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SEKSEN BtRİNCÎ İÇTİMA 

27 Temmuz 1338 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 230 

REİS : Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ziya Hurşi't Bey (Lâzistan) 

REÎS — Efendim, dünki hafi celsede mevzuba
his bulunan meselenin ma b ad inin 'hitamı için celsei 
hafiye akdediyoruz. Celsei hafiye akdini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

SEKSENİNCİ İNİKAT 

26 Temmuz 1338 Çarşamba 

İKİNCİ CELSE 
Reisi sâni Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerin

de bilinikat Amasya'da bir İstiklâl Mahkemesi teş
kiline dair İcra Veküleri Riyaseti tezkeresi okunarak 
müzakeresinin celsei hafiyede icrası kabul edildi. Zap
tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul edildikten son
ra İstiklâl Mahkemeleri hakkında müzakere cereyan 
ederek teneffüs için celse tatil olundu. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
İkinci Reis Vekili Musa Kâzım Efendi Hazretle

rinin tahtı riyasetlerinde bilin'ikat İstiklâl Mahkeme
leri hakkında müzakere devam olunup müzakere kâfi 
görüldükten sonra Mersin Mebusu Salâhattin 'Bey
le rü-fekasının ileride Hükümetçe lüzum gösterildiği 
takdirde yeniden teşkil edilmek üzere bilumum İs
tiklâl Mahkemelerinin tatili faaliyet eylemelerine ve 
Amasya'da bir İstiklâl Mahkemesi teşkili hakkındaki 
Hükümetin teklifinin kabulüne daiir takririnin birin-

Tezkere 
/. — Yeni bir İstiklâl Mahkemesi teşkiline dair 

İcra Vekilleri Heyeti tezkeresi. 
REİS — Söz Rauf Beyefendinin. Buyurun efen

dim. 
RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) 

— Efendim, dün cereyan eden müzakere de ve bi
lâhare rüfeka ile temasımda anladığıma göre, Heyeti 
Umurrtiyece İstiklâl nıahakintince mamulünbih olan 

Efendim; evvelâ zaptı sabık hulâsasını okuyaca
ğız. 

oi fıkrası reyi iş'ari <ile reye konmuş ise de, Riyaset
çe ekseriyet hususunda iştilbah hasıl olmakla ve ta
yini esami ile reye vazı 15 imzalı bir takrirle talep 
edilmekle tayini esami suretile reye vazolunacağı b'it-
tebliğ, teneffüs için celse tatil olundu. 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bilinikat 

takririn birinci fıkrası tayini esami ile reye vaz olu
narak 8 müstenkif, 76 kabule karşı 79 rey ile red edil
diği tebliğ kılındı isede, ekseriyet meselesinde ihtilâf 
hasıl olduğundan mesele halledilmek üzere Divanı 
Riyasete havale edildi ve takririn 'ikinci fıkrasının reye 
vaz'ı hususunun meselenin hallinden sonraya tehiri 
tensip edilerek celsei aleniyeye geçildi. 

Reisisâni Re'isisârii 
Dr. Adnan Musa Kâzım 

Kâtip Kâtip 
Kayseri Van 

Atıf Hakkı 
REİS — Zaptı sabıkı reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

kavan'inin bir kere dalha tetkiki kanaati izhar edildi 
ve bendeniz Hükümetçe Amasya'ya bir İstiklâl Mah
kemesi intihabı lüzumu gösterilmişti. Bendeniz bu in
tihabın tehirinde bir beis görmüyorum. Heyetçe ica-
beden tdtkikat nihayetine kadar intihabın teehhürün
de beis yoktur. Bunu Heyeti Âliyenfıze arzediyorum. 

REİS — Efendim, bu meseleye dair meselei müs-
tahara olarak bir teklif var. Müsaade buyuruırsanız, 
onu okuyayım. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 
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Riyaseti Cel-ileye 
İstiklâl Mahkemelerine sevk edilecek devainin en

vai ve mezkûr mahkemelerin usulü tahkik ve muha-
»kemesi ve mahkemeler muamelâtının Meclise sureti 
şevkli ve ilâmı ve heyeti teşkil edecek zevatın müd
deti memuriyetleru hakkında azamî bir hafta zarfın
da 'bir talimatname ihzar etmek üzere bir encümeni 
mahsusun teşkilini teklif ederim. 

