI İLYAS SAMİ Ef. (Devamla) — Evet 

efendim, şimdi 'birer kelime ile cevap vermekle 
zannetmeyin fikrimi söylemekten vazgeçilirsi
niz. Paşa Hazretleri kendi şahsı için endişeye 
düşmemiştir, öyle zannetmeyin. Meclisin kalbin
de yaşıyan Paşanın mevki için bu bir sudan
dır ve bu Paşa için söylenmemiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Sen kim
seyi Paşanın gölgesine alma... Bundan istifade 
etmek istiyenler... 
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HACI ÜLYAS SÂMÎ Ef. (Devamla) — Söy-

liyeeeğimi Paşa şeraitinde bir adam farz edi
niz, hiçbir yerde duramamış, tavattun edeme
miş, şimdi bunu halledelim. 

AVNÎ B. (Saruhan) — Dışarda bir milyon 
Türk vardır. 

HACI ÎLYAS SÂMÎ Ef. (Devamla) — Ben 
bu memlekette doğmuşum, bu memlekette büyü
müşüm, bu memlekette okumuşum... Bu memle
ket beni yetiştirmiştir. Size hitabediyomm. Heyeti 
Aliyenize diyorum ki ; kozmopolit bir kelime
dir. Suişöhret, suiahlâk bunlar birer kelimedir. 
Kelimenin tasrihini kimse hiçbir ferde vere
mez. Rehberimiz bize ne diyor? Yalnız efendi
ler rehberimiz Kanunu Esasimizde... (Kanunu 
Esasi yoktur, paçavradır, sesleri) diyor ki, 
neslimden gelen bana nafi' olmazsa, vatanper
ver olmazsa muteber değildir, öyle ise efendi
ler kısa bir şey söyliyeceğim. Bu memlekete 
hasret gözünü dikmiş... (Onlar bizim, sesleri) 
Sizin ağuşunuza atılacak ne islâmlar, ne islam
ların har muhitleri vardır. Arab'ın hakkı yok
tur. Arnavud'un hakkı yoktur demek ne keli
medir? 

NECİB B. (Ertuğrul) — Neticesini gördük. 

HACI ÎLYAS SÂMÎ Ef. (Devamla) — Bu 
sözler, tatlı kelimelerdir, fakat mânası yoktur. 
(Gürültüler, patırdılar) Gayet yanlış bir söz
dür. 

REİS — Efendim kifayetin aleyhinde söz 
söylenmiştir. Müzakereyi kâfi görenler lûlfen 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Teklifi Kanunu Esasi Encümenine havale 
ediyoruz, efendim. 

2. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemu 
lî Beyin, Tütün ziraatının serbestîsine dair ka 
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/604) 

REİS — Tütünler hakkmdai Abdüikadir 
Kemali Beyin teklifi kanunisinin şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazoata-
sı var. Kavanini Maliye Encümenine gönderi
yoruz. 

3 — Seferberlik ve cephe zammı maaş Ka
nununun ikinci maddesinin tefsirine dair Miida
faai Milliye Vekâleti tezkeresi ve Miidafaai Mil
liye Encümeni mazbatası 
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REİS — Seferberlik zammı 'maaş Kanunu

nun birinci maddesinin tefsirine dair Miidafaai 
Milliye Encümeni Mazbatası var. Ruznameye 
alıyoruz. 

4 — Tiflis'te Azerbeycan, Ermenistan, Gür
cistan ve Rus Sovyet murahhaslariyle akdedilen 
Demiryolları Mukavelenamesinin tasdikine dair 
kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazba
tası 

R E Î S — Tiflis'te akit ve imza olunan Demir
yolları Mukavelenamesine dair Hariciye Encü
meni 'mazbatası var. Ruznameye alıyoruz. 

6\ — Divanı Riyasete bir kâtip intihabı 

REÎS —• Efendim, bugünkü ruznamei mü-
zakeratta malûmuâliniz iki günden beri intihab-
edemediğimiz Divan Kâtibi intihabatı vardır. 
Divanı Riyaset inikadedeımiyor. Muvakkat Kâ
tip Osman, Halil İbrahim beyler lütfen muave
net ediyorlar. 

AVNÎ B. (Saruhan) —• İntihabı mebusaıı ka
nun lâyihasında açılan müzakere en büyük ya
radır. Halledilmelidir. 

REİS — Müsaade buyurunuz. 
AVNÎ B. (Saruhan) — Bugün kapat, yarın 

yine a çil ac aktır. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Maliye Vekili Hasan Fehmi Beye be
yanı itimadedilmesi 

REÎS — Efendim, Maliye Vekili Hasan Feh
mi Beye geçen celsede itimat ve ademiitimat 
reye konmuş; fakat nisap hâsıl olamamıştı. 
Tekrar reye koyuyorum. îtimadedenler beyaz, 
itimadetmiyenler kırınızı rey vereceklerdir. 

REÎS — Efendim! Kâtip intihabına başlı
yoruz. (Rey toplandı.) 

Efendim, evvelce rey vermiyenlerin esami
sini tekrar okuyoruz. Dikkat edelim rica ede
rim. (Reyler toplandı.) 

REÎS — Efendim, istihsali âra hitam bul
muştur. 

[Nebi! Efendi (Karahisarı Sahib), Ali Ce-
nani Bey (Gazianteb), Ömer Lûtfi Bey (Kara
hisarı Sahib) tasnifi araya memur edilmişler
dir.] 
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REİS — Efendim, Maliye Vekili Beye iti

madı ikinci defa reye vaz'ı neticesinde 148 zat 
iştirak etmiş, 137 zat itimat reyi, 11 rey müs
tenkif Var. Binaenaleyh, 137 rey ile Maliye Ve
kili Beye itimadedilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Arkadaşlar, hakkımda göster
diğiniz bu teveccühe azîm teşekkürler ederim. 
Emniyet ve itimadınıza mazhar olarak Maliye 
Vekâletine geldim, milletin Hazinesini sıyanet 
hususunda şimdiye kadar gösterdiğim mesaiye 
bundan sonra dahi arzunuz ve vereceğiniz veç
he dâhilinde çalışacağıma sizi temin ederim. 
(Allah muvaffak etsin, sesleri) Muvaffakiyet 
Allah'tandır. (Hay hay, sesleri) 

REİS — Efendim, Şer'iye Vekili Efendi 
Hazretlerinin ruznameye dair bir sözleri var; 
söyliyecekler. 

ŞER'İYE VE EVKAF VEKİLİ VEHBİ 
Ef. (Konya) — Efendim, gayei âmâl, masalihi 
ibadm teahhura uğramamasıdır. Ben de buna 
dair sizden bir ricada bulunacağım. Şûrayı Ev
kaf iki âza bir reisten terekkübediyor. Azadan 
birisi hasta olursa eski nizamname; «Vekilin 
tensibiyle hukuk müşaviri veya muavini noksa
nı ikmal eder» diyor. Şimdi burada ne hukuk 
müşaviri var, ne bir şey. Binaenaleyh, hukuku 
ibadm teahhura uğramaması için sizden bir 
maddelik kanun istiyorum. Diyorum ki, veki
lin tensibedeceği bir zat ile noksan ikmal olu
nur. Bunun kabulünü rica ediyorum. Çünkü, 
beşeriyet daima avarıza duçar oluyor. Masalihi 
ibad da yüzüstü kalıyor. 

NECİB B. (Mardin) — Bütçeye taallûku 
var mıdır, yok mudur? 

ŞER'İYE VE EVKAF VEKİLİ VEHBİ 
Ef. (Konya) — Hayır efendim! Yalnız devair 
müdiramndan birisine sen git bugün bu işte çadl:ş 
diyeceğiz-, mesele budur. Bunun için ne para 
istiyorum. Ne de fazla bir adam istiyorum. 
Yalnız bu bir madde okunsun, kabul olunsun. 
Bunu rica ediyorum. Bugün müstaeelen ruzna
meye alınıp kabulünü teklif ediyorum. 

REİS — Efendim müsaade buyurur musu
nuz1? Vekil Efendinin tekliflerini reye koyma
dan evvel ruznameyi arz edeyim. Geçen gün 
Maliye Vekili Beyin malî izahatı üzerine nıe-
maliki müstahlasaya mütaalllik olan 'kanunla
rın müzakeresini kabul etmiştik. Bugünkü ruz-
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namede bu vardır. Sonra yine kararı âlinizle 
bugünkü ruznameye; Abdülkadir Kemali Be
yin teklifi vardır, o alınmıştır. 

Sonra bundan bir hafta evvel Antalya Be
lediye Reisi Akif Beye aidolaıı evrak vardır. 
O da Cumartesi ruzname'sine konmuştur. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B (Kayseri) — 
Reis Bey adliyeye müteallik kanun da vardı. 

REİS — Evet efendim söyliyeceğim. Adli
ye Vekili Beyin bir teklifleri vardır. Memaliki 
müstahlasadaki hükümlere dair... Onu da Adli
ye Vekili Beyin teklifiyle bugünkü ınıznameye 
dâhil ettik. 

İBRAHİM SÜREYYA B. (Sarühan) — İs
tanbul'un maaş ve tahsisatı 'da bugünkü ruz-
namede dâhildir. 

REİS — Efendim bugünkü ruzname bu va
ziyettedir. Bu vaziyete rağmen tekrar arzu 
ederseniz Şer'iye Vekili Efendi Hazretlerinin 
söyledikleri bir maddelik kanunu da kabul 
edelim. 

8. — Müzakere edilen maddeler 

1. — 31 ütekait Mülâzim Hasan Efendiye ma
aş itasının icabedip etmiyeceğinin tefsirine dair 
İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis 
Bey geçen gün. bendeniz Makamı Riyasette iken 
mazbatada imzam bulunması dolayısiyle müza
kere edilemiyen Mülâzim Hasan Efendinin ma
aşına ait evrak vardı. Ruznamenin birinci mad-
desindedir. O gün çıkmadı. Zatıâlileri Makamı 
Riyasette bulunurken şu tefsiri çıkaralım. 

RAGIB B. (Kütahya) — Medlisi Âli ne ka
dar izhari arzu ederse etsin; hâdisat daima 
meselâ Bulgurluoğlu'nun lehinde yürüyor. Bey
hude yere telâş etmiyelim. Bir gün Adliye Ve
kili Beyefendinin, bir gün Maliye Vekili Bey
efendinin, diğer bir gün Şer'iye Vekili Efendi 
Hazretlerinin bir arzusu bir Antalya Belediye 
Reisi daima bizi çalıştırıyor. Meclisi Âlinizi de 
Bulgurluoğlu'nun lehinde çalıştırıyor.- Bırakı
nız devam etsin, gitsin bu vaziyet. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— Reis Bey her şeye takdimen Mahakimi. fev
kalâde Kanununu ikmal etmek lâzımdır. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Teklif
leri reyi âlinize vaz'edeeeğim. 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 

— Hayır efendim.. Meclisi Âli karar vermiştir. 
REİS — Anladım, efendim.. Meclisi Âli hep

sini Cumartesi ruznamesine koymaya karar ver
miştir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— Hayır, bunu bitirmeden başka şeye geçme
meye karar vermiştir. 

