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YİRMİNCİ İNİKAT 

7 Kânunuevvel 1341 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Kâzım Paşa Hazretleri 

İKATİPLER: Halikı Bey (Vsn), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim, hafi celse akdi için Refik Bey
le rüfekasının 15 imzah bir takriri vardır, okunacak
tır^ 

(Takrir okundu.) 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, Meclisi Âli
nin devrei tatiliyesinde Maraş'ta Hacı Ahmet Efendi 
isminde birisinin katlinden dolayı Meclis azasından 
Maraş Mebusu Tahsin Bey, icra edilen mahkemede 

maznunen İstiklâl Mahkemesinden davet edilmiştir. 
Masuniyeti teşriiyesinie refi istenmiştir. Bundan dola
yı şubece icra edilen tahkikat neticesini heyeti muh-
teremeye arz etmek üzere celsei hafiye akdini talep et-
rrrştik. Bunun kabulünü rica ederim. (Kabul sesleri) 

REİS — Efendim, celsei hafiye akdini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Hafi celse akti kabul edilmiştir. 

Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 

13 NCÜ İNİKAT 
23 Teşrinisani 1341 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Kâzım Paşa Hazretleri Riyasetinde toplanı

larak azayı kirama, 1342 senesi tahsisatından 
mahsubu yapılmak üzere 3 500'er yüz lira verilmesine 
dair takrir okundu. Ve yapılan müzakereler neticesin
de kabul olundu. Aleni celseye geçildi. 

Başkan Kâtip 
Kâzım Paşa Şeref 

Kâtip 
Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı? 
(Hayır sesleri) 

Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

Tezkereler 

1. — Vefata sebebiyet vermek maddesinden maz
nun Kars Mebusu Ömer Bey hakkında Basvekâlet-
den mevrut tezkere. 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 
(Tezkere okundu.) 
REİS — Efendim; evrakiyle beraber usulen şu

beye teslim etmek lâzımdır. İkinci şubeye veriyoruz. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Menteşe Mebusu Yunus Nadi Bey hakkın
da masuniyeti ieşriiyesinin ademi ref'ine dair Birinci 
Şube mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 

(Mazbata okundu) 

(Şube izahat versin sesleri) 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Menteşe Me

busu Yunus Nadi Beyefendiye isnad olunan alelade 
bir kadih meselesidir. Malûmu âliniz masuniyeti teş-
riiyenin refi lâzım geldikte bir takım nazariyata ba-
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kılır. Bunlar bizim Teşkilâtı esasiye kanununun 12 
nci maddesinde musarrah bir takım ağır ceraim var
dır. O ceraim için Meclisteki vazifesi teşriiyesine ha
lel gelir mi gelmez mi diye düşünebilir. Fakat böyle 
birbirine «Herif» demiş, nim galiz bir kelime için 
Meclis bir uzvundan mahrum olamaz. Her yerde 
böyle olur. Ehemmiyetsiz bir meseledir. Binaenaleyh 
masuniyetinin ademi refine karar verdik. 

REİS — Efendim; şube izahat verdi. Şube mazba
tasını reyinize arz edeceğim. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Maraş Mebusu Tahsin Beyin masuniyete teş-
riiyesinin ref'i hakkında Birinci Şube mazbatası. 
(Anlaşılmadı sesleri, izahat versinler sesleri) 

REİS — Mazbata okunacaktır. 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; bu 

meseleyi ariz ve amiyk tetkik ettik, Tetkikten evvel 
bir usul meselesi vardır. Binaenaleyh dosyadan evvel 
halli lâzım gelirdi. Malûmu ihsanınız, ne Teşkilâtı 
Esasiye Kanununda ve ne de Nizamnamei Dahilîde 
buna dair tafsilât yoktur. Masuniyeti teşriiyesinin re
fine 'karar verilirse refedilir. Verilmezse refedilmez. 
Ne geibi ahvalde edilir, ne gibi ahvalde edilmez? Bu 
gibi bir meselei nazariyedir. Bu meselei nazariyeyi ki
tap karıştırmak suretiyle tetkik ettik. Karıştırdığımız 
kitaplarda mühalledattan addedilecek bir takım hu
kuku esasiye ve Meclis inzibatına ait Ozpir'in kita
bıdır. Orada şöyle deniliyor. Masuniyeti teşriiye ne
den refedilir? Bir Meclis'te bulunan bir adam doğru
dan doğruya mahkemeye sevkedilmez. 

Bunun hikmeti şudur: Bu hususta ulema da müt
tefiktir. Mecliste millet namına söz söyleyen bazı 
kimselerin aleyhine bir takım tezvirat olabilir. Bir 
fırkai âliye veya Hükümet bir adamı ezmek için 
aleyhine bir takım tezvirat olabilir. Bir fırka veya 
Hükümet bir adamı ezmek isterse türlü türlü şeyler 
olur, ki Iehülhamd bizim memlekette görülmüş şey
ler değildir. Emsali sevabiki vardır. Mevzuübahis ol
muş ve kavanini asasiyeye girmiştir. Eğer böyle tez
vir bir Meclisi, bir uzvundan, bir fırkayı bir uzvun
dan mahrum etmek gibi mesail olursa o vakit Mec
lisin Heyeti Umumiyesine halel gelir. 

Millet kürsüsünde söz söylenemez ve herkes fik
rini izah edemez. Bu gibi esbaba mebni masuniyeti 
teşriiye refedilmez. Bunlar ne gibi şeyler olabilir. 
Baktık, bizim Teşkilâtı Esasiye kanununun 12 nci 
madesinde bir takım şeyler var. Bir bu. Bir de bun
dan gayri ceraim var. Bu ceraimden birisinde bir 
mebus mahkûm olursa onun cezası devrei intihabi-

ye sonuna bırakılır. İki hüküm vardır. Eğer ikinci 
: kısımdan olacak olursa, ki bundan evvel mevzuübahis 
| olan Yunus Nadi Beyin meselesi gibi. Bunda Meclis 

imsak eder, masuniyeti refetmez. Nitekim bundan ev
velki kararınız da bu mütalaamı teyit etmiştir. 

