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SEKSENİNCİ İNİKAT 

26 Temmuz 1338 Çarşamba 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Reisi Sani Dr. Adnan Beyefendi. 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim; celsei hafiye kuşat edildi. 
Hafi celse icrası hakkında buyurun Rauf Beye

fendi. 
RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) — 

Efendim, Heyeti Vekile Amasya'nın vaziyeti mah-
susasjnı nazarı dikkate alarak heyeti aliyenize müs-
tacelen, saha ve hududu sabit olmak üzere .bir İstik
lâl Mahkemesinin intihap ve izamını teklif ediyor. 

Bu babda bir tezkeresi vardır. Bu müzakerenin hafi 
celsede müzakeresini teklif ediyorum. Eğer heyeti 
celileniz kabul ederse hafi celsede ceryan etsin. 

REİS — Müsaade buyurun efendim; bu mesele
nin hafi celsede müzakeresini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Hafi celsede müzakeresi kabul edildi. 

Efendim, evvelâ hafi celse zaptı sabık hulâsa
sını okuyacağız. 

1. — ZAPTI SA3IK HULÂSASI 

YETMİŞ DOKUZUNCU İNİKAT 

24 Temmuz 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı riyasetle

rinde bilinikat zaptı sabık hülâsası aynen kabul olun
duktan sonra Müdafaai Milliye Bütçesinin heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere cereyan etti. Müza
kere kâfi görülerek celsei aleniyeye geçilmesi kabul 
edildi ise de celsei aleniyeye geçmeden evvel İktisat 
Vekâleti bütçesine tahsisat ilâvesi hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin müzakeresi icra edilerek maddeleri ay
nen kabul olundu. Bilâhara Adana vilâyetinde kuyu-
du hakkaniyenin tashihine dair lâyihai kanuniyenin 

müzakeresine geçilmiş ise de mezkûr kanunun red-
dile ahkâmı kanuniyenin tatbikinin emredilmesine 
dair Hüseyin Avni Beyin takriri kabul ve takriri izah 
eden Kırşehir Mebusu Müfit Efendinin beyanatı da
hi tasdik edilerek celsei aleniyeye geçildi. 

Kâtip 
Reissâni 

Dr. Adnan 
Kayseri 

Atıf 
Kâtip 
Van 

Hakkı 
REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz iste

yen var mı? Olmadığına göre zaptı sabık aynen ka 
bul edildi. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Yeni hır İstiklâl Malikanesi teşkiline dair 
İara Vekilleri Heyeti tezkeresi. 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 
18 Temmuz 1338 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Amasya ve havalisinde görülen lüzuma menbi bir 
İstiklâl mahkemesi tesis ve dairei kazanın sabık İs
tiklâl mahkemesi hududu dahili bulunması hususu
nun arzı İcra Vekilleri Heyetinin 18 . 7 . 1338 tari
hindeki içtimamda takarrür etmekle, ifayı mukteza-

sına ve neticesinin iş'arına müsadei devletlerini istir
ham eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

REİS — Buyurun Ali Beyefendi. 
ALİ BEY (Dahiliye Vekaieli Vekili) (Niğde) — 

Samsun, Amasya. Tokat, havalisinde eşkiya olduğu 
malumu âlinizdir, bir çok eşhas derdest ediliyor, bun
lardan bir kısmı Divanı Harbe verilmek istenilmiş, 
bir kısmı derdest edilmiş mehakimi nizamiyeye ve-

— 606 



İ : 80 26 . 7 . 

rilmek istenilmiş. (İşitmiyoru/ sesİeri) Muhabere edi
yoruz. bu eşkiyanm biran evvel cezalarını görebilmek 
için seri bir muameleye tabi tutulmak ieabetmektedir. 
Bu da birtakım merasimi kanııniyeye tabi olmayan 
bir mahkemei fevkalâde tarafından yapılması lâzım 
geliyor. Bunun için Samsun mutasarrıfı ve Şark Cep
hesi kumandanı lüzum gösteriyor, tahtı tevkifine alı
nan eşhas nerede muhakeme edilecektir, yani tahtı 
tevkifine alınan eşhas gibi muamele görecektir? Bun
ların işlerinin görülmesi pek uzamaktadır. İmkân yok. 
muamele de bunu gösteriyor. Bunun için Amasya 
merkezinde bu işlere bakmak üzere bir İstiklâl mah
kemesinin bulunmasını muvafık buluyoruz. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Bu eşkiya hangi 
sınıf eşkıyadır? 

ALİ BEY (Devamla) — Pontüs eşkıyaları. Bunu 
biran evvel intaç etmek ve haklarında lâzım gelen 
cezayı tatbik etmek ve Amasya şehrinde bulunmak 
ve sırf bu işlerle iştigal etmek üzere bir mahkemenin 
gitmesine lüzum göstermekteyiz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Sabık mahke
meyi dinleyelim, bir kanaatları var mı? 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Şimdi efendim; 
Dahiliye Vekâleti Vekili Ali Beyefendi Amasya'ya 
bir İstiklâl Mahkemesinin gitmesine lüzum gösteri
yorlar ve diyorlar ki, Pontüs komitesine mensup bir 
çok eşhas derdest edilmiştir. Bu eşhasın muhakeme
sini icra etmek için bir mahkemeye ihtiyaç vardır ve 
sonra tabii bunda sür'at de lâzımdır. Derdest edi
lenlerin muhakemesi ve bu muhakemenin sür'atle in
taç olunması. Zannederim, esbabı mucibe olarak gös
terdikleri budur. Eğer Dahiliye Vekili Ali Beyefendi 
buyursalardı ki. Samsun İstiklâl Mahkemesi Pontüs 
cemiyetine mensup, dağlarda dolaşan eşkiyanm ev
velce derdestinde de hir muvaffakiyet gösterememiş
tir ve bundan sonra da bunları takip edip derdest 
edecektir dese idi: bir jandarma mahiyetinde ona bir 
diyeceğim yoklu. Fakat derdest edilmiş bir adamı 
mahkûm edecek bir mahkeme yoktur, serian icrai 
muhakeme etmek lâzım geldiğine nazaran, muhake
menin serian intacile matlup olan şeyi temin edecek 
kanunumuz yoktur demesini bendeniz katiyen muva
fık bulmadım. Çünkü bu kavanini mevzua ve mev-
cudayi inkâr mahiyetindedir. Efendiler istiklâl mah
kemelerinin tesis edildiği tarihi gözönüne getirecek 
ve bu mahkemeleri faaliyete sevkedecek saiki düşü
necek olursak yegâne asker firarileri olduğunu göre
ceğiz. Biliyorsunuz ki Meclisi Âliniz burada toplan
dığı zaman elinde kuwet olarak elinde beş. on çe-
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teden başka kimse yoktu. Bilâhare kuvayı muntaza-
maya tahvil zaruretini hisseden Meclisi Âliniz kuvayı 
muntazama tesis ettiği zaman, yanı başında gayri 
muntazam bir çete istediği zaman işe giriyor, onları 
zabtü rabıtının temin gayri kabil olmakla be
raber, bunların yanı başında muntazam bir kıta tut
mak gayri mümkün olduğu cihetle, şiddet gösterme
ye mecburiyet hissetmiştir ve bu şiddeti de kim ya
pabiliyor? İşte kabul ettiğiniz istiklâl mahkemeleri 
kanuniyle o şiddet kayboldu. Bidayeten ve filhakika 
istiklâl mahkemeleri ilk faaliyete geçtiği zaman as
ker firarilerinijn firarına bulundukları mıntakada ol
dukça mani olunmuş ve faideleri de görülmüştür. 
Fakat sonradan sonraya itiraf etmek lâzımdır ki on
lar da maalesef hiçbir şey yapamamıştır. Yani bugün 
kemali teessürle ve teessüfle söylemek mecburiyetin
deyiz ki hâlâ istiklâl mahkemelerinin bulundukları 
memleket dahilinde muhtelif mıntakalarda hali faa
liyette bulunmalarına rağmen, iştigal edilmiyecek de
recede asker firarileri vardır. Şu halde istiklâl mah
kemesinin hiçbir kıymeti yoktur ve tesiri kalmamış
tır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Meğer ki 
jandarma da... 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Sonra efen
diler; istiklâl mahkemelerine takibata zamimeten, zan
nederim 26 Ağustos 1336 tarihli bir zeyl ile bir va
zife daha verilmiş ve maatteessüf mehakimi en za-
iyade ademi muvaffakiyete sevkeden sebep bu zeyl 
olmuştur.. Çünkü o kadar gariptir ki, bendeniz bu 
hususta istiklâl mahkemelerini mazur görüyorum, ka
nun o kadar elâstiki, o kadar şümullü, o kadar yani 
hukuka mugayir tarzda tanzim edilmiştir ki; bir ha
reket vaki olduktan sonra o hareketin failine «senin 
yaptığın hareket bir cürümdür» diyor. Canım bu ka
nunda da bunun bir cürüm olduğu yoktur. «Bilmem 
şu kanun ile Meclis bana salâhiyet vermiştir. Ben 
diyorum ki bu bir cürümdür.» Canım efendim ka
nunda bunun cürüm olduğuna dair bir şey yoktur.» 
«Ben orayı bilmem, işte salâhiyet» diyor. Hakikaten 
o cürüm bu salâhiyete binaen cürmiyeti mevcut ol-
mıyanlar dahi cürüm gösterilmiştir. îstirham ederim, 
cürüm olmıyan bir hareketten dolayı beni tecziye 
ve muhazeye kıyam ederseniz, benim ne kabahatim 
vardır? Sen dediğin halde ben yaparsam tecziye eder
sin, sen yap yapma diye bir şey dememişsin. Böyle 
bir tabir mevcut değilken ben buradan kalkıp git
mişim. sen buradan gittin diye bir cürüm isnat edi
liyor. Bu Devletin kuvayı maneviyesini kesrcder. Bi-
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naenaleyh seni üç ay hapsediyorum, demek kadar 
mantıksızlık olmaz. Böyle verilen bir zeyil ile istik
lâl mahkemeleri maalesef tavuk hırsızlarına kadar 
el uzatmış ve bu dereceye gelmesine sebebiyet ver
miş ve en nihayet kıymetlerini sıfıra indirmiştir. Ya
ni bunu istiklâl mahkemelerinde bulunan arkadaşla
rımızın kendileri de itiraf ediyorlar. Ellerindeki ka
nun tamamen bu vaziyete kadar düşürmüştür. Bende
niz bunun hakkında bir şey söylemiyorum. 

!Şimdi istiklâl mahkemelerine lüzum var mıdır, 
yok mudur? Cenabı Hakka hamdederek söylerim ki, 
şimdilik memleketimizin hiçbir tarafında istiklâl 
mahkemeleri, belki teskini müteassir, fevkalâde heye
canı teskin için ve fevkalâde ihtiyaçlar için saklana
cak bir âlettir. Yoksa hiçbir tesiri olamıyacaktır. Bu 
mahakimi alelade bir mahkeme gibi tutacak olursak. 
efendiler, bunun hiçbir hükmü kalmıyacaktır ve son
raki hadisat da bunu bize gösteriyor. 

Şimdi mevkufinin süratle muhakemesi meselesine 
gelelim. Efendim, mevkufinin süratle muhakemesi 
hususunda mahakimi nizamiye istiklâl mahkemelerin
den daha elverişlidir. Derlerse ki mevkufini adliye 
çoktur. Meselâ Samsun'da bin tane mevkufini adliye 
varsa efendiler bidayet mahkemesi buna daha sürat
le bakar. Efendiler bir mahkeme varsa bir daha gön
deriniz, istiklâl mahkemesi göndereceğimize. Bir ise 
iki yapalım, iki ise üç yapalım. Süratle işlerini bitir
sinler. Fakat böyle mahakimi seksen şekle sokmtya-
lım. 

Pontüscülerin hareketine gelince; bunların Hare
keti hiyaneti vataniye kanununa tabidir. Hiyancti va
taniye kanunu ahkâmına tabi muhakemelerin size te
min ederim ki istiklâl mahkemelerinden zivade bida
yet mahakimi neticelendiriyor. Biliyorsunuz ki bida
yet mahakimindc hiyaneti vataniye mücrimlerinin 
muhakemesini 20 günde intaç zaruridir. Binaenaleyh 
bidayet mahakimi 20 gün zarfında muhakemeyi ne
ticelendirmek zaruretindedir. Neticelendirmediği tak
dirde, orada bir kayıt vardır, o kayıt mucibince hak
larında muamele yapılacaktır. Halbuki hıyaneti vata
niye cürmünden dolayı iki senedir mevkuf olanları 
gösterebilirim. Şimdi bidayet mahkemelerinde mi sü
rat bulunuyor, istiklâl mahkemelerinde mi? Sürat 
bidayet mahakiminde daha ziyadedir. İşte size mad
di olarak arz ediyorum. Bidayet mahakimi 20 günde 
neticelendirmek mecburiyetinde olduğu hakle, istik
lâl mahkemeleri hiçbir kanunun tesirine tabi değiliz 
diyerek, demek ki onlar da kc\fî olarak uzatmışlar
dır, bittabi bazı nevakısı ikmal edeceği/ diye bir bu-
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çuk sene uzatmışlardır ve zannederim ki bunu kim
se inkâr edemez. Sürat istiklâl mahkemelerinde mi
dir, bidayet pıahkemelerinde midir? Bidayet mahke
melerinin sürat itibariyle istiklâl mahkemelerinden far
kı yoktur. Sürat bidayet mahkemelerinden daha mı 
ziyadedir? Bu itibarla Dahiliye Vekilinin mütalâası 
varit değildir efendiler. Sonra mevkufin... On gün ev
vel idam edilecek adamı on gün sonra idam eder. 
Bidayet mahkemesi, idam edilecek adamın muhake
mesini 20 gün zarfında hükme rabtedecek. Halbuki. 
Samsun'dan mahkemenin Amasya'ya gitmesi ve gel
mesiyle 40 günde neticelenecek. Mücrim ele geçse 
anasının, babasının ismini sormadan maksat ipe çek
mek ise istiklâl mahkemesine lüzum yoktur. 4 - 5 
manga adam. asker gönderiniz, rast geleni vursun
lar. Mahkemeye lüzum yoktur. Lüzum varsa.-ada
let noktai nazarından bunu gösteriyorsanız memleke
tin teşkilâtında ve cihan nazarında adlî teşkilâttan 
oimak üzere mahkeme gönderilir. Esasen ona da lâ
zım gelen kanun eline verilmiştir. Kanun vardır. Bi
naenaleyh buna istiklâl mahkemesi bakar. Yoksa 500 
mevkuf vardır, Samsun bidayet mahkemesi buna ba
kamıyor. binaenaleyh bir istiklâl mahkemesi göndere
ceğiz demeyi esbabı mucibe olarak bendeniz muva
fık görmüyorum ve demek zaittir. Bu itibarla bende
niz rica ediyorum. Eğer Samsun'daki bidayet mahke
mesi kifayet etmiyorsa oralarda miktarı kâfi bidayet 
mahkemesi tesis edelim. Kâfi ise istiklâl mahkemesi 
göndermeye lüzum yoktur. İstirham ediyorum, istik
lâl mahkemelerini. Allah bizi fevkalâde ahval kar
şısında bırakmasın, fevkalâde hale karşı kullanalım. 
ahvali fevkalâdeye saklıyalım; sonra lâzım olur. 