RElS — Evet karar budur, bendeniz de bi
liyorum. Buna rağmen arzu buyurursanız diğer 
birisini de müzakere edersiniz. Verdiğiniz ka
rarı hatırlatmak bendenizin vazifemdir. Verdi
ğiniz karar memaliki mustahlasaya ait kanun
ların her şeye takdimen müzakeresi idi. Bina
enaleyh, bendeniz ona devam edeceğim. Bun
dan sonra ruznameye dâhil başka mevad var
dır. Binaenaleyh, evvelâ bu kanunların müza
keresine devam ederiz. Bu kanunlar bitince 
Şer'iye Vekili Efendinin teklifini de mevzuu-
bahsederiz ve çıkarırız. Ondan sonra da birtakım 
ufak mesail vardır. Onları çıkarırız. Hüseyin 
AvnUBeyin bahsettiği Mülâzim Hasan Efendi 
meselesi.. Bu adam cidden şayanı terahhum bir 
adamdır. Evrakı kaç gündür ruznameye alın
mış, bekliyor. Müsaade buyurursanız bunu ev
rakı varide gibi okuyalım ve çıkaralım, efen
dim. (Okunsun, sadaları) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesiııe 
Maliye Nezaretinin 1 Mart 1336 tarih ve 

6655/43 numaralı tahriratı mucibince Gazian
teb'in bin altmış liva numarasında kayıtla ma
aşı noklolunan Topçu Mülâzimievveli mütekait 
Hasan Efendi senei merkumede Kilis'e gelerek 
1336 senesi Martından senei haliye Nisanı niha
yetine kadar olan maaşını Hükümeti muvak
kate zamanında Kilis Mal Sandığından aldığı 
halde Hükümeti muvakkateden maaş alanlar 
hakkkmdaki tebligata ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetinin idaresi haricinde maaş 
alan mütekaidin maaşatmm kat'edileceğine 
dair 1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun sekizinci maddesine tevfikan senei haliye 
Mayısından itibaren mumaileyhin maaşının tes
viyesinde Gazianteb Muhasebeeiliğince tercd-
düdedümiş ve ancak mumaileyhin kararı mez
kûrun neşir ve tebliğinden evvel Anadolu'ya 
geldiği anlaşılmış ise de Muvazenei Umumiye 
Kanununun sekizinci maddesi bilâkaydüşart ma
halli saireden gelenlerle takyidedildiğine naza-
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ran makabline de derecei şümulü kestirileme-
miş olmasına ve Fransız işgalinde içerde kalıp 
Hükümeti muvakkateden maaş, aldığına göre 
olunacak muameleye ve kanunu mezkûrun bu 
gibiler, hakkında tatbik edilip edilmiyeceğine 
dair Maliye Vekâletinin 25 Eylül 1338 tarihli 
ve Muhassasatı Zatiye Dairesi kısmı askerî 
3950/55519 numaralı tezkeresi İcra Vekilleri 
Heyetinin 19 . X . 1338 tarihli içtimamda le-
dettezekkür keyfiyetin berayı tefsir Meclisi 
Âliye arzı takarrür etmekle ifayı muktazasma 
ve neticesinin işarına müsaadei devletlerini is
tirham eylerim, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Riyaseti Celiieye 
Kavanim Maliye Encümeninin tefsir maz

batası : 
Gazianteb'in bin altmış liva numarasına 

kayıtla maaşı naklolunan. Topçu Mülâzimiev
veli Hasan Efendinin maaşı hakkında Heyeti 
Vekileden mevrut 19 .10 .1338 tarih ve 1894 
karar numaralı Maliye Vekâleti Celilesi Mu
hassasatı Zatiye kışımı askerîsinden mühavvel 
1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
sekizinci maddesinin tefsirini havi işbu tez
keresi Heyeti Umumiyeden 25 Teşrinievvel 1338 
tarihinde encümenimize havale buyurulmakla 
keyfiyet 5 Teşrinisani 1338 tarihli İçtimamda 
tetkik ve mütalâa olundu. 

Cereyan eden müzakerat ve tetkikat neti
cesinde mumaileyh Hasan Efendi 1 Mart 1336 
tarihinde Auteb'e naıkii ve oradaki Hükümeti 
muvaikkateden maaş alması ve bilâhara hare
kâtı Milliye esnasında duçarı esaret olup Hü-
ikumeti Mİlliyenin ta'htı hakimiyetindeki aksa
mı memalike hicret imkânı bulunamaması ve 
Muvazenei Umumiye Kanunu ise Harekâtı Mil
liye başladıktan sonra neşir ve ilân edilmiş bu
lunması ve bilâhara yapılan İtilâf neticesi ana
vatana iltihak eden Anteb livasının nimeti mi-
sillû külfetini dahi kabulü zaruri ve emri ta
biî bulunduğu nazarî dikkate alınmış ve şu 
suretle kanunu mezkûrun ımakabline şümulü 
dahi gayricaiz görülmüş olduğundan şu halde 
meselenin mumaileyh Hasan Efendi ve emsa
linin tekaüt maaşının tesviyesi lâzımgeleceği 
suretinde teMri ekseriyetle kabul olunarak 
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Heyeti Umıımiyenin -nazarı tasdikine arzı ka-
rargir olmakla takdim kılındı. 

5 Teşrinisani 1388 
Kav anini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Erzurum Bolu 

Hüseyin Avni Şükrü 
Kâtip Âza Âza 

Mardin Konya Çorum 
Necib Refik Sıddık 

REÎS — vSöz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
Mazbatayı, reyi âlinize vaz'ediyorum. Mazba
tayı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

2. — Memaliki müstahlasada muvakkat mu-
hakimi cezaiye tenkiline dair kanun lâyihasiyle 
kurtarılan yerlere heyetler izamı hakkında Encü
meni Mahsusça ihzar edilen mazbata. 

REİS — Efendim memaliki müstahlasada teş
kil edilecek muvakkat mahakimi cezaiyeye dair 
olan lâyihai kanuniyenin müzakeresine geçiyo
ruz. Evvelâ şunu da arz edeyim ki, Abdülkâdir 
Kemali Beyin memaliki müstahlasada üç istik
lâl mahkemesi teşkiline dair takriri vardır. Bu
nu da bu lâyihaya raptediyoruz. 

Efendim kanun lâyihası tabı ve tevzi edil
miştir. Kanunu okuyoruz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Daha yeni elimize geçti Reis Bey. 

REİS — Yok... Eskiden tevzi edilmiştir. Bu 
ikinci tabıdır... 

Efendim kanun lâyihasını okuyoruz. 

Düşmandan kurtarılan memleketlerde teşkil olu
nan muvakkat mahakimi cezaiyeye dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Ahiren düşman işgalinden is-
tihlâs edilen memalik dâhilinde işgal tarihinden 
itibaren Hükümetin teessüsü zamanına kadar 
ika edilmiş olan cerainı mürtekipleri hakkında
ki deâviyi rüyet etmek üzere dairei kaza ve usulü I 
muhakemeleri mevaddı âtiyede muharrer mu- ! 
vakkat mahakimi cezaiye teşkil olunmuştur. . j 

MADDE 2. — Devairi kazaiye âzami virmi I 
mmtakaya münkasem olup her mmtakaya heyeti ; 
kalemiyesiyle birlikte -seyyar olarak ifayı vazife j 
etmek üzere bir hâkim ve bir müddeiumumi tâ
yin olunur. i 
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MADDE 3. — İşbu mahkemeler birinci mad

dede mezkûr ceraimi mülki ve askerî bilûmum 
kavanin ve nizamatı cezaiye ahkâmına ve Hıya
neti Vataniye Kanunu usulüne tevfikan sureti 
katîyede rüyet eder. Ancak hâkim kendisine arz 
olunan deaviden işgal ve işgalden mütevellit ah
vâl itibariyle bir mahiyeti istisnaiyeyi gayrihaiz 
ve cüziyatdan gördüğü meselei âdiyeyi mahaki
mi aidei mahalliyeye sevk etmek salâhiyetini 
haizdir. 

MADDE 4. — İşbu mahkemelerin ifayı vazi
fe ettikleri mahaller zabıtası seyyar mahkemele
rin vazaifine mütaallik hususatta mahkemenin 
tahtı emrinde olup ihmal ve tekâsülleri halinde 
in ah kemece doğrudan doğruya nnesul edilirler. 

MADDE 5. — İşbu mahakimi ifayı vazifeye 
mübaşeret tarihinden itibaren âzami dört ay zar
fında ikatme olunan deaviyi rüyetle mükelleftir. 

MADDE 6. 
.muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve 
Dahiliye Vekilleri memurdur. 

28 Teşrinievvel 1338 

Encümeni Mahsus Reisi 
Burdur Mebusu 

İsmail Sııbhi.m Soysallı 
Âza Âza 

Mazhata Muharriri 
Lâzistan 

Ziya Hurşid 
Âza 

Kozan 
Dr. Fikret 

İçel 
Melımed Sami 

Gamk 
Şükrü 
Bolu 

Tunalı Hilmi 

Mehmed Hasib 
Ertuğrul 

Necib 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Arkadaşlar emvali metruke meselesi hepinizce 
malûmdur. Bunun üzerinde beyanı mütalâa et
meyi zait görüyorum. Bu meselenin bir an evvel 

intacı elzemdir. Teklif edilen «Düşmandan kurtarı
lan yerlerde teşkil olunan muvakkat mahakimi 
cezaiye kanun lâyihası» bunu katiyen temin ede 
mez, ben buna ıkail değilim. Çünkü bu teşkilât bu
nun kuvvet ve kudreti orada devam eden ve et
mekte bulunan suiist imalâtı nıenetaıeye kâfi de
ğildir. Bundan daha kuvvetli ve kudretli tedafcir 
ittihazı lâzımdır. Onun için Meclisi Âlinin kabul 
ettiği ve tatbikatında da benim kanaatimce mu
vaffak olduğu İstiklâl mahkemeleri teşkil ve izam 
edilmelidir. Gerçi - aflarmâ anağruren söyliyece-
ğim - erbabı ihtisasın bulunmamasından dolayı 
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bâzı (kanunsuzluklar husule gelmiş, dolayısiyle 
Büyük Millet Meclisini ferden ferda müteessir 
eden bâzı İmlât sebebiyle İstiklâl mahakimi aley
hine bâzı cereyan hadis olmuş ise de bu da doğru 
değildir. Erbabı vukuf ve ihtisas gönderilmek 
şartiyle İstiklâl mahakimi nasıl ki dâvayı milli
nin kazanılması hususunda büyük bir âmil olmuş
sa, emvali metruke rezaletini de tepelemek için 
yegâne bir kudret olacağına kaaniim. İstiklâl ma
hakimi Kanunu hakkında evvelce olduğu gibi na
zariyat dedikodusuna ehemmiyet verilmiyerek, 
Meclisi Âlinin tecrübe ve vukuf üzerine yapmış 
olduğu İstiklâl mahkemeleri Kanunu (mucibince 
İstiklâl mahakimi heyetlerini göndermek lâzım
dır. Eğer lüzum görürsek ki, o kanunda lüzum 
görülüyorsa fevkalâde zamanlarda infaz salâhi
yetini de vermek kaydı vardır. İnfaz salâhiyetini 
de verebilmek şartiyle İstiklâl mahakimini bir an 
evvel göndermek ve bu kanunun maddeleri üze
rinde zait birtakım münafcaşat yaparak vakit ge
çirmemek .taraftarıyım. Bir defa düşmandan kur
tarılan memleketlerde teşkil olunacak muvakkat 
mahakimi eezaiyeye dair olan kanun lâyihasına 
hiç lüzum yoktur ve bu hiçbir şey temin etmez. 
Buna gelince; zannediyorum ki, hem salâhiyet 
vermek istiyoruz, hem vermek istemiyoruz. Daha 
fazla salâhiyet verecek olursak, Hükümet içinde 
Hükümet olacaktır ve 'doğru bir şey olmıya«aktır. 
Daha iyi bir sistem, Meclisi Âlinin tecrübeten isti
mal ettiği ve muvaffak olduğu İstiklâl mahakimi 
Kanunun oralarda tatbiki lâzımdır. Bu cihet 
hakkında zaten Abdülkadir Kemali Beyin bir tek
lifi olduğunu Makamı Riyaset tebliğ etti. Onun 
müzakeresine geçelim. Onu halledelim; daha iyi 
olur. (Muvafık sadaları) 

RAGIB B. (Kütahya) — Muhterem arkadaşı
mız Şükrü Bey hakikaten güzıel anlattılar. Istih-
lâs olunan yerlerdeki hartbten mütevellit mesail 
o kadar çok ve o kadar azimdir ki, bunun kesret 
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ve âzamıeti nispetinde bütün kuvvet ve nüfuzun 
oraya tevcihi iktiza eder. Bu zannedersem ihtih-
lâ'S olunan memleketlere ait iki aydan beri Meclisi 
Âlide cereyan eden müzakerat i]e sabit olmuştur. 
Binaenaleyh bu nüfuzun o manatıka tevcihi için 
en güzel vasıta İstiklâl mahkemelerinin teşkilidir, 
intihabıdır. Bendeniz de Şükrü Beyin tekliflerine 
iştirak ederek diyorum ki : Hemen Abdülkadir 
Kemali Beyin vermiş olduğu takriri kabul ederek 
İstiklâl mahkemelerinin bugün intihabına geçe
lim. Artık bu mesele göz önünde bir çivi gibi ba
tıp durmasın. Meclisi Âlinin daha çök işleri var 
dır. Onlara geçelim. Bu mesele bitmiştir. Kıvamı
na gelmiştir. Bu mesele daha ziyade söz götürmi-
yecek bir mahiyettedir. Abdülkadir Kemali Beyin 
takririnin kabuliyle her şey olmuş, bitmiş olacak
tır. (Müzakere kâfi sadaları) 

YASİN B. (Gazianteb) — Zaten efendim 
memleketin kurtarılan hemen her yerinde zanne
diyorum ki, bugün Adliye mahkemeleri teşekkül 
etmiştir. Artık buna lüzum yoktur. Bu zaittir. 
Arkadaşların fikirlerine bendeniz de iştirak edi
yorum. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Herkes 
İstiklâl mahkemesinin lehinde söyledi, ben de 
aleyhinde söyliyeceğim. (İşi uzatmıyalım sada
ları) 

REİS — Efendim rica ederim, elbette söyli-
yeeeklerdir. Meclis müzakereyi kâfi görünceye ka
dar -söz söylenecektir. 