Ondan sonra ceraim arayalım. 12 nci maddede 
muvazza'h olan ceraimdir. Birisi mücazatı terhibiye-
dir. Böyle bir cürüm varsa bizim bakacağımız cihet 
şudur, bunda Meclisin faaliyetine halel gelecek bir 
tezviri siyasî, bir desise, taklibi Hükümet veya bir 
fırka tarafından icra edilmiş bir şey var mıdır, yok 
mudur? Varsa biraz tereddüt ederiz. Yoksa zati me
seleye bakarız. Zâtı mesele alelade bir cürümdür. Ma-
raş'ta bir cürüm vaki olmuş. Çuhadar Zade Hacı 
Mehmet Efendi gebe olan haremi ile katledilmiştir. 
Bunun evrakını tetkik ettik. Tetkik ettiğimiz evrak
ta grdük ki mücrimiyetinden dolayı on beş kişi idam 
edilmiş. 

Daha bir çokları da sair mücazatı terhilbiye sure
tiyle tecziye edilmiş, bunların istintakından anlaşılacağı 
üzere, Tahsin Bey arkadaşımız fer'an zimethal görül
müş, zimethal gören biz değiliz. Ne şube ve ne de en
cümendir. Bunu Heyetiniz namına icrayı kazaya me
mur olan Ankara İstiklâl Mahkemesi böyle görmüş. 
Filvaki biz de okuduk, baktık. Bundan başka bir şey 
delildir. Alelade bir cürümdür. O cürümden başka 
siyasi bir tezvire filan muttali olamadık. Binaenaleyh 
bu hususta ne yapabilirdik? Mahkeme şeklinde top
lanıp da şühut celbi mahkemelere ait bir vazifedir. 
Esasen Heyeti Celileniz bu vazifeyi İstiklâl Mahke
mesine vermiştir. İstiklâl Mahkemesi de bunu istiyor. 
Yani Heyeti Celilenin bir kısmı olan İstiklâl Mahke
mesi bu fikirde bulunuyor. O halde pek çirkin bir 
ittiham altında bulunan bir arkadaşımızın gidip de 
orada beraat etmesini temenni ederiz. Bu, kendi hak
kında da hayırlıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tahsin Bey
den bir şey sorulmadı mı? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Arz edeyim. 
Tahsin Beyden bendeniz istizahı keyfiyet ettim. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Şahsınız na
mına mı? 

CELÂL NURİ BEY (Devamla) — Hayır efen
dim; encümen bendenize havale etti. Ben de isticvap 
ettim. Tahsin Bey bittabi bu işin tezvirden ibaret ol
duğunu söyledi ve taşralarda böyle iki parti olur. 
Bunlar birbirini sevmez, falan dedi. Arada bir çeltik 
davasından dolayı iki defa muhasama cereyan ettiği
ne dair evrakta bir fıkra vardı. Bunu inkâr etti. Hal
buki evrakı davanın içinde mtnelkadim bu dava mev-
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cut olduğu ve aradaki husumetin bundan mümbais j 
bulunduğu münderiçtir. Yani Tahsin Beyin ifadesi j 
evraka tetabuk etmemektedir. 

İkincisi; yine evrakta kendisinin fena bir telgraf 
yazıp da başkasına imza ettirdiği münderiçti. O tel
grafın sureti de vardı. Bunu da inkâr etti. Cebinden 
birkaç kâğıt çıkardı. Bu kâğıtlarla tatbik ediniz dedi. 
Bizim istiktap salâhiyetimiz yok. Hem ne kadar tet
kik etsem bendeniz anlayamam. Sonra aramızda hu
sumet yoktur dedi ve bunun için de bir delil gösterdi. 
Bundan bir kaç ay evvel Dahiliye Vekili Cemil Bey
efendi orayı teşri etmesinde merhumun evinde misa
fir kalmış. Halbuki merhumun ev eşyasından bazı nok
sanı varmış. O noksanı Tahsin Bey ikmal etmiş. Bera
berce ağırlamışlar. Bundan dolayı aramızda husumet 
yoktur, diyor. Bundan sonra vefat ettiği gün cenaze
sine müsareaten gittim diyor. Halbuki müteveffa hak
kında istiklâl Mahkemesi müddeiumumiliğine birçok 
şikâyetler vaki olduğu ve bu şikâyetler içerisinde ka
dim bir husumeti gösterecek bir takım noktalar bu
lunduğu görülmüştür. O halde bu mürtefi oluyor. 
Şimdi ortada bir cürüm olduğuna Heyeti Celileniz 
namına icrayı kaza eden bir mahkeme kail olmuş. 
İşbu mahkemenin müddeiumumisi de bu suretle ta
lepte bulunmuştur. Bu esbap ve delâilin ariz ve am'k 
bizim tarafımızdan tetkiki caiz midir, değil midir? 
Bu hususta şühut istima etmek lâzımdır. Edebilir mi
yiz, edemez miyiz? Kendisi şühut istima etmemizi 
söyledi. Biz mahkeme değiliz. Bizim namımıza icrayı 
adalet eden bizden mukaddem bir mahkeme vardır. 
O halde bu vazifeyi mahkeme yapar dedik. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
bendenizce şube vazifesini tamamiyle ifa etmemiş. 
Şube alelusul bir mütalâa dermeyan ediyor. Eğer bir 
mütalâa ile masuniyetin ref'i lâzım gelseydi, Meclis 
İstiklâl Mahkemesinin talebin kâfi görürdü. Celâl 
Nuri Beyefendi bilirler ki birinci Millet Meclisinde bu 
gibi mesail hakkında şube defaatla tahkikat yapardı. 
Hatta Rize Mebusu Osman Beyn meselesini bendeniz 
yapmıştım. Ordu kumandanlarını ve saireyi isticvap et
tik. Tahrir bir takım muhabere dosyaları teşkil ettik. 
Uzun boylu sahifelerle fezlekeler yapıldı. O fezlekeler 
burada okundu. Osman Bey kürsüden müdafaatmı 
yaptı ve yaptığı müdafaatı Heyeti Celileyi ikna ede
medi ve neticede masuniyetinin ref'ile mahkemeye 
şevk edildi. Binaenaleyh bu meselede de Şube ariz 
ve amik tetkikat yaptıktan sonra evrakın Meclisi âli
ye gelip burada okunması ve Tahsin Beyin de bura
ya gelip müdafatını yapması lâzım gelir. 

i MUSA KAZIM BEY (Konya) — Bendeniz va-
1 kanın sebebi hudusu ve kimin tarafından ika edildiği 

hakkında bir şey söyliyecek değilim. Beyanatım doğ
rudan doğruya Celâl Beyefendinin izahatına mütedair 
olacaktır. 

