
İ : 107 20 . 4 . 1341 C : 1 

naenaleyh hükümetten sual ediyorum. Meclisin tatili 
esnasında fevkalâde ahvalde tekmil mesuliyetleri de
ruhte edecekler midir, etmiyecekler midir? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY — Efendim! 
Hükümet kendi mesuliyeti ile ifa edeceği vazaifi bit
tabi ifa eder, kendi salâhiyetinin kifayet etmeyeceği 
mesail için Meclisi Âlinin içtimaini temin etmek Ka
nunu Esasî mucibince daima mümkündür. 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Bir sual daha so
racağım. Mademki vaziyet böyle idi. Mecliste bugün 
tatili faaliyete karar verdi, acaba Dahiliye Vekilinin 
bu vaziyeti Meclise izah etmesi lâzım değil ini idi? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY — Anhyama-
dım Paşam! 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Dört tane tezkere 
getirdiniz. Bu kanunlar fevkalâde vaziyetin devamını 
işrab ediyor. Halbuki Meclis bugünlerde tatil ediyor, 
bu tatili faaliyete dair takrir müzakere edilirken zatı 
âliniz de burada idiniz. Meclis tatili faaliyet etme
den memleketteki bu vaziyeti bir kere daha izah et
mek îâzım değilmi idi? 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY — Memle 
ketteki vaziyet malumdur. Meclisi Âliye muhtelif fır
satlarla arz ve izah edilmiştir. Hükümetin başladığı 
işler temadi ediyor. Tedibat ve tenkil ikmal edilmek 
üzeredir. Ondan sonra yapılacak işler muayyendir. 
Ayrıca izah edilecek bir şey yoktur. Y'apılacak şey, 
başlamış işleri temadi ve ikmaldir. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! Feridun Fikri 
Beyefendi' buradan İstiklâl Mahkemelerinin temdit 
müddetinin esasatı hukukiyeye muvafık olmadığını 
söylediler. Esasatı hukukiyeye nazaran hadisatı haki-
kiyeden tebaüt eden Feridun Fikri Beyefendiye, ken
dilerine pek yakın olan, Ali Fuat Paşa hazretleri 
cevap vermemiş olsalardı buna dair maruzatta bulun
makta geç kalmıyacaktım. Feridun Fikri Beyefendi 
noktai nazarını isbat için buyurdularki «Hadise bit
miştir. Şark için İstiklâl Mahkemesinin devamını ka
bul edelim» fakat bu taraf için hadise bitmiştir diye 
bir noktai nazar izhar ettiler. İşte Ali Fuat Paşa Haz
retlerinin şarkta ve garpta hadisatın nihayet bulmadı
ğını kabul ettiğine dair rnütalââtı Feridun Fikri Bey 
arkadaşıma kâfi bir cevaptır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu manayı çıka
rabilmek için cidden çok yüksek bir zekâ ister. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! Malumu âli
leri, İstiklâl Mahkemeleri Kanununda sarahati kâfiye 
vardır. İstiklâl Mahkemelerinin müddelinin altı ay 
temdidi demek, ilânihaye devamını kabul etmek de

ğildir. Temenni ederiz ki, İstiklâl Mahkemelerinin teş
kilini ve faaliyetini meydana getiren esbabı zaruriye 
bir ay sonra nihayet bulsun. Buna hepimiz kemali hu
lusla iştirak edenlerdeniz. «Hay hay sesleri |,> İstiklal 
Mahkemeleri Kanununda ne zaman, teşkilini icabeden 
eşkâl ve hadisat izale edilirse mahkemelerin de tatili 
faaliyet edeceğine dair sarahat vardır. Bu itibarla Fe
ridun Fikri Beyefendinin izhar ettikleri endişeye ma
hal yoktur. Mahkemenin temdit müddeti için ne su
rede ve ne gibi esbap lâhik olduğu hakkındaki bir sua
le Dahiliye Vekili Cemil Beyefendi kâfi derecede ce
vap vermişlerdir. Teklif edilen şu tezkere İstiklâl Mah
kemesi Kanununa muvafık olması itibariyle Heyeti 
Celilenizi daha fazla tasdi etmeyerek tezkerenin ka
bulünü rica ederim. 

REİS — Tunalı Hilmi Bey buyurunuz! 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sözümden 
vaz geçiyorum. Vakit geçiyor, maddelere geçelim. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! İstik
lâl Mahkemeleri Meclisi Âliye merbuttur. Meclisi Âli
ye merbut olması doîayısiyle eğer mahkemeler böyie 
bir ihtiyaç hissediyorlarsa tabiî kendilerinin teklif et
meleri icabederdi. İstiklâl Mahkemeleri Kanununun 
bir maddesinde: «İstiklâl Mahkemeleri bir ay zarfın
da hulâsai hükümle mesai raporları verirleri» diyor. 
istiklâl Mahkemeleri bir defa bu vazifelerini ifa etme
mişlerdir. Bu vazifelerini ifa etmemek suretiyle de 
Meclisi Âlice vaziyeti ve ellerinde bulunan meşgale
nin mahiyetini ifade etmemişlerdir. İstiklâl Mahkeme
si eğer böyle bir lüzum hissediyorsa doğrudan doğru
ya Meclisi Âliye müracaat etmesi icap ederdi. Hükü
metin bunlara vekâlet edeceğini onların vaziyetleriy-
le kabili telif bulmuyorum. Onun için mademki aslı 
İstiklâl Mahkemesi lüzum göstermiyor ve ihtiyaç his
setmiyorlar, buna hükümetin vekâlet etmesine lüzum 
yoktur. Asıl İstiklâl Mahkemeleri ihtiyacı hissederler
se doğrudan doğruya Meclisi Âliye müracaat ederek 
bu talepte bulunabilirlerdi. O vakit Meclisi Âli tetkik 
eder, lüzum görürse müddetlerini temdit eder ve lü
zum görmezse ona göre noktai nazarında israr eder
di. On'un için teklif yanlış bir mecradan gelmiştir. Bi
naenaleyh İstiklâl Mahkemeleri bu ihtiyacı hissederek 
Meclisi Âliyi haberdar etmemişlerdir. Şu halde temdi
de mahal yoktur. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendim! 
Halis Turgut Bey arkadaşımız bir noktai nazar ifade 
buyurdular. Meclisi Âli tarafından müntehap olan İs 
tiklâl Mahkemesinin doğrudan doğruya Meclisi Âli
den mezuniyet alması lâzım geldiğini dermeyan buyur-


