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SEKSEN DOKUZUNCU İNİKAT 

24 Teşrinievvel 1336 Pazar 

Birinci Celse 

REİS : İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Bey 

KÂTİP : 

REİS — Meclis kuşat edildi. 
Zabtı sabık hulâsası okunacaktır. 

ZABTI SABİK HULASASI 

Seksensekizinci İn'ikat 

23 Teşrinievvel 1336 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 
Hasan Fehmi Beyefendinin riyasetlerinde saat 2,50 

de içtima ederek; Konya isyanı hakkında Dahiliye 
Vekili Dr. Adnan Beyin izahatı, hadise ve Konya Me
busları Musa Kâzım ve Abdülhalim Çelebi Efendiler 
hakkındaki Divanı Harp kararı üzerinde cereyan eden 

müzakeratı müteakip, vakit geçtiği için, celseye niha
yet verildi. 

Reis 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Kütahya 

Haydar 

REİS — Zabtı sabık hulâsası üzerinde söz iste
yen var mı? Zabtı sabık hulâsasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Konya Mebusları Musa Kâzım, Abdülha
lim Çelebi Efendiler ve rüfekası hakkında Divanı 
Harp kâran. 

REİS — Dünkü müzakerenin mabadını ve Çele
bi Efendiye ait meselenin ikmali hususunu, vaktin 
geç olmasına mebni, Heyeti Celileniz müzakereyi 
kâfi görmüş idi. Elde bir kaç takrir vardı, okunma
sına vakit kalmadı, müzakereyi tatil ettik. Dün söz 
alanların, sözleri bakidir. Arzu buyurursanız yeniden 
müzakere açarız. (Hay, hay sesleri) Takriri okuyo
ruz. (Takrir okundu) 

REİS — Müzakere açılmasını arzu edenler lüt
fen el kaldırsın... Müzakere açıldı efendim. (Söz iste
riz sadaları) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Meselenin ehemmiyeti derkârdır. Mesele Çelebi Efen
di meselesi değildir. O noktai nazardan meseleyi hissi
yatla ölçmek doğru değildir. Elimizde mevcut bulu
nan Kanunu Esaside cürmü meşhut halinde tevkifi, 
hatta muhakemeyi emrediyor. Hükümet İcra Vekilleri 
bu noktaya istinaden yapılan muamelenin doğrulu
ğunu iddia ediyor, ki bu doğrudur ve bu böyledir. 
Bendeniz bu noktai nazardan meseleyi Çelebi Efendi 

meselesi olarak düşünmüyorum. Haddi zatında ehem
miyetle ölçüyorum. Bilhassa memleketin mukadderatı
na vazıüiyed oian bu Meclisin deruhde ettiği bu muaz
zam işi sellemehüsselâm tevkif edilmesi ve onların mu
cibi tevkifi olan meseleye Meclisi Âlinizin kanaati mun
zam olmadan vaki olması gibi bir hal bu Meclisin 
infisahından başka önüne yazılacak bir şey kalır, «Bu 
hane kiralıktır.» Yalnız bendeniz her parlamentoda ve 
hatta bizim Meclisi Mebusanımızda bile pek çok 
münakaşatı badi olan ve bir çok tekalifi mucip bu
lunan ve hatta elyevm Meclisi Mebusanın Kanuni 
Esasi Encümeninden çıkmayan ve encümende bulu
nan tekliflerde vardır. O teklifleri okuyayım. (Teklif 
edilen maddei muaddeleyi okudu) 

Ariz ve amik düşünülmüş, takip edilmiş, bilumum 
hukuku esasiyeye girmiştir. Meclislerin masuniyetinin 
temini meselesi, hiyaneti vataniyede bulunan ve mem
leketi fenalığa sevkeden bir âzâ kurtulsun demek de
ğildir. İçimizde bulunan ve o muazzam mesuliyeti 
üzerine alarak vazifeyi ifa etmekte olan ve aynı za
manda memleketi aynı ateşe vermek de isteyen bir 
adamın cezasını, esbabı müşeddide ile azamî cezanın 
verilmesi ve onun ipini mebus arkadaş çekmelidir ve 
ben bu kanaattayım. Lâkin o cürmü irtikâp edip et-
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mediği usulen sabit olup olmadığı munzam olması ve 
yapılan muamelenin kanuni olup olmamasını tetkik 
lâzımdır. Söylemiyorum, bu meselede isnat edilen ve 
elimizde bulunan Kanunu Esasiye istinat ediliyor ki 
böyledir. Fakat bu mesele haddi., zatında müteamel 
olan oniki senelik meşrutiyetimizde Kanunu Esasi
mizin şimdiki okuduğum, bilirsiniz Lütfi Fikri ile Rı
za Nur Beyin tevkifi meselesinde ve netice itibariyle 
bu teamülen şu muaddeli okuduğum şekilde cereyan 
edip durmuştur. Esas kaide bu olduğu halde elimiz
de bulunan Kanunu Esasi ile taarruz ediyor. Elimiz
deki Kanunu Esasi tevkif ve muhakeme edilir, diyor. 
Yalnız bu meseleden ayrı olarak tetkik etmek Kanu
nu Esasi Encümenince, Adliye Encümenince tetkik 
edilerek bir esas, bir kaide vazetmek zarureti karşı
sında bulunuyoruz. Eğer bunu yapmayacak olursak 
yarın herhangi bir surette hoşa gitmeyen ahval ve ih-
tirasat saikasiyle tevkif; hadi bakalım... Hukukunu bu 
kürsüden artık müdafaa etmek imkânı kalmaz ve 
imkân zail olunca memleketin sevku idaresi de iyi 
yayılrriış olamaz. Çünkü meşrutiyetin bugün fevkinde 
halkçılık ve komünistlik düşünülüyorken ve bütün 
hukuku milletin kâffesi verilirken bunun taban taba
na zıddı olan ahkâmda ısrar etmek, zannederim, doğ
ru olmaz. Bendenizin kanaati Çelebi meselesini ayır
mak lâzımdır. Bu meseleyi bu şekilde ayırarak, bu 
meselenin Kanunu Esasi Encümeni ile Adliye Encü
meni tarafından tetkik edilmesi ve bir karar verilmesi 
lâz'mdır. Eğer DU yapılmayacak olursa vaziyetimiz de
diğim gibidir. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Efendiler; 
bu Konya vukuatı yeni bir vukuat değildir. Müsaade 
ederseniz bunun tarihçesini yapayım, bendeniz. 

Konya vukuatı kuvayı milliyenin bidayeti teşek
külünden sonra ufak, ufak başlamıştır. Ferit Paşa 
Hükümeti sükut ettiği zaman Çelebi Efendi Hazret
leri o zaman İtalya mümessili ile muhaberata devam 
etmiş ve bir Selçuki Hükümeti teşkiline teşebbüs et
miştir. Biz bundan haberdar olduktan sonra İstan
bul vukuatı yani istanbul Meclisi Mebusanı tekrar 
Ferit Paşa tarafından iskat edildikten sonra, o za
man burada şu Meclisi Milliyi içtimaa davet eden 
heyetin teşebbüsatına ilk defa Konya muhalefet etmiş
ti ve muhalifler meyanında Çelebi Efendi Hazret 
leri de mevcuttu. Buradan avdet ettikten sonra tek
rar orada mebus intihap edildi. Biz de burada ken
disinin mebusiyetini kabul ve Mevlâna Hazretlerinin 
hafidi oğullarından olduğundan dolayı bu makamı 
muallâya çıkarttık. O bu makamın ehli olmadığını 
harekâtı ile ispat etmiştir. Kanunu Esasinin 48 nci 

maddesinde sarahati tamme mevcuttur. (Gürültüler) 
Müsaade buyurunuz, beyefendi. Sonra Kanunu Esa
sinin diğer maddesinde, cürmü meşhut halinde yaka
landıktan sonra tekrar Meclise gelmesi kabil değil
dir. Cürmü meşhut halinde yakalandığı halde yalnız 
burada azayı kiramın, bir noktada hakkı var. Efendi
ler; biz burada memleketin mukadderatını kurtarmak 
için toplandık. Vali bunu neden tahliye etmiştir? Ta
mik edilecek esbap, nokta budur. Biz memleketin mu
kadderatını kurtarmak için toplandık. Biz memleke
tin istiklâlini kurtarmak neye mütevakkıf ise ve bu 
uğurda icabederse hepimiz kafalarımızı ip altına, kı-
lınç altına atacağız. Yoksa içimizde çürümüş olan uz
vu koparmak veya tekrar ihya etmek derecei saniye 
bir husustur. Burada yalnız düşüneceğimiz bir nok
ta varsa, memleketin istiklâlini kurtarmaktır. Onun 
için tekrar ihyasına çalışmak ciyanettir. (Gürültüleri 
Beyefendi beşerî hayatımızdan korkmamalıyız. Belki 
ben de asılacağım. Onları vekil olarak intihap ettik. 
Bir çok ahfadu evlâdımız, hiyanet işleyen eşhas bi
rer, birer idam edildikleri halde hisabatını terkettik ve 
sual etmiyoruz. Çelebi Efendi için uzun uzadıya idarei 
kelâm etmeye lüzum yoktur. Kanun emrediyor. Hat
ta efendiler; daha bir şey ilâve edeyim ki; Konyalılar 
ikinci bir defa daha valiyi... Konya ahalisi namına 
burada Konya Mebuslarına bir telgraf vardı. Valinin 
mebusluğu ve valiliği cemettiğini beyan ederek bura
da kalsın diyorlar. Çelebi Efendi meselesi, Çelebi 
Efendiyi defedip çıkardı. 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Efendim, Heyeti Ve-
kilenin teklifi Kanunu Esasinin 79 ncu ve 48 nci mad
delerine tamamiyle muvafık ve mutabıktır. Yalnız bu 
bapta düşünülecek bir nokta vardır ki onun tadil ve 
tashihindedir. Zannediyorum, ki bu meselenin mev-
zuubahis olan meseleye katiyen şümulü yoktur. Yal
nız bendeniz burada isnat olunan fiil bir cürüm ol
duğu takdirde bu cürüm hangi nevi ceraimdendir? 
Evvelemirde bu ciheti tetkik etmek lâzım gelir. Bu
nu tetkik ve tahkik ettikten sonra, mercii mahakeme 
tayin olunmak iktiza eder. Muhakeme tamamiyle 
merciinden cereyan etmiş midir, değil midir? îsnat 
edilen cürmün mercii tetkiki, isnat olunan cürüm an
laşıldıktan sonra bu mercii muhakemenin doğruluğu, 
eğriliği tahakkuk eder. Binaenaleyh meydanda henüz 
evrakı hükmiyf yoktur. Bendeniz böyle anlıyorum. 
Evrakın celp ve tetkiki ile anlaşılacaktır. Evvel emir 
de muvafık ise evrakı hükmiyeyi buraya celbedelim 
ve icra kılman muhakemenin mercii aidinde rüyet 
olunup olunmadığı tetkik edilsin. Ondan sonraki mua
melât tamamiyle muvafıktır. Bendeniz elimdeki şu 
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teklifi Kanunu Esasiye tatbikan muvafık görüyorum 
ve Heyeti Vekile bize diyor ki; bunlar bu suretle 
mahkûm olmuşlardır. Binaenaleyh bunların mebus
lukları zail olmak lâzım geliyor. Bizim müzakere ede
ceğimiz yalnız bu cihetten ibaret kalıyor. 