Buyurdular ki; biz tahkikat yaptık, fakat madem
ki Meclisi âli namına icrayı kaza eden İstiklâl mah
kemesi bu adamı mücrim görmüş ve mademki onlar 
buna kanaat etmiş. Biz uzun boylu tahkikata lüzum 
görmedik. 

Efendi; sen kani misin? Kani isen ben şubenin 
mazbatasını kabul edeceğim. İstiklâl mahkemesi lü
zum görmüş. Adli ve alî herhangi bir mahkeme bir 
mebusun masuniyeti teşriiyesinin ref'ini talep edebilir. 
Zaten bilcümle Mahakim Devlet namına icrayı kaza 
eder. Böyle olduğu halde onun talebini gayri kâfi 
görerek masuniyeti şahsiyenin refinde tetkikata lü
zum görüp de Meclis namına icrayı kaza eden mah
kemenin talebi hakkında tetkikata, tahkikata ve şühut 
istimaına, maznunu ariz ve amik istiçcap etmeğe, 
hatta kendi tarafından yazıldığı beyan edilen ve maz
nun tarafından inkâr olunan telgrafta istiktap icrası
na bile lüzum görmemek yoluna gitmek çok tehlikeli 
bir yoldur. Arkadaşlar; masuniyet ref'i doğrudan doğ
ruya Şubenin yapacağı bir tetkikat olmalıdır. Şube 
bize demelidir ki yapılan tahkikat kâfidir. Bu ada
mın masuniyeti şahsiyetinin ref'i lâzım gelir. Neden 
dolayı ister mahakimi adliyeden gelsin; ister nere
den gelirse gelsin, o esbaba bendeniz kaniim ve ev
rakın mahkemeye tevdii lâzım gelir demektir. Filan 
makam kanii olduğundan dolayı masuniyetinin ref'i 
lâzım gelir demek doğru değildir. Filan makam ka
ni biz vermek kanaatındayız veyahut biz vermek mec
buriyetindeyiz. Müsaade buyurun böyle şey yok, is
ticvap edilir, icabederse efendiler bu Meclisi ahde her 
şey yapılmıştır. İsticvap ettik. Tanzim edilen zabıt-
varakalarından imzaları bulunan dokuz kişinin hepi-
sini birden posta müdürleri, telgraf muhabere me
murları binbaşıları vesaireleri aynı saat ve dakikada 
çağırdık, hilafı sabit oldu. Belki o adam fevkalâde 
bir ceza görecek iken Meclis masuniyeti teşriiyesinin 
refine lüzum olmadığı gibi takibatı kanuniyenin refi-
ne karar verdi. Binaenaleyh, nereden gelirse gelsin 
isticvap yapılamaz mı? İsticvap için ne mani vardır? 
Mustantik herhangi bir yazıyı istikap, bir ehli hibre-
ye havale edemez mi? Nihayet tahkikat hâkimindir, 
nihayet şube bir mustantik mevkiinde kalır. Ceraimin 
zahire ihracı için lâzım gelen her türlü esbaba teves
sül edebilir. Ledelhace şahit bile celbedebilir. Ama 
lüzum yok. Kani oldumsa o zaman bir söz denemez. 
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Başka tetkikata lüzum yoktur. Kıllet. Binaenaleyh 
fazla şeye lüzum yoktur. Ekalliyetin de bir fikri var
dır. Mademki mahkeme namına icraya kaza eden 
bir mahkeme bunu talep ediyor. Bu da bir mesele 
olarak gösteriliyor. Teşkilâtı esasiyenin kabul ettiği 
şubedir, masunietin refi için. Yoksa istiklâl mahke
melerine böyle bir hak verilsin değildir. Ekalliyetin 
de bir mazbatası vardır. O da okundu. Bunlar nazarı 
dikkati celbedecek şeylerdir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Celâl Nuri Bey, Mu
sa Kâzım Bey efendilerin dediği gibi Hanında 
dediği gibi, şube tahkikat edemez. Şahit istima ede
mez dediler. Efendiler bunun emsali mesbuktur. Bi
rinci devrede Refik Şevket daha bir arkadaş hakkın
da hadisei isyaniyeye iştirak eden Kastamonu'da ba
zı kimseleri istiklâl mahmesine verilmiş güya. Gü
ya onların biraz koyunları cesaireleri Hükümet namı
na alınmış, satılmış da bunun hakkında şikâyet vu-
kubulmuş. İsparta'da Ahmet ŞeVket ve mebuslar hak
kında idi. Dördüncü şuebeye havale edildi. Bende
niz dördüncü şubede idim. Bendeniz dördüncü 
Şubede ilken Elâziz Mebusu Rasim Beye ve daha bir 
arkadaşa karar verildi. Kendine İsparta'da tahkikat 
tuttu. Tahkikatı getirdi ve Meclisi Âliye arzetti. Tek
rar Dördüncü Şube nazarı mütalaaya alarak tahkikat 
yaptı, tetifeik etti ve Meclise takdim etti. Bunun için 
bir şu tahkikat yapamaz. Bunun amsali mes'buktur. 
Bunu şube tetkik ve tahkik etsin, ondan sonra şevket
sin. Yok eğer bizce kabahat hasıl olmuş diyorlarsa 
mesele yoktur . 

REFİK BEY (Konya) — Efendim; muhterem ar
kadaşımız Musa Kâzım Bey, Celâl Nuri Beyin izaha
tında zaif olan bir noktayı alarak ondan dolayı usûl 
meselesi çıkardılar. O meseleyi müsaadeleriyle arz ede
yim ki Celâl Nuri Bey İstiklâl Mahkemesi istediğin
den ve İstiklâl Mahkemesi de Heyeti muhteremeniz 
tarafından icrayı kaza ettiğinden dolayı şuve ve şube 
tarafından tetkik edilen encümeni mahsus hiç bir su
retle tetkikat ifa etmedi manasında anlamadım. Yal
nız böyle bir şey ifade ettiler ve esbalbı mucibe olarak 
tetkikatını icra eden, kararını veren şube, aynı zaman
da Heyeti muhteremeniz namına icrayı kazaya me
mur olan mahkemenin talebini nazarı dikkate almış
tır dediler. Yoksa o istediğimden dolayı, artık şube 
başka 'bir tetkikat yapmıyarak vermek münasip gö
rülmüştür şeklinde bir şey söylemediler. Bendeniz böy
le anladım ve zannederim heyeti mecmuası bundan 
ibaret idi. Fakat tekrar ediyorum, böyle değildir. 
Bendeniz de şubede bulunan bir arkadaşınız sıfatiyle 