Arkadaşlar, sonra ahvali fevkalâdeye karşı isti
mal edecek silâhımız yoktur. Bidayet mahkemelerin-
Je muhakeme cereyan etsin ve neticelendirilsin. Ben
deniz Heyeti Celileden rica ediyorum, istiklâl mah
kemelerinin kıymetini mütemadiyen millet nazarında 
düşurmiyelim. İstiklâl mahkemelerinin muvakkaten 
iUası hakkında bizim takririmiz, vardır. Bu maha-
kım muvakkaten faaliyetten alınsın. Heyeti Vekileden 
de istirham ediyoruz; onların maksadına muhalif de
ğiliz. süratle bitirilmesi bizim de matlûbumuzdur. 
Oralarda bir iki bidayet mahkemesi daha teşkil ede
lim, o işleri süratle b.tirsinler ve harice karşı da 
terör yani tedhiş usulünün memleketten kaldırılacak 
kadar hali tahinin avdet etmiş bulunduğu hissini ve
relim. ki hiç olmazsa onlar da bizimle münasebatı ik-
tisadiyede bulunsunlar. [Efendiler istiklâl mahkemele
ri memleketimizde baki kaldıkça bizimle kimse ti
cari muamJeyc girişmez. İtiraf etmek lâzım aelir 



İ : 80 26 . 7 . 1338 C : 2 

ki adeta Rusya'daki Çekalara benziyor. Neden ben
ziyor? Neden benzediğini söyliyeceğim. Rusya'da, 
biliyorsunuz ki, herhangi bir yerde bir istiklâl mah
kemesi cürüm olmadığına kanaat getirdiği halde, di
ğer yerde idam ediliyor. Yine istiklâl mahkemeleri 
bîr meseleden dolayı on sene küreğe koyduğu halde 
diğer taraftan alelade bir teb'idle iktifa ediliyor. Rica 
ederim, bunlar nedir? Bu adeta Çek a mahiyetinde bir 
şeydir. Eğer Rusya'da onların iyi bir hizmet ifa et
tiklerine kani bulunuyorsanız ve Rusya'nın o halde 
devamı münasebatı hariciyenin devamını temine me
dar olacağına kani bulunuyorsanız bunu biz de bı
rakalım. Fakat bendeniz diyorum ki, gerek münasa-
batı siyasiyenin tesisi ve betahsis münasebatı iktisa-
diyenin haricî cereyanının sıkı bir surette temini için 
dahilde hali tabiinin avdetini gösterecek emareler 
gösteremezsek Avrupalılar da bizimle münasebat pey-
dah etmez. Onun için çok rica ediyorum, istiklâl mah
kemelerini muvakkaten faaliyetten alalım ve tekrar• 
ediyorum oraya icabediyorsa bir iki mahkeme daha 
gönderelim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
birinci gündenberi istiklâl mahkemelerinin aleyhinde-
yim. Bir kere T.B.M.M. ne Allah'ın vermediği salâ
hiyeti kendisi başkasına verdiğine hayretteyim. Yani 
Cenabı Hak T.B.M.M. ne hiç kimsenin reyi hudiyle 
bir kimseyi asmak ve kanaati zatisiyle asmak ve öl
dürmek için o salâhiyeti peygamberlerine dahi ver
memiştir. Fakat T.B.M.M. bunun fevkinde her salâ
hiyeti vermiştir. Binaenaleyh aslen bâtıl olduğunu id
dia ederim. 

Sonra, Amasya meselesine gelince: biz ahvali fev
kalâde geçiriyoruz diye kendimize böyle bakarız. 
Fransız bunu yapmıştır, filân bunu yapmıştır. Ha
yır efendiler onların milletleri bunu mecbur etmiştir. 
Biz her türlü harekâtı teskin ettiktentsonra, her tür
lü galeyanı teskin ettikten sonra asker firarisi dola-
yısiyle fevkalâde bir mahkeme teşkil ettik. 

Sonra şu casus geldi, bu geldi. Bugün istiklâl mah
kemelerinin evrakını tetkik ederseniz Pontüs mesele
si cidden ehemmiyetli, fakat ehemmiyetten sakıt bir 
takım köylüler, fakirler, kalaycılar iş edinmek için 
mahkemelere doldurulmuş. Adliyemizi muattal bırak
mış ve Adliye bunun gölgesinde kemali istirahatle 
uyumuştur. Memleketin asayiş ve ehemmiyeti maddi 
ve manevi olarak artık namütenahi söz ki ne kanu
na girer, ne hiçbir salâhiyete. Hal böyle iken vasi 
mikyasta halka karşı bir itimatsızlık, uyuşmazlık. Ne
tice itibariyle zannediyoruz ki asayiş mahfuz. Bir 

Hükümet kalktı, mütareke akdetti ve bununla hep
sinin imzası tahtında mütareke akdettik diye bütün 
cihane ilân etti. Demek ki bu millette isyan istidadı 
olsa değil T.B.M.M., memleketin elli tarafına... hiç 
kıymeti yoktur. Bu, halkın kabiliyetidir. Tezvirat ve 
tasniatı 40 günde anladı. Bütün sadakatiyle bize itaat 
eden, merbut kalan haklımıza karşı itimatsızlık edip 
de, daha doğrusu iş edinmek, iş görüyoruz diye görün
mek, tarihte gülünç bir sahife teşkil edecektir ve is
tikbalde bize ne iş gördünüz diye hesap sorarlarsa 
cevap vermekten âciz kalacağımıza kaniim. 

Pontüs meselesine gelince; efendiler burada kuv-
vei adliye vardır diyoruz. Daha kendi milletini ida
reden âciz, halkın da inkılâp nerede? İstanbul'dan 
buraya kadar geldik yine o eski kanun, yine o millet, 
o insanlar. Yalnız kendimize bir fevkalâdelik verdik. 
Büyük bir inkılâp yapıyoruz, asker topladık bununla 
cepheyi tutuyoruz. Esasen muhtemel bir tehlikeyi 
anlamazsak sonra bunun üzerindeki fevkalâdelik ne
dir? Cihana karşı bunu istimal edecek insan yok. 
Bizden adli teşkilât yoktur demek, bu da kapitülâs
yonları vazetmek demektir. Herkes bir his altında
dır. Samimi söylüyorum. Efendiler Ruslar'da görüyo
ruz. Tarihlerde vardır. Fakat tarihteki bizim gibi de
ğil. Sonra efendiler onlarda bir zaman içindi. Mem
leketlerinin istidadı ona göre idi. Memleketimiz üç 
istiklâl mahkemesiyle mi idare ediliyor? Efendiler her 
kazada bidayet mahkemeleriniz vardır. Cinayet mah
kemeleriniz vardır. Memleketin bir tarafında kanaati 
vicdaniyesiyle üç adamı idam eder, diğer tarafında 
hayatını idame eder. Ne güzel müsavat, ne güzel ada
let... Buna insan hayret eder. Bunlardan sonra millet 
bizden hesap sorduğu vakit cevaptan âciz kalırız. 
Efendiler; üç istiklâl mahkemesi midir bu memleketi 
idare e"den? Efendiler, senede 30 bin firari vardır. Üç 
istiklâl mahkemesine ne isabet eder? Yanlış ve daha 
doğrusu hissî, az düşünce ile husul bulmuş şeylerdir. 
Temadis için bir kanaat edinecek delil yoktur. Bel
ki o hissin esiri, o duygunun arkasından koşmaktan 
başka bir manası kalmamıştır. Biz kendi hatalarımı
zı tashih edersek daha ziyade baziletkâr oluruz. Hı
yaneti vataniye için bit kanunumuz vardır, Eğer ad
limiz kâfi değilse, bütün millet seyyanen yapalım. On 
günde tatbik edilsin ve neticelensin. Halbuki adaleti 
tatbik edesekseniz böyle mahkemeleri kaldıralım. 
memlekette bir adam kalmıyacak surette hepsini öl
dürmek kudretiniz varsa bunu yapabiliriz. Eğer hü
kümetiz diye siyanet ediyoruz ve biz şu mahkeme
lerle iftihar ediyoruz diyorsanız mahkemelerinizi her 
yere gönderin. Pontüsten ne şikâyet ediyorsunuz? 
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Pontüsciiler hain imiş. İdare edin efendiler. Siz kel
leyi beyinle idare edemediniz; demek kabiliyet yok. 

RAGİP BEY (Kütahya) - Avrupa da böyle si
zin gibi söylüyor. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Evet, ben 
Yunanlıyım, teşekkür ederim. 

RAGİP BEY (Kütahya) — Efendim, Pontüsü biz 
mi çıkardık? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Bunları ter
biye edelim efendim, rica ederim. 

RAGİP BEY (Kütahya) — Kanaatinizi değiştiri
niz, yanlıştır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Benim 
maksadım sizin düşünceniz gibi değildir. Jandarma
nı tesis et, hükümetini tesis et. Daha kendimize iti
matsızlık yapıyoruz. Adliyeye itimadım yok diyen 
bir millet... (Gürültüler) Rica ederim, nasıl üç kişi 
ile bu memleketi idare edersin? 

RAGİP BEY (Kütahya) — Pontüsün mahiyetini 
iyi anla. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Ben pon
tüsün mahiyetini bilirim. Ermenilerin de mahiyetini 
bilirim. 

Şimdi efendiler; bendenizin kanaatime göre bu 
suretle kendi hukuku adlimizin olmadığını iddia et
mektir. Bu millet ümıım adliyesi için iki buçuk mil
yon lira sarfediyor. Mekteplere para veriyor. Mek
tepte okutuyor ve yetiştiriyor. Mebus olmakla her 
türlü evsafı âliyesi, her türlü ilmi iktisap mı eder, 
rica ederim? Lalettayin üç kişiye kanaati zatiyenizle 
siz hükmü verin deyip salâhiyet veren millet, ilmi in
kâr etmek, hukukunu tepelemek demektir. İhtilâlin j 
de bir hukuku vardır. Her milletin her zaman bir 
hukuku vardır. Hüner isyan ettirmemektedir. İsyan ı 
ettirdiği zamanda onun bir kararı vardır. Kars'tan 
Ermenistana hicret ediyorlar Beyefendi. Yarayı teda- | 
vi edin. Ben de bu milletin bir unsuruyum. Avrupa
lılar da böyle diyor. Avrupalıların söylemesini ihtar | 
etmek lâzımdır. Avrupalılara dedirtmemek hünerdir. 
Ali Kemalin sözlerini tasdik ettirmeyin. 

RAGİP BEY (Kütahya) — Ali Kemal de sizin 
gibi söylüyor. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Ben biraz j 
küçük kalmışım. Affedersiniz. İdareden siz memnun 
musunuz Beyefendi? Rica ederim. İdaremizi tashih 
edeceğiz. Bundan ben de mesulüm. Yine kendinizi 
başka görüyorsunuz. 

SALİH EEENDİ (Erzurum) — Sen devam et ca
nım. Seni anlamadan ne görebilecek? 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Efendiler, 
kanun hâkimdir. B.M.M. ordusunun kuvvetini sui
istimal etmemeli. Kanun hâkim olmalı. Şahısların hâ
kimiyeti payidar olamaz. Yarın gelirler üzerimize kül 
ekerler. Samsun ve havalisinde lâakal 30 - 40 mahke
memiz vardır. Bu mahkemeler ilimle mücehhezdir. -
Bu mahkemeler hâkim hakkını bihakkın haizdir ve 
bu meslekte çalışan adamlardır. Bu vazifeyi meslek 
edinmişlerdir. Herhangi bir şahıs sanat yapamazsa 
mahkemeyi de yapamaz. Bu daha incedir, daha da
kiktir, daha mantıkidir. Sellemehesselâm adam seç
mek, intihap etmek, gününü yaşıyorum zannetmek 
ihtilâl doğurur efendiler. İhtilâli bastıracağız. Cihana 
asayiş getireceğiz. Hayır asayişsizlik değil, asayişe 
doğru gidiyoruz. Asayişe ne derece takarrüp ederse
niz efendiler, sulha da o kadar takarrüp etmiş olur
sunuz. Refaha da o nispette yaklaşmış olursunuz. 
Düşününüz ki efendiler, Türk olarak 5 milyon nüfu
sumuz vardır. İslâm olarak 100 milyon nüfus vardır. 
Onun için hedefinizi isteyin. Elinizde bir kanun var
dır. Bunu seyyanen tatbik ile mükellefsiniz. İçinizde 
hususi emel taşıyan, Hükümetinizi yıkmak istiyen bu 
gibi kimselere kanunu cezamız gayet vasi cezalar ta
yin etmiştir. Bunları ehline tevdi ile ve mütehassisi
ni adaletle muvafık bir şekilde tatbikata muvaffak 
olursanız, hükümet manası çıkar. Yoksa onlara kar
şı muamele yaparsak hükümet sisteminden ayrılmış 
oluruz, ki millet onu bizden istemez. 

Millet hükümetten adalet ister. O vakit meşru ve
kil olduğumuzu is'oat edebiliriz. Müstacel olarak is
tiklâl mahkemesini hükümet namına vuku bulan şu 
ahvali fevkalâdeden haricin ne dereceye kadar mü
teessir olacağını Hariciye Vekâletinin neden haberi 
yok? Umuru dahiliyede fevkalâdelik devam ettikçe 
bu adaletsizlik artar mı. eksilir mi? Umuru Dahiliye. 
bunu nasıl telâkki ediyor? Niçin bunun farkına var
mıyor? Adliye Vekâleti neden böyle memlekette 
umuru adliyenin refi manasında olan fevkalâde şey
lere ehemmiyet vermiyor? Neden Seriye Vekâleıi 
böyle meşru olmayan ve Kavanini Umumiyeye mu
gayir olan muameleye mani olmuyor? Ledelhace hü
küm verir diyerek siz bu hakkınızı nasıl ahara ve
riyorsunuz? Allah, Peygamberlerine bile bu kudre'M 
vermemiştir. S'z nasıl hangi salâhiyetle veriyorsu
nuz? Onun İçin demin Hakkı Hami Beyin dermeyan 
buyurduğu mütalâatın ekserisine iştirak ediyorum. 
Herhalde memlekette artık istiklâl mahkemelerinin 
vazifelerine hitam verilmelidir. Memlekette kanunu 
hâkim kılmalıyı/.. Bütün âlemi medeniyete karşı me
deni sima ile vehçe ile atılarak onların bizim aley-
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himizde propaganda etmesine, söz söylemesine ini- j 
kân ve meydan bırakmamaya gayret ermeliyiz. Mil
letimizin kabiliyeti gayet yüksektir. Öyle ihtilâl yapı
yoruz zihniyetiyle, kendimizi iş görüyoruz zanniyie 
aldatmıyahm. İş göreceksek cephede görelim. Bun
larda fevkalâdelik göstermeyin. Bunlar, hem mem
leketin siyasiyatına, hem istikbaline azim bir darbe
dir. Bu darbeler telâfi edilmez, zararlar doğurur. 
Herhalde Hükümet müteyakkız olmalıdır. Bu fevka 
lâdeliğe nihayet vererek hali talrriyi iade kılmaya sai 
olmalıdır. Bunun aksi memleket içinde /ararı malız j 
tevlit eder. 

REİS — Efendim; Nizamnamei Dahilî ahkâmın
ca: böyle çok söz alan olduğu takdirde. Heyeti Ali-
yenin reyine müracaat etmek Riyasetin vazifesidir. 
Yirmiyi mütecaviz arkadaş söz almıştır. Eğer mu\a-
fık görüyorsanız söz alan zevatı lehte ve aleyhte ola- j 
rak tefrik edelim, ona göre söylesinler. Sonra çok 
şey olacak.. Efendim, leh ve aleyh suretiyle tefriki 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Söz alan azayı kiramın leh ve aleyhte soyiiyecek-
leri tefrik etmek zarureti vardır. Söz alan arkadaş
ların esamisini okuyorum. Lehinde ve aleyhinde 
olanlar lütfen söylesinler. 