Efendim müsaade ederseniz beş dakika tenef
füs edelim. Yalnız bâzı arkadaşlarımızın ricaları 
var. Himaveietfal Cemiyeti menfaatine albüme 
koymak için böylece reamimizi almak istiyorlar. 
(Pekâlâ »adaları) sükûnla oturalım efendim, re
simlerimiz çıksın. Celseyi beş dakika tatil ediyo
rum. 

Hitamı celse; Saat : 3,25 



Î K Î N C I CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 3,30 

BEİS — Birinci Beis^ekil Hüseyin Avni Beyefendi 
KÂTİP: Süleyman Sim Bey (Yozgad) 

REİS — Celseyi açıyorum. Söz Besim Ata-
lay Beyindir. Fakat daha evvel kâtip intihaba-
tmm neticesini arz edeyim. 

Efendim kâtip intihabına 162 azayı kiram işti
rak etmiştir. 104 rey Süleyman Sırrı Bey (Yoz
gad), 72 rey İbrahim Bey (Mardin), 62 rey Ha
lil İbrahim Bey (Antalya), 52 rey Sami Bey 
(İçel), 12 rey Şevki Bey (İçel) almışlardır. Ve 
daha birçok arkadaş birer, ikişer rey almışlar
dır. Netice itibariyle Süleyman Sırrı Bey 104 rey
le kâtipliğe intihabolunmuştur. (Allah muvaffak 
etsin, sadaları) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Seyyar mahkeme
ler Kanunu bırakılıp da İstiklâl mahkemeleri 
Kanununa başlanmadı ki, Besim Atalay Bey söz 
söylesin. 

REİS —. Efendim, heyeti umumiyesi hakkın
da söz almışlardı. 

HAMDİ Ef. (Diyarbekir) — Riyaset teşkilâ
tı için ikinci bir kâtipliğe de en çok rey alan 
kimse onu reyi işari ile reye vâzı buyurun daha 
iyi olur. 

REÎS — Efendim, kâtipliğe bir arkadaş da
ha lâzım. Halbuki müzakere Heyeti Celilenizin 
karariyle devam ediyor. Bu müzakereyi bırakıp 
da kâtip intihabına başlıyalım mı? (Reyi işari 
ile, sadaları) Reyi işari ile kâtip intihabı Nizam
namemize muvafık değildir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, mâlûmuâlileri hafiyen ic
ra edilen intihapta reyi izafi muteberdir. Bina
enaleyh bundan sonra yapılacak intihapta da 
üçüncü intihabolduğuna göre âra her ne ise mu
teber olacaktır. Binaenaleyh ikinci intihapta ek
seriyeti kazanan zatı reyi işari ile reye vaz'et
mekte bendenizce hiçbir mahzur yoktur. Çünkü 
yapılacak intihabın neticesi zaten ekseriyeti iza
fiye ile olacaktır. 

REİS — Efendim müsaade buyuran rica ede
rim ; burada iki zattan birisi 72, diğeri 62 rey al

mış. Bunların hangisini reye koyabilirim? (En 
çok alanı, sadaları) Efendim ben bu şekilde icra 
edemem ve hiçbirini reye koyamam. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ma-
kamı Riyaset tamamiyle haklıdır. Üçüncü inti
hap yapılmalı ve bir kâtip intihabedilmelidir. 
En çok rey alanlardan ekseriyeti hangisi kaza
nırsa o olur. Aldıkları rey üçüncü rey olduğu 
için muteberdir. Bundan maadası hilafı nizam
dır. Bu hususta Makamı Riyaset tamamiyle hak
lıdır ve bunda sebat etmelidir. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efendim 
ekseriya rey alanlardan burada istiğna göster
meyi moda hükmüne koyduk. Bendeniz burada 
yapacağım işi yaparım derim, yapamıyacağım 
işi yapamam derim. Esasen Meclisi Âlinizin bu
rada bu suretle vakit geçirdiğine cidden ve cid
den razı değilim. Fakat o kadar nefsime güve
niyorum, biraz da mahviyetkâr bulunduğum 
için çıkıp söylemedim. Bana rey veren arkadaş
ların aflarını istirhamen vazgeçiyorum. Benden 
fazla rey alan arkadaşım intihabedilsin. 

REİS — Efendim mesele yine hallolmaz. Ha
lil İbrahim Bey 62 rey almış, 52 rey Sami Bey 
almış yani bu şekilde bir kere prensip itibariyle 
biz Nizamnameyi tadil edemeyiz. Üçüncü inti
hap reyi izafi ile olmasına nazaran en ziyade iki 
zat üzerinde rey verilecektir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Zâtıâliniz tered-
düdediyordunuz ki bu iki zatın hangisini reye 
bırakayım, şimdi diğeri istifa etti. İkinciyi re
ye vaz'ediniz. 

REÎS — Beyefendi, ekseriyeti alanlar içinde 
52 rey alan Sami Bey var, bu reyi iptal mi ede
ceğiz?. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reyi izafiye gi
remez. 

REÎS — Neden?. 
YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Nizamname sa

rihtir. Halil İbrahim Bey feragat ediyor, yalnız 

— 169 — 



1 : 149 2.1 
Sami Bey kalıyor. 

REİS — Efendim, sonra intihap yapılmak 
üzere bu meseleye nihayet verelim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Halil İbrahim Bey gel
sin, zaten muvakkat kâtiptir. 

ŞEVKÎ B. (içel) — Sami Beyi reyi işari ile 
reye koyunuz meseleyi bitirelim. 

REİS — Efendim yarın intihap yapılacaktır. 

REİS — Memaliki müstahlasaya gönderile
cek mahakim meselesinin müzakeresine geçiyoruz. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Arka
daşlar hepiniz takdir buyuruyorsunuz ki fev
kalâde tedbirler, fevkalâde işler, fevkalâde za
manlar için olur. Bunu 'böyle yapmak, ihtiyaç 
ve zaruretin ve kavanini ta'biîyenin ahkâmına 
tevfikı hareket etmek demektir. Bunun hari
cine çıkıldığı zaman ahvali tabiîye ve ahvali 
âdiyede fevkalâde tedbirler ittihaz edildiği za
man mahkûmu akamettir. Muvafıkı akıl ve 
mantık ve hikmet değildir. İstiklâl mahakimini 
teHkil ettiğiniz zamanları tasavvur ediniz. O 
vakit bu gibi İstiklâl mahkemelerinin salâhi
yeti vâsıa sahibi olarak memleketin her tara
fına gönderilmesi lüzumu duyuldu ve hakika
ten sâvileri meşkûr olsun gidenler hüsnü hiz
met ettiler. Fakat bugün bu ihtiyaç karşısında 
katiyen dee-iliz. Tasavvur buyurulsun ki bu
gün Lozan'da Sulh Konferansı karşısında mu
rahhaslarımız medeni bir Devlete lâyık olan 
kürsüye oturmuşlar; haklarını iddia ediyorlar*. 
Ve diyorlar k i ; memleketimizi hüsnüidare edi
yoruz. Memleketimizde fevkalâdelikler yoktur. 
(Memlekete kimse karışamaz «adaları) Efendi 
ben karışamıyacaklarmı pekâlâ biliyorum. Ka
nunun fevkinde 'birtakım mahakim teşkil eder
sek harice karşı memlekette yeniden fevkalâ
delikler var zahabmı vermez miyiz? Bunu ne 
ile halledeceğiz ki bunun cevabı nedir acaba? 
Bendeniz arz ettiğim gibi kanunun fevkalâde
si de gönderilen heyetleri salâhiyeti vâsıayı 
haiz olarak gönderilmesi meselesidir ki bunun 
aleyhindeyim. Bilhassa bunların Meclisi Âliden 
gönderilmesine muterizim. Meclis âzası Hükü
metin icraatını uzaktan kontrol etmelidir. Ken
disi bizzat bu gibi işlere müdahale ederse dai
ma şunun bunun muahazatına mâruz kalacak
tır. Bu ise muvafık değildir. Sonra ikincisi 
şudur : Meclis İstiklâl mahkemesi hakkındaki 
Kanunu yakında reddetmiştir. Pekâlâ; Mecli-
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sin senesi dâhilinde reddettiği bir teklifi ka
nuni nasıl olur da tekrar Meclise gelebilir? 
(Hayır reddedilmiş değil sadaları) Vâkaa iş
gal altından kurtarılan memleketler hakika
ten ıseri bir surette birtakım icraata muh
taçtır. Orada, birtakım biçarelerin, mazlum
ların malları alınmıştır. Birtakım bigü
nahlar mahkûmdur. Ve birtakım hainler 
de mevkuftur. Bunların mazlum olanlarını 
hainlerden, serian tefrik etmeli. Bu yolda bir 
takririm de var. Serian icra edilmesini teklif 
ediyorum, ve rica ediyorum ki bu iki noktai 
nazardan memlekette fevkalâdelikler var oldu
ğu zahabmı vermiş olmaz mıyız? Sonra red
dedilen şeyin tekrar Mecliste müzakere »edil
mesi noktai nazarından, arz ediyorum 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Ret yoktur, tehir .edil
miştir. 

ABDÜIiKADılR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Adliye Vekâletinin Meclisi Âliye berayı mü
zakere tevdi eylediği, Düşmandan kurtulan 
mahallere gönderilecek seyyar ımahaikim hak
kındaki Kanunu okuduğum zaman kurtulan 
memleketlerden avdet ederek bize vaziyetin 
fevkalâdeliği hakkında izahat veren mebus .ar
kadaşlarımızın ve Maliye Vekili Beyin ve Ad
liye Vekâletinin de gördüğü fevkalâdelik hak
kında ayrıca düşünmeye lüzum kalmadığını 
anladım. Kanunun tarzı tanzimi de zaten bize 
gösteriyor ki, kurtulan 'memleketlerde birtakım 
fevkalâdelikler var ve bu kanun o fevkalâde
likler dolayısiyle fevkalâde olarak yapılmış ve 
Meclise getirilmiş bir vaziyettedir. Memleket
te fevkalâdelik olmasaydı teşkilâtı adliyemizi 
itmam ederek her tarafta Kanunu M edenimi-
zin ve kavanini sairemizin ahkâmının tama-
miyle cereyanım temin ettirir ve bu tarzda sey
yar ve muvakkat mahkemeler teşkiline de lü
zum görmezdim. Salâhiyeti ikazaiyeyi haiz olan 
fevkalâde heyetler* kav aninin süratle temin 
edemiyeceği hususatı sureti katiyede hallet
mekle 'mükellef tutuluyor. Efendiler, Meclisi 
Âli İstiklâl mahkemeleri hakkında bâzı esbab 
dolayısiyle zaman zaman noktai nazarını ile
riye sürerek fevkalâde 'mahkemedir, artık 
memleketin buna ihtiyacı yoktur tarzında ar
zusunu izhar etmiştir. Fakat efendiler 'bellide
niz bu işe baştan başladığımız zamanki vazi
yetle bugünkü vaziyet arasında bâzı gûna fark
lar ve kendi kudretimiz 'itibariyle yüksek 
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farklar görmekle beraber fevkalâdelik 1336 
senesi bidayetinde ne ise bugün de aynı şe
kilde olduğu kanaatimi taşıyan arkadaşları-
nızdamm. Birisinde memleketi kurtarmak 
için ortaya atılan Meclisin bağı olduğu
na kanaat edenlerin hücumu vardı. Di
ğer taraftan bu vaziyet karşısında istihsal 
edilen 'kuvvetleri bir noktaya tevcih ederek bu 
günkü vaziyeti vücuda getirmek için namütenahi 
söz vardı. Şimdiki halde kurtardığınız memleket
ler halkının hadsiz ve hesapsız ınesail karşısında 
müşkül bir vaziyette kalarak bize karşı düşman 
olarak değil dost olarak bizi bu vaziyetten kurta
rın demesi vardır. 