şubeyi teşkil eden arkadaşlar, evvel emirde Nizam-
namei Dahilinin emrettiği esasa tevfikan encümeni 
mahsus tarafından dosya içerisinde 'bulunan evrak 
tetkik edilmiştir ve delâili mevcude tetkik edilmiştir. 
O tetkikat neticesinde hasıl olan kanaati katiyeye bi
naen raporlarını vermişlerdir. Şube heyeti umumiyesi 
buna kani ve muttali olduktan sonra tetkikatını tamik 
ve tevsik ederek Heyeti muhteremenıize arz edilen 
neticeye vasıl olmuştur. Arkadaşlar; encümenimizden 
her hangi bir arkadaş hakkında bilhassa böyle çirkin 
olan bir şaibe ile maznunen harice çıkmasından içiniz
de yaşayan bir arkadaşınız sifatiyle bendeniz de şah
sen müteellim oluyorum. Fakat düşününüz ki hadisei 
katil çok feci bir surette ika edilmiş ve maalesef bu 
katil hadisesinde içimizde oturan Tahsin Beyin de 
maznunİyeti iddia edilmiş, tetkikat bu esas üzerinden 
bidayetinden başlamış ve bu cürümden dolayı İstik
lâl Mahkemesince idama mahkûm olanların iptidaî 
ve intihali ifadeleri Tahsin Bey arkadaşımızın alâkası 
olduğu zannı takviye etmiş bundan dolayı bu arkada
şın masuniyeti hakkındaki kanaat kuvvetlenmiş ve 
masuniyetinin refi istenmiş. İşte şubeniz ve şubeyi teş
kil eden arkadaşlarınız, içinizden bir arkadaşın alı
nıp götürülmesi hakkındaki ehemmiyeti elbette tetkik 
etmiştir ve fazla ehemmiyet vermiştir. Bu noktai na
zardan şube tahkikatını tamik etmiş ve vasıl olduğu 
neticeyi, kanaati, yani masuniyeti teşriiyesinin ref'ile 
mahkemeye tevdii kanaatini Meyeti muhteremenize 
arz etmiştir. İşte şubenin kararı yapılan tetkikat neti
cesidir. Eğer şube mevcut dosyalardan daha fazla ma
lumat ahzine lüzum görseydi ve kanaat hasılı için ay
rıca tahkikat icrasına lüzum görseydi, bu mıntakadan 
da bir arkadaşınızın izharı hakkını, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa taallûk eden bir mesele için daha ziyade 
tahkikat ve tamikat yapardı. Buna lüzum görmemiş
tir ve hadisei katlin fecaati itibariyle bir an evvel 
masuniyeti teşriiyesinin refi ile mahkemeye tevdiine 
karar vermiştir. Heyeti muhteremenizce kabul olundu
ğu takdirde, temenni ederiz ki, indelmühakeme ikti
sabı beraat etsin. (Sulbe namına mı söylüyor sesleri) 
Şube namına arzediyorum efendim. Tekrar ediyorum 
ki şube yaptığı tetkikata müsteniden kanaatini hasıl 
etmiş ve neticede masuniyetin refine kani olmuştur. 
Bunu Heyeti muhteremenize arzediyorum. Kabul, 
ademi kabul Heyeti Celilenize aittir. Fakat tekrara 
lüzum görmüyorum ki bu katil dolayısiyle bir mem
leketin halkı kanunların maksadı vaz'ı ile mütenasip 
olmak üzere heyeti mecmuası heyecana gelmiştir. Ka
nunlar niçin vazedilir? Efradın hukukunu siya.net için. 
Bir mebusun böyle bir şaibe ile lekedar olduğu zannı 
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halkı heyecana vermiş, müteessir ve müteheyyiç et
miştir ve hatta hasıl olan, yapılan tetkikat ve tahkikat 
neticesinde hasıl olan kanaata müsteniden istiklâl 
Mahkemesi diğer mücrimler hakkında karar verirken 
Tahsin Beyin de masuniyeti teşriiyesinin ref'i için 
B. M. Meclisine müracaat ettiğini tebliğ eder etmez 
kanunların ve mahkemelerin teşkilinden maksat olan 
itimat ve emniyet kendiliğinden hasıl olarak halik bü
yük bir taşkınlıkla adaletin tecellisinden dolayı izharı 
şadümanî etmişlerdir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hissidir, 
orada tetkik ediniz. 

REFÎK BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
efendim; şubedeki arkadaşlarınız da sizin kadar dü
şünen ve sizin kadar arkadaşlarımızın hukukuna ala
ka ve siyanet gösterdi ve sizin kadar arkadaşların 
hukukiyle çok yakından alâkadar olan arkadaşları-
nızdır. Onları rencide edecek söz söylemeyiniz rica 
ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Sizin için 
demedim. Oradaki halkın hissiyata gelmiş olduğunu 
söyledim. 

İL YAS 'SAMİ BEY (Muş) — Arkadaşlar; muhte
rem Musa Kâzım Efendi kardeşimiz, şubemiz encü
meninin noktai nazarını müdafaa eden Celâl Beye hü
cum etmek için kendi zannında en kuvvetli bir şey 
bulmuş zannettiler. Hakikaten de gayet muhik ve su
reti zahirede en iyi bir taarruz yaptılar ve tehlikeli 
bir yoldur, dediler. Bendeniz bunun manen aksine 
ve zıddına olarak kendilerine hitap ediyorum ve He
yeti Umumiyenin nazarı âlilerine arz ediyorum. Mu
sa Kâzım Efendi kardeşimiz, refi masuniyet bir cür-
mün beraeti mahiyetinde, binaenaleyh refi masuni
yet edilmiş mi; bütün tahkikat yapılacak, itham edile
cek o adam giderken mahkemenin bile masum ad
detmeye haklı olmıyaoak buyurdular. Refi masuni
yet hakkında hukuku esasiyenin şimdiye kadar te
min ettiği mahiyet tamamı ile bunun aksidir ve hiç 
bir Meclis bir arkadaş için bütün tahkikat yaparak 
sen masumsun veya müttehemsin diyemez. Böyle 
olursa artık mahkemenin işi kalmamıştır. Bunu demek 
için bunun ne vukuu vardır, ne de kanunlarda böyle 
bir şey vardır. Ref'i masuniyeti böyle telakki ettiler 
ve böyle söylediler. Halbuki ref'i masuniyetin iki 
çehresi, iki şekli vardır. Bir adamı masuniyeti tesmi
yesinden mahrum etmek için hariçte ya Hükümetin 
veya dairei intihabiyenin veya her hangi şeyin yapa
bileceği her hangi bir tedbire mani olmak için gelir. 
Şu esbap göze çarptı mı, ref'i masuniyete gidilmez ve 