Salih efendi; aleyhinde; Basri Bey, lehinde: İs
mail Şükrü Bey (yok sesleri); Hamdı Namık, hak
kında: Muhittin Baha Bey, hakkında; Saib Bey. 
aleyhinde; Dursun Bey, aleyhinde. Ömer Lütfü Bey. 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) — Bendeniz 
asayişin iadesi hakkında söyliyeceğim. İstiklâl mah
kemeleri ister gitsin, ister gitmesin (o başka sesleri) 
(hakkında sedaları) j 

REİS — Rifat Bey, hakkında. Nebi! Efendi (Yok I 
sesleri) geldiğinde sorarız. Mazhar Be)' (Yok sesleri) 
ona da sorarız. Durak Bey, aleyhinde; Ragıp Bey. 
hakkında; Hilmi Bey, lehinde; Hamdi Bey, lehinde, 
Müfit Efendi, aleyhinde. 

REİS — Reşit Ağa buyurunuz, usulü müzakere 
hakkında söyliyeceksiniz buyurunuz söyleyiniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Arkadaşla
rımız arasında sui tefehhüm var. İdaresizlik deme-
mişimdir, yalan söylüyorlar. İfadem vardır orada. 
Ben Öyle demedim. İdaresizlik yüzünden Mekke'den 
de kovulduk dedim. Yanlış anlıyorlar. Onu kabul 
cıtmiyorum. İdare bilmiyoruz, onu söylüyorum. İyice 
anlaşılsın ve arkadaşım tashih buyursun. Ali Kemal 
de böyle diyor bana arkadaşım. Bunu her halde tas
hih buyurmalarını şiddetle taiep ederim. j 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler, bu mesele i 
hakkında söz istiyen rüfekai kiram çoktur. Zanne- ! 
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dersem bunun müzakeresi akşama kadar sürecek. 
Hakkı Hami Bey bir şeyler söylemişlerdi. O muva
fıktır. O da eski İstiklâl mahkemeleri hakkında bir 
takrir verdi, onunla beraber birleşmelidir. Onunla 
beraber müzakere edilmelidir. Ancak şu kadar varki 
bu meselede Baş Kumandan Mustafa Kemal Paşa' 
da alâkadardır, o geldikten sonra müzakere edilmek 
üzere tehir'"ediniz. Cepheden gelinceye kadar tehirini 
teklif ediyorum. 

ZİYA HI/RŞİT BEY (La/İstan! — Başkuman
danlığın alâkası geçti, o ikinci madde uyudu. 

REŞİT AĞA (Devamla! — Askerlik meselesi 
vardır efendini. 

VASIF BEY (Sivas:- -••• Vlüdafaai Milh'ye Vekili 
buradadır. (Gürültüler) 

REŞİT AGA (Devamla,• — Bazı zevatın nuzuru 
şarttır. (Ordumuz ayrı yoktur sesleri) O yine olsun. 
Ondan .sonra müzakere olunsun. Sonraya kabul veya 
ı'ed edersin:/. Cepheden geldikten sonra her ikisi bir
leşerek müzakere olunsun. Eğer Dahiliye Vekilinin 
teklifi müstacel ise Adiive oradaki mahkemelere emir 
verir. Diğer maddelere tereihan onlara bakar, onun 
;ç,n bendeni/. 11 küf ediyorum. İstersertiz kabul edi
niz. isterseniz kabul etmeyiniz. 

MAZİÎAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Reis Bey 
usule dair bir keiime buradan söyliyeyim. Mevaddı 
müstacele iyin ayrı olarak cumartesi günümüz var
dır. Bu gün bütçe günüdür. Niye bunu müzakere edi
yoruz? Bütçe daha mı az mühimdir? 

REİS - Efendini: hükümet teklif ediyor. 

M A Z H \ R M İ ' T İ r BEY /Devamla) — Bütçe gü
rültüye gitti. 

REİS — Bütçe gürültüye girmemiştir, niçin böy
le söylüyorsunuz? 

MAZHAR MÜFİT BEV (Devamla) — Evet, 
ama hafi celse deyince biz bunu zannetmedik. Eğer 
İstiklâl Mahkeme:..1 meselesi meydana çıksa idli bel-
'ki böyle olmazdı. 

REİS — Ne olurdu? 
MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Bunu cu-

martesi günü müzakere edei'm. 

REİS —•• Efendim; iki zat aleyhinde söyledi, onun 
'için Basri Bey lehinde söylıyecektir. 

BASRİ BEY (Karesi) — Efendim; İstiklâl Mah
kemelerinin ilgası ve şu müracaatın. reddini teklif 
eden arkadaşlarımın dermeyan ettikleri bütün esbabı 
mucibeyı ben de tasvib eder ve bunlara tamamen iş-

| tirak eylerim. Yalnız, acaba bahsettikleri mahkemei 
j rrzarniye bu memiekeıte vukua gelen hadisatı fevka-
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İadeye karşı şimdiye kadar nâfi olabil m ismidir, ola-
mamışmıdır? Zannediyorum ki olamamıştır. Şu mü
racaatın aleyhinde idarei kelâm eden muhterem ar
kadaşlarımız inkâr etmezler ki bütün müessesatı res
mi yemiz gibi müessesatı adliyemiz de baştan başa 
muhtacı tens'ik ve ıslahdır. Falkat bu ihtiyacı müh'im-
mi temin edebilmek, oldukça uzun zamana mütevak
kıftır. Bu uzun zamanı acaba hadisat bekler mi? Ve 
acaba memleketimiz dahilinde davai millimizin aley
hinde çalışan bir takım anasır yok mudur? Efendi
ler; İstiklâl Mahkemeleriınün ilk teklifi zamanında ben
deniz bu teşkilâtın ne lehinde ve ne de aleyhinde 
'idim. Müstenkiftim. Katî bir kanaatim yoktu ve bu 
gün şunu arzedeyiım ki İstiklâl Mahkemeleri dahi 
memlekette arzu ettiğimiz gayeyi tamamiyle temin 
edememiştir. Fakat bu gayeyi tamamiyle temin ede
memiş olan İstiklâl Mahkemelerini bu mahzurdan 
dolayı ilga etmekte katiyen doğru değildir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Muvakkaten 
efendim; tamam'iyle değil. 

BASRİ BEY (Devamla) — Ben de itiraf ederim 
ki bu memleket cebir ile. zorla, sopa ile yürümez. 
Bu memleketi hakkiyie idare etmek için memlekette 
yaşıyan insanların ruhlarına göre idareyi temin etmek 
ve ruhlarını kazanmak lâzımdır. Bu hususta tama
miyle arkadaşlarımla beraberim. Fakat bu gün mües
sesatı idariyemiz lamamen bozuk bir halde durup du
rurken bir de İstiklâl Mahkemelerini kaldırmak, zan
nederim memleket için pek de hayırlı olmaz. 

Heyeti Vekile Reisi ve Dahiliye Vekili diyorlar 
ki; memlekette ve bilhassa bahsettikleri mıntakada 
İstiklâl Mahkemesine lüzum vardır. Bu söz. zanne
derim ki salâh'yettar bir sözdür. Mesuliyeti icraiye-
yi tekabül eden bir Heyeti Ve'kile, Amasya mıntıka
sında İstiklâl Mahkemesine lüzum vardır derse, bu
nun aksini, daha vazıh, daha açık ve daha katî de-
lail ile isbat etmek lâzımdır. 

İstiklâl Mahkemeleri sürekli bir surette devam 
ederse acaba mahakimi adiyeden farkı kalır mı? 
Efev kalmazı ve nitekim kalmamıştır. Fakat İstiklâl 
Mahkemelerini mahakimi sairei nizamiye ile muka
yese edecek olursak efendiler: her halde tasdik ede
riz ki; İstiklâl Mahkemelerinin tesiri öbür mahakim-
den çok fazladır. Efendiler; köylerde bir söz vardır 
ve bilhassa köy ihtiyarları söylerler. Derler ki eski

den örf mahkemeleri vardı. Örf mahkemeleri anın
da cezaları verir, hainleri asar, esbabı mesalihi öyle 
aylarca günlerce süründürmezdi. Örf mahkemelerine 
karşı 'köylünün ruhu tamamiyle ve ötedenberi alış
mış ve bu ma ha kim e karşı köylü büyük bir aşk sak
lamıştır. Bu aşkın inkişafına hizmet eden şey de zan
nederim, müessesatı idaniyei adliyemizin şekli hazı
rıdır. Adaleti biran evvel tecelli ettirmek en mühim 
bir vazifedir ve bu mühim vazifeyi köylü her halde 
istiyor ve bunu istem ek d e de haklıdır. Eğer İstiklâl 
Mahkemelerinde aylarca, yıllarca kalan evrak varsa 
o evrakı çıkarmıyan veyahut insanları hapseden. 
saklıyan arkadaşlarımız varsa bunlar hakkında bir 
muamelei intibah! ye yapmak lâzımdır. Eğer böyle 
mahkemeler varsa, heyetlerini değiştiririz; bunlar bi
zim elimizdedir. Hatta benim kanaatime göre, İs
tiklâl mahakiminin mehakimi adiye menzilesine in
memesi matlub i-e - ki matlubdur - derhal es*, i. yani 
mevcut İstiklâl Mahkemeleri yerine, ya yine onlar
dan veyahut diğer rüfekadan olmak üzere yeniden 
intihabat yapabiliriz. Bazı yerlerdeki İstiklâl Mahke
meleri hakikaten iyi bir tesir bırakmıştır. Bazı yer
lerde de makûs tecelli yat görülmüştür. Demek ki. İs
tiklâl mahakimine intihap ettiğimiz zevat, şeraiti mat-
lubeyi haiz ve B. M. M. nin bihakkın mümessili olur
sa, memlekete daha çok müfit olabilir. Aksi halde 
B. M. M. de bundan müteessir oluyor. Eğer bu nok
ta muhterem Meclisçe de şayanı nazar ise. derhal İs
tiklâl mahakimine tecdiden intihap ederiz. Ben buna 
taraftarım. Fakat İstiklâl mahakirnin'i umumiyetle 
kaldırmak lâzımdır, Amasya mıntıkasında da İstiklâl 
Mahkemesi zaittir denirse, bunun aksini ve bu iddia
nın doğruluğunu isbat edecek katî delâil göstermek 
lâzımdır. 

HAMDİ BEY (Biga) — Hükümet, oradaki' İstik
lâl Mahkemesini kaldırdıktan sonra bu ana kadar 
mahkemenin lüzumu vardır diye bir teklifte bulun
mamıştır. 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyin efendim. 

BASRİ BEY (Devamla) — Müsaade buyurun: 
hatta ben de - açık söyliyeyim - kısmen İstiklâl Mah
kemelerinin aleyhinde idim. Fakat Fevzi Paşanın bir 
cümlesi vardır : «Ordudan bazı efrat köylere mektup 
yazıyor. İstiklâl Mahkemeleri kalktı mı kalkmadı mı 
diye soruyorlar, eğer kalktı ise firar için bir fırsat 
gözlüyorlar. Kalkmadı ise burada kalacaklar... demiş-
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ti» Fevzi Paşanın bu sözü benim hâlâ kulağımdadır 
ve haf izamdadır. Eğer böyle bir mahzur varsa İs
tiklâl Mahkemelerini lağviyle memlekete iyilik yapa
cağız derken memlekete fenalık etmiş oluruz. 

REİS — Efendim; on dakika teneffüs için celse
yi tatil ediyorum. 

İkinci Hafi Celsenin Hitamı 
3,12 sonraaa 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Kuşat Saati : 3,37 

REİS : Musa Kâzım Efendi 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim Celseyi küsat ediyorum. Söz 
Ali Şükrü Beyindir. 

MUSTAFA BEY (Dersim) — Reis Bey ekseri
yet yoktur •efendim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Usulü müzakere hak
kında bir şey arzedeceğim. Vlalumuâliniz lehte ve 
aleyhte olmak üzere tasnif edilmişti. Şimdiye kadar 
aleyhinde söylendi. Bundan sonra da lehinde ve hak
kında söylemek lâzımdır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendiler; İs
tiklâl m a hak imi hakkında söz istiyen arkadaşların 
kısmı azamı aleyhinde ve ben de aleyhinde söz iste
dim. Leh'inde söz istiyenlerden yalnız Basri Beyefen
di söz söyledi. Görülüyor ki esas itibariyle aykırı 
bir fikirde bulunmuyorlar. Lehinde bulunan arka
daşımızın nikatı nazarını istinadettirmiiş" olduğu ci
het İstiklâl Mahakiminin lağvıdır ve bütün mütalâatı-
nı bu esas üzerine söyledi. Halbuki aleyhinde bulu
nanlar İstiklâl mahakiminin lağvını istemiyor ve ben 
de talep etmiyorum. Biz muvakkaten tatil olmasını 
istiyoruz ve arkadaşlarımızdan bir çoğu da bu mu
vakkaten tatilin icabettiğine dair söz söylediler. Bun
lardan en mühimini inkâra mahal yoktur ki İstiklâl 
mahakiminin bugünkü tesir ve nüfuzu ile bidayeti te-
şekküiündeki tesir ve nüfuzu arasındaki şekildir. Çün-
ki bu uzun müddet devam ettiği cihetle, bununla halk 
istinas peyda etmiştir. Bizim fevkalâdelik itibariyle 
•istihdaf ettiğimiz gayeyi bugün iktitaf edemiyor. 
Kimse inkâr edemez ki memleket hali tabiiye avdet 
etmiştir, tedabire lüzum yoktur, iddiasında bulunacak 
kimse yoktur. Yalnız fevkalâde ahvale karşı fevka
lâde tedabir ittihazı ve bunun müsmir olması lâzım
dır. Halk üzerinde. icabeden tesiri yapması lâzımdır. 

Biz görüyoruz ki yapmıyor. Biz onun için İstiklâl 
Mahkemelerini şimdilik, şöyle rafa koymak istiyoruz. 
Dursun. İnşallah lüzum olmaz. Fakat lâzım olacak 
o'ursa muvakkaten tatil ettiğimiz mahkemeyi yeni
den hali faaliyete getiririz. Lâğvetmediğimizin sebebi 
Hükümetin talep ettiği yerlerde tekrar açabilmekliği-
miz içindir. Yalnız bu hususta bendenizin söylemek 
isUdiğ:m bir iki nokta vardır. Bir defa İstiklâl Maha-
kimi sırf firariler için. yani firarın önünü alma'k için 
teşkil edilmiştir. Eğer İstiklâl mahakimi kanununun 
bidayeti neşrinden itibaren şu maksattan ayrılmayıp 
ta kanuna sonradan yapmış olduğumuz bir zeyl ile 
belli olmıyan .bir çok vazaif de kendisine vermesey
dik, ıhtimalki bugün İstiklâl mahakimine lüzum var
dır, yoktur meselesi mev/uubahis olmazdı. Biz hıya
neti vataniye cürmiyle askerin firarını birleştirdik. 
İsciklâl Mahkemesine verdik. Efendiler, bu doğru de-
ğ'ldir ve bu itibarla bir çok yanlışlıklar yapılmıştır. 
Üç gün evvel .muttali olduğum birisini arzedeyim. 
Efendim, üç gün. evvel bendenize kadit halinde bir 
asker geldi. Tabiî tanıyamadım ve sordum. Ben sizin 
kc;rr;unuzıırn dedi. Bu ne haldir. Efendim, 11 aydır 
hapiste yatıyordum. İsticvap edildim. Hasta oldum. 
Zavallı verem olduğunu bilmiyor, ben raporunda gör
düm. Şimdi hastanede bunu terhis etmiş, gidiyor. Oğ
lum hapse girmene sebep nedir diye sordum. Sebebi 
bu adam yaralı olarak cepheden geliyormuş. Dikkat 
fluyuıun. hastaneye girmiş, tedaviden sonra hali ne-
kahatteyken bir çavuş gelir, okumak yazmak bilmi
yor. bir tezkere yazarmısın der. Bu adam da yazmış. 
Sonra çavuş bu tezkereyi bir liraya - fazla paraya 
değil - satmış. Vay sen bunun şeriki cürmüsün diye
rek bunu hapse tıkmışlar. Bu arslan gibi adam cep 
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nede vazifesini ifa etmiş, yaralanmış, hastaneye gel
miş ve şu cürümden dolayı bilâsual verem olmuş. 11 
ay hapishanede kalmış, şimdi memleketine gidiyor. 
Şimdi bu muvafık mıdır, rica ederim oidırmu bu? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Bunu hapis edeni de 
dinlediniz mi? 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade buyuru
nu/ onu da ar/edeceğim. 