istiklâl ımalh'kemeleriııin eski vaziyetteki in
sanlara karşı istimaliyle ıbugünikü vaziyeteki in
sanlara karşı istimali arasında namütenahi, fark 
lar vardır. Filvaki düşmanla teşriki .mesai etmiş 
olan insanların tecziyesi, onların lâyık oldukları 
mevkie gönderilmeleri lâzimeden ise de her halde 
bidayetteki kuvvetimiz şimdikine nispetle pek 
cüzi ve zafer hakkındaki netayice ait ümidimiz 
şimdi esM vaziyette değildir. Bugün tama-miyle 
kuvvetliyiz ve Türkiye Devletini mahkûm vaziye
tinde göründüğü inkırazdan kurtarmış ve bugün 
bir Devlet haline koymuşuzdur. Binaenaleyh ge
rek ordumuzun vaziyeti gerekse Devletin teşkilâtı 
sairesi dünle kabili kıyas değildir. Fakat dünkü 
vaziyet karşısında İstiklâl mahkemesi düşmanla
rımıza karşı ise bugünikü vaziyete de - ki, inkârın 
kabili yoktur - kavanini mevcude ile fevkalâdelik
lerin izalesi mümkün olmadığı için Adliye Vekâ
leti de fevkalâde mahkemelere ihtiyaç gösteriyor. 
Arada bir fark kalıyor. Bu fevkalâde mahkeme 
Hükümet tarafından gönderilsin. Efendiler salâ
hiyeti icraiyeyi haizisiniz. Çok defa burada iddia 
ettim. İfayı vazife eden her memurun bütün hare
kâtından dolayı tarihe karşı şahsan ve Heyeti 
Umumiyemiz itibariyle mesulüz. Değil böyle kur
tarılan memleketlerde kan ve ateşin hâlâ devamı 
etmesinden, bir nahiye müdürünün sakin memle
ketlerdeki muamelâtından şahsan ve bir aile teş
kil ettiğimiz için tarihe karşı aileten mesulüz. Bi
naenaleyh Millet Meclisinin tamamiyle bu işe ka
rışması ve bizzat bu işlerle uğraşması zaruridir 
ve lâzımdır. Orada idari, malî ve kazai birtakımı 
mesail vardır. İstiklâl mahkemelerine 'birtakım 
müddeiumumiler tefrik ettikten *ve eski vaziyet
ten de kurtardıktan sonra elbette Meclisten bir 
cüzü olan fevkalâde bir hevetin gönderilmesi Ad-
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liye Vekâletinin göndereceği malıkemelerden daha 
doğrudur. Esasen Adliye Vekâletinin lâzım oldu
ğu kadar memurini varsa ona terettübeden vazife, 
mahakimi umumiyesini derhal tanzim edip ma
hallerine izam etmektir. Eğer Adliyenin mahke
meleri tamamiyle ıinevcudolsaydı ve halihazırı ka
vanini mevcude ile idare imkânı bulunsaydı esa
sen böyle bir kanun teklifine lüzum görmezdi. 
Eğer İstiklâl 'mahkemesi göndermenin Lozan'da 
Sulh Konferansı mevzuübahsolurken ımuvafıık ol
maması lâzımgeliyorsa bu vaziyet de aynı tesiri 
bırakacaktır. Binaenaleyh Meclisi Âlinin oradaki 
halkın vaziyetine bir an evvel imdadetmesi ve ora
daki fevkalâdeliği bir an evvel halletmesi için 
Meclisi Âliden iyi düşünülerek intihabedilecek 
arkadaşların süratle oraya gönderilmesi bir zaru
reti katiyedir. Ve İstiklâl mahkemelerinin oraya 
gitmesi değil; hareket etmesi haberinin gitmesiy-
ledir ki, birçok fenalıkların önüne geçilecektir. 
Fakat şu mahkemelerin teşkili hakkındaki kanun 
kabul edildiği takdirde hiçbir tesir yapmıyacak-
tır. Çünkü alelade mahakim vaziyetindedir. Su
reti katiyede deaviyi rüyet etmek hakkım Adliye 
memurlarına veriyoruz ila icrai salâhiyeti haiz 
olan biz; aynı salâhiyette içimizden bir heyet gön
dermekten neden sakınıyoruz? Binaenaleyh ben
deniz teklifimde arz ettim. Mesaili idariye, mali
ye ve kazaiye vardır. Kurtulduğunu iddia ettiği
miz memleketler bu vaziyet karşısında katiyen 
kurtulmamış oluyor. Binaenaleyh oraların ahva
lini bir an evvel ıslah etmek vazifemizdir. 

Bendeniz teklifimde kurtarılan memleketleri 
üç kısma ayırıyorum. Kurtarılan memleketlerden 
Bursa, Eskişehir ve Karesi Vi bir m intaka itibar 
ediyorum. Kütahya, Karahisar, Aydın ve Denizli 
civarını da bir mmtaka itibar ediyorum. İzmir,' 
Saruhan civarını da bir mmtaka telâkki ederek" 
üç. İstiklâl mahkemesinin oraya gönderilmesini 
teklif ediyorum. Bu teklif in •kabulü halinde uzun-
uzadıya bu hususta müzakereye hacet kalmıya-
eaktır. Yalnız intihap işi kalacaktır. İntihap işi 
yapıldığı günden orada birçok münasebetsizlikler 
duracaktır. ' ' ' 

NECİB B. (Mardin) — Dahiliye Vekilinin de 
bir söz söylemesi lâzımdır. 

REİS — Efendim aTkadaşliarrmiz bu kanu
nun leh ve aleyhinde söyliyebilirler. Hükümetin 
teklifi varsa onu ayrıca söylerler. • 

Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Efendim mü
saade buyurun." Bendeniz mevkii Riyasette idim, 

m -



t : 149 2.! 
Vakıa bu ayrı bir teklif gibi görünüyor. Fakat 
bu meseleye mütedairdir. Hükümetin teklifi ka
bul edilmezse istiklâl mahkemesi gitsin diye bir 
teklif vardır. Bu kabul edilmezse buna devam 
edilecektir. 

REİS — Efendim bu müzakere edilir ve ne
ticede reye konulur, takrirler okunur. Onun 
üzerine «müzakere edilir. Bendeniz bu noktai na
zardan söylüyorum. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bendeniz Hükümetin teklifinin reddini tek
lif ediyorum. 

VActfN B (Gazianteb) — Reis Bey usulü 
^"-.«irn^ve fKV bV takririni vardır, okunsun. 

REtS — Efendim zatıâlil erinin takririnden 
pwf>î bunun nıüzHkere'Sİ 'kabul ediılmişti. Bunun 
kîfavofı' Tvıı̂ flikerps'ne d*ir el'mde bir takrir yok
tur. Zı+^Hn'ız bunun kifayetini değil, reddiyle 
yerfn.o >p~ Vnrmrı teklif ediyorsunuz. 

NEBtL«Ef CKarab^n Sahib) — Geçten gün 
^y ooTrTr.nr mahkemeler. bîr de kontrol heyeti git-
me,vr»i bn^da me^rmıbahsıolmnstu. Burada ev
velâ kontrol heyetin ;u müzakeresi evvelde ka-
rannrir olmuştu. Terc'ınan müzakeresi karargir 
oMu. simdi brmn bırakarak Seyvar mahkemeler 
TTüTin.Tirnu mü zekere e+;mek evvelce vermiş oldu-
pm11^ karara muhaliftir zannediyorum. 

REÎS — Maatteessüf onun da zamanı geç-
mVn-.V B'd ayette söviivecektiniz, geç isaldınız. 

NTTRtT, Ef. (Karahisarı Sah'îb) — Anİamı-
yo^m V rev verevim... 

NECATI Ef. (Lâzistan) — Efendiler dairei 
intihabiyemden avdet edeli henüz bir buçuk ay 
oluvor ve bu şiimdi Meclisin Heyeti1 Umumiye-
sinde müzakere ediliyor. O andan bu ana kadar 
her taraftan, herkesten daima memaliki mütstah-
îâsada pek büyük zararlar, ziyanlar, yağmalar, 
filân ve filânlar olmuş diye herkesin kulağını 
birçok sözler yırtmaktadır. Bunun için şimdiye 
kadar hiçbir tedbir yapılmadı ve yapılacağına 
da şüphe hâsıl oldu. Bu mesail arasında bîr Men-
hubait Kanunu müzakere ettik. I/ehüLhaımd ve 
elminne çıkardık, ikinci olarak seyyar mahkeme
lere geldik. Seyyar mahkemelerin gönderileceği 
sırada bir de istiklâl mahkemeleri meydana çık
tı. Encümeni mahsusun lâyi'hai fcanuniyesinde 
bir de heyetler vardı. Burada fevkalâde heyet
lerden de bahsedilmek lâzımgeMrdi. Efendiler 
ilk istiklâl 'mahkemeleri teşkil edildiği zaman ile 
bu zaman arasında farkı azîm olduğundan şim-
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di istiklâl mahkemesine lüzum kalmamıştır; Hü
kümet teşekkül etmiştir, her şeye vaziyed etmiş
tir. (Gürültüler) Efendiler herkes burada kanaa
tini söyler. Ben herkesin kanatine nasıl hürmet 
etmişsem herkes de benim kanaatime hürmet 
edecek ve dinliyecektir. Şimdi mevzuu müzake
re olan seyyar mahkemelerdir. Hakikaten sey
yar mahkemeler gönderlmelidir. Bir an evvel 
memleketin fenalığına, zararına, hüsranına ça-
resaz olunmalıdır. Gerek bu seyyar mahkemele
rin ve gerekse Menhubat komisyonlarının işlerini 
tetkik ve kontrol etmek üzere Meclisten fev
kalâde heyetler giderse hakikaten az bir za
man zarfında onlar vazifelerini hüsnüifa eder
ler ve memleket zarar ve ziyanlardan kurtul
muş olur. Kanaatim böyledir. Sonra istiklâl 
mahkemelerine gelince, istiklâl mahkemelerinin 
gönderilmesinin doğru olmadığını sununla is
nat edebilirim, istiklâl, mahkeme^ri; vazaifi 
kazaiye, vazaifi icraiye ile mükellef olacaklar
ın*. Eğer istiklâl mahkemeleri memaHki müs-
tahlasada vukua gelen fenalıkları temizlemek için 
muhakeme ile iştigal ederse kontrol vazifesi 
voktur. Bu vaziyetle hakikaten suiistimalâtı, 
fenalığı, olmuşu meydana çıkaramaz. O kaza 
arasında apışır, kalır.. Asıl bizim arıyacağı-

mız sev olan fenalıkları meydana çıkarmaktır. 
Bundan böyle suiistimalâta meydan vermi-

yeceğiz. Her şeyi kanun dairesinde yürütece
ğiz, maksadımız budur. Ora37a göndereceğimiz 
istiklâl mahkemeleri bu vazifeyi katiyen yapa-
mıyacaktır. Ve gayet fahiş bir maaş, bir tahsi
sat vererek göndereceğimiz heyetden beklediği
miz faydalar da meydana çıkmıyacaktır. Son
ra ikinci mesele de; burada müzakere ediyoruz. 
Kontrol heyetlerine, yani fevkalâde heyetlere 
de birçok vazife veriyoruz. Ben o kanaatte
yim ki, iş yapmak için, yani işi meydana ge
tirmek için o işi yaptırmak lâzımdır. Yap
tırmak için de kontrol lâzımdır. Herkes bir 
şey yapar. Fakat yapılan bir şeyi gavrıya 
yaptırmak hünerdir. Şimdi bu efendiler bura
da zabıt kitabetiyle nuk+egildirler. Yani zabıt 
kitabeti yapmak başkadır, zabıt kitabeti yap
tırmak yine başkadır. Bunu misal olarak arz 
ediyorum. Seyyar mahkemeleri yürütmek lâzım
dır, çalıştırmak lâzımdır, onları vazife ile iştigal 
etttirmek lâzımdır. Yoksa buradan gidecek olan 
heyet, vazaifi kazaiye ve muhakeme ile iştigal eder
se diğer bizim aradığımız iş meydana çıkmaz, 

— 172 — 
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bütün emekler malıv ve heder olur, fayda hâ- ı 
sil o maz. Benim arz etmek istediğim evvelâ 
şu seyyar mahkemeler kanun lâyihasını bir an 
evvel çıkardıktan sonra heyeti fevkalâde ka-
nuııur-u da çıkarıp işe göndermek ve bu suretle 
memlekette olan taaddilerin önünü almak lâ
zımdı?. Yoksa İstiklâl mahkemelerine lüzum 
yoktur kanaatindeyim ve İstiklâl mahkemelerin
den fayda hâsıl olmıyacağma kaaniim.. 