TEVFİK EFENDİ (Kângıfı) — Müzakerenin şu 
suretle devamından anladığım bir mesele ne Çelebi 
Efendi meselesidir, ne mahkeme meselesidir. Mesele 
mebusların her birerlerinin şahsi meselesi ve meşru
tiyet meselesidir. Efendiler, eğer şu kırk sekizinci, 
79 ncu maddeyi bugünkü veçhile kabul edersek Ka
nunu Esaside de mebuslar beyanatında ne bir vadü 
vaide, ne bir ilkaata, ne teşvikata kapılmayarak be
yanatını serbestçe söyler ve sözü keenlemyekûn hük
münde kalır. Ben Heyeti Vekile hakkında da, jandar
ma, polis hakkında da her gördüğümü söyleyeceğim. 
Bu kanun, cürmü meşhut halinde bir mebus yakala
nıp tevkif edilebileceğini hükme bağlamış. Ben bir jan
darma hakkında söz söylesem, iki jandarma bana 
sokakta hakaret etse ve ben de tehevvüren iki tokat 
vursam, yakalanıp tevkif olunurum. Muhakeme olu
rum. Mebusluktan o vakit bana ne vazife kalır? Kür
süde hiçbir vazife kalmaz. Meşrutiyet kökünden bi
ter. Mebusluğun hiç ehemmiyeti kalmaz. Asıl kor
kulan Çelebi meselesi, vesaire değildir. Meşrutiyet ve 
mebusluk meselesidir. Bugün 48 nci maddede, bir me
bus şu ceraimi siyasiycnin ikaı halinde, bir cürmü 
meşhut halinde tutulursa o tevkif olunur. Muhake 
mei Meclisin sülüsan ekseriyetiyle icra olunur, di 
yor. Şimdi 79 ncu maddede ise. cürmü meşhut ha 
linde tutulmayınca tevkif ve muhakeme edilemez, di
yor. Eğer muhakeme sözünü tevkif edilir sözüne 
atfedecek olur isek 48 nci madde kalır. Bir maddenin 
imali ihmalinden evlâdır. 48 nci madde ihmal edile
mez. O suretle pekâlâ tevkif ve muhakeme edilir, di
yor. Hangi cürümden dolayı? Ceraimin cürmü âdisi 
var. Bu tavzih olunmamış, cürmü âdiden dolayı mı 
tevkif olunur? Yukarıda cürmü siyasiyeden dolayı 
Meclisin reyini almak lâzım iken cürmü âdiden do
layı ne için tevkif ve muhakeme olunuyor? Madde
ler beyninde irtibat yoktur. Maddenin tadil ve tas
hihi Heyeti Celilenizin elindedir. Bugün Hükümet şu 
maddeler mantıkınca vazifesini ifa etmiştir. Celebi 
Efendi hakkında maddenin tadili de Heyetin ekse
riyetinin elindedir. Bir takrirle tadil edelim, maddeleri 
tetkik etsinler ve kabul edelim. Meşrutiyette Kanunu 
Esasinin ahkâmı mucibince bizim şahsımızda masun 
kalsın. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Dün gece geç vak 
te kadar devam eden müzakeremizde meselenin lâ-

yıkiyle tefrik edilemediğinden mesele birbirine girift 
olmuştur. Bugüne kadar benim anladığım iki nokta 
var. Biri, mebusların masuniyeti, diğeri yapılan mu
amelelerde doğruluk veya eğrilik olmasıdır. Şimdi 
efendim, masuniyet için 47 nci maddede deniyor ki : 

Madde 47. — Meclisi Umumi âzası rey ve mü 
talâa beyanında muhtar olarak bunlardan hiçbiri bir 
gûna vadü vaid ve talimat kaydı altında bulunamaz 
ve gerek verdiği reylerden ve gerek Meclisin mii-
zakeratı esnasında beyan ettiği mütalâalardan dolayı 
bir veçhile itham olunamaz; meğer ki Meclisin Ni-
zamnamei Dahilisi hilafında hareket etmiş ola. Bu 
takdirde nizamnamei mezkûr hükmünce muamele gö 
rür. (1) 

Burada herkesin aleyhinde söz söyleyebilirim. Fa
kat dışarıya çıktığımda kimsenin aleyhinde buluna 
mam. Maddenin nihayetine bakarsanız, Meclisi Mebu-
san Nizamnamesini dinleyin. Bir defa Tevfik Efendi
nin dediği gibi, bu Kanunu Esasi Encümeninde daha 
fazla tetkik edilir. Kanunu Esasinin bu maddelerini 
tadil ederiz. Bu masuniyet için bir kayıttır. Hükümet 
yaptığı meseleye gelince 48 nci maddede r 

Madde 48. — Meclisi Umumi âzasından birinin 
hiya.net ve Kanunu Esasiyi nakz ve ilgaya tasaddi ve 
irtikâp töhmetlerinden biri ile müttehem olduğuna 
mensup olduğu heyet azayı mevcudesinin sülüsan ek
seriyeti mutlakası ile karar verilir veyahut kanuneı ~ 
hapis ve nefyi mucip bir ceza ile mahkûm olur ise 
âzalık sıfatı zail olur ve bu efalin muhakemesiyle 
mücazatı ait olduğu mahkeme tarafından rüyet ve 
hükmolunur. (2) 

Yani kendi kendine girer. Zaten Dahiliye Vekiii 
zail oldu. Geliyorum dedi. Bazı arkadaşlar dediler 
ki; Konyada îstiklâl Mahkemesi vardır, niçin bunu 
rüyet etmiyor? Halbuki malûmu âliniz İstiklâl Mah
kemesi daha gitmemiş idi. Divanı Harp cezasını ver
di. Fakat bu cezayı hepimiz az gördük. Lâkin bundan 
fazla cezaya lüzum yoktur. Divanı Harp hükmettik
ten sonra yeni mahkeme, sen doğru mu yaptın diye 
mez. Yani bendenizce mesele gayet sakinane düşü 
nülüyor, gayet doğrudur. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Efendim, Kanunu Esasinin 48 nci maddesi bazı fık
ralara ayrılmıştır. Birinci kısmı hiyanetten ve Ka
nunu Esasiyi nakız ve ilgadan bahsediyor, ki Heyeti 
Vekile eğer Konyada hadis olan ve arkadaşlarımızın 
alâkalandığı meselede hiyaneti kastediyorsa hiyaneti 