Saruhan Mersin 
Refik Şevket Safa 

(Muvafık sesleri) 
REİS — Bu takrir hakkında söz söyliyecekler var 

mı efendim? 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
geçen sene bu yeni İstiklâl Mahkemeleri gönderildiği 
zaman ben Adliye Vekili olmuştum. İstiklâl Mahke
meleri gönderilirken arkadaşlara, mahakimin mua
melâtını bir kayıt altına almak lâzımdır diye kendi 
hazırladığım mütalaatımı beyan ederken, en çok. ken
dime tesadüf eden kısımlardan tabiî ismini hatırla
mıyorum, İstiklâl Mahkemelerinin salâhiyetini ne 
sıfatla tenkit ediyorsun. Adliye Vekili sıfatile söylü
yorsun, ne hak ile buna dair mütalaa beyan ediyor
sun diye adeta tehdit altında bu kürsüden inmiştim. 
Fakat... 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Tehditle indiği
nize teessüf ederim. Adliye Vekili Beyefendi. (Han
deler) Çok teessüf ederiz. Büyük Millet Meclisinin 
Adliye Vekili tehditle kürsüden iniyor. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Tehdit ke
limesi burada muahaze manasınadır. 

Sonra efendim, iki gündenberi ara sıra vukua ge
len müracaattan ve Adliye Encümenine bazı evrakın 
sureti seVkinden ve bilhassa pek hararetli cereyan 
eden müzakerattan temamile tezahür ediyor ki hu-
„dud ve salâhiyeti tesfait edilmiyen, icrayı muhakeme 
ve tahkikatı bir perçin altına alınmıyan, vazifedar-
larına bir müddet tayin edilen veya edilmiyen bu 
mahkemelerin bazı zamanda ve bilhassa bu zaman
da ^bunların konulması lüzumuna kanaat olduğu te
zahür etti. Bunun şimdiye kadar devamında ise bir 
şek'î'i mazbuta girmesi hususunda dermeyan edilen 
şu takrirdeki mütalaat bendenizce şayanı tasviptir. 
Yalnız memleketin mukadderatı üzerinde asayiş üze
rinde, hayatı üzerinde tesir ettirir diye idame ettiği
miz ve 'kend'i araırmzdan intihap e d p gönderdiğimiz 
zevata ait ıbu müessesenin alelfevr bir takrirle tatili 
faaliyet ve yalhuıt tenkisi vazaif gibi hususa karar ver
mektense asgari bir zamanda yine arkadaşlarımızdan 

hakikaten ihtisaslarına 'itimat ettiğimiz zevatı bir 
hafta zarfında, yani asgarî bir zamanda bir encüme
ni mahsusta bu işi bir şekli muntazam ve makule if
rağında faide vardır. Bir hafta sonra müzakere edil
mesi kabil olan bir mesele üzerine dünkü asabiyetin 
ilâvesi bendenizce lüzumsuz idi ve buna lüzum yok
tur. Bendeniz o takririn kabulünü arz ve teklif edi
yorum. 

BİR MEBUS BEY — Bayram tatili geliyor. 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Tatil zama

nı içtimaa manj değildir zannederim. 