I faaliyeti teşriiyesi akim bırakılmaz. Ref'i masuniyet, 
mücerret mebus olan için düşünlecek şey, mahiyeti 
cürüm, masuniyet, tahkikat bundan çok yüksek bir 
şeydir. İkinci ref'i masuniyet edildiği zaman ref'i 
masuniyeti lâzım gelen mebus kim olabilir? Meclisin 
harimi nezaket ve ismetinde bütün bu kütlenin hama
set ve iffetinde şaibedar olacak lekenin her halde içti
mai bir leke olması ve Meclisin içinde kalması şaibe
dir demesi lâzım gelir. Yoksa ref'i masuniyet itham 
manasına değil, bu gitsin temizlensin buraya gelsin. 
Ref'i masuniyetin şimdiye kadar kitaplarda yazılan 
şekli ve teamül bundan başka bir şey değildir. Celâl 
Nuri Bey arkadaşımız, bunun eşkalini 2 - 3 kelime ile 
söylediler ve bu budur. Yoksa dedikleri gibi bir ar
kadaşımız mezun addedilir. Katı şekli o arkadaşın bu 
halde Meclis içerisinde bulunmasını bizim için de mu
vafık bulmuyor. Bunun hakkında istintak yapaydılar, 
İstiklâl Mahkemesi değil, hiç bir mahkemenin redde-
demiyeceği halde ya masum veya mücrim diyeydiniz. 
O halde bütün mahakimin kendi tabiri veçhile âdi ve
ya âli mahkeme tabirine hiç lüzum yoktur, maniası
na almış, mahkemei âlinin de lüzumu yok, adinin de 
lüzumu yok, mebus an için buraya gelen her şey hal
ledilir, bu, doğru değildir makul değildir. Bendeniz 
diyorum ki arkadaşımızda bir şaibe vardır. Gider in
şallah şaibesiz gelir de temiz temiz elini sıkarız. Başka 
bir mesele yoktur. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Muhterem 
efendiler, ne Heyeti Aliyeniz ve ne de Heyeti Aliye-
nizi temsil eden şube mahkeme vaziyetini takınarak 
ve mahkeme yerine kaim olarak meseleyi esas itiba
riye tetkik etmek salâhiyetini haiz değildir. Mahkeme 
yerine k? :m olmak ve Heyeti Aliyenizin ve ne de He
yeti Aliyenizi temsilen işi tetkik etmekle mükellef 
olan şubenin mahkeme yerine kaim olarak işi esasen 
tetkik etmek salâhiyetini haiz değildir. O vakit bütün 
mevzuatı adliyemiz alt üst olur ve o vakit hiç bir esas 
üzerinde yürüyemeyiz. Mesele yalnız şudur : 

Masuniyeti teşriiye neden ibarettir, niçin masuni
yeti teşriiye esası kabul edilmiştir? Masuniyeti teşriiye 
esası sırf milleti temsil eden mebusa hürriyeti harekât 
ve hürriyeti kelâm, serbestii fikir vaziyetini temin et
mek içindir. Yani bir mebus her zaman bir hadise 
münasebetiyle mahkemeye celbedilerek, her hangi bir 
hareketinden, her hangi bir sözünden dolayı mahke
meden mahkemeye sevk edilmek mecburiyetinde kal
masın diye ve bu vaziyetten kurtulmak için kendisine 
verilen vekâleti milliyeyi serbestâne ve vicdanının 
telkini mucibince ifa edebilmek için, bu masuniyeti 
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teşriiye verilmiştir. Fakat bu masuniyeti teşriiyenin 
hududu vardır. Bu, masuniyeti teşriiyeden istifade 
ederek kanunen cürüm teşkil eden ef ali irtikâpla tem
sil ettiği milleti ve iştirak ettiği Meclisi itham altında 
bulundurmamak hududiyle tahdit edilmiştir. Bütün 
kavanini esasiyede nazariye budur. Masuniyeti teş
riiyenin hududu şudur : Mebusun, muhakemeden ma
sun olması kendisine verilmiş olan serbestiyi, temsil 
ettiği milleti ve iştirak ettiği Meclisi itham altında bu
lundurmayacak derecede hudut altında bulunacaktır. 
O hududu tecavüz etti mi bir fiil irtikâp etti demek
tir. Gerek mebusiyetini, gerek temsil ettiği milleti ve 
gerek iştirak ettiği Meclisi efkârı âmmede cürüm de
nilen töhmeti amiz bir leke altında bulundurdu mu, 
masuniyeti teşriiyeyi tecavüz etmiştir. O zaman ma
suniyeti teşriiye zail olur ve refedilmesi lâzım olur. 

Şimdi masuniyeti teşriiyeyi refedebilmek için böy
le bir vaka hadis olduktan sonra ne gibi şeraitin mev
cudiyeti lâzımdır? Heyeti teşriiye o zaman üç vaziyeti 
nazarı itibare alır : Acaba masuniyeti teşriiyeden 
mahrum edilmek istenilen bir mebus Hükümetin veya 
bir siyasî fırkanın tezvirle mi bu-işi yapıyor, eğer ev
rakı varidede mahkemeden gelen evrakta bu cihet ta
ayyün ederse masuniyeti teşriiyeyi ref etmek imkânı 
yoktur. Demek ki bizim birinci olarak varit olan ev
raktan tetkik edeceğimiz şey, bu evraktan Hükümet 
tarafından veya siyasî bir fırka tarafından mebus ar
kadaşımızı bu masuniyeti teşriiyeden mahrum etmek 
için bir tezviri siyasî var mıdır, yok mudur? Bu ci
hetten bir kere bu tetkik edilecektir. 

ZAMİR BEY (Adana) — Halk tarafından bir tez
vir olamaz mı? 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Lütfe
diniz, o suallerinize şimdi cevap veririm. 