(7, 2) Maddeler tarafımdan kondu. M. Ünver 
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harbiye ve vataniyeyi şâmildir ve camidir. Sureti ka-
tiyede ithamın Meclisin ekseriyetinin ittihaz edeceği 
itham kararının sülüsânı ekseriyetle olması lâzım ge
liyor. Binaenaleyh, lâzım gelen ceza verilmiştir, de
mek ise, maksadı kanunun sarahatına nazaran, âzalık 
sıfatı zail olmuştur. Bize müracaata hacet yok. Hal
buki bendeniz bir anlaşamamazlık görüyorum. Heyeti 
Vekilede Meclisin memleketteki mevkiini ve Mecli
sin kavanini esasiye ile hukukunu, .azaların hukuku
nu ferden ferda bizim kadar takdir eder, hiç şüphe 
yoktur ve arkadaşlarımız mahkûm olmasın, bunu de 
miyöruz. Biz diyoruz ki, kanun ihlâl kılındığı mem
leketlerde gerek halkın alması, gerekse lütfen veril
mesi şeklinde olsun ahaliye bazı hukuk bahşeder. Bun
lar meyanında hürriyeti şahsiye, masuniyeti zâtiye, 
hürriyeti kelâm vardır. Bunlar, insanın insan olmak 
itibariyle birtakım haklarıdır. Bu haklara tecavüze 
hiç kimsenin salâhiyeti yoktur. Yalnız diğerinin hürri 
yetini takyit ettiği takdirde o hürriyeti şahsiyeye ve 
hürryetin icabına tecavüz edilmiş olur. Çelebi Efendi 
ve refikinin Konyada hadis olan isyana iştirak edip 
etmediği haklarındaki tahkikat evrakının bize gelme 
siyle anlaşılacaktır. Hiyanet mi telâkki edeceğiz.-
Kendilerini itham edeceğiz. Ondan sonra kendilerini 
mahkemeye göndereceğiz. Hangi mahkemeye tevdi 
edilecek, bu da bir meseledir. Divanı Âli midir, mah-
kemei bidayet midir? Bir meseledir. Mamafih bize 
az çok kanaat temin eder. Dün de söylediğim veçhile 
asmazsak biz payidar olamayız ve memleketi muha
faza edemeyiz. Bendenize öyle geliyor ki Konyada bir 
idarei örfiye mevcut değildir. Mevcut ise hiyanet ke
limesiyle alâkadar olan bu meselede arkadaşlarımızın 
ithamı için kanun sarihtir. Hiyanet kelimesinin hiya-
neti vataniyeyede, her şeye de taallûku vardır. Bu 
sarahata nazaran itham ettik diyebilmek için evrakını 
görmek mecburiyetindeyiz. Divanı Harbin bir iki ka
rarını da bir karar olarak kabul etmekte tabiî kendi 
hesabıma mazurum. Evrakının tetkiki şayanı arzu bir 
meseledir. Bir Encümenin elinden çıkmayacak kadar 
ince bir meseledir. Eğer böyle ise ve böyle telâkki 
etmek lâzım geliyorsa âzalık meselesinin izalesi için 
Meclisten rey istihsali lağvolur, kendiliğinden zail olur 
ve Meclisi Âliye arzına lüzum yoktur. Mademki Mec
lisi Âliye arzediliyor, arkadaşlar hiyanet yapmış mı
dır, yapmamış mıdır? Binaenaleyh evrakının buraya 
gelmesinden ve tetkik neticesinde Divanı Harbin ka
rarım görmeden manası olmayan bir şekilde karar 
vermekten ise, şurada sehpasını görmek daha doğru 
olur. Bu kanaattayım, binaenaleyh evrakın gelmesi 
kanaatındayım. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bizi dünden 
beri yoldan çıkaran Çelebi Efendi, millet kendisine 
yüz binlerce lirayı şöylece verip de istirahatını temin 
ettiği ve en yüksek bir mevkie de maddeten getirdiği 
halde, mevkii maddisinin hilafı olarak böyle bir şeye 
iştiraki hepimizde fena bir tesir bırakıyor. Binaen
aleyh zati mesek ile şahsi meseleyi birbirine karıştı
rıyoruz ve içinden çıkamıyoruz. İkinci bir mesele de 
Çelebi Efendinin çelebiliği kendi hakkında sebebi teş
dit, sebebi şiddet olabilir, o da ikinci meseledir. Fa
kat asıl mesele bir mebusun tevkifi meselesidir ve bu
na kanunumuzun müsait olup olmaması meselesidir. 
Elimizdeki kanun sarihtir, hiç şüpheye, tereddüde ma
hal bırakmaz. Kanunu Esasinin 48 nci maddesi bun 
lan tasrih etmiştir ve bu sarahata karşı hiç söyle 
necek söz yoktur. Tevkif eder. Esasen bendenizin en 
ziyade müteessir olduğum nokta bu Meclisin esasiyk 
tevafuk etmemesidir. Bu Mecliste samimiyeti esas 
ittihaz etmeliyiz ve fikri mahsusu bunun hilafı ad-
detmeliyiz. Biz muhakememizi yaparken Çelebi Efen
di gözümüzün önüne dikiliyor. Biz maddeyi karıştırı
yoruz. Binaenaleyh o maddeye göre hiyanetle Ka
nunu Esasiyi nakz veyahut irtikâp töhmetlerinden 
biriyle itham edilecek mebus hakkında Meclisin sü
lüsânı ekseriyeti kararı olmadıkça mebusluk hakkı za
il olmaz ve bu karar verilmedikçe muhakeme icra 
edilemez. Buna bizim meşrutiyetimizde müteaddit su
retle maddi misaller vardır. İşte efendim, 31 Mart ha 
disesinde Berat Mebusu ismail Kemal Ergiri Mebu
su Müfit tahtı mahkemeye alınmak istenmiştir ve 
Meclisten sorulmuştur. Tevkif edilmemiştir. Meclis 
razı olmadığı için verilmemiştir. Orada olzaman mev
cut bulunmuş arkadaşlar vardır. 

Sonra efendiler, 15 cemaziyelahir 1327, 20 hazi
ran 1325 tarihli idarei örfiye kararnamesinden bir fık
rayı okuyorum : İdarei örfiye ilânını müstelzim ah
valden dolayı maznun olanlar her ne rütbede olursa 
olsun iradei seniye istihsal olunmaksızın tahtı muha
kemeye alınırlar. Ancak Ayan ve Mebusanın takip ve 
tevkif ve itham ve muhakemeleri şeraiti hakkında 
Kanunu Esaside muayyen ahkâma halel gelmeyecek
tir. (1) 

Binaenaleyh bu sarih madde karşısında Heyeti 
Vekile hata etmiş ise tamir etmemiz lâzımdır. Etmez
sek Meclis yok demektir. Meclisin mevkii mütezelzil 
olduğu farzedilse Heyeti Vekile de yoktur. Bunlar 
yekdiğerinin lâzımı gayri mufarikidir ve yekdiğerine 

(7) Fıkra tarafımdan eklendi. M. Ünvcr 
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sarılmak mecburiyetindedirler. Hataları elbirliğiyle 
tashih etmezsek ne istiklâl ve ne de hürriyet vardır. 
Meclisi Mebusan münakit iken hiçbir polis hiçbir 
mebusu çağırıp isticvap edememişlerdir. Biz de bu 
Mecliste böyle bir vaziyet alalım. Biz bu Mecliste öyle 
bir vaziyet alarak, memleketin bütün dertlerini de el
birliğiyle dertleşelim ve görelim. Arkadaşlarımızdan 
herhangi birisi böyle fenalığa cüret ederse biz de ha
berdar olmalıyız. Öyle bir arkadaş aramızda varsa 
elbirliğiyle onun kafasını ezmeli, yok böyle olmazsa 
şimdiki vaziyetteki usul takip edilecek olursa burada 
kiler söz söyleyeceklerse ancak bu da memlekette 
anarşiden başka bir netice vermez. 

Efendiler, bu mesele ile alâkası olmak itibariyle 
bilmünasebe arzedeceğim. Konyadan gelenlerden işi
tiyoruz. Orada hâlâ rahmü şefkatle hareket ediliyor 
ve kurtuluyorlar. Bunu da bilhassa Heyeti Vekile-
den rica ederiz. Bu isyana badî olanları, isyanda zi-
methal olanları bilârahim ve şefkat tedip etsinler ki, 
bir daha tekerrür etmesin. Artık bırakmasınlar. Cep
helere göndersinler. Orada gözleri ile görsünler. (Al
kışlar) 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, bu 
mesele hakkında bendeniz de Vehbi Beyin söylediği 
şeyleri not almış idim. Aynı fikirde beyanatta bulu 
nacağım. 48 nci madde mutlaka ceraimi meşhudeyi 
kastediyor. Ceraimi siyasiye hakkındadır. Binaenaleyh 
Konyada vaki olan bu mesele bir cürmü siyasidir. 
cürmü âdi değildir. Kezalik 79 ncu madde ki, He
yeti Vekilenin hattı hareketi buna müstenit olarak 
gösteriliyor. Maddeyi okuyorum : 

Madde 79. — Heyeti Mebusanın müddeti içtima-
iyesinde azadan hiçbiri Heyet tarafından ithama se
bebi kâfi bulunduğuna ekseriyetle karar verilmedikçe 
veyahut bir cünha veya cinayet icra ederken veya 
icrayı müteakip tutulmadıkça tevkif ve muhakeme 
olunamaz. (1) 

Bu madde ceraimi siyasiyeye taallûk etmez. Çün
kü aşağıda, cünha, cinayet, diyor. Ceraimi âdiyediı 
maksat. Binaenaleyh Çelebi Efendi meselesini, tabiî 
şahsi meseleyi mevzuubahsetmek ancak, bir cürüm 
siyasidir. Bu itibarla ancak Meclisi Âlinizin haber
dar edilip kararı alınmak lâzımdır. Bu mesele muh
telif nokatı nazardan tetkik edilmelidir. 

Eğer bu Kanunu Esasi maddelerinin sarahat ve 
şümulünde tereddüt olunursa ne yapılır? tstanbulda-
ki Meclisi Mebusanda Ayanın tefsirine müracaat edi 

(1) Madde tarafımdan eklendi. M. Ünver 

lirdi. Binaenaleyh hakkı tefsir kimindir? Hakkı tef
sir Büyük Millet Meclisinindir. O Büyük Millet Mec
lisidir ki, hukuku padişahiyi, hukuku saltanatı bugün 
niyabeten icra ediyor. Sonra unutmayalım ki, bu mad
deler 93'te yapılmıştır. Biraz acaiptir. Istılâhatı adliye 
ve hukukiye ile bir dereceye kadar yabancı görülür, 
onu da mazur görmelidir. Sonra o vakitki kanunla
rımız tercüme ile yapılırdı ve iyi mütercimler de 
yoktu. Onun için töhmet ve birtakım cürümler var
dır. Sonra teamül meselesine bakacak olursak tea
mülde buyurdukları Müfit ve İsmail Kemal Beylerin 
tevkifleri için müracaat edildiği beyan ediliyor. İs
mail Hakkı Beyin, Hukuku Esasiye kitabında vardır. 
Diğer teamüllere bakacak olursak on iki sene zarfın
da eğer cürmü âdiden dolayı tevkif edilecek olursa o 
başka bir meseledir. Fakat cürmü meşhudu siyasiye-
den dolayı mutlaka o adam tevkif edilmek lâzımdır. 
Çünkü ani olarak mazarratı defedildikten sonra ka
rarı nihaiyi ancak Meclisi Âli verecektir. Meclisi Âli
niz bir çok noktalarda Kanunu Esasiyi tanımamışlar
dır. O Meclisin teşekkülü Kanunu Esasinin tamamiyle 
hilâfındadır. Kanunu Esasi elli bin kişiye bir mebus 
tayin ettiği halde Meclisin teşekkülü malûmdur: Bi
naenaleyh Kanunu Esasî ile bugün Meclisi Âli mu
kayyet değildir. Olsa olsa tefsiren mukayyettir. Hai 
ve zamana göre bunu tefsir olarak kabul edersiniz. 
Nadir Efendi meselesini hatırlarsınız. Nadir Efendi 
buraya mevkufen getirildiği zaman kendisine isnat 
olunan madde bir hiyaneti vataniye meselesidir. Bi
naenaleyh Nadir Efendi hakkında Meclisi Âliniz ka
rar verdi, evrakını tetkik etti. Ortada bir misal var. 