ABDüLKADİB KEMALİ B. (Kastomonu) 
— Çok yanlış kanaat.. I 

OSMAN B. (Lâzistan) — Arkadaşlar, bu 
mesele hakkındaki müzakere lüzumundan fazla I 
uzamıştır. Geçen gün bu bahsin müzakeresi I 
esnasında bendeniz İstiklâl mahkemelerinin va- I 
zifeye gönderilmesine cidden aleyhtardım. Bu I 
husustaki başlıca düşüncem de; artık sulh ve 
sükûn devresine dâhil olmak üzere bulundu
ğumuz bir zamanda Büyük Millet Meclisi âza
larının salâhiyeti kazaiye ile iştigallerini müm
kün olduğu kadar tahdidetmek arzusundan 
ileri geliyordu. Fakat efendiler; bununla be
raber bu arzuyu güderken Hükümetten de - Hü
kümetten maksadım. Heyeti Vekiledir - o rain-
takada bâzı tedabiri âcile ittihaz edebileceği I 
kanaatini de besliyordum. Zaman geçtikçe bu 
tedabiri âcile ittihaz edilemedi, yapılamadı. I 
Binaenaleyh öyle anlaşılıyor ki; Heyeti Vekile 
o mm t akada bu icraatı yapmaktan izharı aczet-
mektc okluğunu, defaatle burada izhar etti. 
Binaenaleyh bendeniz, eski kanaatimden bu 
hadis olan vaziyet dolayısiyle maalesef nükûl I 
ediyorum vo bu hususta Encümeni Mahsusun I 
yaptığı lâyiha ve İstiklâl mahkemeleri hakkın- I 
dnki kanun vardır ve bu kanun henüz muhtacı I 
müzakeredir ve birçok teferruat üzerinde derin 
düşünülebilecek bir meseledir. Çare, âcil olma
lıdır. 

Bâzı arkadaşlar dediler ki; İstiklâl mahke
meleri fevkalkanundur, halbuki bu, iktisabı ka- I 
nuniyet etmiş ve salâhiyet kanunen tâyin olun
muş bir peydir. Binaenaleyh bendeniz onun 
için diyorum ve teklif ediyorum ki; ehveni- I 
şer olmak üzere şu kaydı koymak lâzımdır. İs- I 
tiklâl mahkemelerinin halk üzerinle bir şeyi I 
vardır, arzu etmiyordum ki, bu devir sulh ve 
sükûna vâsıl olduktan sonra Meclisi Âlinin I 
azaları salâhiyeti kazaiye ile iştigal etsin. I 

Fakat mademki, Heyeti Vekile izharı aczet- | 

.1338 C : 2 
mistir. Bu kanunu kabul edelim. İstiklâl mah
kemeleri gitsin ve meseleyi halletsin. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Osman Bey arkadaşımız yine 
kendi arkadaşları olan Heyeti Vekilenin izha
rı aczettiğini beyan buyurdular. İzmir'in ve istilı-
lâs edilen aksamı vatanımızın ahvali fevkalâ
desi için tedalbiri fevkalâde ittihaz edilsin diye 
Heyeti Aliyenizden gelen bir takrir üzerine, 
bendeniz hasbelvazife İzmir'e gitmeden evvel, 
Heyeti Vekilenin tertip ve Meclisi Âlinize 
sevk ettiği kanunlar o günden bugüne kadar 
Meclisi Âlinizdedir zannederim. Mütaaddit ke
reler bu kanunların 'bir an evvel ikmalini bu 
kürsüden rica ettim. Maliye Vekili Hasan Be
yefendi de bana İzmir'den yazmıştı, yine He
yeti Aliyenize arz ve istirham ettim. İzharı 
aczetti demek kolaydır. Fakat mukabil taraf
tan izharı aczetmemek lâzımdır. Biz Heyeti 
Aliyenizle teşriki mesai etmek ve sizden aldı
ğımız istikametler dairesinde çalışmak vazife
siyle mükellefiz ve zannediyorum ki düşündük
lerimizi de Meclisi Âlinize arz ediyoruz. Bu 
hususta arkadaşlardan biri bize, izharı aezet-
tiniz derse, zannederim muvafıkı insaf olmaz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Gelen vekiller 
söylemişdirder ki izharı aczettik. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim arkada
şımız Besim Atalay Bey; burada İstiklâl mah
kemelerinin aleyhinde beyanı mütalâa etti. 
Halbuki kendileri İzmir'den burada bir arka
daşına gönderdiği mektupta hemen »bir İstik
lâl mahkemesi gönderilmesi için yazıvordv. 
Elvevm bu mektup vardır. Yani kendilerinin 
dahi kanaati evvelce İstiklâl mahkemelerinin 
memaliki meşguleye, istirdadolunan memleket
lere gönderilmesi merkezindeydi. Yine B P P H 
Atalay Bey oradaki ahvalin fevkalâdeC'in-iri 
kabul eylemekle beraber fevkalâde ahvale kar
şı fevkalâde tedatorin dahi lüzumundan bahse
diyorlar. Rica ederim efendiler, İstiklâl rnah-
kemeleri o kadar fevakalâde bir şey değiFjdir. 
Rica ederim. 

Lozan Konferansından bahsedivorlar. Efen
diler, İngilizlerin İstanbul'da teşkil ettikleri 
fevkalâde mahkemeler aea'ba İstiklâl mahke
meleriyle kabili kıyas mıdır?... İstiklâl mah
kemeleri bugün dünyanın en âdil mahkemele
rinden daha âdildir. Kanunun sâkit olduğu 
yerlerde hâkim vicdandır. Bilûmum 'nahakane 
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verilen salâhiyet içerisinde en ziyade kanaatle
rini, vicdanlarını rehber ittihaz etmeleriyle mü
kellef olanlar hâkimlerdir. İşte İstiklâl mahke
meleri böyle yerlerde en ıbüyük rolü oynuyor
lar ve kanaati viedaniyelerini kavanini meveu-
demizle teıvfik ederek icrayı hükmediyorlar. 
Binaenaleyh istiklâl mahkemeleri kanunsuz ve 
çok fevkalâde addolunacak mahaıkimden değil
dir, belki muktazi olan mahakimdendir. Ve te-
siratı dalhi bittecrülbe hepimiz tarafından itiraf 
olunur ki, görülmüştür ve bundan böyle de 
görülecektir. Binaenaleyh bu 'mahkemelerin teş
kilinde daha ziyade tereddüdetmiyerek ve her 
halde bu meseleye nihayet verilerek okunan, şu 
'kanunlar münasebetiyle müştereken müzakere
si kabul edilen Abdülkadir Kemali Beyin tak
ririni Makamı Riyasetten rica ediyorum, bir 
kere reye konsun. Artık bu meseleyi bitirelim. 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Aziz arka
daşlarım. Bendeniz söze başlamazdan evvel 
- evvelce arz ettiğim gibi - Heyeti Umumiye-
nizden 'bir şey istirham etmek istiyorum. Ne 
kadar hatip gelirse gelsin buraya, rica ederim, 
bu ecnebi kontrolünden, Lozan Konferansından 
bilmem nesinden bahsetmesinler. (Bravo, sada-
ları, alkışlar) Biz Lozan'a değil, dünyaya kılıç 
çekmiş şahıslardanız. Hakkımızı her nerede ol
sa istirdadedeceğiz, kan içinde kalacağı?;, yine 
alacağız. Binaenaleyh hiçbir ecnebi kontrolünü 
katiyen tasavvur etmiyorum ve olamıyacaktır. 
(Bravo, sesleri, alkışlar) Şu zamanda Lozan 
Konferansı oluyormuş da... Bilmem ne oluyor
muş da... (Handeler) Hesabına elverirse benim
le sulh eder, hesaibma el vermezse süngüyü kar
şısına dikerim. (Handeler) 

Binaenaleyh Lozan meselesini kesrim. Gele
lim mahakim cihetine: Mahakimi fevkalâde. 
Çok istirham ederim. - Adliye Vekili burada ise -
acaba bu mahakimi fevkalâdeyi teşkil edecek 
heyet mey anında kendi mahkemelerinin dahi 
âzası var mıdır? Sorarım. (Vardır, sesleri) 1 ok
tur, Yok. Ben görüyorum. Kayseri'de bulunan 
bir hâkim kırk seneden beri orada duruyor. 
(Daha iyi ya sesleri) Arkadaşlar, yani bunu ka
bul etımek demek vilâyatı müstahsalâmızm işini 
geri bırakmak dernektir. Leyteleallede bırakmak 
demektir. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. — Şunu oku
yun. 

.1330 0 : 2 
ÂBİDİN B. (Lâzistan) — Ne o? İstemem ca

nım. (Handeler) Efendiler bu, bir an evvel işe 
sarılmamak demektir ve onların yaralarına mer
hem olmamak demektir. Efendiler ben doktorum. 
Bir çıban fcangırana çevirdikten sonra artık o 
ayak kesilir, sakat kalır. Fakat vakit ve zamaniyle 
yetiştirilirse pansuman olur, her şey olur ve o 
ayak kurtarılır. (Yalnız ayale ımı? Sesleri) Ayak 
değil, vücut dahi böyledir. Binaenaleyh her za
man ve bahusus müşkül zamanlarda istiklâl mah
kemesi hakikaten iyi bir tabiptir ve iyi bir teşki
lâtla ve doğrudan doğruya memleketin, milletin 
hakikaten hakkını ortaya çıkaran bu maihkemedir. 
Ben Heyeti Vekile izharı aezediyor demiyorum 
ve eder diyemem ve etmemiştir ve edemez. Tabiî 
e vazifeyi deruhde et mistir. Ben onların hamiyet
lerine tamamen eminim. (Hep öyleyiz sesleri) 
Fakat onlar da insaf etsinler ve zannetmesinler 
ki, bu lâzım değildir, lâzımdır. Bu mahkemelerin 
bir an evvel teşkiliyle hemen yola çıkarıldığı ve 
intihabedildiği gün izmir'deki tufeylilerin, kapa
rozcuların hepsi tedhiş edilecektir. Yalnız daha 
bir şey var. Onu da söyliyeyim mi, söylemiyeyim 
mi? (Söyle söyle sesleri) Evvelce gidenler ve ge
lenler haricolmak üzere. (Handeler) 

ISMAlL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisan Sahib) — 
Arkadaşlar, gerek bu kanunun ımüfadı ve gerekse 
bâzı rüfekayı kiramın arzu etmiş oldukları istik
lâl mahkemeleri hakikaten fevkalâde mahkemeler
dir. Malıımuâlileridir ki, bunlar fevkalâde ahvale 
karşı tesis edilmiştir. Şimdi fevkalâdelik vardır, 
yoktur yollu birtakım münakaşalar cereyan edi
yor. Bendeniz fevkalâdelik yoktur diyenlerden 
değilim. Gerçi ahvalimizde az - çok fevkalâdelik 
vardır ve o henüz zail olmıamıştır. Fakat yalnız 
bu münasebetle şûrasını arz edeceğim ki, Tanzi
mat döküntüsü olarak düşmanlarımızın telkinatı 
neticesinde tesis odilen bizim usulü muhakememiz 
alelade zamanlarda da milletin muhtacolduğu 
adaleti temin edememiştir. 