İkincisi; evrak tetkik edilirken ikinci nazarı dik
kate alınacak mesele; mahkemenin kendi tarafından 
mebus arkadaşımız hakkında bir gayz ve husumet, bir 
fikir, bir emel olunuyor mu, olunmuyor mu? Bu da 
evrakı varidenin tarzı rüşinden, yazılışından veyahut 
eşhasın münasebetinden taayyün eder. 

Üçüncüsü; evrakı varidenin mebus hakkında ser-
dettiği ithamları kanaatbahş bir mahiyette midir, de
ğil midir? Eğer evrak kanaatbahş bir mahiyette ise 
evrak, iki evvelki dediğimiz şartlar, âmiller yani tezvi
ri siyasî yoksa ve mahkeme tarafından bir emeli 
mahsus takip edilmiyorsa ve evrakta hakikaten cür-
mün irtikâp edilmesi yolunda ihtimal teeyyüd ediyor
sa ve bundan dolayı efkârı âmmede gerek mebusiyet 
ve gerek temsili millî leke altında kalacaksa, masuni
yeti teşriiyenin refîi elbetteki elzemdir. 
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Şimdi şube bizi, bu üç noktai nazardan tenvir et
melidir. Birincisi bu işte bir tezviri siyasî var mıdır? 

İkincisi; mahkemenin azası ile veya mahkeme
nin heyeti umumiyesiyle bu arkadaşımız arasında bir 
husumet var mıdır? 

Üçüncüsü, evrakı varidenin mahiyeti neden ibaret
tir? 

Eğer bu mahiyet; hakikaten iddia olunan cürmün 
irtikâbı, im'kânı kanaatini, arkadaşımız tarafından ir
tikâbı imkânı kanaatini bahşediyorsa elbetteki ma
suniyeti teşriiye meselesi halledilir. Yofc, evrakı va
ride bu kanaati verecek mahiyette değilse, o vakit 
masuniyeti teşriyeyi refetmek büyük bir hata olur. 
Yoksa ahali tarafından itham vaki olması - ahalinin 
heyeti umumiyed itibariyle - ihtimal haricindedir. 
Ahalinin heyeti umumiyesi, meselâ Türkiye'de veya
hut bu cürmün ika olunduğu dairei iritihabiyede bü
tün insanlar toplandılar, hep beraber bir tezvir yaptı
lar şekli, aklı selimin kabul edeceği bir şey değildir. 
2, 5, 10 adam bunu yapabilir. Fakat bir dairei intiha-
biye, bir daire toplanıp da böyle bir tezvir yapması
nın imkânı yoktur. 

Şimdi bendeniz bu meselenin halli için şubeyi 
temsil eden zatın bu üç meseleye cevap vermesini 
arzu ediyordum. 

Evvelâ; bir tezviri siyasî var mıdır? 
Saniyen; bir husumet var mıdır, 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Yoktur, de
diler efendim. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Pekâlâ, 
tezviri siyasî yoktur. Husumet de yoktur. Evrak bu 
cürmün irtikâp edilmesi kanaatini bahşediyor mu, 
etmiyor mu? 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, maz
nun olduğuna 'kanaatbahştır, diyorlar. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Lütfediniz, 
kanaat bahşediyorsa şubeden şahit davet etmek, şa
hitler vasıtasiyle evraikı tetkik etmek işi, esas iti
bariyle tetkik edip de bir karar ittihaz etmek de
mek, zâten arkadaşımızı bu işler pek fena bir yola 
sevketmek demektir. Arkadaşımızın bu hususta hu
kukunu teemmül etme'k isteyen zevat yanlış bir yol 
almışlardır. Eğer şube tötkikatı arnikada bulunup bir 
kanaati mahz, bir kanaati hukukiye hâsıl etmiş ol
saydı - ki arkadaşımız bu cürmü irtikâp etmiştir - o 
vakit zâten arkadaşımız mahkûmdur. Artık başka şe
ye lüzum kalmaz. Bizim tetkik edeceğimiz şey, ev
rak böyle bir cürmün irtikâbı kanaatini veriyor mu, 
vermiyor mu? Ve bu itham, acaba Meclisin üzerine 
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ve millî temsil heyeti üzerine âtide bir leke getirebi
lecek mahiyette midir, değil midir? Eğer leke ge
tirmek ihtimali varsa masuniyeti teşriiye bertaraf 
edilmelidir. Eğer ihtimali yoksa ve evrak bu ihtimali 
bertaraf edecek mahiyette ise, o vakit masuniyeti teş-
riiyei refetmek hata olur. Fakat ufak bir ihtimali, 
yani arkadaşımızın katli irtikâp etmiş olması ve içi
mizde - arkadaşımız beni affetsin bu kelimeyi şart
la söylüyorum - bir katilin mevcut olması ihtimalini 

düşününüz. Bunun mahkemeye gitmemesi ihtimali he
yeti temsiliye için, yani millî temsil için ağır bir va
ziyet olur. Bu vaziyeti üzerinden refetmek için arka
daşımızı mahkûm etmeden yainız bir imkân tasav
vur olunuyor ve o imkânı refetmek ve o kararı ta
yin etmek mahkemeye aittir. Biz burada hiçbir za
man arkadaşımızın bu cürmü irtikâp etmiş veya et
memiş kararını vermeyeceğiz. Biz yalnız diyeceğiz ki, 
bir cürüm vaki olmuş ve mahkemeden gelen evrak bu 
cürmün vaki olduğu ihtimalini veriyor. Bu ihtimali 
refetmek için, bu ihtimali bertaraf etmek için, bu ih
timalin mahiyetin anlamak için mahkemeye sevkedi-
yoruz. Bu ihöimali 'evrakta var mıdır? Eğer varsa 
mahkem'eye vermelidir. Tereddüte mahal yoktur, be-
riim kanaatim budur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; da
ha evvel söylenen sözler içinde bir iki cümle bilhas
sa nazarı dikkati celbediyordu. Reddi masuniyet ne
dir? Bendeniz kendi kendime bu sualin cevabını ver
meye çalışacağım. Biz refi masuniyet kararını ver
diğimiz takdirde bu arkadaşın mebusluğu sakıt mı 
olacaktır? (Hayır sesleri) Bittabi değildir. O halde 
refi masuniyete bu kadar ehemmiyet vermenin bir 
sebebi olmak lâzım gelir. Bu arkadaşı kendi mah
kememiz huzuruna çıkarmaktan menetmek için ne 
gibi esbab arayacağız? Benden evvel söz söyleyen ar
kadaşlarım bu hususta mufassal izahat verdiler. Ma
suniyeti refetmek için esbap, elimizdeki kanunların 
hiçbirisi ne Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve ne de Ni
zamname! Dahilî bu hususta hiçbir sarahati havi 
değildir. Demekki Heyeti Celile tamamivie serbest
tir. Eğer lüzum görürse masuniyetin refi ne karar 
verebilir. Ancak bu cürüm vaki midir, değil midir? 
Bir kere bunun tenevvür etmesi lâzımdır. Tetkikat 
neticesinde bu cürmün faili bu arkadaş olduğuna ve
yahut bu arkadaşın dahli bulunduğuna bir kanaati 
olması lâzım gelir. Böyle bir kanaat hâsıl etmeksizin 
hiçbir vakit Heyeti Celileye bunun reddi masuniyetini 
istiyorum diyemez. Evrak ile mi iktifa etmelidir? 
Yoksa bu evrak üzerine bir takım tahkikat ve tet
kikat daha zam ve ilâ ve etmeli midir? Elimizdeki 