HÜSEYİN AVNI BEY (Erzurum) — Efendim, 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri dün, malu
mu âliniz, buyurdular ki, İstiklâl Mahkemelerinin 
maksadı teşekkülü orduyu takviye etmek ve ordunun 
genlerindeki emniyet ve asayişi temin etmektir. Biz
de şimdi bunun tadilini istiyoruz. Anlaşılıyor ki, ge
rek ordunun ve gerekse dahilin inzibatı için fevka
lâde bir tedbir ittihazında henüz devam etmek ız-
tırarı vardır. İddialarına göre, arkadaşlarımızın bu 
Lklifi de gayet makuldür. Çünki hudut ilibarile bir 
kısım imkânlara böyle namahdut salâhiyet verilmesi 
katiyen doğru olmadığı gibi, tahkikat hakkında da 
Encümen şey ediyor. Halbuki zannediyorum, bu, 
Adliye Encümeninde veya bir encümeni mahsusta 
m uzak eı e edilmiştir. Böyle encümeni mahsuslara lü
zum kalmasın. Eğer asayişi askerî noktai nazarından 
şey ediliyorsa bunda en ziyade alâkadar dahiliye; Mü
dafaai Milliye ve Adliye kısımlarıdır. Halbuki bun
ların üçünü de demek, hiç bir şey yapmamak, iş gör
memek demektir. Bunların üçünden de bir encümen 
tt?kı! olunursa; alâka itibarile yine o encümeni mah
sus mahiyetine mün'kalip olur. Mümkün olursa bir 
de bunu teklif ediyorum, süratle yapalım. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bir haftada. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Bir hafta
ya haşir var efendim. Fakat bayram geliyor. He
yeti Celife devam edemiyecektir. Eğer bayrama ka
dar tadilat yapılmazsa gayet münasiptir. Bu üç en
cümenden mürekkep bir encümen bugünden işe baş
larda yarınki cuma günü de çalışırsa mesele bir an 
evvel bitmiş olur. Esasen de tadilat gayet mahdut ve 
basit meselelerden ibarettir. Meselâ devleti ızrar ede
cek maddî ve manevî şeyler. Bunun hududunu gös
terir. Bunun miktarının iki, üç, beş olduğunu müşir 
teklifler olur. Bu bir veyahut iki günde neticelenecek 
bir şeydir. Müsaade buyurursanız bugünden faaliyete 
geçsinler.-Yarın da cumadır, çakşırlar. Herhalde bay
rama kadar bitsin. Ondan sonra müzakereye vazede-
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lim. Herhalde cumartesiye kadar bunu ikmal edelim. ] 
Samsun'da da böyle fevkalâde hareket varsa, onu da 
düşünürüz. Bunu bir an evvel bitirelim ve bu mesele
de tatilden evvel pazar gününe kadar bitmiş olur. 

RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) — Efen
dim, evvelce Amasya İstiklâl Mahkemesinin bir müd
det tehirini Heyeti Âlinize arzettiğim zaman, bayram I 
ertesine kalmasını ifade etmek istemedim. Yani müm
kün olduğu kadar seri olmasını rica ettim. Bendeniz 
Hüseyin Avni Beyin teklifini muvafık görüyorum. 
Arkadaşlarımızın hamiyeti yarın için de çalışmayı ka- I 
'bul edecek derecededir. (Hay hay sesleri) Herhalde 
cumartesi günü müzakeresi imkânı hasıl olsun ve 
Amasya İstiklâl Mahkemesi intihabı neticelensin. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, bu me
selenin müstacelen intacı arzu ediliyorsa hakikaten 
böyle yapmak lâzımdır. Adliye Encümeni İstiklâl 
Mahkemeleri kanunu üzerine epeyce uğraşmıştır. Bu 
bapta zaman zaman Heyeti Celilenizce tanzim edilen 
bir takım lâyihalar da vardır ve bittabi Heyeti Celi- I 
le de cereyan eden müzakerattan da bir netice çıkar
mışlardır. Adliye Encümenine tevdi edilsin. Ona ica-
beden arkadaşlar Adliye Encümenindedirler. Bunun 
için bir encümeni mahsus teşkili lâzımdır. Eğer bu
nun intacı matlup ise ve İstiklâl Mahkemeleri Kanu
nunun tadili lâzım geliyorsa. bunun bir encümeni 
mahsusa havalesi lâzımdır. İstiklâl Mahkemesi Ka
nunu haddi zatında doğrudan doğruya Adliye En- j 
cümenine ait bir kanundur. Onun encümeni mahsusu 
vardır. Sürat matlup ise böyle, eğer süratle bitirmek 
istemiyorsanız istediğiniz encümene gönderebilirsi
niz. I 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim, meselenin ehemmiyeti derkârdır. Bendeniz 
bu hususta uzun uzadıya söz söylemek isterdim. Fa
kat Meclisi Âlinizi işgal etmiyeceğim. Doğrudan doğ- I 
rüya mevzua dair söz söyliyeceğim. I 