AHMET HİLM! BEY (Kayseri) — Hangi mah
keme onu hapsetmiş, kim hüküm vermiş? 

AL.İ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hüküm yoktur 
efendim, yatıyor. Efendim bendeniz bunu sordum. 
Acaba bu adam gidiyor, yine mahkûm olacak mı? 
Kes-bi ifakat bulursa tekrar mahkemesine bakılmıya-
cağını öğrendim. Bilâ muhakeme yattığı müddet kâfi 
görülerek bilâ muhakeme affedilmiş. Yani - 10 ay 
yattığı kâfi görülmüş. Bir kısmı verem olmuş. Diğer 
kısmı da bunlarla beraber affedilmiş. Kim affediyor, 
onu da bilmiyorum. Affedenleri de bilmiyorum. Bu 
mesail bu kadar girift ve karışık oldukça ve bu yol
suzluklar devam ettikçe bir çok gürbüz evlâdı vata
nın verem olmasını ve hatta bir çok hastalıklara gi
riftar oimasını intaç edecektir. 

Şimdi efendiler, bendeniz asıl meseleye geliyo
rum. Bugün Hükümet geliyor, bize diyor ki Pontüs 
eşkiyalarından bir kısmı yakalandı. Bunların muha
kemelerinin süratle intaç edilmesi lâzımdır ve bunun 
için de Amasya'ya bir İstiklâl Mahkemesi gönderiniz. 
Pontüs eşkıyasının cürmü bir hıyaneti vataniye cür-
müdür. Bizim şu mecmuai kavaninin ikinci maddesi 
de hıyaneti vataniye kanunudur. Hiyaneti vataniye 
cürmünün mahkemesi de kaza bidayet mahkemesi
dir ve kanunun 7 nci maddesinde hiyaneti vataniye 
mücrimlerine ait muhakemat, bir sebebi mücbir ol
madıkça. azamî 20 günde hükme raptolunacaktır. di
yor. Bendeniz zannediyorum ki İstiklâl Mahkemesi
nin sürati de ancak 2 gün olabilir, fazla olamaz. Yal
nız şu cihet kalıyor ki, acaba o havalide bulunan 
bidayet mahkemesi yakalanan eşkiyalarm adedinin 
çokluğu itibariyle bunları az zamanda hükme rapte
decek miktarda mıdır? Değilse efendiler o mahaki-
min adedini artırınız. Bunun en mühim faidesi, fai-
dei siyasiyedir. Bir memlekette mahakimi fevkalâ
denin vücudu, şüphesizdir ki, o memlekette fevka
lâde ahvalin cereyan ettiğine bir delildir. Biz bu
gün mesaimizi yalnız harekâtı harbiyeye hasretmiş 
bulunmuyoruz. Tabii Hükümetimiz'bir takım siyasi 
işler de görüyor ve görme'k istiyor. Hükümetin bu 
işlerde muvaffak olabilmesi için. zannediyorum ki. 

memlekette fevkalâdelik olması da bir engeldir. Bi
naenaleyh biz bu istiklâl mahakimini memlekette 
devam ettirdikçe memlekette fevkalâdelik olduğunu 
itiraf etmiş bulunuyoruz. 

Sonra arkadaşlarımızdan birisinin işaret ettiği 
veçhile, memleketin ahvali iktisadiyesi, iktisadiyatı 
da bundan müteessir oluyor. Çünki böyle ahvali fev
kalâde olduğu sabit olan bir memlekette hiçbir ta
raftan on para girmez efendiler. Binaenaleyh harbin 
de, darbın da hepsinin temeli para olduğuna göre, 
bu iktisat noktai nazarından da böyledir. Bu maha
kimi fevkalâdenin, delâletindeki fenalık İtibariyle, hiç 
olmazsa bir zamanı muvakkat için tatili lâzımdır. 

Şimdi meseleyi bendeniz ikiye ayırıyorum ve di
yorum ki; Hükümetin bugün talep etmiş olduğu, 
fevkalâde ahval için talep eylediği İstiklâl Mahkemesi 
yerine bidayet ınahakiminin - zaten hiyaneti vatani
ye kanuniyle bu gibi cürümleri rüyete salâhiyattar-
dır - ifayı vazife etmesini kabul edelim ve böyle ya
palım. Emin Bey biraderimiz söylüyordu ki, Samsun 
havalisindeki bidayet mahakiminden, zannederim ki, 
yalnız Bafra mahakimi bu kanuna tevfikan icrayı 
hükmediyor ve hükmü de Meclise gönderiyor. Di
ğerleri yapmıyormuş. Yani diğer havalide mevcut 
bidayet mahakimi hiyaneti vataniye kanununa tev
fikan muamele yapmıyormuş. Bu suretle bir çok ma
sumların muhakemesi uzayıp gidiyor ve bunların te
madi! mağduriyetleri devam edip gidiyor. Halbuki 
Meclisi Âliye gelir ve Meclis te bunu tasdik eder. Bi
naenaleyh İstiklâl Mahkemesinde'ki merasimi kanu
ni yenin uzun zaman devam etmemesi bunda da mev
cuttur. (/ı'mki onda da istinaf yoktur. Mesele yine 
buraya geliyor. Binaenaleyh bendeniz teklif ediyo
rum. O havalide hiyaneti vataniye cürmüne 'bakmı-
yan diğer mahakim de bu işlere bakar, bir tamim 
yapılır, bunlar maznunları alarak mahkemelerine 
bakarlar. Şayet bunlar Muhakemat Kanununun bah
şettiği zaman zarfında intaç edemezlerse, yani iş da
ha çok olursa bir iki bidayet mahkemesi daha gön
derilir. muavin gönderilir v.s. bunu bu şekilde haile
de! im. 

Diğerlerine gelince : Aslına rücu etmelidir. Böyle 
birisine bir vesika yazdın dive evlâdı vatan hapsedi
lip kalmamalıdır. Sırf firariler için İstiklâl Mahkeme
leri teşkil edilmelidir ve zaten İstiklâl Mahkemeleri
nin teşkilinden maksat ta firarilerin önünü almak 
içindir. Fakat bu firarilerin önünü almak mesele
sinden böyle İstiklâl Mahkemelerinin fevkalâde işe 
yarayacağına bendeniz kani değlilim. Fiilen belki bun
ların vücudu iyi bir tesir yapar. Firarın önüne geçer. 
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Pak at geçende Mazhar Müfit Beyin söylediği gibi, j 
yalnız Kayseri mıntakasında 12 bin firari sevketrrtiş- I 
tir. I 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — 12 bin 
değil, 22 bin. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bilmem. Kas
tamonu'dan geçerken de 15 bin firari sevketmişlcr-
dir. Zannediyorum, bir mahkeme böyle 15 bin fira- I 
rinin 'işine bakacak olursa iş göremez ve zannediyo
rum ki bundan Müdafaa) Milliye Vekili' de müşteki
dir. Binaenaleyh İstiklâl Mahkemelerinin bakmış ol
duğu firar cürümleri doğrudan doğruya cephe kuman
danları veya amirlerinin elinde bulunan firarilerin 
muamelesi, cephe kumandanlarının malûmatına müs
teniden cereyan etmiyor. Yakalandığı zaman alelade 
bir firari olarak geliyor ki, yolda bir adam öldür
müştür ve belki cephede bir adam vurmuştur ve fi
rar etmiştir. Bu şekilde İstiklâl Mahkemesi hüküm 
verip te tebriye ettikten sonra, o adam bir cürüm 
işlemiş bile olsa. Divanı Harbe verilemiyor. Bu iti
barla teklif ediyorum. Hükümetin müstacel olan tek
lifine karşı bir cevap olmak üzere derhal bidayet ma-
hakiminin - Hiyaneti Vataniye Kanununa tevfikan -
mevcut Pontüsçülerin muhakemesine bakmasını Hü
kümet tebliğ etsin, biz de karar verelim. Şimdiye ka
dar vazifesi olduğu halde bu işlere bakmıyan bida
yet mahkemelerini de bu işe bakmalarını Adliye Ve
kili Bey tamim etsin, icabederse Hükümet bizden is
tesin. imkâna göre ve muavin olmak üzere bir veya 
'iki bidayet mahkemesi teşkil edelim. 

RİFAT BEY (Tokat) — Hepsi beraat ederler 
sonra. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun, İstiklâl Mahkemesine gelince; İstiklâl Mah
kemelerinin aleyhinde ve lehinde bulunan arkadaş
lardan bir arkadaşımız söylemişti. Ben de arada o 
kadar büyük bir fark görmüyorum. Aleyhinde bulu
nan lağvını istemiyor ve lüzumu anında bunları kul
lanmak istiyor. Yalnız bunların muvakkaten tatili 
faaliyet etmeslini istiyor. Nitekim Meclis evvelce de 
bu şekilde bir karar vermişti. Lâzım olduğu zaman 
tatili faaliyet etmiştir. Evvelce lâzım olduğu zaman 
Hükümetin talebi üzerine icabeden mahallerde yine 
ihdas edebiliriz, istiklâl mahakiminin şü iki şekilde 
reye konmasını teklif ediyorum. (Müzakere kâfi 
sadaları) 

RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) — Efen
dim, cereyan eden müzakere Heyeti Vekilenizin Sam
sun'a bir İstiklâl Mahkemesi gönderilmesi lüzumu

nun teklifi üzerine başlıyor, zannederim. Zevatı .âli
ye meyanında hiçbir kimse yoktur ki; hayli zaman-
danberi ve bahusus harekâtı milli yenin devamından 
itibaren memlekette bir Pontüs isyanı vardır ve de
vam ediyor. Arasıra tahaffüf ediyorsa da fırsat bul
dukça şiddetli surette devam ediyor. Malumu âlile-
rinizdir ki memleketin herhangi bir noktasında isyan 
zuhur ederse, isyanın itfasını her medeni memleket 
kuvayı askeriyeye tevdi eder, kuvayı askeriye vazi
feyi deruhte ve idare ettiği anda derhal o mahalde 
idareı örfiye ilân eder. takibatını, isyanı teskine me
mur olan kumandanın emrinde bulunan kuvvet icra 
ve derdest olunan usatı İsti'klâl Mahkemesine tevdi 
ederek bu suretle asayişi iade eder. Hükümetçe mem
leketin asayişini idare etmek üzere umuru inzibatiye 
idarei askeriyeye tevdi edilir. Bidayette merkez or
dusu mıntakası namiyle mevcut olan mıntakada bir 
idarei askeriye varmış. Bendeniz son devirlerine bile 
yetişemedim ve o zaman âsileri de o ordunun Divanı 
Harbine sevketmek lâzım geldiği halde, aynı zaman
da bir Ltiklâl Mahkemesine lüzum görülmüş, fakat 
ahiren Meclisi Âlinizin gösterdiği lüzum ve kararı
nızla o mıntakadaki İsti'klâl Mahkemesi ilga edilmiş
tir. Fakat isyan muntafi değildir. Her ne suretle ifa
de edilirse edilsin, bugün Samsun havalisinde Pon
tüs namı altında ve Devletin hayatına kasdetmiş bir 
güruh silâh bedest olarak milletle mücadele ediyor. 
Devletin mevcudiyetine isyan etmiştir. Şu halde efen
dim. Dahiliye Vekili Beyefendi de izah ettiler, bugün 
asker usat ile hali mücadelededir. Usat hakkında da 
bir yeni karar isdar ve ilân edilmemiştir. Çünki bu 
bapta Heyeti Âliyeni/in bir kararı yoktur. İstiklâl 
m:\hakimi yoktur, divanı harp yoktur. Bidayet mah
kemeleri. ifade edildiği gibi, hiyaneti vataniye cür-
mıyle meşgul olamıyor. Şu halde Hükümet vaziyeti 
ari/u amik tetkik etti.. Bir takım rüfekamız da esas 
itibariyle İstiklâl Mahkemelerinin bazı hususattan 
nâşi tesirlerini kaybettiğine dair beyanı mütalâa ede
rek İstiklâl Mahkemelerinin muvakkaten tatili faali
yet ettirilmesi fikrinde olduğu halde, bilhassa Amas
ya'da bir İstiklâl Mahkemesinin vücuduna Heyeti 
Vekileniz lüzum gördü. Heyeti Âl i yeniz aksi bir ka-
naata, yani maruzatımın kanaatine aksi olarak bun
ların tatili faaliyeti cihetine giderlerse herhalde 
Heyetiniz bu arzettiğim noksanı itmam için bir 
tedbir bulmalı, ondan sonra tatili faaliyeti de düşün
meli. Sonra; arzetiğim gibi,. alelusul Pontüs mınta
kasında yapılacak takibat pek noksan kalır. İcraat 
çok nakıs kalır ve zannederim idare memurlarını ve 
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takibata memur olan kumandanları meyuz edecek 
bir şekil alır. 

Bundan başka bendenizce merkezde de bir İstik
lâl 'Mahkemesine lüzum vardır. Çünki müdafaai va
tanla meşgul olan umum millet her noktasında ca
susluğa ve ihanete maruz ola'b'Ü'ir. Bunlar hakkında 
casuslu'k, hiyaneti vataniye müteşebbisleri hakkında 
müessir ve müstacel ta'krbat yapabilmek için, Anka
ra'da da 'bir İstiklâl ıMahkemesi lâzımdır. Bendeniz 
bu kanaatteyim. Bu maruzatımdan sonra Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretleri de ordu nokta i naza^ 
rından izahatta (bulunacaktır. Heyeti Âliyenize, bir 
azanız olmak İtibariyle, arza mecburum ki bu husus
ta Heyeti Vekilede ittifak ile bir fi-kir yoktur. Hatta 
ekseriyet denilecek derecede dahi bir fikir hasıl ol
mamıştır. Dün arizü amik müzakere ettik. Meclisi 
Âlinize nikah nazarımızı .arzederck bittabi alacağı
mız karara riayetkar olacağız. Onun için bu hususta 
serbest müzakereyi kabul ettik ve neticeye ra/ı ola
cağız. Ancak meseleyi sarih ve ihata edebildiğim ka
dar Heyeti Celilenize arzettim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Heyeti Vekiledeki fikirleri anlıyabilir miyiz. efen
dim? 