müdevvenatı kanuniye bu hususta sakittir. Kendi iti-
kadımca şubeler ve encümenler bu hususta salâhiyet-
tardırlar. Yani kanunun sâkit olması noktasından bu 
cürmün bu arkadaş tarafından ika edildiğine veyahut 
bu arkadaşın bu cürümde zimethal bulunduğuna el
deki evrak tamamiyie kanaatbahş olmuyorsa bu ev
rak kanaatbahş olmuyor, kendisinin refi masuniyeti
ne lüzum yoktur ve buna lüzum görmedi diyebilece
ği gibi, meseleyi daha ziyade haizi ehemmiyet telâk
ki ederek, isterse tahkikatı tevsi edebilir. Bunda da 
şubenin salâhiyettar olduğuna kaniim. Çünkü böyle 
yapamaz diye bir nassı kanuni yoktur. Mademki bir 
nassı kanunî yoktur ve hususiyle taamül olduğun
dan da bahsolunmuştur. O halde bence şubenin ka
naati tavzih için tahkikatı tevsi etmesi salâhiyeti 
mevcuttur. Çünkü hilafına hiçbir kayıt mevcut de
ğildir. Şimdi zâtı meseleye geliyorum. Burada mev
zubahis olan nedir? Bizim bir mahkememiz, istiklâl 
Mahkememiz vardır. Bu mahkememiz bir arkadaşı
mızın masuniyetinin reffini istiyor. Bu mahkeme ge
ne kendi arkadaşlarımızdan teşekkül etmiş bir en
cümen mahiyetindedir. Bu mahkeme, bu kanaatini 
bu heyete iblâğ ettikten sonra biz gene nizamna
meye tâbi olarak meseleyi şubeye havale etmişizdir, 
şubece tetkikat yapmışızdır. Bu tetkikat neticesini bi
ze şube reisi 'tevdi ediyor. Anlıyoruz ki gelen ev
rak tahkikatı tevsi etmeye lüzum kalmaksızın bu ar
kadaşın refi masuniyetini istilzam edecek mahiyette
dir. Bundan başka bu arkadaşı böyle bir cürüm ile 
refi masuniyetini talep edilmiş olmasına saik olan 
esbap ve avamil arasında bir tezviri siyasî ve bir tez
viri mahallî de yoktur. Vakıa Heyeti Celile bu müc
rimdir, amma şu ve şu ahval ve şerait dairesinde ken
disinin refi masuniyetine lüzum görmüyoruz, diye-
bilsin. Buna da mahal yoktur. O halde mesele ba
sitleşmiştir. Şube kendisinin refi masuniyetine lü
zum görüyor, refi masuniyet talebini müspet olarak 
kabul etmiştir ve reddi masuniyet demek doğrudan 
doğruya kendisinin bir mahkeme huzurunda ve 
bilhassa bizim mahkememiz huzurunda muhakeme 
olması ve eğer berî ise beraatı zimmet iktisap et
mesinden ibarettir. Onun için bendeniz şube maz
batasının kâfi olduğuna ve reye vaz'ı zamanının gel
diğine kaniim. Hususiyle şunu da arz edeyim ki bu 
arkadaşı isteyen İstiklâl Mahkemesi, bizim kendi 
mahkememiz, bizim aramızdaki arkadaşlardan terek
küp eden bir mahkeme olduğuna göre bu arkadaşın 
böyle bir mahkeme huzuruna şevkine rıza gösterme
mek, zannediyorum ki, bu mahkeme hakkında da az 
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çdk bir mahalli iştibaha mevki vermiş olacaktır. (Ha
yır, öyle bir şey yoktur sesleri) 