İcra Vekilleri Reisi Beyefendi buyurdular ki, bu
nun 'bir an evvel çıkması lâzımdır. Bütün arkadaşlar 
da bu hususta müttehiddir. Zaten İstiklâl Mahkeme
leri Kanunu, üzerinde oldukça işlenmiş ve mazbata- I 
larla esaslı hükümlere müsteniden yani vekayi ve ha-
disata müsteniden yapılmış raporlarla Meclisi Âli- I 
nize sevkedilmiş ve Meclisin ruznamesinde müstacel I 
mevat meyamnda mevcuttur. Bunlardan arzedeceğim. 
İstiklâl Mahkemesi Kanununda iki fıkra var. Birisi 
indelicap müşteki İlen icrayı hükmetmektir. Bunu 
hududu yoktur. Hududu olmıyan mevzuatı kanuniye I 
(Meseleye dair söyleyiniz sesleri) Müsaade buyurun, j 
rica ederim efendim. | 
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REİS — Efendim, mevzubahis olan mesele ka
nunun esası değildir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun, mevzua geliyorum. Bunlar hakkında maz
batalar vardır, vekayıe mahsus mazbatalar vardır. 
Adiiye Encümeniyle Meclisi Âlinizden ehliyeti mah-
susas.ına binaen, intihap edilecek arkadaşlar veyahut 
müstekillcn intihap .dilecek arkadaşların bu günden 
itibaren çalışıp mazbatasını ikmal ederek cumartesi 
gününe çıkarılması memleketin menfaati icabından-
dır. Zaten mevaddı müstacele meyanında bu kabil
den bir çok evraklar vardır. Bunlar elde kalmakta
dır. Bu kavaninde lâzım gelen tadilât yapılamadığın
dan dolayı buna dair bir çok evrak Adliye Encüme
nine geliyor ve Adliye Encümeni bunları intaç ede
miyor. Heyeti Umu m iyeye sevkediyor. Bunlar da 
î'u/namede duruyor. Bu noktai nazardan da kanun 
üzerinde tadilat yapılması zaruridir. (Müzakere kâfi 
sesleri) 

REİS — Etendim. Hüseyin Avni Beyin müzake
renin kifayetine dair takriri var. 

Riyaseti Ceüleye 
Müzakere kâfidir. Adiiye ve Müdafaai Milliye 

ve Dahiliye encümenlerinden beşer azalık bir encü
meni mahsusta İstiklâl Mahkemeleri Kanununun 
müstacelen tadihyle Heyeti E'murvıiyeye arzı için 
faaliyete geçmelerinin tahtı karara alınmasını teklif 
edet ;m. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

REİS —- Efendim, müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen e! kaldırsın... Ekseriyeti azime ile ka
bul edilmiştir. 

Takririn ikinci bir bahsi vardır ki tadil ve takrir
de bir encümeni mahsus teşkili teklif ediliyordu. Bu 
da o bahsi izah ediyor. O da şudur : Adliye ve Mü
dafaai Midiye ve Dahiliye encümenlerinden beşer 
azalık bir encümeni mahsusta İstiklâl Mahkemeleri 
Kanununun müstacelen ladiliyle Heyeti Umumiyeye 
arzı ;çln faaliyete geçmcler'n'n tahtı karara alınma
sını teklif ederim. 

AEİ SURURİ EFENDİ (Karahisarısahip) — Ve
rilen bu takrirde beş kişi deniliyor. Üçer kişi olursa 
iyidir. On beş kişilik bir encümen iş göremez. Üç 
kişi kâfi. (Yok sadaları) 

REİS — Efendim, müsaade buyurun; sizin tekli
finiz bir kâğıt üzerinde değildir, ne yapayım? 

Efendini. Dahiliye, Adliye ve Müdafaai Milliye 
encümenlerinden beşer aza ile bir encümeni mahsus 
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teşkilini kabul edenler Krtfen el kaldırsın... Ekseriye
ti azime ile kabul edilmiştir. 

Şimdiden hemen faaliyete geçeceklerdir. 
Efendim, celsei hafiyenin lüzumu kalmamıştır. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Reis Bey | 

encümenler hemen intihaibatını yapsın. 
SALÂHATTtN BEY (Mersin) — Dün usul nok- | 

tasından bir mesele hasıl oldu. Bunun ilmî bir suret
te -halli lâzımdır. Bu bapta verilmiş bir takrir vardır. 
Bunu ya bir encümene havale edin, veyahut Divanı ; 
Riyasete havale edilsin. I 

REİS -- Rendeniz onu Divanı Riyaset namına 
teklif niu^|wn. 

: A L Â R Â T T İ N BEY (Mersin) — Bu mesele çok 
mühim bir meseledir. Bu meselenin hali içan Nizam-
nameS Dahilî Encümenine havale edilsin ve o mese
le orada uzun uzadıya münakaşa ediMn. 

REİS — Efendim, Salâhattin Beyefendinin tek
lifleri muvafık mıdır? Muvafık görenler lütfen el 
kaldırsın... Muvafık görülmüştür. 

Efendim, şimdilik celsei hafiyeyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın... Celse alenî olmuştur. 

» » « 
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