Arkadaşlar istiklâl malhıkemesi fevkalâde bir 
(mahkemedir. Bu teklif fevkalâde mahakim tekli
fidir. Alelade samanlarda kâfi gelmiyen sizin 
usulü muhakemenizin şimdi (milletin ihtiyacını te
min edemiyeceği bedihidir. Binaenaleyh şunlarm 
hangisini kabul edelim? Bunların elbette birisini 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. Arkadaşlar gün 
geçtikçe ahalinin mağduriyeti çoğalıyor. îndallaıh 
mesulüz, halka karşı da mesulüz. Bizim dinimiz 
gayrimesul şahsiyet kabul etmiyor. Lozan Konfe-
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ransı inikadettiği zaman böyle mahkemelere lü
zum yoktur gibi nıüdaf aat bendenizce 'merduttur, 
Hâlâ mı düşmanların teşvikâtiyle mahkemeleri-
şmizi ve dairelerimizi yapacağız? Bitmedi mi Tan-
zimatm bize açtığı rahneler? (Bravo sesleri) Rica 
ederim arkadaşlar, bizde bir esas hâkim ve bir 
esası adalet vardır ki, alelade zamanlarda da, fev
kalâde zamanlarda da o tatbik olunmalıdır. On
dan inhiraf ettiğimiz zaman Devletimiz inkiraza 
doğru gitmiştir. Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
;bu Devleti inkıraz uçurumundan kurtarmıştır. 
Fakat mahkemelerin hedefi bir an evvel tâyin 
edilmelidir. Fakat onu tâyin edebilmek kolay bir 
mesele değildir. Her halde fevkalâde tur mahkeme 
kaibul etmek mecburiyetindesiniz. Hangisini kabul 
edelim? Bu katiyetle kabul edildikten sonra ben
denizee fevkalâde mahkemeler hakkında, yirmi 
mahkeme kahul etmektense üç yerde üç İstiklâl 
mahkemesi kabul etmek daha iyidir. Masraf cihe
tinden de daha iyidir. Çünkü az masraf olur. De
ğerli .arkadaşlarımızdan üç arkadaşı göndeririz. 
Diğer mahkemeler onlar gibi yapamaz, onlar iki 
üç aylık 'bir meseledir. Binaenaleyh onlar bu müd
det zarfında isleri düzeltebilirler ve gelirler. Bir 
taraftan da arkadaşlar ımüstaeelen mahkemeleri
mizi düzeltelim diyorlar. Halbuki âdi mahkeme
lerle halkın muhtacolduğu adalet temin edileme
mektedir. 

REİS — Efendim; heyeti umumiyesi hakkın
da beş altı arkadaşımızın sözü var ve müzakere
nin kifayetine dair de takrirler var. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim, mâlûmuâliniz Heveti 
Vekile Heyeti Aliyenize memaliki ımüstalhlâsa 
(hakkında düşündüklerini Tekâlifi Kanuniye 
şeklinde arz etti. O tekâlif mütaaiddit defalar en
cümenlere gitti. Encümenlerden Heyeti Aliyeni
ze sevk olundu. Evvelâ onu ya kahul veyahut da 
reddediniz. 

Ondan sonra Islti'klâl mahkemieleri mi ola
caktır veyahut diğer Trîr mahkeme mi olacak:? 
Ona karar verirsiniz. (Zaten heyeti mecmuasını 
müzakere ediyoruz sesleri) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Esasen bu müza
kere kâfi görülürse Heyeti Vekile Reisi Beyefen
dinin buyurdukları hâsıl olacaktır. Yani heyeti 
umuımiyesinin müzakeresi 'kâfi görülürse, lâyi-
hai kanuniye d)e reddedilirse demek İki öteikÜ fik
re Meclisi Âli taraftardır, onu mevkii müzake
reye korsunuz. 
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REİS — Efendim, daha çok arkadaş'llaır söz 

almışlar ve aynı zamanda müzakerenin kifayeti
ne dair takrirler var. Deminden ekseriyet olma
dığı cihetle Ibu takrirleri reye 'koyamıyordum. 
Şimdi ekseriyet hâsıl oldu. Evvel ibeevvel Mu
vakkat maıhakilmi cezaiye Ihaikkmdaki lâyihai 
kanuniyenin heyelti umumiyesinin müzakeresini 
kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Heyeti 
umumiyesi için müzakere kâfi görüldü ve ekse
riyetle kabul edildi. 

Maddelere geçilmesi veya reddi hakkında 
takrirler vardır. 

YUSUF ZİYA B. (Biıt]&) — Efendim, AJbdül-
kadir Kemali Bey ¥ıv takrir vermiştir. O, lâyi-
'hanın reddini mutazammındır. ' 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Traibzon) — Heyeti Veki-
Tenin teklif etmiş olduğu kanun mucibince 'bunu 
çıkaralım efendim ve İstiklâl malhkemesi Kanu
nunu yapacak olursak yanlış bir şey yapılmış 
olacaktır. Doğru düşünülmüş olmıyacaktır. Bi
naenaleyh müsaade ederseniz bunun hakkında 
söz söyliyeyim. 

REİS — Efendim, hu teklifle Heyet* Vekile-
nin teklifinin yekdiğerine olan tearuzu dolayı-
siyledir ki, şimdiye kadar memal'ifci müstahlâsa-
daiki menhubat ve saire işlerinin düzelmesi te
min edilememiştir. Binaenaleyh, Hükümetin tek
lifi kanunisinin müzakere edilmesi lâzımdır. 
(Doğrudur sesleri) 

HASİB B. (Maraş) — Bendeniz usulü müza
kere hakkında söyliyeceğim. Bizim tanzim etti
ğimiz İstiklâl mahkemeleri Kanunu mucibince 
mezkûr mahkemeleri Hükümetin talebi meşrut
tu. Binaenaleyh, Hükümet bu hususta talebini 

I izhar etmedikçe müzakere edilemez ve mevzuu 
müzakereye ait encümen mazbatası vardır. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Heyeti Umumiye şimdi Hükümet halindedir. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Hükümet İstiklâl mahkemesi ta-
leb etmemiştir. 

REİS — Efendim, şimdi bir kanun müza
kere ediliyor. Ve heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakerenin kifayetine dair birtakım takrir
ler vardır ki, teklifi mezkûrun reddiyle bu ma
kamda ifayı vazife etmek üzere İstiklâl mahke-

I melerini talebediyor. Evvelâ bu kanunun reddi 
anlaşıldıktan sonra ikinci defa bu İstiklâl mah-

| kemelerinin gönderilip gönderilmiyeceği hak-

- m -
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kında müzakereye geçeriz. (Reyle olsun, sesle
ri) Mesele, müzakeresi reyle ikmal olunacak me-
sailden değildir. Bunu ayrıca müzakere edece
ğiz. Ya reddolunur veya kabul olunur. Evvel 
beevvel şu takrirleri ona göre tasnif ettik. (Gü
rültüler) Efendim, müsaade buyurunuz, heyeti 
umumiyesi ye reddolunur veya kabul olunur. 
Binaenaleyh, onun zımnında İstiklâl mahkeme
sini reye koyamam. Çünkü, onu ayrıca müza
kere edeceğiz. 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir. 
2. İstiklâl mahkemeleri izamına karar ita-

siyle derhal intihap icrası. 
3. İzam edilecek İstiklâl mahkemelerine in

fazı ahkâm salâhiyetinin de itası. 
2 . X I I . 1338 

Ertuğrul 
Necib 

Riyaseti Celileye 
Bir memlekette menhubat, emvali metruke, 

muvakkat mahakimi cezaiye, fevkalâde heyet
ler namı altında mecmuu malî, iktisadi, kazai, 
idari işleri rüyet edecek muhtelif ve mütaad-
dit heyetlerin bulunmasının, muamelât tesisini 
hal ve tesri edeceği yerde tamamen iğlâk ve 
teşviş edeceğine şüphe yoktur. Binaenaleyh, 
bunların yerine zaten muhassenatı görülmüş ve 
süratle intacettiği mesail ve muamelât dolayı-
siyle halkın bâisi şükran ve memnuniyeti bu
lunmuş olan İstiklâl mahakiminin salâhiyeti 
tamme ile bir an evvel intihap ve teşkil edile
rek gönderilmesini ve feci bir vaziyette kalan 
halkın nimeti adaletten müstefidedilmesini arz 
ve teklif eylerim. 

2 Kânunuevvel 1338 
Bolu 

Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Muvakkat mahakimi ce

zaiye teşkili hakkındaki lâyihai kanuniye ih
tiyacı temine kâfi değildir. Heyeti ıtmmmiyesi-
niin reddiyle Kaıstamonu Mebusu Abdülkadir 
Beyin takririnde ımevzuubahis mıntakalarda 
İstiklâl mahkemeleri teşkilini arz ve teklif ey
lerim efendim. 2 . 12 .1338 

Antalya 
Rasih 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Vekile tarafından düşmandan kur

tarılan mahallere gönderilecek mahakimi fev
kalâde hakkındaki teklifi kanuni elyevım 'ma
halli mezkûrede cereyan etmekte olan ahvalm 
men'i ve ref'ine kâfi görülemediğinden olbap-
taki lâyihai kanuniyenin reddiyle bunların ye
rine hukuki ve cezai salâhiyetlerini haiz istik
lâl mahkemelerinin teşkil ve. izamının tahtı ka
rara alınmasını teklif ederim. 

2 Kânunuevvel 1338 
Menteşe 
Edheım 

Riyaseti Celileye 
Gerek kurtarılan ımemleketlerden avdet eden 

mebus arkadaşların ve gerekse Maliye ve Mü
dafaa! Milliyenin muhterem vekillerinin ver
dikleri izahattan anlaşılıyor ki işgalden ve 
harbden mütevellit fevkalâde mesaili idariye, 
maliye ve kazaiye içinde kurtulmuş farz etti
ğim kardeşlerimiz nalân ve perişandır. Fev
kalâde vaziyetler karşısında fevkalâde tedabir 
ittihazına mecburiyet hâsıl olmasına göre sa-
lifülarz hususatı sureti katiyede halletmek üze
re Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Karesi'de bir; 
Kütahya, Karahisar, Aydın, Denizli civarında 
bir; İzmir, Saruhan civarında keza bir ki 
ceman üç istiklâl mahkemesinin hemen teşkil 
ve izamını teklif ederim. 

30 Teşrinisani 1338 
Kastamonu Bitlis 

Abdülkadir Kemali Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 
Hükümet tarafından teklif olunan Muvak

kat mahakimi cezaiyeye dair Kanunun reddiyle 
istiklâl Mahkemesinin irsalinin kabulünü tek
lif ederim. 

2 .12.1338 
Mardin Mebusu 

Necib 

Riyaseti Celileye 
Kurtarılan memleketlerde Muvakkat maha

kimi cezaiye teşkiline dair kanun lâyihasının 
reddiyle istiklâl mahkemeleri intihabına dair 
olan teklif mevzuu müzakere olmak üzere 
reye vaz'mı teklif ederim. 2 . X I I . 1338 

Gazianteb 
Yasin 
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Riyaseti Celik-ye 

Gönderilen İstiklâl mahkemelerine kanunu 
mahsusuna ve görecekleri işlerin ehemmiyeti
ne binaen mahkeme ile müddeiiumumi arasın
da ihtilâf olmadığı hususta infaz salâhiyeıLıin 
mezkûr mahkemelere verilmesini teklif ederim. 

2 . X I I . 1338 
Karahisarı Sahib 

Mehmed Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Gönderilecek İstiklâl mahkemelerinin emvali 

metrukeden mütevellit ceraime ve hukuku şah-
siyeye bakmak salâhiyetiyle gönderilmesini tek
lif eylerim. 

2 . X I I . 1338 
Urfa 

Ali Rıza 

REİS — Efendim, evvel beevvel mevzuu 
müzakere olan encümenin mazbatasıdır ve en
cümenin mazbatası neticelendi. Heyeti umu bi 
yesinin müzakeresi kâfi görüldü. Yalnız mad
delere geçilmesi... 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Ret hakkındaki 
teklifler takaddüm eder. 