YUSUF BEY (Denizli) — Öyle bir şey mev
zubahis olamaz. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim, fikrimi tashih edeyim, istiklâl 
Mahkemesi Maraş'a kadar gitmiştir. Yedi yetim bı
raktıran bir cinayet ile meşgul olmuştur ve bu ci
nayet içinde bu arkadaşın da methaldar olduğu ka
naatini hâsıl etmiştir. Gene bu arkadaşlar, gene bu 
mahkeme bu arkadaşın muhakemesine lüzum göre
rek ref'ıi masuniyetini talep etmiştir. Heyeti Celile 
kendisini bu mahkemeye sevketmemek içlin ne gibi 
bir esbap ve delail gösterebilir? Zannederim ki, hiç
bir delil karşısına çıkamayacaktır. Alelade bir katil 
meselesi mevzubahis olmuştur. Tezviri mahalli olma
dığına kani olduktan sonra, ref'i masuniyet talebi 
elbet kendisinden sâdır olmalıdır. Fakat mademki 
böyle bir talep meSbük değildir ve mademki şu ve 
şu şekildöki teUkifcat ve evrak bu vaziyeti istilzam 
etmiştir, bendeniz mazbatanın kabulünde hiçbir be
is görmüyorum. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Arkadaş
lar; bendenizin mensubu olduğum Birinci Şubede 
mesele mevzubahis olurken, hangi kanaatle reyimi 
verdiğimi arz edeyim : Bu mesele şubede mevzuba
his olurken ne İstiklâl Mahkemesinden, ne de diğer 
bir mahkemeden geldiğini tetkik etmedim. Şubeye 
bir mesele gelmiştir, bu meseleyi hukukî bir nokta
dan mahkemeye verip vermemek cihetini tetkik et
tim. Kendi şahsım namına arz ediyorum. Şube na
mına bir encümen ayrılmış, o encümen ifayı vazife 
etmiş, evrakı okumuş ve öyle bir kanaat hâsıl et
miş ki, bunu masuniyeti ref'edip mahkemeye vermek 
lâzımdır demiş. Bu şubeye geldi, arkadaşlar mese
leyi izah ettiler, dediler ki mesele şudur, budur; 
buna ait olan dosyadan bazı mühim evrakı da oku
mak istediler. Biz lüzum yok kâfidir dedik. Bütün 
memleketlin münevverleri, müessesatı bu meselede 
alâkadardır diye bir kanaat izhar etmişler, yani mah
keme kanaatından ayrı olarak efkârı umumiye bu 
kanaati izhar etmiş. Evrakı dava münderecatı, mah
kemenin kanaati ve enoümeni teşkil eden arkadaşla
rın kanaati bu arkadaşın masuniyeti teşriiyesiinin 
ref'i ile mahkemeye tevdii merkezlinde idi. Biz ken
disinin oraya tevdi edilerek, orada beraat ederek 
memleket nazarında, millet nazarında tebriyei nefis 
etmesi kanaatiyle reyimizi verdik. Hatta şunu da arz 
edeyim, ki bu kararı verebilir miyiz, yoksa veremez 
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miyiz diye bunu dahi düşünmedim, kanaat ettim, 
verdim. Fakat herhangi bir meselei hukükiyede, bir 
meselede Meclise bir evrak gelir, o evrak bir şube
ye havale olunduğu zaman o şube bir arkadaş hak
kında ne yapabilir? Hiçbir şube, hiçbir encümen bu 
arkadaş bu cürmü yapmış mı, yapmamış mı diye tet
kik edemez: Nazariyatı hukukiye itibariyle böyledir. 
Bu, hükkâmın vazife ve salâhiyetine taarruzdur. Be
nim nOktai nazarım budur. (Doğru sesleri) Hukuk 
nazariyatı karşısında taammüller hukuk mahiyetini ik
tisap eder. Bizim birinci Meclislimizde bu taamül va
ki ise biz de gene o taamüle bakarak taamülümüze 
devam edebiliriz. Yani nazariyatı hukukiye ile taamül 
tezat teşkil ettiği zaman, hakem gene Meclisi Âlidir. 
Nazariyatı hukukiye böyledir. Fakat taamüle naza
ran biz bu meseleyi tahkik edeceğiz, tamikat yap
mışız, vermişinlizdir derseniz, ki herhangi bir arkadaş 
çıkar da tahkikat yapın derse yaparız. Nazariyat ve 
vaziyeti hukukiyede bundan ibarettir. 

REİS — Efendim; daha dört zat söz istemiştir. 
Kifayet takriri de vardır. Evvelâ kifayet takririni 
Okuyacağız. Diğer takrirler de kifayet takriri ile bera
ber okunacaktır. Ondan sonra kifayet takririni reye 
koyacağız. 

(Yozgat, Ahmet Hamdi Beyin takriri okundu) 
(Konya, Refik Bey ve rüfekasının takriri Okundu) 
(Trabzon, Nebizade Hamdi ve Adana Kemal Bey

lerin takriri okundu) 

REFİK BEY (Konya) — Reis Paşa Hazretleri 
takririmi geri alıyorum. Heyeti Celile kâfi derecede 
tenevvür ettiğine kanaat ediyorum. 

REİS — Efendim, Konya Mebusu Refik Bey 
takriri geri alıyor. 

(Yozgat, Süleyman Sırrı Beyin takriri okundu) 

REİS — Efendim, evvelâ kifayeti reyinize arz ede
ceğim. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın... 
Kâfi görmeyenler el kaldırsın... Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Şimdi iki takrir vardır, Nebizade Hamdi 
Bey ve rüfekasiyle Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Benim 
talkririm diğerinin aynı demektir. Bendeniz de geri 
alıyorum. (Hayır sesleri) Aynı diye ben de geri al
mak istiyorum. 

REİS — Ayrıdır efendim. Öteki takrir şudur : 
Tahsin Bey Meclis huzurunda izahat versin. Zatı âli
nizin ki... 

REFİK BEY (Konya) — Müsaade buyurunuz. 
Beyefendi takririni geri almadığı takdirde müdafaa 
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etmek mecburiyetindeyim. Şube namına müdafaa 
mecburiyeti vardır. Şubeye havalesini istemek Heyeti 
Mufatfceremeye kanaatini bildiren şube hakkında ade
mi itimat demektir. Binaenaleyh böyle bir meseleyi 
şube namına kabul edemeyiz. 

REİS — Yanlış anladınız. Süleyman Sırrı Beyin 
takriri değil, o takrir Nebizade Hamdi Beyindir. Bir 
kelimesini kaldırayım. Tekrar şubeye olacak. Süley
man Sırrı Bey takririnizi geri alıyor musunuz? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY) (Bozok) — Bendeniz 
takriri geri almıyorum. Evrakı tahkikiye fezlekeleri 
gelirse tabiîdir ki o arkadaşın müdafaa hakkıdır. Ge
ri almıyorum. 

REİS — Evvelâ o halde Nebizade Hamdi Bey 
ve rüfekasmın takririni reyinize arz edeceğim. Tak
rir tekrar okunsun. 

(Nebizade Hamdi Bey ve rüfekasının takriri tek
rar okundu) 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Hacet yoktur. 
Şube kendi kanaatini tespit etmiş ve Heyeti Umumi-
yeye arz etmiştir. Tahsin Bey çıkar söyleyebilir. 

. . . . > . . . 

REİS — Efendim, takriri reyinize arz ediyorum. 
Takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Takrir kabul edilmemiştir. 

Efendim; şimdi Süleyman Sırrı Beyin takriri tek
rar okunsun. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Süleyman Sırrı Beyin takririni kabul 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmemiş'öir. 

O halde şubenin mazbatası kaldı. Şubenin maz
batasını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Şubenin mazbatası kabul edilmiştir. Binaenaleyh Tah
sin Beyin masuniyeti teşriiyesi refedilerek mahkeme
ye tevdii takarrür etmiştir. 

Efendim, hafi celse ruznamemizde başka bir şey 
kalmamıştır. Aleni celseye geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Alenî celseye geçilmesi kabul edilmiştir. 

Alenî celseye geçilmiştir. 
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