Nihayet üçüncü mesele, Çelebi Efendi, tekrar ar-
zediyorum, şahsı mevzuu bahis değildir. Hakkında is
nat edilen cürüm, Hiyaneti Vataniye Kanununun dai
resi şümulü dahilindedir. Hiyaneti vataniye hakkın
da son söz Meclisi Âlidedir. Bir kerre cürüm, cür
mü meşhut mudur? Cürmü meşhut gayet mühim bir 
maddedir ve bunun mahiyeti tetkikata mütevakkıf
tır. Binaenaleyh evrak mutlaka Meclisi Âlinize gel
melidir ki, cürüm, cürmü meşhut mudur, tetkik im
kânını bulalım. Sonra Hiyaneti Vataniye Kanunu mu
cibince son karar Meclisi Âlinindir. Binaenaleyh tef
sir ve tadil haklarını haiz olan ve Hiyaneti Vataniye 
Kanunu mucibince de o hakkı haiz olan Meclisi Âli
nizin son sözü söylemesi lâzımdır. Yeter ki Meclisi 
Âlinin badema bu gibi şeylerde ihtilâfa düşmemesi 
için bir encümene havale edilmesi elbette lâzımdır. 

HİLMİ BEY (Ankara) — Efendim, hatta zanne
dersem dün akşam bile icra edilen müzakere kâfi-
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dir. Arkadaşların teklifi veçhile bu meselenin .Kanu
nu Esasi Encümenine havalesini teklif ediyorum. 

REİS — Söz alan dört arkadaşımız vardır, mü
zakere kâfi midir? 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Mesele arkadaş
lar tarafından izah edildi. Ben de onları teyit edece
ğim. Hıyanet meselesi, bir cürmü siyasi meselesidir. 
Bu şayanı nazardır, muhakkak böyledir. Zaten hiyaneti 
harbiye ile Divanı Harp tarafından mahkûm edildiğini 
söylediler. Bendeniz bunu hiyaneti vataniye diye iddia 
ediyorum. Hiyaneti harbiye alelade harbe ve cepheye 
aittir. Halbuki hiyaneti vataniyedir. Anadolu Millî Hü
kümeti aleyhindedir, hiyaneti vataniyedir. Doğrudaa 
doğruya bu hükümeti mahv ve ifnaya kastedilmiştir. 
Daha şümullü hiyaneti vataniyedir, bu muhakkaktır. 
Ondan dolayı hiyaneti harbiye ve hiyaneti vataniye 
ceraiminde nefiy ve teb'it cezası yoktur. Cürmün mür-
tekiplerini ve cüretkârlarını nef ü teb'id ile âdeta isti
rahata sevkeder gibi hareket etmek kanunun ruhu ile 
katiyen mütenasip değildir. Bu hiçbir zaman kabi.ı 
edilecek bir mesele değildir, böyle bir madde yoktur. 
Hiyaneti Vataniye Kanununa tevfik edince, demin de 
bir arkadaşımızın dediği gibi, yine evrakın Meclise 
gelmesi lâzımdır. Herhalde mesele esasen bir mebu
sa müteallik olmak itibariyle evlâbittarik bir cür
mü siyasî hakkında karar vermesi ve meselenin hi
yaneti vataniye olduğundan dolayı bu Meclisin mü
dahaleye hakkı vardır. Israrda mahal yoktur. Esa
sen Heyeti Vekile zannediyorum ki, bu şey ika' edil
diği zaman tevkif edilip hükmü verildikten sonra bu 
meseleye agâh olmuş belki Heyeti Vekile bunu daha 
ziyade daha ağır cezalarla tecziye etmek taraftarı idi. 
Fakat bir emri vaki tezahür ve bu emri vakie bir hü-
kûmetçilik zihniyetiyle tesahup etmiş ve musir değil
se, ümit ederimki bunda musir değildir, vali böyle 
bir şey yapmış bu mesele böyle yapılmıştır, diye tel
graf aldıktan sonra bunu telif ve tevfik etmek, Ka
nunu Esasîyî karıştırmak lâzımdır. Zannederim, Hü
kümet olarak da bu ihtiyacı hissetmişlerdir, onun 
için bendeniz ısrar etmeyeceklerinden eminim. 

HAMDİ NAMIK BEY (izmit) — Efendim, me
busların ne gibi ahvalde, ne şerait hakkında tevkif 
edileceği hakkındaki noktai nazarımı arzedeceğim. 
Zaten Vehbi Bey biraderimiz de o yolda söylediler. 
Ben Heyeti Vekile ile anlaşamadığımız bir iki nok
tayı izah etmek istiyorum. Meselâ dün Dahiliye Ve
kili buyurdular ki, bunların cürmü Hiyaneti Harbiye 
Kanununa temas eder. Bu, temas edebilmek için ev
velâ Konya'da bir harp olmak, bir cephe olmak lâ

zım gelir. Düşmana bir casusluk edilmiş olmak lâ
zım gelir. Telgraf tellerini kesmek, ordunun- kuvvetini 
söylemek, bilmem ne yapmak... (Gürültüler) Orada 
düşmanın bulunması lâzımdır. Böyle telâkki etmek lâ
zım. Cephei harpte kendi kuvvetini ecnebi bir hükü
mete, ecnebi bir düşmana söylemek demektir. İhaneti 
harbiye. Sonra, bunların hareketleri doğrudan doğru
ya hiyaneti vataniyedir. Binaenaleyh hiyaneti vatani
ye failleri istiklâl Mahkemelerine verilmiştir. (O da 
burada duruyor sesleri) Bu meseleyi İstiklâl Mahke 
meşine vermek lâzımdır. Ne için gitmedi ve ne içiı 
gönderilmedi? Böyle 48 nci madde ve 79 ncu mad 
deyi ne suretle tefsir ederseniz ediniz, şu noktayı da 
unutmayalım ki 48 nci ve 79 ncu maddelerin tarif 
ettiği mebuslardan değiliz. Yani bu Meclis alelâd? 
bir Meclisi Mebusan değil, bir Meclisi müessesan-
dır. Yani memleketin idaresine bizzat vaziülyeddir. 
İcrai kuvveti haizdir. Binaenaleyh nasıl ki Heyeti 
Vekile icra stfatını haiz ise, biz de o sıfatı haiziz. 
Yarın, yolda bir nazırın da bir polis, bir jandarma ta
rafından tevkif olunacağını kabul ediyor musunuz? 
Yok, katiyen. Yani Heyeti İcraiye, geçen de bilmü-
nasebe arzetmiştim, Meclisi Âlinizin heyeti mecmua
sıdır, Heyeti İcraiye. Halbuki son ilâmında diyor ki, 
Heyeti İcraiye karariyle; Heyeti icraiye Meclisi Âlini
zin heyeti umumiyesi demektir, Meclis namına izafet
le ifayı muamele eden, Heyeti Vekiledir. Binaenaleyh 
böyle mühim bir şeyde bir mebusun tevkifinde, teczi
yesinde, idamında bu Meclisin kararını almak lâzım
dır. Geçen gün Dahiliye Vekili Beyefendi itiraz bu
yurmuşlardı. Bendeniz dedim ki, hatta Refik Şevket 
Beyin bir takriri var idi, Kanunu Esaside bir madde 
var onu okuyacağım. (Okudu) Diyor ki, mülkî, adlî, 
askerî azil ve nasıplardan haberdar olamamakta ve bu 
gibi tayin olunanlarda şahsa münhasır olacaktır. 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Zayıf bir ceza 
ile muamele doğru değildir. Onları doğrudan doğru
ya mahkemei aidesine tevdi edelim ve bu adamları 
idam edelim. Aksi takdirde bunu kabul ettiğimiz tak
dirde, bir mebusun böyle sellemehüsselâm teb'idini, 
tecziyesini kabul ettiğiniz takdirde Kanunu Esasinin 
bize bahşettiği masuniyeti şahsiye mahvolur. Orta
da benim anlayabildiğim iki noktai nazar vardır. 
Efendiler, bendeniz de kanun mensubuyum, bu me
selede arzı malûmata cesaret ederim. Efendim, yalnız 
müzakereye geç iştirak edebildim, arkadaşlarımın bir 
ikisinin mütalâasını dinleyebildim. Bendenizin geldi
ğimden evvel arkadaşlarımın noktai nazarını dinleme
diğimden bir sehiv vukuunda ihtar buyurursunuz. Ma-
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ruzatım işittiğim arkadaşlarımın mütalâasına karşı 
olacaktır. 

Cürmü meşhut halinde bir fiil ika ederken tutu
lursa, bunun Meclisi Âliden lüzumu muhakeme kararı 
istihsaline hacet olmaksızın, ait olduğu mahkemece 
tutulur ve tevkif edilir, diyorlar. Delil istinatgahları 
da iki maddei kanuniye oluyor. Biri 48 nci madde, 
diğeri 79 ncu maddei kanuniyedir. Şimdi şu iki nök-
tai nazardan hangisinin doğru olduğunu anlamak için 
bu iki maddenin ruh ve manasını, manayı hakikisini 
tetkik edeceğiz ve ona göre meseleyi halledeceğiz. 
Bendeniz iptida 79 ncu maddeyi nazarı dikkate ala
cağım. Acaba bu maddei kanuniyeden maksat nedir, 
vazıı kanun mu maddeyi koymakla neyi murad et
miştir? 79 ncu maddede iki fıkra var. Efendiler bi
rinci fıkrayı okuyorum : «Heyeti Mebusânın müddeti 
içtimaiyesinde azadan hiçbiri Heyet tarafından itha
ma sebebi kâfi bulunduğuna ekseriyet karar verilme
dikçe...» İkinci fıkrası «...veyahut bir cünha veya ci
nayet icra ederken veya icrayı müteakip tutulmadık
ça tekif ve muhakeme olunamaz.» Açık ve sarih ola
rak vazıı kanun maksadını anlatıyor. Tevkif ve mu
hakeme olunamaz, tabiriyle sarihan anlaşılıyor. Aza
nın içinden birisi bir cürüm ika ederse Meclisi Me-
busandan o mebus hakkında lüzumu muhakeme kara
rı istihsal edilir. Bu pek sarihtir ve kanuna mensup 
olan arkadaşlarım bunu takdir ederler. (Gürültüler) 
Pek açık mesele, bendeniz kanuna mensubum ve yir
mi sene emeğim vardır. Meclisi Mebusânın hakkı tev
kif ve muhakemesi var mıdır?:. (Vardır sesleri) Yok
tur... Tevkif ve muhakemesinin olmadığı hakkında sa
rahat vardır. O da kırk sekizinci maddenin fıkrai ahi-
resi mucibince Meclisi Mebusan bir mebusa atfolu-
nan töhmetin vücut ve ademî vücudunu tetkik ede
rek onun haysiyetini muhafaza edecek ve binnetice 
tevkif ve muhakeme ait olduğu mahkemeye aittir. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Meclisin ittihaz edeceği karar ithamdır. Bu, ittihamı 
tazammun eder. 