REİS — Bu bapta takrirler iki kısmı ihti
va ediyor. Bir kısmı kanunun reddini teklif 
ediyor. Bir de bu kanun makamına kaim o7an 
İstiklâl mahkemelerinin teşkili hakkındaki tek
lif vardır. Evvel beevvel Hükümetin ve encü
menin teklifini reyi âlilerine vaz'edeceğira. Her 
takrir İstiklâl mahkemesiyle mezcedilmiştir. 
İstiklâl mahkemesi hakkındaki teklifleri ben
deniz ayrı olarak reye koymaya mecburum. Ev
vel beevvel Hükümetin ve encümenin teklifini 
reyi âlilerine vaz'edeceğim. Bunun reddini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Ret, ses
leri) (Reddini kabul edenler değil mi, sesleri) 

REİS — Efendim 49 rey vardır. Binaenaleyh 
tâyini esamiyle reyinize vaz'edeceğim. (Aksini 
reye koyunuz, sesleri) Hilafını reye koyamam. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RElSl RAUF 
B. — (Reise hitaben) Hüseyin Avni Beyefendi, 
bir noktanın tavazzuhu lâzımdır. 

REİS — Buyurun. 
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RElSl RAUF 

B. — Efendim bir noktanın Heyeti Aliyenizce 
bilinmesi lâzımdır. Malûmuâliniz Hükümetin bu 
bapta Heyeti Aliyenize teklif ettiği lâyihai ka
nuniye ile encümenin tanzim ile Heyeti Urau-
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miyeye sevk ettiği levayih arasında ihtilâfı na
zar vardır. Bu, Hükümetçe çok mühimdir. Re
ye konulurken Hükümetin ve encümenin teklifi 
buyuruldıı. Hükümetin ve encümenin teki'fleri-
nin tefriki ve Makamı Riyasetten bu noktanın 
tezahürü lâzımdır. Yani encümenin teklifi red
dedilirse Hükümetin teklifi vardı. Eğer her 
ikisi de reddedilirse o, büsbütün başkadır. 

YASIN B. (Gazianteb) — Rauf Beyefendi 
müzakerenin cereyanından llıaberdar değiller
dir. Reye vaz 'olunan kanun, Muvakkat maha-
kimi cezaiye Kanunudur ve encümenle arala
rında ihtilâfı nazar yoktur ve Hükümetin hu-
zuriyle müzakere edilmiştir ve encümen azala
rında da ihtilâf yoktur zannederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Malûmuâlileridir ki Hükümetçe birtakım 
teklif at vukubulur. O töklif encümene gider, 
encümen de o teklifi ya aynen veya tadilen çı
karır, Heyeti Umumiyeye gönderir. Ondan son
ra Hükümetin noktai nazarı yoktur. O, encü
menin noktai nazarıdır. Hükümet ancak ken
disinin noktai nazarını ve kendi teklifinin esas
larını müdafaa edebilir. Yoksa Hükümetin tek
lifini tadilen tesbit eden encümenin lâyihası 
müzakere edilirken Hükümet benimkini de ay
rı reye koyacaksınız diyemez. Ancak o şekil 
müzakere edilirken Hükümet kendi noktai na
zarının encümenden ayrı olduğunu söyliyebi-
lir. Muvaffak olursa kabul ettirir. Encümen 
de kendi noktai nazarını müdafaa eder, kabul 
ettirir. Hükümetin bu teklifi encümene gitmiş 
ve bâzı nıkat tadil edilerek gelmiştir. Encüme
nin tesbit etmiş olduğu bir lâyihada Hüküme
tin bir noktai nazarı varsa ayrıca müdafaa 
eder. Encümen cevaplarını verir. Yani burada 
encümenin noktai nazarı münakaşa edilivor. 
Yoksa encümenin noktai nazarı reddedildikten 
sonra Hükümetin bir noktai nazarı kalmaz. 
Hükümetin noktai nazarı varsa encümenin nok
tai nazarına karşı şimdi söylesin. 

AVNİ B. (Sanıhan) — Her halde istiklâl 
mahkemesi lâzımdır. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendim ben-
denizee mesele kalmamıştır. Meclisi Âliniz hali 
inikattadır. Encümenin ve Hükümetin noktai 
nazarının reddini mutazammm bir takrir "̂ Ta
kamı Riyasetçe reye vaz'olunmuştur. Eller 
kalkmıştır. Bence ekseriyetle Hükümetin ve 
encümenin noktai nazarı reddedilmiştir. Ma-
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kamı Riyasetin, 'bu vaziyete karşı zımni ''bir 
surette işi 'başka şekle ifrağ etmesi doğru de
ğildir. Ben şahsım itibariyle kabul etmiyorum. 
Mesele hallolunmuştur. Reyi işari kâfi değil 
imiş de tâyini esamiyle reye koymak lazımmış.. 
Reis tevil etmiştir. Bendeni zce 'mesele 'bitmiş
tir. (Böyle sesleri) 

NEÇÎB B. (Ertuğral) — Öeilse ekseriyetle 
açılmıştır. 

REİS — Makamı Riyaset, mevkiini 'böyle 
itham altında bulunduramaz. Sözünüzü geri 
alınız İhsan Bey. Riyaset «ekseriyetin adaletle 
tecellisini arıyor. Böyle şey yapmaya ihtiyacı 
ydktur. Hiç de tenezzül etmem. Makamı Riya
set bu şaibeden nıü'berra ve münezzehtir. Sö
zünüzü-geri alınız. 

İHSAN B. (Oelblelbıereiket) — Mâruzâtım 
efendiler... (Gürültüler) İstediğiniz kadar el vu
runuz. Görgüme, kamatime uygun olsaydı sözü
mü geri alabilirdim. Fakat kanaatime muıvafık 
olimıyan bir şeyi 'geri alamam ve aildıramıaızsınız. 

REİS — Efendim Medlisi Âli kırk dokuz rey
le karar vemm'eyi kalbul buyurursıa bendeniz de 
kalbul edehiliriim. Bendeniz onu söylüyorum. Çe
virtme Ve saire bilmem. 

AVNİ B. (Sarakan) — Bendeniz Matbaanı Ri
yasetten sual ediyorum ki, encümen ve Hükü
metin teklifi tevhidedilip Ibimnıeıticıe araya vaz'e-
dileu işbu mazbatanın reddi halinde makamına 
kaim olacak veya kabulü teklif olunacak diğer 
şekil nedir t 

REİS — Onu bendeniz izah ettim. 
AVNİ B. (Saruiban) — Bu cihet izah edil-

sin ki, herkes bilerek reyini versin. 
REİS — Efendim Rauf Beyefendinin derme-

yan buyurduğu mütalâa varit değildir. Müza
kere edilen şekil; Hükümettin teklifi üzerine En
cümeni Mahsusun teıitibeıylediği mazbatadır. O 
redJdolunursa öbürü de tamıamiyle reddedilmiş 
olur. (Verine ne müzakere olunacak sesleri) Ye
rine kaim olacak şekli ayrıca reye koyacağım. 
Şimdi mıesıele sarihtir. Evvel beevvel Hükümetin 
ve encümenin teklifi reddolunursa İstiklâl mah-
'kemesi izamı meselesi ikinci taleptir. Onu da ay
rıca reye koyaırım. 

HASİB B. (Mara§) — Müsıaalde buyurun 
Reis Bey. Bu İkamın Heyeti Aliyenin kanariyle; 
Dahiliye, Adliye Vekilleri ve alâkadar Vekiller 
huzuriyle müzalkere olunmak ve Ibilâhıara Heye-
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t i Uımumiıyeye arz ediUm'ek üzere Encümeni Mah
susa gelmişti. Hükümetle encümenin nokttai na
zarı arasında ıbir fark yoktur. Hükümet de en
cümen de müziafcertelcle hazırdı. Biz itilâf etmişiz
dir. 

ALÎ FETHİ B. (tstaribul) — Nasıl fadk yok
tu? 

HASİB B. (Devamla) — Bendeniz de eneü-
ım'en âzasındanum. Siz de encüımende hazırdınız 
Fethi Beyefendi! Adliye Vekili Bey de hazırdı. 
İhtilâfımız, salâhiyeti İcraiyeyi haiz heyetler 
göndermek hususundadır. B'aşjka ihtilâfımız 
yoktur. 

REİS — Rauf Beyefendi Heyeti Celileden 
bir mütalâa sıordular. Bendeniz de cevabını ve
riyorum : 

Reddolunan şu lâyiha içinde Hükümetin tek
lifi de merduttur. Bunun üzerine tekrar müza
lkere cereyan edemez. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Btey, Ha-
sib Bey encümen âzası olmak sıf atiyle söz söyle
diler. HalIbuJki 'bendeniz de encümen âzasındanım. 
Müsaade ediniz de iki kelime söyliyeyim. 

REİS — Efendim söz .söyliyecefc ne var rica, 
ederim1?! 

Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Meselenin re
ye usulü vaz'ı hakkında söz isterim. 

REİS — Bendeniz ekseriyetde tereddüdedi-
yorum. Arkadaşlar da şimdi toplanıyorlar. Demin 
ekseriyet olmadığından tâyini esamiyle reye koy
mak mecburiyeti hâsıl olmuştu. 

YASİN B. (Gazianteb) — Ekseriyet olmazsa 
Makamı Riyaset aksini reye koyacak ve onda da 
tereddüd ederse o vakit tâyini esami olacaktı. 

AVNİ B. (Saruhan) — Hükümetten bir ri
cam var, demin de arz ettim. Memleket üç aydır 
emvali metruke ve sair hususata mütaallik mesail 
yüzünden yanıp kavruluyor. Bendeniz havalii 
müstahlasa mebusu olmak sıf atiyle söylüyorum; 
Heyeti Vekile arkadaşlarımdan rica ederim, bunu 
bir haysiyet meselesi yapmasınlar. Bir an evvel 
memleketi ve birçok hususata muhtaç insanları 
kurtarmak için tevhidi mesai edelim. Ve mesele
yi bitirelim. Mesele; bir haysiyet meselesi değildir. 

REİS — Efendim bir kanun yapılıyor, hay
siyet meselesi mevzuubahis değildir ki. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Avni Bey meseleyi bir haysiyet me
selesi şeklinde gösterdiler. Böyle bir şey ifade edil* 

— 178 — 



t : 1491 2.12 
memiştir. Yani ne demek istiyorlar? Haysiyet 
meselesi telâkki etmesinler. Heyeti Vekile her tür
lü fikrini, kanaatini feda mı etsin demek isti
yorlar. Bu bir teklifi malâyutaktır.. öyle değil
dir beyler; müsaadenizle arz edeyim. 

Heyeti Vekileniz bu kanunlar hakkında, sıra
sı geldikçe mâruzâtta bulunmuştur. Kabul ve 
ademikabulü Heyeti Celilenize aittir. Fakat zan
nediyorum ve takdir de buyurursunuz ki Heye
ti Vekile, kendi nıkatı nazarının Heyeti Umu-
miyece kabul edilmemesi dolayısiyle kendi hak
kında bir fikir hâsıl edebilir. Heyeti Vekile, bu 
fikri de hâsıl etmesin; düşünmesin, düşünmesi
ni tutsun demek, nasıl olur? Bu; bir beşerden 
beklenmez, efendiler karar Heyeti Aliyenizindir, 
ve ondan sonra da bir vekil olarak, bir mebus ola
rak bir hattı hareket ittihazı arkadaşımıza tevec
cüh eder. Niçin bu kadar süizanda bulunuyorsu
nuz? 

REİS — Rauf Beyefendi müsaade edin, bir 
sual soracaklar. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Gayet mühim 
olan bu meselede Hükümet kendi noktai naza
rında musir midir, Değil midir?. 

Yani İstiklâl mahkemesi giderse İstiklâl mah
kemesine Hükümet itiraz edecek midir? Bunun 
izahını talebediyorum. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Heyeti Vekileniz bu meseleyi mev-
zuubahsederken vaziyeti nasıl teemmül etti? Ve 
bir hakikata Meclisi Âliniz de fiilen şahit oldu. 
Istilâl mahakimi için intihabatın hiç birisinin bir 
netice vermediğini gördü. Amasya için mükerre-
nen reye konan İstiklâl .mahkemeleri azaları inti-
habedilemedi. Bu vaziyetleri düşününüz, Meclisi 
Âliniz esheli usul olarak bunu buldu. Onun için 
bugün bu meseleyi değiştirdi, değiştirmedi diye... 

AVNİ B. (Saruhan) — Amasya başka, İzmir 
başka... 