RAUF BEY (Devamla) — Ar/edeyim : IFyette 
bir takım «üfekanın fikri muvakkaten tatili faaliyet
le faidei azime elde edileceği kanaatinde, bir takım 
rüfekayı muhtereme de mahakimı adlî nokta! naza
rından düşünerek sıfatları icabı adliye ile fevkalâde 
mahkemeleri tevhid edelim. Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretleri ve aynı zamanda Erkânı Harbiyd 
Umumiye Vekü-i Paşa Hazretlerine vekâlet buyuru
yorlar. Kendileri de bazı tadilâtla muayyen ve mü
teaddit bazı noktalarda İstiklâl .Mahkemelerine lüzum 
gösteriyorlar. Bendeniz de şahsen kanaatim: Heyeti 
Âliyenize arzettim. Zannediyorum, 4 - 5 kanaat var
dır. Ekseriyet bile hasıl olmamıştır. Zannederim mak
sadımı izah ettim. İzah edemedimse sual buyurunuz 
arzedeyim efendim. 

OSMAN ZEKİ BEY (Kayseri) — Kıyamı vaki 
ne vakitteniberi devam ediyor? 

RAUF BEY (Devamia) — Kıyamı vaki evvelce 
de arzettim, harekâtı mîlliyenin başında başlamış ve 
devam ediyor. Bazan azalıyor, fırsat bulunca yine 
'kıyam şiddet peyda ediyor. Tamamiyle teskin edilmiş 
değildi. 

OSMAN ZEKİ BEY (Kayseri) —-Bundan 15 - 20 
gün evvel Ali Şükrü Beyin istizahına cevaben Dahi
liye Vekili Beyefendi Pontüslular tenkil edilmiştir. 

Pontüs meselesi kalmamıştır buyurdulardı. Demek ki 
o vakit imha edememişlerdir. 

RAUF DEY (Devamla) — Efendim: bendeniz o 
vakit riyasette bulunuyordum. Fakat bundan - hatı
rımda kaldığına göre - aynı istizahta deniliyordu ki. 
filan derede. Tokat veya Amasya civarında, vaki 
olan müsademede 7i)C küsur kiş.nin itlaf edildiği söy
lenmiştir. Şu hale nazaran bunlar Heyeti ÂNyenize 
.Za'h ed.!:n,şt;r. Pontüs meselesi henüz bitmemiştir. 
Bunu Meciis takdir etmeli ve başka türlü olsaydı, 
arzettiğim Amasya İstiklâl Mahkemesine Heyeti Ve
kiliniz lüzum göstermezdi. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim, zatı-
âliniz meseleyi kemali vuzuh ile izah buyurdular. 
Bendeniz bu babta si/e bir sual soracağım. Bu İs
tiklâl Mahkemesi dünyanın her devletinde var mı? 
Dünyanın her memleketi casus teşkilâtına. casus 
şebekesine karşı müdafaada bulunmuyor mu? On
lar buna karşı nasıi bir silâh kullanıyorlar? Biz o si-
lâtı kullanamaz mıyız? Neden bir İstiklâl Mahkeme
sini kullanalım?. 

RAUF BEY (Devamla) — Arz edeyim. 

SALÂHATTİN BFY (Mersin) — Yanı b;z An
kara'da ve Pontüs teşkilâtı olan mahallerde idarei ör
fiye teşkil cdsr ve orada mahkemelere adamakıllı mü
tehassıslar kor. iş yapılabilir. 

ABDI il KADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
İstemiyoruz. Divanı harb istemiyoruz, divanı harbin 
aleyhindeyiz. 

RAUF BEY (Devamla) — Salâhattın Beyefendi
nin sualine cevap vereyim : Efendiler; hariç ve da
hilde düşmanlarla hayal ve memat mücadelesi yapı
yoruz. En kuvvetli ve en yüksek düşmanlarla hali 
harpteyiz. Salâhattın Beyefendinin buyurdukları gibi. 
umum millet silâh bedest harice karşı halı harpte 
olunca, milletin mübarek vatanının heyeti umumiye-
sinde de idarei örfiye ilân edilmek lâzımdır ve buna 
taraftar mısınız?... İngiltere, adaları tehlikededir, diye 
vatan müdafaası yaptılar ve mahkemeler teşkil elti
ler ve bir kanunu mahsus teşkil etliler. O kanunu 
mahsusla istedikleri yerlerde o adamları mahkemeye 
sevk ederek onları cezalandırabilirler. Fakat bugün 
cepheye bu kadar yakın olan Ankara'da bile divanı 
harb yoktur. Matbuat ve sairesi kavanini adiye ile 
meri olan kanunlarımıza teban ifayı vazife ediyor. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Öyle değil 
RAUF BEY (Devamla) — Harbi Umuminin. 

hattâ bidayeti meşrutiyetten harbi umuminin sonuna 
[ kadar ve alelusul payitaht da dahil olduğu halde bazı 
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aksamında uzun müddet idarei örf iyeye tabi bulun
masından münkesir olmuş ve idarei askeriye hak
kında iyi bir fikir peydah edilmiş ve bu noktai nazar
dan yanlış veya doğru mütehassis olalım ve kabul 
edelim. Nitekim milletin vekili olan Heyeti Âliyeniz 
kabul etmiyor. İdarei askeriye kabul edilmeyince, 
idarei örfiye ilânı ve divanı harplerle asayişin teskini 
imkânı yoktur. Yani Heyeti Vekile kabili telif göre
miyor. Eğer Heyeti Âliyeniz memleketin idarei aske
riye menatıkına tefrikini (Hayır sadaları) ve Divanı 
harbi örfinin ilânını istiyor o başka. (Hayır olamaz 
sesleri) Fakat, el'an bunun boşluğunu şimdiye kadar 
düşünebildiğimiz muayyen ve zaruri görülen şeyleri 
istiklâl raahakimi vasıtâsiyle muayyen bir zaman zar 
fında müstacel ihaneti vataniye ve isyan cürümlerini 
teskin eder. 

MÜFİD EFENDJ (Kırşehir) — Bendeni/ bir şev 
sormak istiyorum Beyefendi : Bu kanunu mahsus 
mucibince idarei örfiye usulü muhakemat haricinde 
olan muhakemeleri bidayet mahakimi göreceği halde 
bunları diğer mahkemeye tevdi etmekte: istiklâl mah
kemesine vermekte acaba hikmet ve faide ve o bir 
nispetteki zararın hikmeti nedir? Lütfen i/ah ediniz. 

RAUF BEY (Devamla) — Efendim. Müfit Efen 
di arkadaşımızın arzusunu tatmin edemeyeceğimde*"; 
çok müteessirim. Çünkü hukukta ve mesaili hukuki-
yede ihtisasım yoktur. Bu bapta ihtisası olan arkadaş
larla görüştüm. Adliye Vekilini bundan muradedıyo-
rum. Bendenizde hâsıl olan kanaat bir çok merasimi 
hukukiyeye tabi olacaktır. Hattâ bir şey tasavvur bu-
yuruldu. Müteaddit bidayet mahkemeleri -evk etmek 

' 
ve bu suretle bu meseleyi Pontüs havalisindeki eera-
imi bir an evvel bitirmek için bütçe ve saire bir çok 
mehazir gösterdiler. Buna imkân göremedik. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Kabildir, d^rha! 
tatbik ederler. 

RAUF BEY (Devamla) — Efendim; bu hur-usta 
arkadaşlarım zatıâlilerini tenvir ederler. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Adliye Vekili 
Beyefendiyi de dinleyelim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) -•- Yen. teşkilât 
değil Beyefendi. Göndereceğiniz mahallerde 3ü kaza 
vardır ve 30 hiyaneti vataniye • mahkemesi var. Bir 
mahkemeyi bırakıp da 30 mahkemeyi muaattal bırak
mak nasıl olur? Bunları dava rüyet imkânları sizin 
teşkil etmek istediğiniz bir mahkemeden /iyidedir. 
30 mahkemeyi faaliyete getirmeli, onları \azifeierine  
devam ettirmeli ve bu fevkalâdelik artık sönsün me
selesi vardır. 
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RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) — (Sivas) — 
Efendim, arz ediyorum, eğer Müdafaa) Milliye Ve
kili Pasa Hazretlerinin noktai nazarını istima buyur
duktan sonra Adliye Vekili kabul buyururlarsa biz
ce de kabul edilir ve Heyeti Ceîilenizin vereceği ka
rar bizce muteberdir. 

REİS — Efendim, 15 arkadaş söz almıştır. Sual
ler akşama kadar devam edecektir. 

KÂZIM. PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (De
vamla) — Efendim, bendeniz esasen bu mesele mev-
/.uubahis olmamış olsaydı, Meclisi Âliye firariler 
'hakkında istiklâl mahkemelerinin mesaisinin tadili 
şeklinde bir teklifte bulunmak niyetinde idim. Malû
mu âlini/ olduğu veçhile, istiklâl mahkemeleri bidayet
te firariler için teşkü edilmiştir. Ondan sonra diğer 
hih'usata teşmil edilımş, tabii bu mahkemelerin ilk 
teşkili' zamanında herkes bu mahkemeleri fevkalâde 
kararlar itti ivaz ederler, doğru hüküm verirler ve her 
suretle tesirin altında kalmazlar; bizi idam ederler, 
ağır ceza yaparlar diye korkmuş ve bu suretle firar 
etmekten içtinap etmiştir. Bittabi bidayette bu mah
kemeli.; in tesiri pek fazla iken bilâhare ilk tesiri zail 
olmuş olabilir. Fakat bugün firarilere hiç tesiri yok
tur diye de iddia edemeyiz. Bendeniz bir tadil tekli
finde bulunmak niyetinde olduğumu arz ettim. Ef-
ret-an. bazılar! cepheden firar ediyor ve bir kısmı da 
kö\!erde devridaim yapıyorlar. Çünki firarı sanat it
tihaz. edenler var. 10 - 30 defa firar ediyor. O daima 
gid-r. gdir. Cepheden firar edenler. Ali Şükrü Be
yin buyurduğu gibi, esnayı firarında daha birtakım 
kabahatler ırtikâbetmiş oluyorlar. Fakat firar aza
mi cürüm olduğu için İstiklâl Mahkemesi ona ceza 
veriyor. Meselâ şu kadar deynek, 15 - 30 deynek 
darp v;' k''.as!üa iade ediyor. O kıtasına gidiyor, 
a/;ur;i cürüm üzerinde İstiklal Mahkemesi tarafın
dan ceza. göımiiş ol a. a o adam cephede tekrar divanı 
harpler tarafından muhakeme altına alınamıyor ve bu 
sure ile bu mücrim cezasız kalıyor. Bendeniz şunu ri
ca edcCiU'in. İstiklâl mahkemelerinin şekli hazırda 
vazifelerine devam ettiği müddetçe orduda firariler 
hakkında - çünkü çok olduğu için hepsini arizü amik 
tetkik edemiyorlar - cepheden soruluyor, bunlar ne 
yapmıştır diye. Cephe firarilerinin cephede divanı 
harplerde ve diğerlerinin istiklâl mahkemelerinde rü-
yetini rica edecektim 

MEHMET ŞÜKRÜ' BEY (Karahisan Sahip) — 
Aleyhine oldu. 

KÂZİM PAŞA t Devamla) — Bendeniz firariler 
hakkında',-, şey; söylüyorum. Diğer hususattaki nok
tai na/araıi! /<\'*'.:^ soyiemiyeceğim, Şimdi istiklâl 
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mahkemeleri firarileri muhakeme etmeli ve tatili fa
aliyet etmemelidir. Tatili faaliyet ederse ne olacak
tır ve neden korkuyorum? Efrat cephede diyor ki, 
acaba istiklâl mahkemeleri var mı? Bundan korkuyor
lar ve korktuklarına katiyen eminim. Binaenaleyh, 
ben şundan korkuyorum ki, istiklâl mahkemeleri ta
tili faaliyet etmiştir diye birden bire meydana böyle 
bir şey çıkarsa bizim askerimiz malûm. Biraz da pro
paganda görecek olursa haydi bakalım firar edecek. 
Firari- mahkemeleri lağvedilmiştir diye birer ikişer fi
rar başlıyacaktır. Buna şüphe yoktur. Binaenaleyh 
buna mahal kalmıyacak bir kararın ittihazını Meclisi 
Âlinizden rica edeceğim. Eğer istiklâl mahkemeleri
nin muvakkaten tatili faaliyetlerine karar verilirse 
buna karşı ne olabilir? Gerilerde divant harpler teş-
'kil edilir. Divanı harplerin vazifesi şimdi istiklâl 
mahkemelerindedir. Bu vazifeler divanı harplere ve
rilir ve divanı harpler teşkil olunarak muhakemele
ri icra olunur divanı harpler hüküm verir, bunun o 
'kadar tesiri olduğunu ben zannetmiyorum. Daha mü
essir odlacak ve daha vasi salahiyetli birer heyet, 
Meclis namına icrayı faaliyet yapacak heyetler olsun. 
fsmi yine istiklâl mahkemesi kalsın. Salâhiyeti ben-
denizce Meclisi Âlinizin vekili icraisi olan Müdafaai 
Milliye Vekilinin o mahkemeye sevkedeceği firarile
rin hükmünü çabuk versin, bence en seri ve en güzel 
usul budur. Cephede bulunan efrat orada istiklâl 
mahkemesi vardır diye korkar, fsmi istiklâl mahke
mesi kalsın ve bu isim mevcut olsun, onlara bu mah
kemeler kalkmış falan fikni gelmesin. Salâhiyetine 
binaen tevdi edilen firarları onlara tevdi edilen fira
rileri onlar tecziye etsin ve cephe firarilerini de cep
he divanı harpleri faa'iyete geçerler, bu suretle cep
he firarilerinin hepsini cephe divanı harplerine gön
deririm. Diğer yerlerde tutulanları yazarım. İstiklâl 
mahkemelerine tevdi ediniz derim veyahut mahkemei 
fevkalâdeye gönderiniz derim. Bu suretle ceraim 
hem daha teferruatına varıncaya kadar tahkik edil
miş olur. Tasavvur edilmiş olan mahzurlar bertaraf 
edilebilir. Bendenizin fikrim budur. Esasen daha 
ziyade firarlar geride oluyor. Cephede bulunan te
masta bulunmadığı için gidersem asarlar diye korku
yorlar. Asıl firarlar keşif mıntakası, cephe gerileri 
arasıdır. Orada onlar gelip gidiyorlar, devri daim 
yapıyorlar. Müsaade ederseniz arz edeyim : Bu mu
vazeneyi tutmak çok faideli olabilir. Şimdi birden
bire istiklâl mahkemeleri kalkmıştır dersek, korka
rım ki arz edeceğim miktar fazlalaşacaktır. Martta 
cephe gerisinden sevkıyat efradından r/c \6 ve cep
hede rr 2'dir. Nisanda cephe gerisindeki sevkıyatta 