OSMAN NURİ BEY (Devamla) — Şimdi tevkif 
ve muhakemeye memur olan bir mahkeme nasıl bir 
mebusu tevkif edebilir? Tevkif ve muhakemeye salâ-
hiyettar olan bir mebusu ve Heyeti Mebusânın (Mad
deyi okudu) Başka suretle mebusun tevkifi caiz ola
maz diyor. 

Bu husustaki maruzatımı teyit için bir iki misal 
daha arzedeceğim. Eğer vazıı kanunun maksadı şu 
maddeyi vazettiği zamanda muradı her halükârda cür
mü meşhut halinde olsun, sair mevad ve ceraimi adi

ye ve siyasiyeden olsun, muhakemesini, tevkifini mut
laka o mebusun mensup olduğu Meclisi Âlinin tasvi
bine vabeste kılsa idi, bunu murat etse idi «veyahşut» 
tan sonraki fıkrayı koymazdı. Bu maddeyi temin et
mek için vazıı kanun Heyetin hali içtimaında... Mad
deyi aynen okuyorum... Halbuki vazıı kanun böyle 
dememiş «veyahut» kaydiyle tefrik etmiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hepimiz boş kafa ile 
gelmedik. 

OSMAN NURİ BEY (Devamla) — Şüphesiz 
efendim. Kanuna mensup olan arkadaşlarımın müta
lâası zannederim tercih olunur. 

Sonra arkadaşlarımızın bazıları 48 nci maddeye 
istinad ediyorlar. (Gürültüler) Ve diyorlar ki, 48 nci 
maddenin birinci fıkrasında mesele gayet sarihtir. Bir 
mebusun sureti muhakemesi masuniyetinin refi ve iza
lesi neye mütevakkıf olduğu gösterilmiştir. Bendeniz 
demin de arzettiğim gibi, bir maddeyi iyi anlamak için 
o maddenin ruhuna nüfuz etmek lâzımdır. Şimdi o 
maddenin ruhu nedir?.. Bunu anlamalı. Bir mebusun 
usulü muhakemesini, tarzı tevkif ve muhakemesini mi 
anlatmak istiyor bu madde, yoksa bir mebusun ne su
retle mebusiyetinin refü izale edileceğini mi tarif edi
yor?.. Meclisi Mebusan ihanet ve hiyanetten dolayı 
sebep gördüğü zaman mebusiyeti izale ediyor. O me
bus fevkalâde ahvalde, ki 48 nci maddede mezkûrdur, 
nefiy ve hapis cezasiyle mahkûm olduğu takdirde me
busiyetinin zail olacağı hakkında sarahat yoktur. Bi
naenaleyh bu madde hiçbir vakit de bir mebusun 
tevkifi için Meclisi Âliden karar tahsili lüzumunu gös
termez. Maddenin fıkrai ulâsında mevaddı adiyede, 
diye tavsif ettiği hususatın, hiyanet ve irtikâp diye 
telâkkisi lâzım gelmez. Çünkü arzedeceğim hiyanet 
ve irkâp şey diyor. İrtikâp, evet Kanunu Esaside var
dır. Fakat bir maksatla ise bu gibi ahvalde bir me
busun mebusiyetinin refi talep edilir. Tevkifi talep 
edilemiyor. Mebusiyetin reddi hakkındaki tariftir. Bir 
mebus tahtı muhakemeye alınır, demiyor. Bendeniz, 
Beyefendiler bir noktai nazardan nazarı dikkati âlinizi 
celp etmek istiyorum. Malûmu âliniz mebuslarda ade
mi mesuliyet yoktur. Mebuslarda mesuliyet vardır. 
(Gürültüler) Müsaade buyurun efendim, yalnız me
buslar müstesnadırlar. Çünkü bir milletin itimadına 
mazhar olmuşlardır. Şahısların da kuvvei icraiye ve 
teşriiye içtima etmiştir. Onlara taarruz, millete taar
ruz demektir. Vazıı kanun bu noktayı izah etmiştir ve 
bir mebusun garaza ve iftiraya kurban olmaması için 
bir mebus mevaddı adiyede cürmü meşhut halinde 
olduğu gibi muhakeme ve tevkif olunur. Bir tahtı 
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mevkufiyette kaldıktan sonra onun mevkuf olduğu I 
müddet zarfında haysiyetinin tezelzül ettiğinde şüphe 
yoktur. Tahliyesi o tezelzül eden bir kuvveti telâfi I 
edemez. O haysiyetin bir daha iadesi kabil olamaz. I 
tşte vazıı kanun bir mebusu kurban etmemek için I 
mebusu bu gibi tedbiri vazetmiştir. Cürmü meşhut I 
böyle değildir. Meselâ şu Meclisin önünde herhangi I 
bir mebusun adam öldürdüğünü görürseniz o mebus j 
hakkında Meclisin tevkif lüzumuna veyahut tahtı mu- I 
hakemeye almak lüzumuna kadar karara intizar mec- I 
buriyetinde miyiz? Bunu kabul ederseniz tevkif ve 
muhakeme kaydını mvaddı adiyede kabul etmiş olur- I 
sunuz. Efendiler, bu sarihtir. Ben anlayamıyorum, ya
hut anlatamıyorum. (O ceraimi âdiye sesleri) Sarahat i 
karşısında delâlete itibar olunmaz. Binaenaleyh Hü- I 
kûmetin yaptığı pek doğrudur. Yalnız bir şart ile, I 
idarei örfiye ilân olunmuş ise, idarei örfiye karama- I 
mesi mucibince merciinde olmuş olur. Bu nazarı dik- I 
kate alındığı takdirde deminden nazarı dikkate alınan I 
idarei örfiye hakkında cevapsız kalan şimdiye kadar I 
hiçbir arkadaş tarafından cevap verilmeyeni idarei ör- I 
fiye kararnamesi mucibince tahtı muhakemeye alınır. I 

HAYDAR BEY (Kütahya) — Efendim, bendeniz 
49 ncu ve 47 nci maddeler hakkında çok söz söylen
diği için bunun hakkında söz söylemeyeceğim. Ayan I 
ne suretle tefsir ederse etsin. Müfit ve İsmail Kemal I 
Beylerin tevkifleri Meclisi Mebusandan istendiği hal- I 
de tasvip edilmemiştir. I 

Vehbi Beyin beyanatına cevap vereceğim. Vehbi 
Bey bir madde okudu, idarei örfiye ilânını müstelzim I 
olan ahvalden dolayı maznun olanlar herhangi rütbe ve I 
ve memuriyette bulunursa bulunsun iradei seniye is- I 
tihsaline hacet kalmaksızın... Ayan, mebusan müstes- I 
nadir. Bir misal de gösterdiler. Herhangi rütbede 
bulunursa bulunsun ait olduğu mahkemelerinde mu- I 
hakeme edilir. Bu maddenin mazbata muharriri ben-
denizim. Bu madde bir değil ikidir. 31 mart hadisesi I 
üzerine teşekkül etmiş olan divanı harpler bu iki mad- I 
deyi Askerî Kanunun 48 nci maddesine zeyledilsin di- I 
ye getirmişlerdi. Encümen tetkik etti. Baktık ki; 48 nci I 
madde ile birinic maddenin hiç münasebeti yok idi. I 
Çünkü birinci madde usulü muhakemeye taallûk edi
yordu. Herhangi rütbe ve mevkide olursa olsun iradei I 
Seniye istihsaline hacet olmaksızın, maddesi kondu. 
Bunu Askerî Ceza Kanununun birinci maddesine zeyl I 
yaptı. Meclisi Mebusan Heyeti Umumiyesine indi, es- I 
babı mucibesiyle beraber encümeni adliyeye havale I 
edildi. Encümeni Adliye itiraz etti. Dedi ki, isminden I 
dahi anlaşıldığı üzere idarei örfiye kararnamesi Mec- [ 

lisi Mebusanca kabul edilmemiş bir lâyihadır. Yani 
efendiler, idarei örfiye kararnamesi henüz Mebusanca 
tasdik edilmemiş kararname halindedir, kanun değil
dir. Kararname; Hükümetçe tanzim olunur, iradei se-
niyeye iktiran eder. Meclisi Mebusan içtima ettiği 
takdirde mevkii müzakereye vazedilir ve Meclisin 
tasdikine kadar bu, kararnamedir. Meclisi Mebusa-
nm tasdikından geçen, kanundur. İdarei örfiye karar
namesi henüz kararnamedir. Encümeni Adliyenin bu 
baptaki mütalâasını Heyeti Umumiye muvafık gördü. 
Birinci maddenin iki bendini de 48 nci maddeye zey-
lederek Ayana gönderdi. Ayan; mazbata muharrirleri
nin Heyeti Umumiyesinin sebki mütalâa ve nazariyet 
ve müdafaat ve itirazatını nazarı dikkate almayarak, 
yapmayarak idarei örfiye kararnamesine zeyl yaptı. 
Tekrar Mebusana geldi. Meclisi Mebusan Ayanın ta
dilini kabul etti. İşte efendiler, Vehbi Beyin buyur
dukları kararname, bu suretle Meclisi Milliden çıktı. 
Onda Ayan ve mebusan istisnası var. Evet Ayan ve 
Mebusan cürmü meşhut olmamak şartiyle, yoksa 
cürmü meşhut ise Hükümetin, Heyeti Vekilenin yap
mış olduğu muamele doğrudur. Cürmü meşhut ha
linde ise hem muhakeme edilir ve hem de tahtı tev
kife alınır. Ayan ve Mebusan müstesnadır. Ne şart
la?.. Cürmü siyasi olmamak şartiyle... Sonra efendi
ler, bendeniz bu meselyi büsbütün kestireceğim, bir 
madde okuyacağım, size. 