RAUF B. (Devamla) — Amasya için diye arz 
etmiyorum, kanunları düşünerek arz ediyorum. 
Bu husustaki kanaatimi tekrar ediyorum ki : 
Kendi kanaatimdir, fakat Hükümet heyeti namı
na söz söylemek için arkadaşlarımla beraber gö
rüşmek lâzımgelir. Ya arkadaşlarımla beraber 
söylerim veya kendi kanaatimi söylerim, fakat 
tekrar ediyoruim, şimdi kendi kanaatimde musir-
rim, şahsan fikrimde sabitim. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — öyle ise mesele 
yoktur. 
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RAGIB B. (Kütahya) — Rauf Bey buyurdu

lar ki; İstiklâl mahkemeleri azaları intihabında 
Meclis baıtaet gösterdi. Pekâlâ efendiler, kabahat 
Mecliste ise murakabe heyetlerini nasıl intihab 
edecek? Murakabe heyetleri de Meclisten intihab-
edilecek. O vakit Meclisi Âlinin İstiklâl mahkeme
leri intihabında gösterdiği taallül başka bir sebebe 
ıi:ıüstenitti. Bugün Meclisi Âlinin İstiklâl mahke
melerinin intihabı hakkında izhar ettiği arzu di
ğer bir sebebe (müstenittir. O vaikit izharı ibaallül 
etti, bugün derhal taraftar oldu. 

REİS — Tereddüt hâsıl olmuştur. Meseleyi 
tâyini esamiyle reye vaz'edeceğim. Başka mesele 
yoktur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Tâyini esami takarrür 
etti. û 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim Reis Beyefendi tâyini esami suretinde 
meseleyi reye vaz'edeceğini buyuruyorlar. Zan
nederim ki, bu, kendilerinin salâhiyeti dahilinde
dir. Fakat reyi işariye müracaat olunur. Ekseri
yet olup olmadığında teredıdüdedilirse ayağa 
kalkmak suretiyle ikinci bir defa reye müracaat. 
olunur. Onda da tereddüdolursa ondan sonra tâ
yini esamiye müracaat olunur. Makamı Riyase
tin salâhiyeti işte böyle dereoaıt üzerinedir. Reis 
Bey bir şey buyurdular : Arkadaşlardan birinin 
teklifi üzerine bunun hilafını reye koyamam de
diler. Hayır hilafını da reye koyacaklardır. Çün
kü evvelâ lehte olanların elleri (kalkınca nisap 
görülmüyorsa, yâni ekseriyet, ekseriyeti mutlaka 
şeklinde değilse, el kaldırmıyanların içinde bir 
hayli müstenkif bulunacağı mülâhazasına binaen 
aleyhte bulunanların dahi reyine müracaat etmek 
lâzımgelir. Hattâ Nizamnamenin 97 nci maddesi
nin fıkrai âhiresi şudur : «Reyi işari istimali ha
linde evvelâ lehte, saniyen aleyhte bulunanların 
reylerine müracaat olunduktan sonra tebliğ olu
nur» ki, sarihtir, katidir. 98 nci madde - arz etti
ğim gibi - tâyini esamide zaten şüphe yoktur. Me
sele tavazzuh eder. Binaenaleyh Reis Bey reyi 
işariyle reye müracaat etti, tereddüdeıtt;i, ayağa 
kalkılır. Ondan sonra aleyhte bulunanların reyi
ne müracaat eder, olmadı mı tâyini esamiye mü
racaat eder. 

REİS — Bendeniz cevap vereyim ondan son
ra... 49 rey saydım. Halbuki Meclisin nisabında 
arkadaşlar tereddüdettiler, nıtsalb yoktur dediler. 
Zaruri olarak nisabı anlaım'ak için, yâni tâyini 
esamiyle reye koyacağım. 
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LÛTPl B. (Malatya) — Nisap yoksa müza

kere de yoktur. 
REİS — Nisabı anlamak için tâyini esami za

rureti vardır. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reye müracaattan ziya

de yoklama demektir. 
YASİN B. (Gazianteb) — Müzakere esnasın

da reye vaz'edilirken Makamı Riyaset nisapta te
reddüde düşmez. Demin de arz etmiştim. Ali Sü
ruri Efendi Nizamnameden bahis buyurdular. 
Tâyini esaminin... 

REİS — Mesele nisaptadır, rica ederim, ni
sapta tereddüt vardır, burayı arz ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu tâyini esami nisabı 
anlamak içindir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim Süruri Efendi söylediler. 

REİS — Süruri Efendi sözlerini geri aldılar. 
Bununla vâridolmadığmı söylediler. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bende 
niz diyorum, nisap< hakkında olmasa, Reis reyi 
işariyle bir meselede tereddüdederse der ki, to-
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reddüdöttim, ayağa kalkın! Yine tereddüdederse 
salâhiyeti dâhilinde yine tereddüdettim, ben bu
nu tâyini esamiyle reye koyacağım der; bu Reisin 
hakkıdır. İster nisapla olsun, ister olmasın. Bina
enaleyh tereddüdettim. diyor, tereddüdettim dedi 
mi tâyini esamiyle reye koyabilir. Bundan da sar
fınazar; ikinci bir noktai nazar yoktur, nisap yok
tur dedi mi derhal tâyini esamiyle reye koyabilir. 
(Doğru sesleri) 

REİS — Teklif reddi mutazammındır. Heyeti 
uımumiyesinin reddini kabul edenler beyaz, et-
miyenler kırmızı pusla vereceklerdir. 

(Âra toplandı.) 

REÎS — İstihsali âra hitam bulmuştur. 
Efendim 109 âza reye iştirak etmiştir. 54 âza 

teklifin reddi için beyaz rey vermiştir. 42 âza da 
reddi kabul etmemiştir. 13 te müstenkif vardır. 
Binaenaleyh nisap yoktur. 

Pazartesi günü saat bir de içtima etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,00 

Maliye Vekili Hasan Fehmi Beye itimat reyi veren zevatın esamisi 

Osman B. (Kayseri), Şükrü B. (Bolu), Ha
fız Abdullah Ef. (İzmit), Mustafa B. (Gümüşa-
ne), Alî Fuad Pş. (Ankara), Halil B. (Ertuğ-
ul) , Ragıb B. (Kütahya), Cevad B. (Bolu), İb
rahim B. (Mardin), Ethem Fehmi B. (Menteşe), 
Dr. Adnan B. (İstanbul), Halil İbrahim B. (An
talya), Avni B. (Saruhan), Esad B. (Mardin), 
Naci B. (Elâzi'z), Ali Süruri Ef. (Karahisarı 
Şarki), Bahrî B. (Yozgad), Abdullah Ef. (Si-
mob), Necmeddin B. (Siird), Süleyman Sırrı B. 
(Yozgad), Necati B. (Bursa), Celâleddin B. 
(Trabzon), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Hüse
yin B. (Elâziz), Abdülhalim Çelebi Ef. (Konya), 
Ömer Mümtaz B. (Ankara), Ali B. Karahisarı 
Sahib, Yunus Nâdi B. (İzmir), Rıza B. (Yoz
gad), Hasib B. (Maraş), Ha,cı Şükrü B. (Diyar-
hekir) , İbrahim Süreyya B. (Saruhan), Şevket 
B. Bayezid, Hamdi B. (Diyarbekir), Tahsin B. 
(Aydın), Cevdet B. (Kütahya), Derviş B. (Mar

din), Halil Hulki Ef. (Siird), Mehmed B. (Gü-
müşane), Osman Kadri B. (Muş), Neci'b B. 
(Mardin), İsmet B. (Çorum), Tevfik B. (Van), 
Behçet B. (Kângırı), İsmail Safa B. (Mersin), 
Kâzim Karabekir Pş. (Edirne), Sıddık B. (Ço
rum), Ali Rıza Ef. (Kars), Mehmed Şevket B. 
(Sinob), Fikri Faik B. (Gene), İhsan B. (Cebeli
bereket, Akif B. (Batum), Tevfik B. (Erzincan), 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Hamdi B. (Gene), 
Ömer Lûtfii B. (Karahisarı Sahib), B'ekir Sıdkı 
B. Siverek, Nebil Ef. (Karahisarı Sahih), Diyab 
Ağa (Dersim), Resul B. (Bitlis), Sadullah B. 
(Bitlis), Arif B. (İstanbul), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Esad Ef. (Aydın), Ahmed B. (Yoz
gad), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Sıdkı B. (Ma
latya), Hüseyin Avni B. (Kozan), Abdülgani B. 
(Siverek), Ali Vâsıf B. (Gene), Salih Ef. 
(Siird), Necati Ef. (Lâzıstan), Tevfik B. (Van), 
Neciıb B. (Ertuğrul), Mehmed Ruşen B. (Gü-
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anüşane), Hacı Mehmed Ef. (Bayezid), Hasan 
Ef. (Denizli), Nuri B. (Bolu), Yasin B. (Gazi-
•amteb), Ali Vefa B. (Antalya), Muhiddin B. 
(Elâziz), izzet B. (Tokad), Şeyh Hacı Fevzi Ef. 
(Erzincan), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Rifat 
B. (Kayseri), Haydar Lûtfi B. (içel), Abdülgani 
B. (Muş), Ziya B. (Sivas), Osman Nuri B. (Bur
sa), Tunah Hilmi B. (Bolu), Cavid B. (Kars), 
Arif B. (Bitlis), Hacı Tahir Ef. (İsparta), Mi-
had B. (Mardin), Ali Rıza B. (istanbul), Emin 
B. (Ergani), Derviş B. (Bitlis), Rıza Vamık B. 
(S'inob), Kasım B. (Muş), Atıf Ef. (Ankara), 
Sadık B. (Kırşehir), Hacı Feyzi B. (Elâziz), 
Fahreddin B. (Kars), Hüseyin Avni B. (Erzu
rum), Hacı Mustafa Sabri Ef. (Siird), Maz
lum Ef. (Denizli), Mehmed Vehbi Ef. (Konya), 

İçtimai âti 

1 — Zaptı sabık hulâsası 
2 — Evrakı varide 
istanbul memurinine aidolan Avans Kanunu

nun bir an evvel müzakere edilmesine dair Ma
liye Vekâleti tezkeresi ile istanbul'daki Heyeti 
Mebusanm telgrafı ve Bolu Mebusu Cevad Beyin 
takriri 

Teceddüdü Hilâfet münasebetiyle Zile'den 
mevrut telgraf 

Encümen intihabatına dair tezkere 
Sabık Halife Vahideddin'in menkul ve gayri-
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Feyzi B. (Diyarbekir), Abdülkadir Kemali B. 
(Kastamonu), Tahir B. (Kângırı), Tahsin B. 
(Maraş), Mehmed B. (Ergani), Abdürrahman 
Lâmi Ef. (Gazianteb), Ha.mid B. (Biga), Ha
fız İbrahim Ef. (İsparta), Rifat Ef. (Konya), 
Ahmed Fevzi Ef. (Batum), Mehmed Niyazi B. 
(Eskişehir), Rüstem B. (Oltu), Hüsrev Sami 
B. (Eskişehir), Seyfi Ef. (Kütahya), Ali Saib 
B. (Urfa), Kadri B. (Siird), Dr. Suad B. (Kas
tamonu), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Mus
tafa Fehmi Ef. (Bursa), Hacı Nuri B. (Siird), 
Hacı Ilyas Sami Ef. (Muş), Yahya Galib B. 
(Kırşehir), Rüşdü B. (Maraş), Şeyh Fikri Ef. 
(Gene), Şevki B. (içel), Ahmed Nuri B. (Ba
tum), Rasih Ef. (Antalya), Dr. Refik B. vBa
yezid), Abdullah Ef. (Bolu), Said B. (Kângırı). 

' » • • • 

. ruznamesi 

menkul bilûmum emval ve emlâkinin zaptına dair 
Saruhan Mebusu Avni Beyin teklifi kanunisi 

Nafıa Vekâletinden istizah 

İkinci defa reye konacak mevad 
Mahakimi Fevkalâde Kanununun heyeti umu-

miyesi 
İcra edilecek intihabat 

Divan Riyaset Kâtipliği 

Müzakere edilecek mevad 
Mahakimi Fevkalâde Kanunu 
Nevahi Kanunu 

(Müstenkif 

Nusrat Ef. (Erzurum), Şükrü B. (istanbul), 
ismail B. (Erzurum), Hafız Hamdi B. (Biga), 
Osman B. (Lâzistan), Celâl B. (Gene), Sütey- \ 

olanlar) 

man Necati B. (Erzurum), Hakkı Hami B. (Si-
nob), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Mehmed Şükrü 
B. (Karahisarı Sahib), Cemal Pş. (İsparta). 
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