'''f 13. cephede <"} 2'dir. Çünki geri ile temas et
miyorlar. Çünki korkuyorlar. Gidersek şöyle olur, 
böyle olur diyorlar. Mayısta gerilerde r+ 9. cephede 
r/( l'dir. Haziran sevkiyatını daha almadık. Cephe
de '', 2.5'tir. Bu ayda artmıştır. O da bir kıta gelmiş
tir, şöyle oldu. böyle oldu. bu r/

r 1 - 2 vakti hazarda 
bile olur, haizi ehemmiyet değildir. Bendeniz şimdi 
cephe gerisindeki firarileri istiklâl mahkemelerine, 
cephe firarilerini divanı harplere sevk ve cephe gen
lerindeki firarileri fevkalâde salahiyetli bir mahkeme
ye tevdi edebilmek için Meclisi Âlinizin ittihaz edece
ği fevkalâde bir karar en muvafık bir karar olacak
tır. Arz ettiğim budur. Firarlar hakkındaki şeklin ve 
firarilerin çoğalmaması için herhalde tedbir olarak 
arz edeceğim budur. Yani gerideki firarilerin çoğal
maması ve mahkeme lâğvedilmiş, takibat kalkmış di
ye bir fikir husule getirmek iyi değildir. Arz ettiğim 
şekil en muvafık bir şekildir. Meclisi Âli bunu nazarı 
itibara alarak muvafık bir karar verirse bu mahkeme
ler münasip mahkemeler olacaktır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Paşa Haz
retler;. buyurduğunuz istiklâl mahkemesi olmuyor. 
Bu Müdafaai Milliyenin emrinde bir mahkeme olu
yor. Arzu buyurduğunuzu vereceksiniz değil mi efen
dim? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — İstiklâl mahkemesi 
bir firariye vaz'ıyed ediyor. Sen ne günü firar et
tin. nereden firar ettin? Niye gittin, niye kaçtın, ne 
olmuş? diyor. Ya idam ediyor veya affediyor. Veya
hut da on değneğe mahkûm ediyor. . Bu firarinin kı
tası içerisindeki muamelâtını tetkike vakit bulamıyor, 
âmirlerinden soramıyor, binaenaleyh tahkikat noksan 
kalıyor. Bendeni/: diyorum ki bu mesele mevzuubahis 
olmuş idi. Firariler hakkında Meclisi Âliye gelip 
istiklâl mahkemelerinin kararları hakkında şu şekilde 
muamele yapmalarını rica edecektim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) —' Divanı 
harpler var. * 

KÂZİM PAŞA (Devamla) — Kâfi değildir. Hem 
tesiri kâfi değildir ve hem de nüfuzları olamaz. Salâ-
hiy.li vasia olursa daha iyidir. Bu emrimde değildir. 
Tabii Meclisi Âlinin emrindedir. Meclisi Âlimin icrai 
vekili olduğum için vazifeyi namına ben ifa ediyorum, 
muamelâtını ben takıibcdiyorum. Neden emrimde ol
sun? 

SALÂH ATTİ N BFY (Mersin) — Efendim, 'bir 
şey soracağım. Gerideki firarilerin miktarı hakkında 
bir haddi vasat buyurdunuz. Zannediyorum bu yol
lardaki sevkiyat firasisidir. Bu yollardaki sevkiyat 
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firarisi de yollardaki, jandarma efradının bilerek bil-
miyerek menfaat veya ademi iktidar dolayısiyle elin
den çıkardığı adamlardır. Binaenaleyh ben böyle 
zannediyorum ki bu firarın miktarı elli tane de İstik
lâl Mahkemesi var deseniz yine azalmaz. İstiklâl 
Mahkemesiyle azalmak meselesi başka bir meseledir. 
Böyle bir kaç mahkeme ile olamaz. Tekmil memleket
te jandarma efradının ıslahı lâzımdır. Şu halde bu ih
tiyacı temin edecek istiklâl mahkemeleri olamıyor. 
Firariler yine zabıta mahallinden kaçar. En yakın 
yerlerde bakacak mahkemeler bulunmadıkça bu iş 
olmaz, tstiklâl mahkemelerine binlerce işler gelecek 
ve bakılamıyacak. Bendeniz fikir güzel olmakla bera
ber muvafık bulamıyorum. Kâzım Paşa zaten geride
ki firariler gerideki kıtaat efradından değil, sevkıyat 
efradındandır. Efendiler, bu gerideki firer eden ne
ferler firarı sanat ittihaz edenlerdir. Polatlı'ya kadar 
gidiyorlar, haydi firar ediyorlar ve jandarmayı kandı
rıyor veyahut görmeden kaçıyor. Cephedıiki askerle
rin içerisinde firar edecek askerler korkuyorlar. Ge
ride takibata maruz kalacaklarını sanıyorlar. Şimdi 
cephede bu kadar firari azken geride firari takibatına 
karşı sekte verilmesi, korkarım ki. firarı çoğaltacak
tır ve bu r; 2'yi gerideki nispete çıkarır. Benim kork
tuğum budur. Bendenizin kanaatim yine tsti'klâl Mah
kemesi ismi bulunsun, öyle asacaklar, kesecekler di
ye cephede bulunan neferler korkmalıdır. İnzibatın 
cepheye büyük tesiri vardır, tnsanlar üzerinde elbet
te u ir zaptü raptın tesiri çoktur, bir korkusu vardır. 

KÂZİM PAŞA_(Müdafaai Milliye Vekili) (Karesi) 
— Firar etmemesine zaptü raptın tesiri varsa da bu 
korkuyu idame etmek için bu korkunun mevcut oldu
ğuna bendeniz karnim Meclisi Âli bir çare bulsun. 
Fakat alelade divanı harpler bu korkuyu indiremez. 
(Gürültüler) 

SALÂH ATTİ N BEY (Mersin) — Bir kaç istiklâl 
mahakimi tesisini mi muvafık görüyorsunuz yoksa? 
Jandarmanın maaşatını muntazaman vermek suretiy
le doğru iş gördürüp efrattan para almamayı mı mu
vafık görüyorsunuz? Mesele budur. Jandarmanın 
maaşatını verirseniz... (Maliye Vekâletinden sorunuz 
sadaları.) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hakkında 
takrirler var. Kâfi değil sadaları.) 

RİFAT BEY (Tokat) — Efendim, müzakere kâfi 
değil. Biz bu memleketle alâkadarız. Dinliyelim. Biz 
de söz söylıiyeceğiz. Yahu memleket kana batıyor. 
Harp oluyor. Yine bize söz vermiyorsunuz Reis Be
yefendi. 

BEHÇET BEY (Adliye Vekâleti Vekili) (Kângırı) 
Evvelce söz söyliyen muhterem arkadaşlarım istik

lâl mahkemeleri fevkalâde bir mahkemedir, fevkalâ
de bir zaman doğurmuştur. Bendeniz de o kanaatte
yim ki bizde fevkalâde bir mahkeme vücuda gelmiş, 
fakat 2 - 3 seneden beri bu devam etmek suretiyle 
halkın buna istinas ettiğine kanaat ederim. Bendeniz 
bir adliyeci sıfatiyle olarak buradan arz ederim ki, 
memlekette daima kanun, daima hükmü cari olan ka
nunun hükmü hükümrandır. O kanun daıimi kullanı
lan kanun hükmünde hükümran olur. Memleketi-
m'zde cari olan hükümü kanun olsun. Binaenaleyh 
gerek hiyane*ti vataniye ve gerek sairleri daima adli
ye mahakiminde halledilmesine taraftarım, tstiklâl 
mahkemesine taraftar olamam. Fakat tstiklâl Mahke
mesinde bir vazife daha vardır ki bunlar gerek zabi-
tandan ve gerek jandarma zabitanından ve gerek şube 
reislerinden de derhal tecziye suretiyle yalnız efrada 
değil, o efrat üzerinde hâkim, nâfuz olanlar üzerinde 
bir hüküm yürütüyorlar. Bugün her meseleyi mah
kemeye verdiğimiz takdirde, bunlar hariçte kalacak
tır. Çünkü bir zabitin usulü muhakemesi ayrıdır ve 
keza bir jandarma neferinin de vazifesinden neşet eden 
b:r cürüm muhakeme edilmek lâzım gelirse tstiklâl 
Mahkemesine, mahkemei ibtidaiyeye lüzum vardır. 
Mahkemelerin bu vazifelerde de derhal bu madde mu
cibince 20 günde hükmü ifa etmek suretiyle anlar hak
kında da hükmü nafiz olsun ve mecal isi idareden lü
zumu muhakemelerine karar verilmek ihtiyacı olma
sın derseniz, bu da olabilir ve mamafih muamelâtı 
nâc. müte'kessirdir. 

Şimdi Pontüs" meselesi hiyaneti vataniyeden farz 
olununca memlekette birçok ceraim daha vardır. Va
zife mütekessirdir. Mahkemeler zaten kendilerine 
vakfeleri kâfi gelirken birçok vazaifi rüyet etmek 
mecburiyetinde kalacaklar, kifayet edemiyeceklerdir. 
Bunun için masarif fazla olacaktır. Mahkemelerin 
taaddüdü iktiza eder ve bütçede bu sureti kabul eder
seniz arzu ettiğiniz mahallerde veyahut Dahiliye Ve
kilinin arzu ettiği mahalde biraz mahakimin adedini 
ziyadelc^tirirseniz bendeniz bunu kabul ederim. Ka
nunen bunu kabul ederim ve kanun namına da bunu 
kabul ederim. Daima kabul ettiğim, kanun nafiz ot
sun, fevkalâde muhakemeye hiçbir vakit taraftar 
değilim. 

Dr. MUSTAFA BEY (Kozan) — Reis Bey, mü 
saade ederseniz bir sual soracağım. Memleket bugür 
ahvali tabiiyede midir, yoksa ahvali fevkalâdede mi 
d:r? Bunu vekâleti aliyeleri ne suretle telâkki ediyor 
Size Adliye Vekili sıfatiyle soruyorum. 
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B E H Ç E T BEY (Devamla) — Bendeniz evvelce 
arz ettim, bir Adliye Vekili olarak bendenizin üssül-
esas harekel im kanundur D a i m a istediğim kanun
dur. Memleket,n id'arei fevkalâdesini, ihtiyacatı fev
kalâdesini ve siyasetini de düşünmek vazifemdir. {Gü
rültüler) Müstakilleri: kendi vazifesi dahil inde bulu
nan zevatın göstereceği esbap üzerine fevkalâdeliği 
kabul etmek vazifemdir. Bunda hepimiz sizinle bera
ber olabiliriz. 

R A U F BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) — Efen
dim. bir noktayı izah etmek istiyorum. Adliye Vekili 
Behçet Beyefendinin noktai nazarını is.rima buyurdu
nuz. Bendenizde bir fikir hoYul oldu, Tabi i adliyeci 
olmak doiayısiyle ve bilhassa vazifesi olmak ve ihti
sası bulunmak itibariyle de kanunun tamamii tatbi
kinde Behçet Beyefendinin noktai nazarlarının isabe
tine şüphe voktur Ancak, istiklâl mahkemeleri gayri 
kanuni midir? 

E M İ R PAŞA (Sivas) — Fevkalâde kanunidir . 

R A E F BEY (Devamla/ — Müsaade buyurunuz. 
İstiklâl Mahkemeleri Kanunu da her kanun gibi Heye
ti Aliycnızin tasvibinden geçmiş ^e tasdik edilmiş bir 
kanundur . (Fevkalâde bir kanundur s a d a l a r ü Müsaa
de buyurunuz. 

Fevkalâde cihetine geline.:. Heyet ; Vekiîerıiz Ri
yasetine intibabediimek şerefine lâyık gördüğünüz 
âcizleri vazifemi müdrik olarak dünya ve ah re t t ek i 
avakibim; kabul ederek diyorum ki ahval fevkalâ
dedir. (Doğru sadalars; Yann dahu fevkalâde olacak
tır. Bu ,y ;!ietin azını \ e imam inşaailah a ı iy iKor ik 'e 
bunu vır ıacas \ e r.urj çAı-.eakır. Bu ana. ge t rce ' , e ka
dar o rdumuz -um' iMi ' ı ' d r r n u p ı n Ljnaı ı ı des : r e y e 
kadar bu ahvali f rvkj laue d e r i m edecektir r - m r 
mcnmıkedn her ımktuvrda i 'rk:: ! : t ı!c .-dival \ -.ı;\îi.•" 

Kcndim ;zi ıııva Su; 
rada sükûnet vardır demiydim. İE 

unet vardır 
sev' vardır 

kat hersevm fevkinde de memleket te malî bir darlık 
ardır. Diğer bir h Mec5 Ali ize \ az 

maliyemi/ı Muvazcnei Maliye b ımumen ' sarahaten 
arz ."mistir , î . ru.!anrrdan hahse-d.yoruz. Sebebi pa
rasızlıktır. Meirurirı id a;' para a'mamışıar. su olmuş
tur .bu o l m u - r r . Bunların hepsi e!im ve her beş-ri 
eritecek ı z l ı r aba ı t andr Faka t milledmızdeki hami
yet. azim. din kuvveti istikbaldeki ümidi tutuyor ve 
bizi bir arada yürütüyor ve muvaffenyet hakkındaki 
birliği yaşatıyor ve bir olarak vurüvoruz. Bu v a h d e t -
miz tâ Iran hududundan Rus hududuna kadar devam 
ediyor. Faka t efendiler, tâ Trak hududundan Rus hu
duduna kada r e r a t ı m ı z düşmanlar', : i çevrilmiş -'e her 

noktas ından memleket imiz ıfaadata maruz kalıyor. 
Memleketin en genç cüziyle kahraman evlâtları cep
hede çalışıyor. Jandarmamız ın hali malûmdur . Islahı 
için milyonlar lâzımdır. Onun için millet vereceğini 
vej mistir. Demek oluyor ki bugün fevkalâde olduğu 
£İb:. yarın, o birisi gün daha fevkalâde haller olabi
lir. Binaenaleyh ona göre müdafaa lâzımdır. Düşün
mek lâzımdır. Behçet Beyefendinin bir ifadelerinde, 
bendenizin anlıyabddiğim şekli ile, kendileri Heyet i 
Vekile aras ında m u h a k e m e edeceklerini beyan buyur
dular. Tabii Behçet Beyefendi Heyeti Ve kilede muh
terem bir arkadaşımız olmak itibariyle Devletin siya
seti umumiyesini de beraber tetkik ed;iyoruz. O noktai 
m\/.îirÖ3.n kanunun siyasetle telifi cihetini ifade bu
yuruyorlar ve buna kan; oluyorlar, d'ekrar ederim, 
Heyeti Vekileniz sizden kanunsuzluk talep etmemiş
tir ve talebini kanuni bil.i yor. 

B E I K E T BEY (Adliye Vekaleti Vekili) ıKangırı) 
M u h t r e m R.uıf Beyefendi Hazretleri, bendeniz 

onları bu noktanın i/ahı için söyledim, (Reye sada-
iarı.j Beynimizde bir noktai ı ıa/ar ihtilafı var g'bi 
l a r i ı i e tkâr buyurdular. Be-ndenr. mevcut bir fev
kalâdelik yok! ur demedim \e bu ı r , kaîâdeliği itiraf 
ettim. Fakat alelıtlak... (Oıar-uınlar sadalaıaı muza-
k u atımız istiklâl mahkemelerinin lüzumu vücubuna 
a r i.';, isrıklâi mahkemesinin lüzumuna kanı olu
nup olunmadığını arz i t t im. Başka bir nokıaı nazar 
a r / etmedim bendeniz. Kanunun tamamii tatbikinin 

.et; ('elilenız bu vazifeyi 
bunu kabul edeceğim 
deâıi midir sesleri) ve 

takibine rriemururn. Flğer 
kanuni mahkemelere ve 
'Öteki kanun r a h k e m . : 
' r ı o j Je burum mumkı rı ı 

Adlı ee Vel 
:••• \ d i o c 

Bu. Heyet ; C elıle-
, t un la teşkil edilmiş 
!e ıı^i'ln m u h a k t m e -

;dır. n i h • 

H \ K K I H A M İ RfA ı.Sin 
u,n teşkilâtına dahil olma., at; 
k '!i r.e \ apsinl' 

Bf HOE'I BEY ( D e v a m d ı 
ma tarafından fevkalâde bir 
bir mahkemedir . Bitine; maddi 
s; tesjVı edilmiştir. vaz ' ie ve «-alalı 
Binarnaieyh bu it.barla adi 'vc. usulü muhakemat 
ı r kaa ı nazarından, buna müsaade edemez. Adliyede 
mu! va rd ı r . 