Madde 113. — Mülkün bir cihetinde ihtilâl zuhur 
edeceğini müeyyit âsâr ve emarat görüldüğü halde 
Hükümeti Seniyenin o mahalle mahsus olmak üzere 
muvakkaten (idarei Örfiye) ilânına hakkı vardır, (ida
rei Örfiye) kavanin ve nizamatı mülkiyenin muvak
katen tatilinden ibaret olup (İdarei Örfiye) tahtında 
bulunan mahallin sureti idaresi nizamı mahsus ile 
tayin olunacaktır. Hükümetin emniyeti ihlâl ettikleri 
zabıtanın tahkikatı mevsukası üzerine sabit olanların 
memaliki mahsurai şahaneden ihraç ve teb'id etmek 
münhasıran Zatı Hazreti Padişahinin yeddi iktida-
rındadır. (1) 

İdarei örfiye kavanin ve nizamatı mülkiyenin mu
vakkaten tadilinden ibarettir. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Karesi 
Mebusu Vehbi Bey biraderimiz tafsilâtı lâzime verdi. 
Yalnız bir ciheti nakıs bıraktı. 

Şimdi mebusların, parlamento azalarının masuni
yeti gerek hukuku esasiye kitapları nazariyatı ve ge
rekse bizim hukuku esasiye hadisei fiiliyesini ispat et-

(1) Madde tarafımdan eklendi. M. Ünver 
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niştir. Şöyle ki; Parlamento azalarının Meclis da-
ıilinde masuniyetlerinden maada Meclis haricinde 
nasuniyetleri olduğunu, fakat masuniyet bir müddete 
Tiuallâk olup bir müddeti muvakkate içindir. Yani 
zaman muvakkat olup bu masuniyeti kamilen ref et
miyor. Muvakkaten tatil eder. 

BİR MEBUS — Bu şahıs meselesi değil, mebus 
meselesi değil, mebusların masuniyeti demek. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Devamla) — Bu
raya gelir söylersiniz. Müddeti içtima esnasında ne 
idarei örfiyeye ve ne de mahakimi nizamiyeye tabi 
değildir. Hukuku esasiye ve nazariye kitapları bunu 

söylüyor. Yalnız idarei örfiye nizamnamesine tezyil edi
len iki madde var. Şöyle ki; Divanı harp tarafından 
takip ve tevkifi icabeden bir mebusun usulen evvel 
emirde Meclisi Mebusanın ekseriyeti ârâ kararını is
tihsal etmek lâzimeden olduğunu kanun natıktır. Ke-
zalik 31 mart hadisesinde zimethal olmakla maznun 
olan Ergiri Mebusu Müfit, Berat Mebusu İsmail Ke
mal Beyler hakkında takibatı kanuniye icrası için 
ilk senei içtimaiye esnasında Meclisi Mebusandan is
tizanı keyfiyet olunmuştu. Hadisei asliyei siyasiye bu
nu gösteriyor. Yalnız kalıyor ki aynı nakarat. Heyeti 
Vekile diyor ki, bu cürüm, cürmü meşhuttur. Cürmü 
meşhut halinde mebuslar ahkâmı umumiyeye tabidir. 
Masuniyet yoktur. Yani mebuslar cürmü meşhut ha
linde yakalanmış ise, cürmü meşhut-halinde yakala
nan mebuslara hiçbir imtiyaz ve masuniyet yoktur. 
Binaenaleyh tevkif meselesi doğrudur, diyor. Acaba 
cürmü meşhut halinde yakalanmış, adam mı öldür
müş? Eğer cürmü meşhut halinde yakalanmış ise ma
suniyeti muvakkatesi zail olup kavait ve ahkâmı umu
miye cari olacağı 79 ncu maddenin fıkrai ahiresi kay-
dinden anlaşıldığı, Babanzade İsmail Hakkı Beyefen
dinin kitaplarında masturdur ve sarihtir. Eğer cür
mü meşhut ise kâfidir. 

Dr. ADNAN BEY (Dahiliye Vekâleti Vekili) (İs
tanbul) — Efendim, dün de arzetmiştim. Bu mesele 
de Heyeti Vekile 79 ncu maddeye istinat ediyor ve 
bunda musirdir. Mesele cürmü meşhut halindedir. 
Cürmü mütevali, cürmü mütemadi halinde mütevali 
ve temadi ediyor cürüm. Sonra bunun hakkındaki 
Divanı Harbin hükmünü okursam daha ziyade tatmin 
olacaksınız. Okuyorum efendim; «Usatın şehre duhulle
rini müteakip onlara asker cemi noktai nazarından 
yardım hususunda milletlerini kiliseye davet ettikleri 
haber verilen Rum Metropoliti Perolopolos, usata 

biliştirâk... Herhalde idare ve Hükümetin Delibaşıya 
intikal ettiğinden bahisle mülhakata tebliğ ye tamimi 
cihetlerinin tezekkürü hakkında aynı vakanın izalesine 
kadar hazır bulunmaları ve anların kuvvei mütefekki
re azalığını deruhte ettiklerine hiç şüphe olmayan Kâ
zım Hüsnü, Çelebi ve Jandarma Alay Kumandanı 
Hakkı Beylerin, mebusu sabık Mehmet Emin ve rü-
fekasının burada kalmaları caiz görülemediğinden Er-
zuruma tebitlerine müttefikan karar vermiştir.» 

Cürüm meydanda. Tahakkuk eden bir şey varsa 
bu, efendiler... 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 48 nci mad
denin fıkrai ulâsı mucibi âzalık sıfatının zail olaca
ğını beyan buyurdunuz. Âzalık sıfatı da zail olmuş
tur. Çünkü nefyile mahkûm olmuştur. Çünkü nefyi 
ile âzalık sakıt olmaz. O ait olduğu mahkeme tarafın
dan muhakeme edilir. Onu teyit ediyor. 48 nci mad
de sarihtir. 79 ncu maddede ise «bir cünha veya 
cinayet icra ederken» diyor ve bu da o suretle ya
kalanmıştır. Sonra maddenin sonunda, mefhumu mu
halifi ile «tevkif ve muhakeme edilir» deniyor. Tev
kif ve muhakeme de edilmiştir. Sonra yine 48 nci mad
dede : «Meclisi Umumi âzasından birinin hiyanet ve 
Kanunu Esasiyi nakz ve ilgaya tasaddi ve irtikâp töh
metlerinden biri ile müttehem olduğuna mensup ol
duğu heyet azayı mevcudesinin sülüsan ekseriyeti 
mutlakası ile karar verilir veyahut kanunen hapis ve 
nefyi mucip bir ceza ile mahkûm olur ise âzalık sıfatı 
zail olur ve bu efalin muhakemesiyle mücazatı ait 
olduğu mahkeme tarafından rüyet ve hükmolunur.» 
deniyor, ki bu vaziyette bunda hiç tereddüde lüzum 
yoktur. Arkadaşlarımızın izah ettikleri doğrudur. Ma
mafih Heyeti Âliye bu derece masuniyeti kâfi gör
mezse diğer maddeler yazar. Tebdil ve tadil eder. 
Yalnız Heyeti Vekile bu maddelere istinat ediyor. 

REİS — Efendim, kifayet takrirlerini okuyorum. 
(Kifayeti müzakere takriri okundu) 
REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal

dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

(Karahisari Sahip Mebusu Mehmet Şükrü Beyin 
mevzuun Kanunu Esasi ve Adliye Encümenlerine ha
valesine dair takriri okundu) 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Kanunu Esasi ve Adliye encümenleri
ne gitti. 

On dakika teneffüs. 
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İKİNCİ CELSE 

REİS : İkinci Reis Vekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : 

REİS — Celse açılmıştır. Müzakerata devam edi- yaruz. 

2. — Adana'nm Fransız kuvvetlerinden tahliyesi. 

BİR MEBUS BEY — islâhiye'de, Osmaniye'de 
ve Adana'nm diğer aksamında, Adana'yı düşman tah
liye ediyor, umuru adliye ve maliyesini Türklere tes
lim ediyor, şeklinde bir şayia mesmuumuz oldu. Bu, 
ne dereceye kadar doğrudur? 

Sonra bir taraftan da bize taallûku cihetiyle Ma-
raş'ta... 

HAStP BEY (Maraş) — Efendim, Adana me
selesi hakkında bir şeyler deveran ediyor; Adana'yı 
düşman tahliye ediyor, diyorlar. Ne suretle tahliye 
olunduğuna dair resmen bir havadis yok mudur? 
Adana ne suretle tahliye edilmiştir? Bu bapta iza
hat verilmelidir. Adana'nm tahliye edildiğine dair 
olan rivayetin doğru olup olmadığını makamı aidi
nin izah etmesi için bir takrir takdim tmiştim. 
Takrir bulunamamış. Mamafih cevap lütuf buyurur
larsa teşekkür ederim. 

Dr. ADNAN BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Adana'nm tahliyesine ve ne suretle tahliye edildiğine 
dair resmen bir havadis yoktur. Adana tahliye edil
memiştir. Bilâkis oralarda bugünlerde harekâtı harbi
ye vardır, Adana tahliye edilmiş değildir. 

Adana Mebusu Muhtar Bey hakkında bazı hava
disler işitiyorum. Bu sırf düşmanın propagandasıdır. 
Bu gibi havadislerin cephelere sui tesiri vardır. Düş
man bugünlerde harekâtını şiddetlendirmiştir. Ne için 
kan dökelim, zaten memleketi tahliye edeceğim, diye 
de beyannameler atıyor, memleketlerinize, yurdunuza 
gidiniz, oturunuz diye, tayyarelerle böyle kâğıtlar atı
yor. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Beyefendi Haçın 
nasıldır. 

Dr. ADNAN BEY (Devamla) — Haçin Kuvvei 
Milliye tarafından sukut ettirilmiştir. Haçin tamamen 
elimizdedir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bendeniz cel-
sei hafiyeden bilistifade bazı maruzata bulunacağım. 

İstanbul'da yeni bir hükümetin teessüsünden bah
sediliyor. Bendeniz bu meseleyi gayet tehlikeli gö
rüyorum. Ajans ve gazeteler de mütemadiyen ve lü
zumundan fazla olarak bu mesele ile mütevegil bu
lunuyor. Bu işin ehemmiyetini ve tehlikesini Hükümet 
nazarı dikkate alarak hareket etse veya hususî nok-
tai nazarını daha açık, daha bariz söylese iyi olur. 
Dün ajans bu hususta bir şeyler yazıyordu. Belediye 
kapularına asılıp böyle havadislerin ilânı da muvafık 
değildir. Hükümet bariz bir şekilde buranın noktai 
nazarını Anadoluya tebliğ ve ilân etmelidir kanaatın-
dayım. 

İkincisi; Karadeniz sahili ve cenup sevahili henüz 
açıktır. Oralarda teşkilât yok. Bu vaziyette de fevka
lâde müteyakkız davranmamız lâzımdır. Şimdiki halde 
bir şey yapamazlar, fakat bu da İngilizlerin bir tuza
ğıdır, bendenizin kanaatına nazaran. Şimdiden zehir 
atacaklar oralara ve diyecekler ki biz memleketin en 
namuslu adamlarını, simalarını iş başına getirdik. Ana
dolu hükümeti, Ankara serserileri sizi dinlemiyorlar, 
kendi menafii şahsiyelerini düşünüyorlar diye propa
ganda yapacaklar ve bu fena bir iz bırakacaktır. Hü
kümetin nazarı dikkatini celbederim. 

Bu ikinci celsenin bas ve sonunun noksan olduğu 
anlaşılıyor. 
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REİS : İkinci Reis 

REİS — Celseyi kuşat ediyorum. 

BİR MEBUS — Reis Bey, Kâzım Hüsnü ve rü-
f ekasının evrakları ne olacak? 

REİS — Kâzım Hüsnü ve rüfekasının evraklarım 
encümen celbedip de tetkik edecek değil mi? Mukte-
zası ne ise onu yapacak, Kanunu Esasi ve Adliye en 
cümenlerine gönderilmiştir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Dahiliye Vekilinin burada okumuş olduğu Divanı 
Harp kararı mesmuu âliniz oldu. Karar, kararı idarî 
mahiyettedir. Çünkü müebbet, muvakkat nefiler var
dır. Binaenaleyh bu muvakkat mıdır, müebbet mi
dir? Cürmü kavanini mevzuadan hangisine istinat 
ediyor? Bu tasrih edilmiş. Bunların şimdilik burada 
bulunmaması mahzurdan salimdir. Çünkü bu hüküm 
bir hâkim kararı değildir ve ortada da bir hüküm 
yoktur. Mademki ortada bir hüküm yoktur; şimdi iki 
mesele vardır. Bunun ikisi de Kanunu Esasi ve Adli
ye Encümeninde halledilmesi lâzımdır. Hem bu me
selenin ve hem de (48 ve 79) ncu maddeler, ki birtakım 
sui tefsirata uğruyor ve sui tefsirata uğradığı için şek
li muaddelini demin okumuştum. Sui tefsirata mahal 
kalmayacak surette onların şekillerini tespit ederek 
ve diğer arkadaşların da evraklarını tetkik ederek lâ
zım gelen muameleyi bir an evvel ifa etmelidir. 

ATIF BEY (Bayazıt) — Reis Bey, takrirler okun
sun ne olduğunu bilmiyoruz. 

REİS —: Efendim, meselenin esâsını encümene 
verdikten sonra encümen, havale olunan takrirlerle 
mukayyet olmadığı gibi resen istediği şekil ve suret
te tespite salâhiyettardır ve bu takrirleri Heyeti Ce-
lilenizin tensibiyle tamamen tevdi ediyoruz. (Okun
sun sodaları) 

Okunmasını kabul edenler, lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmedi. Evrak takımiyle encümene verildi. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Giden mesele nedir?.. 
İzah olunsun. 

REİS — Mesele, heyeti umumiyesiyle encümene 
tevdi edilmiştir. Encümenden geldikten sonra esası 
yine Meclisi Âlinize arzolunacaktır. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Şükrü Efen
dinin takriri okunsun. 

REİS — Celsei aleniyeye aittir. O zaman okunur. 

L) CELSE 

i Vehbi Efendi Hazretleri 

NEBÎL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Zabta Kâ
zım Hüsnü Beyin evrakı derç olunsun. 

3. — Mebusluğa intihap olunanlardan henüz va
zifeye mübaşeret etmeyenler hakkında karar ittihazı. 

REİS — Efendim, hafî müzakeremizde bir iki 
mesele vardır. Meclisi Âlinize ait olanları arzedeyim. 

Bundan 15 gün evvel hafî müzakeremizde Divanı 
Riyasetten Heyeti Celilenize bir cetvel arzedilmişti. 
Bu cetvelde bidayeti intihapta buraya gelmeyip me
zuniyet istemeyen zevatın müstafi addedilip edilme
yeceği hakkında müzakerat cereyan etti ve kararını da 
verdi. Müstafi addettiğini beyan etti. Divanı Riyaset
ten gönderilen defterde ismi bulunmayıp, iki zat hak
kında rüfeka tarafından verilen bir takrir Heyeti Ce-
lilenizce tasvip edilerek müstafi addolundu. Bu zevat 
da Ergani mebusları Kadri ve Reşit Beylerdir. Sivas 
Valisi Reşit, buna müteallik zaten evvelce orada bazı 
vazaifle hizmette bulundukları hakkında muhabere 
mevcut olduğu için Divanı Riyaset onları müstafi 
addolunanlar meyanında addetmemişti. Müzakere es
nasında verilen bir takrir üzerine müstafi saymış, şim
di evrakını okutturacağım bu rüfeka da yolda imiş
ler, Sıvasa gelmişlerdir. Sivas Valisi Reşit Paşanın 
iki telgrafı vardır. Bir de şifresi vardır. Okunacaktır. 

(Telgraflar okundu) 

REİS — Çünkü Divan bu telgraflar üzerine He
yeti Celilenize arzı malûmat etmeksizin, geri dönsün
ler, demek istemedi. Heyeti Celilenin vereceği karar 
üzerine muamele yapacaktır. 

Şifreli telgraf da buradadır, okunsun. 
(Şifreli telgraf okundu) 

REİS — Şimdi mesele anlaşıldı. Bu zevat hakkın
da valinin verdiği telgraaf resen cevap yazmadık. 
Paşa Hazretleri Meclisi Âlinin nazarı tasvibine arzını 
tensip ettiler. Bunun için bu celsei hafiyede Rüştü ve 
Kadri beyler hakkında bir karar ittihaz etmeli. (Gü
rültüler) 

Söz Mustafa Beyindir. 

MUSTAFA BEY (Dersim) — Efendüer, Ergani 
namına intihap edilen mebus arkadaşlarımızdan bazı
ları ispatı vücut etmiştir. Hakkı Bey, Sırrı Bey, Meh
met Emin Bey, Nüzhet Dede Büyük Millet Meclisi 
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namına intihap edilmiş, elyevm burada mevcutturlar. 
Şimdi esamileri zikredilen efendiler ise 17 şubatta is
tanbul Mebusluğuna intihap edilmişlerdir. Ergani na
mına İstanbul Meclisi Mebusanına intihap olunan bu 
arkadaşlarla temas tesis ettim. Bendeniz Siverekten 
gelirken Ergani'ye uğradım. Orada dört sene memuri
yetim vardır, epeyce bir malûmat topladım. Kadri 
Efendiye dedim ki ne için gelmiyorsunuz, Büyük 
Millet Meclisi açılmıştır. Efendim, vaziyet belli de
ğildir, onun için. Vaziyet taayyün etsin ondan sonra 
giderim dedi. Bugün Millet Meclisine intihap olunan 
beş mebus kahramane her bir fedakârlığı kabul ile 
geliyor da bunlar niçin gelmiyorlar? İntihap olunan 
bir iki efendi şimdiye kadar neden gelmiyorlar? Eğer 
bunlar Istanbulda olsalardı, îstanbuldaki mebuslar fi
rar suretiyle buraya gelip can atıyor, bir hizmette ça
lışıyorlar. Bunların hiçbir şeyle alâkası yok, neden 
bunlar gelmiyor? Hiç de korkuları yok. Mademki 
biz burada toplanmışız ve bunları nazarı itibare ala
cağız, mademki Ergani'den beş mebus intihap edi
lerek ispatı vücut etmiş. Bunların gelmesine lüzum 
yok. 

RASİM BEY (Sivas) — Bunlar pek zinüfuz adam
lardır, herhalde gelmeleri lâzım, gelmelerine tarafta
rım. İkinci bir isyan, ihtilâl vukuunda sevkedeceği-
miz asker tedarik ederler. Bunları düşünmek lâzım
dır. 

MUSTAFA EFENDİ (Ergani) — Efendim, bu 
adamların nüfuzundan bahsetmek gerçi siyaseten lâ
zım ise- de mebus olmak için pek doğru değildir. 
Bunların buraya gelmesinden siz neden kuşkulanıyor 
sunuz? Efendiler, onların nüfuzları sayesinde bu 
adamlar Meclisi Mebusanı Osmani için, İstanbul 
Meclisi için intihap olunmuşlar, Meclisin feshiyle, 
işgal dolayısiyle gelememişlerdir. Orada, burada bu
lunmadan ziyade bir vazifei vataniye var. Emniyet, 
itimadını teslim ettiğimiz vali de bu vazifei vataniye-
de bulunsunlar diyor. Sonra Meclisi Milliye iltihak ve 
ademî iltihak mutlak değildir. Ademî iltihakı bir za
ruret ve bir mecburiyetten dolayı ise o zaruret ve 
mecburiyeti kabul etmelidir. Onu bir vali söylüyor. 
Sonra bu adamların orada durmasından buraya gel
mesi enfa ise siyaseten herhalde gelmelidirler. 

MUSTAFA BEY (Dersim) — Beyler, bendeniz bu 
Ergani mebuslarının ne büyük adam olduklarını bil
miyorum. Yalnız buraya gelen mebuslar bir sıkıya 
düştüler mi, farzedelim, Arapkir kaymakamı gibi, şöy
le yaptım, böyle yaptım diyorlar. Bunlar da Sivas'a 
geliyorlar, biz Dersim mebusu bulunuyoruz. Gelen 

mebuslar bir sıkıya düştüler mi, Dersim'i ortaya atı
yorlar. Katiyen bir hizmet görmemiştir. 