ZİYA H E R S İ r BEN' <Lâ./.-Man) — Bravo Behçet 

Be >. 
BF Y (Devamla 1 — Bunu onunla ki-

üğrja 'değildir. Vakıa bunların ıkıs-ı de 
isi de birdir ve ayın zamanda r t ik lâ i 
Meclisi Aliden un ıhan ediliyor. Onlar 

n ti kah olunuvo: . Her ık r i de avnı va-
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as etmel 
anundur . 
ıahkemel 
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tanın evlâdıdır. Fakat vazife itibariyle değişir. Vazi
fede şiddet var, vazifede kasır var. Bunları iltizam 
etmek suretiyle istiklâl mahkemesi bir mevcudiyet 
göstermiştir. Bu bundan ibarettir. Eğer noktai naza
rımızda ihtilâf varsa bendeniz affımı istirham ede
ceğim. 

RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) — Beh
çet Beyefendi ile aramızda noktai nazar ihtilafı yok
tur. Siyasettte de müşterekiz. Vazifeye kendileri mü
nasiptirler. Ve her zaman ifa edeceklerdir. Hiç şüp
he yok. Bendeniz gayri kanuni gibi beyan ettiler di
ye anladım. (Hayır hayır sadaları)' Bendeniz buna 
gayri kanuni değildir diyorum. Ahvalin de fevkalâde
liği geçmemiştir. Eğer Behçet Beyefendi ahvalde sü
kûnet vardır diyorlarsa (Öyle bir şey demedi sada
ları) ahval fevkalâdedir ve bunu söylemiyeceklerine 
kamam. 

BEHÇET BEY (Adliye Vekâleti Vekili) (Kângırı) 
— Eğer öyle demişsem affımı rica ederim efendim. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Ahvalin fevkalâdeliği ol
sa bile, ahvalin fevkalâdeliği olmak kabul edilse bile 
istiklâl mahkemesi mahakimi fevkalâdeden addedil
miş ve ona tevdi edilmişti. Fakat istiklâl mahkemesi
nin devam etmesi ve o fevkalâde zamanlara ait olan 
bu vazifeyi ifa edemiyecek bir hale gelmiştir. İşte 
mesele buradadır efendim. 

RAUF BEY (Heyetti Vekile Reisi) (Sivas) — 
Efendim, Emir Paşa Hazretlerinin ifadesine nazaran 
istiklâl mahkemeleri o vazifeyi ifa edemez bir hale 
gelmiştir. Zannedersem bundan maksatlarının istik
lâl mahkemesinin kuvveti kâfi gelmiyor gibi.. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Hayır efendim. Deva
mından dolayı istiklâl mahkemeleri mahakimi âdiye 
şekline girmiştir diyorum. 

RAUF BEY (Devamla) — Demek tesiri azalmış 
buyuruyorlar. Eğer lüzumuna kani iseniz başka su
retle tedabir düşünelim. Binaenaleyh Emir Paşa gibi 
Heyeti Aliyeniz de tesirinin zail olduğuna kail iseniz, 
tesiri fazlalaştıracak bir şey düşününüz. 

RİFAT BEY (Tokat) — Efendim, meselenin şek
lini değiştirmeyiniz. Daha ortada istiklâl mahkemesi 
meselesi yök ki. Efendiler tadil ifade ediyor. Bir ka
nun var mı, yok mu? Buna bir karar verin. Bu mah
kemeye lüzum var mı, yok mu? Bu meseleyi halledin 
bitsin vesselam. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Reis Bey, Ve
killer, Heyeti Vekilede daha iyi düşünselerdi iyi olur
du ve burada hep Vekilleri dinledik. 

YUSUF ZİYA BEY (Mersin) — Bırakınız, ço
cukluk yapmayınız rica ederim, 

ATA BEY (Dahiliye Vekili) — Efendim, mem
lekette hali tabii, yan hali sulhu sükûn avdet etme
diği ve hali harpde bulunduğu için görülen lüzumu 
fevkalâdeye binaen istiklâl mahkemelerinin teşekkül 
ettiği malûmu âlileridir. İstiklâl mahkemelerinin teş
kili diğer mahkemelerin merasimi kanuniyesine tabi 
olmıyarak işleri seri çıkardığından dolayı tesis edil
mişti. Binaenaleyh... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip)' — 
O vakitler şerait böyle değildi. 

ATA BEY (Devamla) — Binaenaleyh İstiklâl 
mahkemelerinin sureti mutlakada daimi bir surette 
kalması da muvafık olmayabilir. Ancak ahvali fev
kalâdenin devam etmesine göre bazı menatıkta devam 
ederek diğer, mıntakadan da muvakkaten vazifelerin
den geri çağrılarak, iktiza ettiği zaman gönderilmesi 
daha muvafık olur. Binaenaleyh Samsun ve havali
sinde takip olunmakta olan eşkiyanın derdest edi
lenlerin bir an evvel tecziye edilmek üzere hakikaten 
işi süratle intaç eder bir mahkemeye katı ihtiyaç var
dır. Bu da emsaliyle müsbettir. Eğer bunu temin ede
cek elde bir usul mevcutsa iyi olur. Fakat bu olma
dığından dolayıdır ki bu talebedilmiştir. Binaenaleyh 
Amasya'da, Samsun ve Tokat havalisindeki Pontüs-
cüleri muhakeme etmek üzere bir heyeti muhakeme 
gönderilmesi lâzımdır. Binaenaleyh bunların muha
kemesi intaç edilecek olursa asayişe de pek büyük 
hizmet edilmiş olacaktır. Binaenaleyh bunların, yani 
memlekette fevkalâde hal yoktur diye bunların, bir 
an içinde kaldırılmasını bendeniz muvafık görmüyo
rum. Binaenaleyh Amasya'ya bir mahkeme gönde
rilebilir ve bir de Ankara havalisinde lâzım gelen 
hususatı görmek üzere bir mahkeme kabilir. Diğer 
yerlerde bulunan mahkemelerin muvakkaten faali
yeti tatil edilerek getirilebilir. Binaenaleyh, bu şek
linde kabulünde hiçbir mahzur yoktur. Zaten kanu
nen teşekkül etmiş bir mahkemeyi kanunsuzdur diye 
tavsif etmez, o da doğru olamaz. Bir çok arkadaşla
rımız bazı yerlere fevkalâde mahkeme göndermek 
istiyorlar. 

Adana mebusları arkadaşlarımız Adana'da vukua 
gelen bazı hadisat ve ceraimi müstacelen görmek 
üzere fevkalâde bir mahkeme istiyorlar ve buna da 
lüzumu katî gösterdiler. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Onlar muvakka
ten bir kaç gün için istiyorlar. 

ATA BEY (Devamla) — Binaenaleyh bu Pontüs 
ve havalisinde bulunan eşkiya mesailinin halli için 
müebbet suretle değil, muvakkat olmak üzere bir 
mahkemenin gönderilmesini istiyoruz ve gönderilme-

— 621 — 
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sine lüzum vardır. Binaenaleyh bundaki lüzum ve za
ruret pek aşikârdır. Orada tahtı tevkife alınmış ve 
işleri görülmemiş bir çok eşhas mevcuttur. Mahaki-
mi nizamiye ve mahalliye bunların mahakemesine 
müstacelen bakamıyor ve rüyet edemiyor. Vukubulan 
müracaatla da tamamiyle teyid olunmuştur. Binaena
leyh Amasya, Samsun ve Tokat havalisindeki eşkı
yanın işlerini rüyet etmek ve cezalarını vermek üze
re bir mahkemei fevkalâde gönderilmesi ve Ankara 
ve havalisindeki fevkalâde bazı ahvali rüyet etmek 
üzere mevcut mahakimin bırakılmasını ve bunun ha
ricinde olan diğer mahakimin de muvakkaten tatili 
faaliyet etmesini bendeniz muvafık görüyorum ve bu
nun münasip olacağı kanaatindeyim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Beyefendi Haz
retleri, Pontüs teşkilâtı Hiyaneti Vataniye Kanunun
dan evvel olduğuna kanisiniz değil mi? Hiyaneti Va
taniye Kanunu yapılmazdan çok evvel Pontüs teşki
lâtı vardı ve bunların muhakemelerini orada bulu
nan mahakimi adliye yapıyordu. Binaenaleyh Hiya
neti Vataniye Kanununun bir maksat üzerine yapıl
mış olduğunu bilirsiniz. Böyle ceraimi âdiye veyahut 
bu gibi eşkiya üzerine değil, bizim mefkuremizin hi
lâfına içtihadatta bulunan her hangi bir rüesa zühul 
ederse, hiyaneti vataniye telâkki ederek o adamı 
muhakeme ile mahkûm edecekti, idam edecekti. Hal
buki mahkemenin salâhiyeti haricine çıkarak bir çok 
işler yapmıştır. Binaenaleyh bugün istiklâl mahkeme
lerinin hiç birisine lüzum yoktur. (Sual değildir sa-
daları) Âtiyen adlî kapitülâsyonu bir cürüm teşkil et
mek... (Bu sual değildir, gürültüler) bir cürüm teşkil 
etmek zarureti var mıdır, yok mudur? 

ATA BEY (Devamla) — Efendim, mesele hepi
nizce malûmdur. İstiklâl mahkemelerinin sebebi te
şekkülünü hepimiz biliyoruz. Bendeniz bugünkü ha
le göre, ihtiyaca göre vaktiyle o havalideki mesaili 
rüyet etmek için Samsun'a da bir mahkeme gönde
rilmiştir. Faidesi de görülmüştür. Bu faidesi görülen 
hususatın yeniden gitmesi her halde faidelidir. Mu
vakkaten gitmesini temenni ediyoruz. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim; hiya
neti vatani yedeki usulü muhakemeyi Vekâlet kâfi 
göremiyor, sürat için. Bundan daha ziyade sürati te
min edecek kavanini mevzua meyanında hangisi var
dır. Bu ciheti lütfen söylesinler. Ankara merkezinde
ki İstiklâl Mahkemesinin devamı hakkındaki esbabı 
lütfen izah buyursunlar. Hiç bir fevkalâde halin, 2,5 
senedir tecelli etmiyen ve bu mahkemenin devamı ne
dir? Şu Ankara merkezindeki fevkalâde mahkeme

nin devamındaki sebep ve hikmet ne ise lütfen izah 
buyurunuz da biz de ona göre şey edelim, 

ATA BEY (Devamla) — Birinci sualinizin cevabı 
mahkemei nizamiyenin takibettiği usul, bu işleri sü
ratle intaç etmediği meselesi muhtacı izah değildir. 
20 gün zarfında mahkemeyi intaç edemedikleri için 
müracaat vaki oluyor. Etselerdi zaten müracaat vaki 
olmazdı. Ankara ve havalisindeki hususat için mah
kemenin kalmasına lüzum ise vekâleti âciziye teşrif 
buyurursanız, Dahiliye Vekâleti makamından ve Er
kânı Harbiye Riyasetinden aldığım malûmatı ve tu
tulan adamları zatı âlinize birer birer arz ederim. Ka
naat hasıl olmazsa o zaman şeyediniz. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrir vardır. 15 -20 arkadaşımız da söz aldılar. Mü
zakerenin kifayeti hakkındaki takrirleri reyi âlinize 
vazedeceğim. 

Efendim, Kırşehir Sadık Beyin, Mustafa Kemal 
Beyin, Genç Hamdi Beyin müzakere kâfidir, onun 
için müzakerenin kifayetini reyi âlinize arz ediyorum. 
Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Müzakerenin kifayeti ekseriyeti azime ile ka
bul edilmiştir. 

Takrirler okunacaktır. Rica ederim dinleyiniz. 
26 Temmuz 1338 

Riyaseti Celileye 
Pontüs teşkilâtı lâyihası Hiyaneti Vataniye Kanu

nundan yani Hükümeti Milliyemizin teşekkülünden 
mukaddemdir. Bunları takibe memur olanlar da muh
terem askerlerimizdir. Bu halde bu mel'unların mu
hakemelerinin askeri divanı harbi örfide rüyeti daha 
münasip olacağından İstiklâl Mahkemesi gönderilme
sinden sarfı nazarla muhakemelerinin divanı harbi 
örfilere tevdiinin kabulünü teklif eylerim. 

Erzurum Mebusu 
Salih 

(Doğru sesleri, gürültüler) 
REİS — Efendim; müsaade buyurun, okunsun 

reye koymadım. Hepsi okunsun ondan sonra reye 
koyarız. 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir ve İstiklâl Mahkemelerinin 

sureti umumiyede muvakkaten tatili faaliyet etmesi
ni teklif ederim. 

2. Pontüs meselesi için Meclisi Âli tarafından 
ayrıca Adliye Vekâletine tahkikatı lâzime verilerek 
yeniden o havalide Pontüs işi ile iştigal etmek üzere 



I : 80 26 j 7 : 1338 C : 3 

bir veya müteaddit adliye mahkemesi teşkilini teklif 
ederim. 20 Temmuz 1338 

Lâzistan Mebusu 
Osman Nuri 

Riyaseti Celileye 
Lüzum görülen yerlerdeki İstiiklâl Mahkemesi 

azasının üç ayda bir tecdiden intihabını teklif eyle
rim. 

Ertuğrul 
Necib 

Riyaseti Celiyeye 
Müzakere kâfidir. Esasen mahkemei baki olan 

Amasya İstiklâl Mahkemesi azalarının Heyeti Veki
lenin teklifi veçhile yeniden intihap ve tesbitini teklif 
eylerim. 20 Temmuz 1338 

Genç Mebusu 
Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Heyeti Vekilenin teklifi veç

hile Amasya'da bir İstiklâl mahkemesinin teşkilini 
teklif ederim. 26 Temmuz 1338 

İstanbul 
Arif 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Yeniden teşkili teklif edilen 

Amasya İstiklâl mahkemesinin yalnız Pontüscülük ce-
raimi ile asker firarilerine ait deaviyi rüyet etmek 
üzere teşkilini teklif eylerim. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. İstiklâl mahkemelerinin şim

dilik tatili faaliyeti hakkındaki makamı riyasete mev
du takririn reye vazını teklif eyleriz. 26 . 7 . 1338 

Hakkari Kırşehir 
Mazhar Müfit Sadık 

Canik 
Emin 

Riyaseti Celileye 
Amasya'ya bir İstiklâl mahkemesi izamını ve mev

cut İstiklâl mahkemelerinin tecdiden intihabını teklif 
eylerim. 

Kayseri 
Osman 

Riyaseti Celileye 
Yalnız Pontüs meeslesiyle iştigal etmek üzere Sam

sun ve Amasya ve havalisinde bir İstiklâl mahkemesi 
teşkil ve izamı ve diğer İstiklâl mahkiminin muvakka

ten tatili faaliyet eylemelerinin tahtı karara alınmasını 
teklif eylerim. 