MEHMET EMİN BEY (Ergani) — Bendeniz hem 
Müdafaai Milliye Reisi, hem de Belediye Reisi idim. 
Buradan verilen emirler için elden geldiği kadar ça
lıştım, sayü gayret ettiğim halde bu adamlar ayak 
vurdular. Katiyen taallûk etmemiştir, lntihablar yapıl
dı. Kadri ve Rüştü Efendi İstanbul'a mebus tayin edil
di. Ha gidecek, ha gidecekler ümit ettiler ki, baka
lım Büyük Millet Meclisi olaack mı ve bu cemiyetin 
atisi ne olacaktır? 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — Bu adamlar 
şimdi okunan telgraftaki gibi hakikaten zinüfuz adam
lar mıdır? 

MEHMET EMİN BEY (Devamla) — Hayır bir 
şey yapamazlar. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Efendiler, Sivas 
Valisinin işaratında bu zatların Kürdistanda nüfuzu 
olduğundan bahisle kabullerini rica ediyor. Bunların 
nüfuzlariyle Kürdistan idare olunmuyor. Orada bir 
nüfuzları carî değil. Dersimdeki nüfuzlarından bah-
solunuyor. Bunun da aslı yoktur. Palulu bir zat ne 
kadar yüksek seviyede, yahut yüksek bir mevkide 
olursa olsun bir tesir yapamaz. Binaenaleyh Dersim
de öyle gidecek, hizmet edecek yoktur. Ancak bende
niz orada en ziyade Rüştü Beyi tanırım. Palulu İb
rahim Beyin kardeşi olmak itibariyle Sivas'a kadar 
mademki gelmişlerdir, rica ederim iade edilmesin. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Fimabat 
İstanbul mebuslarını kabul etmeyiz. (Gürültüler) Ma-
muretülaziz valisi olmak sıfatiyle arzediyorum. Bun
ların Dersim'de hiç nüfuzları yoktur. Ne bunların bir 
nüfuzu var, ne de Dersim'de tesirleri vardır. (Reye şa
ddan) Bunlar müstafi diyerek bir karar verdik. Bu
nu Heyeti Celilenize, tenvir için arz ediyorum. 

REİS — Bu mesele hakkında söz alan daha bir 
çok arkadaş var. (Kâfi, kâfi sesleri) 

Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Mü
zakere kâfi görüldü. 

HAMDİ BEY (İzmit) — Bunlar gibi yine Eğin 
Kaymakamı Fikri Bey, altı ay geçti gelmedi. Heyeti-
Celileniz geçen gün bunları müstafi addetmiştir. 

Valinin işarı, şifre ile tekidi, üzerine Divanı Riya
set yahut Makamı Riyaset resen cevap vermeyi mu
vafık görmeyerek Heyeti Celilenize arzetmiş ve hafî 
müzakerede bunlar hakkında bir karar verilmişti. Es
ki kararı isterse tashih edersiniz. Bu Heyeti Celiteni-
ze aittir. 
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Eski kararın tashihini kabul edenler, lütfen el kal
dırsın... Eski karar mucibince ademî kabulleri karar
laştırıldı. 

Urfa Mebusu Pozan Bey hakkında aynı işaratta 
bulunuluyor. Fakat Pozan Bey evvelce Meclise bir işa
ratta bulunmadığından Divanı Riyasetten müstafi ad
dedilip edilemeyeceği hakkında defterde ismi vardı. 
Yani takrir üzerine değil, müstafi addedilenlerdir, va
li bunun için de yazıyor. Lüzum görüyor musunuz?.. 
(Hayır senleri) 

RAGİP BEY (Kütahya) —- Nasıl ki, Ergani me
busları kendi mebusları hakkında izahatta bulundu
lar. Onlar da izahatta bulunsunlar. Ona göre bir ka
rar versinler. Yani Pozan Bey hakkında tenevvür ede
lim. 

REİS — Efendim, Meclisi Âlinize bu mesele hak
kında bir şey arzedeceğim. Pozan Bey aşiret reisi ol
duğu anlaşılıyor, telgrafından da öyle anlaşılıyor. Beş 
aşiret reisi hakkında istidası vardır. İsterseniz müza
kere edelim. (Hayır sesleri, müzakereye lüzum yok
tur sesleri) 

Pozan Beyin eski karar mucibince ademî kabulü 
karargir oldu. 

Üçüncü bir mesele; malûmu âliniz nisabı müzake
re hakkındaki kanunun neşrinden evvel, son müracaa
tından, telgrafındaki imzasından anlaşıldı. 

Van mebuslarından Mehmet Sıddık Bey zade Ha
san Beyden alınan telgrafta 19 eylül tarihinde ailesiy
le birlikte hareket ettiğini bildiriyor. Van'dan demek 
hareketi tarihinde veriyor. 

TEVFİK EFENDİ (Van) — Burada bulunan Van 
Valisi Mithat Beyin kendi bizzat vaki olan ifadele
rine nazaran belki Divanı Riyaset bir şahadetname 
vermiştir. Kendisi görülen lüzumu şedit üzerine Hak
kâri mutasarrıfı vekâletine tayin etmiş. Binaenaleyh 
bunun kabul olunup olunmayacağı bendenizce ma
lûm değildir. Fakat gelememesinin esbabı orada va
zife ile bulunmasıdır. Bunlar hakkında da ne münasip 
görürseniz o yolda yaparsınız. 

REİS — Bunlar hakkında müzakere açmak için 
muameleyi Divanı Riyasetçe tetkik edip bilahare ya
pılacak hafi müzakerede Heyeti Celilenize arz ede
riz. Şimdi efendim, nisabı müzakere kanunun son 
maddesinde dört ayı ikmalden sonra, yani tahsisat 
devresinden sonra, Mecliste ifayı vazife ettiği şekilde 
muharrerdir. Arkadaşlarımızdan bazı zevat vatanî va
zifeler tevdi edilenler hakkında kanunda o kadar sa

rahat olmadığı için bittabi bunlara tazminat veremi
yoruz. Bunlar bulunduktan yerden istiyorlar. Kanu
nun o sarahatine ve hakikaten o zevata vatanî bir va
zife tevcih edilerek mezuniyetle memleketine gitmiş 
değil. Ya Heyeti Vekile karariyle veyahut Meclisi 
Âli karariyle hatta bir zatı da, ismini arzetmiyorum, 
Karadenize, Kastamonu'dan geçerek irşat için görü
len lüzum üzerine dairei aidesi gönderiyor. Bunun 
için Heyeti Celilenin reyine müracaat ediliyor. Eğer 
bir mebus vatanın selâmeti için bir muhite kendisi
nin tesiri olacağı kanaatiyle gitmiş, gönderilmiş ise ve 
ona harcırah verilmiyorsa ve Meclisi Âliniz de ora
da o adamın göreceği vazifeyi lüzumlu telâkki ediyor
sa o vakit tazminat alamayacaklar olabilir. Zannede
rim böyle bir karar vermeden evvel geniş şekilde dü
şünmek lâzım gelir. Eğer o adam harcırah ve yevmi
ye aldıktan sonra kanunun sarahati hilâfına (mahalli
ne gitmez, vazifeyi yapmazsa tatbik olunacak muame
le başkadır, yaparsa başkadır. (1) Bu gibi hususaitta 
Meclisin yapacağı hizmet ve onun orada yapacağı hiz 
met üzerine harcırahının tediyesini temindir. Meclisi 
Âli de böyle karar verilirse muVafık olabilir. Fakat 
böyle böyle bir karar yokken herhangi bir sebeple 
gönderilen adamlara harcırah ve yevmiye verildikten 
sonra bir tahsisat verilmesini muvafık (telâkki etmi
yorum. Ancak gidenler veya gönderilenlerin) (2) o 
vazife ile muvazzaf olup olmadığını bildikten sonra 
(karar ittihazı yerinde olur.) (3) Bunu isim be isim 
okuyalım ve kararını verelim. (Divanı Riyaset takdir 
etsin, isterse mezun addetsin sesleri) Efendim mesele 
mezuniyet meselesi değildir. Fakat sarahati kanuniye -
ye karşı tazminatı şehriyesiyle göndermek Divanı Ri
yasetin yedi iktidarında değildir. Bunun için Heyeti 
Celilenizin reyine müracaat ediyoruz. 

Abdülkadir Kemalî Bey Musul cephesinden geri 
gelmiştir. Bugün Harput valisidir. 

Nihat Paşa, ki o cepheye memur edilmiş, Ali Saip 
Bey... 

BİR MEBUS — Reis Beyefendi diyorsunuz ki hep
si söylesin. Heyeti Celilenin kararı ve bunda mura
dı, eğer Meclisi Mebusan tarafından bu adamlar irşat 
için ... verebilir. Peki şimdi isim, isim... Erkânı Hükü
met göndermiş ise başka tahsisat da verebilir. 

REİS — Şimdi isim, isim arzediyorum; Ali Sa
ip Beye tazminat verilmesini tasvip ve kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Peki verilmedi. (Kendisi mezun 
değil mi idi sesleri) 

(l, 2, 3) Parantez içindeki kelimat tarafımdan 
eklendi. M. Ünver 
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İstihbarat Müdüriyetinin tezkeresi üzerine irşat 
için mezuniyet verildi. Fakat tazminatı şehriyesi He
yeti Celilenizin muvafakati olmadığı için, kanunun sa-
rahatına karşı idare veremiyor. 

Akif Beye tahsisat verilmesini kabul edenler, lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmedi. 

Şükrü Efendi arkadaşımıza verilmesinin muvafık 
olup olmadığını Heyeti... (Kabul sodaları) 

Müsaade buyurunuz efendim. Adana mebusların
dan İsmail Safa Beyle, Mustafa Şeref Beylere... Evet 
böyledir. Fakat Heyeti Celilenizin kararı lâzımdır. 
Bunlara tazminatı şehriye kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Demek ki kabul edilmeyen iki arkadaşımız hak
kında kararınızı verirsiniz. 

Müzakeratı hafiye bitmiştir. 
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