Erzincan 
Emin 

Riyaseti Celileye 
Amasya'ya bir İstiklâl mahkemesinin izamı hak

kındaki Hükümet teklifinin reye vazını teklif eylerim. 
İstanbul 

Rıza 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Takrirlerin reye vazı ile ruz-

nameye geçilmesini teklif ederim. 
Mersin 

Salâhattin 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl mahkemelerinin muvakkaten tatili faali

yet eylemesine dair mukaddeme verilmiş bir takrir 
de mevcut olduğuna göre Hükümetin Amasya mınta-
kasında yeniden bir İstiklâl mahkemesi teşkili yolun
daki teklifinin mezkûr takrir ile tevhidini ve esasen 
bu mahkemelere ait kanunun mevzunu asker fira
rileri teşkil ettiğine göre bir defa da Başkumandanlık-
dan ahzı malumat edileerk ona göre müzakeresi key
fiyet olunmak üzere Cumartesi ruznamesine taliki mü
zakere olunmasını teklif eylerim. 

Malatya 
Rüştü 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl mahkemelerinin mucibi şikâyet olan nok

sanı, mezkûr mahkemeler için bir usul muhakeme 
olmamalıdır. İşleri sürat ve ehemmiyetle rüyet ede
bilmesini ihlal etmemek şartiyle bir usulü muhakeme 
kanunu tanzim ve mahakimi mezkûreye tevdii lüzu
munu teklif ederim. 

Sivas Mebusu 
Mustafa Naki 

Riyaseti Celileye 
Mevcut İstiklâl mahkemelerinin lüzumunda tecdit 

edilmek üzere tatili faaliyetleri ve Heyeti Vekilenin gös
terdiği lüzuma nazaran şimdilik yalnız Amasya ve 
havalisine bir mahkemenin izamını arz ve teklif ey
leriz. 

Sivas Mersin 
Vasıf Salâhattin 

Kayseri 
Rifat 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl mahkemelerinin lağvinin firarilere cüret 

vermek ihtimali vardır. Binaenaleyh idamesi maksa-
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di asliyeyi zeyi etmekte bulunduğundan, Hükümetçe 
lüzum görülüp Meclisçe tasvip olunduğunda faaliyete 
geçmek üzere yeniden bir veya iki İstiklâl mahkeme
sinin intihabını teklif eylerim. 26 Temmuz 1338 

Eskişehir Mebusu 
Mehmet Emin 

Riyaseti Celileye 
Ahvali fevkalâdenin doğurduğu İstiklâl mahkimi-

nin bu gün ahvali mezkûrenin zevaline binaen mu
vakkaten terki faaliyet etmelerinin tahtı karara alın
masını teklif eyleriz. 

İstanbul Karahisar 
Arif Mehmet Şükrü 
İçel Canik 

Haydar Lütfü Emin 

Sinop Tokat 
Hakkı Hami Ham d i 
Kastamonu Yozgat 

Besim Bahri 
Tokat Yozgat 
Rifat Feyyaz Ali 

Kângiri Kângiri 
Tahir Ziya 
Sivas Batıım 

(Okunamadı.) Edip 
Hakkâri Kayseri 

Mazhar Müfit Osman Zeki 
Maraş Lâzistart 
Hasip Esat 

Saruhan Canik 
Ömer Lütfü (Okunamadı.) 

Mersin Mersin 
Salâhattin (Okunamadı) 
Ertuğrul Ayuıtap 

Mustafa Kemâl Ali Cenanı 

Sivas Genç 
(Okunamadı.) Celâl 

İçel Yozgat 
Şevki Ahmet 

Erzurum Kayseri 
Hüseyin Avni Nüzhet 

Karahisar Trabzon 
Ömer Lütfü Ali Şükrü 

Erzurum Genç 
Mehmet Basri Ali Haydar 

Van Karesi 
Tevfik Abdülgafur 

Hakkâri îzanll 
Tufan (Okunamadı.) 

Siverek Lâzistan 
Lütfü Zİya Hurşit 

Kütahya Kütahya 
(Okunamadı.) Cemil 

Konya Gaziantep 
Arif Rağıp 

Erzurum Erzincan 
Hazım (Okunamadı.) 
Tiblis Denizli 

Hüseyin Hüsnü Hasan 
Karesi Kayseri 
Vehbi Ahmet Hilmi 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Esası reye 
koyunuz. 

REİS — Efendim; takrirler okundu. Takrirlerin 
bir kısmı Heyeti Vekilenin teklifini, yani Amasya'da 
bir istiklâl mahkemesi teşkili içindir. Takrirlerin bir 
kısmı da doğrudan doğruya Heyeti Vekilenin teklifi, 
yani Amasya'da bir İstiklâl mahkemesi intihap ve 
izamı lüzumunun reye vaz'ı. Bir kısmı da, Salâhattin 
Beyin ve rüfekaisının İstiklâl mahakimi azalarının ter
ki faaliyet etmesi ve yalnız Heyeti Vekilenin teklif 
ettiği Amasya İstiklâl mahkemesinin kabulü. Teka-
riri saire de bu etrafta toplanıyor. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Reis Bey; 
yanlış oluyor zannederim. Ankara İstiklâl Mahkeme
siyle Samsun'da bir İstiklâl mahkemesi teşkili hak
kındaki bir teklif vardır, onu tebliğ buyurmadınız. 

REİS — Heyeti Vekilenin talebi tahririsi Amas-
yada bir İstiklâl mahkemesi teşkilidir. Başka bir tak
rir yoktur. Mevzuu müzakere odur. Binaenaleyh bu
nu reye koyacağız. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Başka takrirler verilmiştir. İstiklâl mahkemelerinin 
terki faaliyeti hakkında onunla birleştirilmesi hak
kında bir takrir vardır. Evvelâ tadil takrirleri reye 
konur. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Reis Bey müsa
ade buyurulur mu? Bir şey arz edeceğim. 

REİS — Müsaade buyurun, evvelâ ben sözümü 
ikmal edeyim. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Hükümetin tek
lifinin kabulüne dair bir takrir vardır. Önde onu reye 
koyunuz. Kabul edilmezse, sonra bütün bütün gider. 
Reddedilirse tadil edilir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Evvelâ tadil 
takrirleri reye konur. 

REİS — Efendim; müsaade buyurun. Ben hiç bir 
takriri daha reye koymadım. 

624 — 



t : 80 26 s 7 i 1338 C : 3 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Hükümet 
her hangi bir takririn reye konmasını talep ederse o 
takrir evvelâ reye konur. (Şiddetli gürültüler) (îstih-
zah değildir sesleri) 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim; mü
saade buyurun, bu itimat meselesi değilki.. 

REÎS — Efendim; müsaade buyurun. Efendim; 
yalnız bir takrir vardır. Bu bir dereceye kadar me-
selei müstehire gibidir. Ama kabul olunur, olmaz 
bilmem. Malatya Mebusu Reşit Ağanın bir takriri 
vardır. Demek istiyor ki. Başkumandanın reyi alın
dıktan sonra... (Hayır sesleri) (Şiddetli gürültüler) 
Meselei müstehire olduğu için reye vazetmek mecbu
riyetindeyim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmemiştir. 

Efendim; Hükümetin teklifini muaddel, Salâhattin 
Beyle rüfekasının bir takriri vardır. (Kabul sesleri) 
(Gürültüler) (Müzakere kâfi sesleri) 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim; 
celsei hafiyenin akdi, Heyeti Vekilenin vermiş oldu
ğu bir teklif üzerinedir. (Tevhit edildi sesleri) Efen
dim; müsaade buyurunuz. (Takrirleri reye koyun sa-
daları) Mevkii müzakereye konulan teklif münasebe
tiyle beyan edeceğim mütalâatta, İstiklâl mahkeme
lerinin muvakkaten tatili faaliyette kalmaları derme-
yan olundu. Bu müzakerattan görüldüğü... (Müza
kere kâfi sesleri) (Gürültüler) Usul hakkında söyleye
ceğim. (Usul olmaz sesleri) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Söz lazımsa 
takrir sahipleri söylesin. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sa.sip) — 
Neyi müzakere ediyoruz ki usul hakkında söz söyle
yeceksiniz? (Şiddetli gürültüler) 

REİS — Efendim İstiklâl mahakimi mevzuu ba
his oluyor. (Reye sadaları) (Şiddetli gürültüler) 

RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) — Efen
dim bendeniz heyeti âliyenize arz ediyorum. Maksa
dımız Amasya'da bir İstiklâl mahkemesi teşkilidir. 
Bunun hakkında reylerinizi istimal buyurun. Arzu 
ederseniz diğer mesail için ayrıca görüşürüz. (Reye 
sedaları) (Hayır sesleri) (Gürültüler) 

(Kayseri Mebusu Rifat, Mersin Mebusu Salâhat
tin ve Sivas Mebusu Vasıf Beylerin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim; rica ederim. Yerinize oturun, 
reyde müşkülât çekeceğiz. Belki ayağa da kalkacak
sınız, 

Simidi efendim; takrirleri reyi âlinize koyacağım. 
anlamadım meselesi olmasın. (Susalım sesleri) Mer-
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sin Mebusu Selâhattin Bey ve rüfekasının takririni 
tekrar okutuyorum. 

(Salâhattin Bey ve rüfekasının takriri tekrar okun
du.) 

REİS — İstiklâl mahkemelerinin tatili faaliyetleri 
ve Heyeti Vekilenin gösterdiği lüzuma nazaran şim
dilik Amasya ve havalisinde bir İstiklâl mahkemesi
nin teşkilini kabul edenler... (Katiyen olmaz sesleri) 
(Şiddetli gürültüler) 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Reis Bey Nizam
namenin tatbikini rica ederim. 

ALİ BEY (Karahisarı Sahip) — Bu ne edepsiz... 
(Şiddetli gürültüler) 

HAMDİ BEY (Tokat) — Tahakküm mü, hâlâ ta
hakküm mü? 

REİS —r Efendim; sükûnetinizi muhafaza edin, 
yoksa Meclisi tatil edeceğim. 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Yeter yaptığınız. 
Terbiyesizlik diye söylemiştir, öyle şey yok, sözünü 
geri alsın. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Reis Bey; Ni
zamnamenin ahkâmı tatbik edilmedikçe vazifeye de
vamda mazurum. (Hay, hay, hep beraber sesleri) 
Çünkü milletin hukukuna tecavüzdür. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Reis Bey; ter
biyesizlik dedi ise iade ediyorum. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Müsaade buyu
run efendim; rica ederim reye koyun mesele bitsin. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Nizamnameye 
tecavüz vuku bulmuştur ve nizamname tatbik edilme
dikçe... (Şiddetli gürültüler) (Oturun sesleri) (Nedir bu 
sesleri) 

REİS — Efendim; bir dakika müsaade buyurun, 
reye vazedeyim. 

Takrir iki fıkrayı camidir. Birisi; İstiklâl mahke
melerinin terki faaliyeti, diğer Hükümetin teklifi veç
hile Amasya'da bir İstiklâl mahkemesi teşkili. Şimdi 
ayrı, ayrı reye vazediyorum, rica ederim müsaade bu
yurum 

Efendim: mevcut İstiklâl mahkemesi azalarının 
terki faaliyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Efendim; Meclisin mevcudiyetine nazaran bendeniz 
reyde tereddüt ediyorum. Tayini esami ile reye vaz
edeceğim. Zaten tayini esami ile reye vazolnıasına 
dair şimdi bir teklif verilmiştir. (Hayır, hayır sesleri) 
(Tayini esami ile koy sesleri) 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendiler; tayini 
esami ile reye koymakta muayyen bir usul vardır. 
Eğer Riyaset şüphe etmiş ise ayağa kaldırmak sure
tiyle bir daha reye koyar. Yine şüphe ederse o vakit 
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tayini esami ile reye koyar. Rica ederim usul böyle
dir. (Doğru sesleri) 

REİS — Tayini esami için takrir verilmiştir. 
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Reis Bey; 

rica ederim o söyledi ben de söz söyleyeceğim. Bu lâf 
değil, hayat memat meselesidir. Rica ederim, müsaa
de buyurun ben de söz söyleyeceğim. Efendiler bu 
hayat memat meselesidir, kim ne rey vermiş ise o ta-

REİS — Efendim; celseyi açıyorum. 
Geçenki celsede takririn reye vazı esnasında Mec

liste biraz gürültü hâsıJ oldu. Şimdi heyeti âliyeniz-
den bir şey soracağım : Bu esnada arkadaşlar ta
rafından iki takrir verildi. Daha başka takrirler de 
verilmişti. Fakat bendeniz arz edemedim. Eğer mu
vafık görüyorsanız okuyalım. (Hayır sadaları.) Müsaa
de buyurun okuyalım ve arzu ederseniz reye koya
lım, arzu etmezseniz... (Hayır sadaları.) Nizamname
ye muliftir sadaları.) Evet nizamnameye muhaliftir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Öyle ise pe
kâlâ. (Mesele yok sadaları.) 

REİS — O halde efendim takrirde mevcut «İs
tiklâl mahkemelerinin tatili faaliyetleri hakkındaki» 
fıkrayı tayini esamiyle reyi âlinize vazediyorum. (İkin
ci fıkra ne oluyor sadaları.) 

REİS — İkinci fıkra kalıyor. (İkisini birden re
ye koyun sadaları.) 

REÎS — Müsaade ediniz, iki fıkrayı ayırmaktan 
bir şey çıkmaz efendim. Takriri kabul edenler be
yaz... 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Yani tatili 
faaliyeti kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey 
verecektir. 

REİS — Evet, takriri, yani tatili faaliyeti kabul 
edenler beyaz, etmeyenler kırmızı verecektir. 

EMİN BEY (Erzincan) — Reyi hafiye lüzum yok
tur Reis Bey. 

REİS — Reyi hafi yapmıyoruz efendim. 

ayyün etmelidir. Bu mesele masal değildir, öyle şeyi 
Meclis kabul etmez ve öyle hareket etmez. 

REİS — Efendim tarafeyn hararetlidir; hakkı ta
yin için tayini esami daha muvafıktır. (Teneffüs yapa
lım sesleri) 

REİS — Beş dakika teneffüsten sonra tayini esa
mi ile reye koyacağım. 

(İsparta dairei intihabiyesinden başlamak üzere 
tayini esami suretiyle ârâ istihsal edildi.) 

REİS — İsmi Okunmayan zevat far mı efendim? 
Başka rey vermeyen var mı? Olmadığına göre ara
nın tasnifine başlıyoruz, 

(Aranın tasnifi yapıldı.) 
REİS — Efendim: 163 zat reye iştirak etmiş, 8 

zat müstenkif. 76 takrirde mevzubahis fıkrayı kabul 
edenler; 79 takrirdeki mevzubahis fıkrayı reddedebilir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Şu 
halde müstenkiflerde ieyhe olarak nazarı dikkate alı
nacak olursa... (Handeler.) 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) — 
Reis Bey. bu takrir reddolundu. bendenizin takririni 
reye koyunuz. Takririmin reye konmasını teklif edi
yorum. 

REİS — Mesele daha bitmemiştir efendim. 
SALA HATTIN BEY (Mersin) — Meclisi âli na

mına ifayı vazife edecek mahkemelerde 3 rey fazla 
ile ifayı hizmet edilebilir mi? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hayır, ha
yır mesele o değildir. Arada nisap yoktur. Reis Bey 
müsaade buyurun... Efendiler: muamele tamam değil
dir. 163 yarısı 81 eder. Hal-buki kabul 79"dur. Bi
naenaleyh ârâda nisap yoktur. Takririn bir daha reye 
konulması iktiza eder. (Bravo sadaları, alkışlar.) 

REİS — Eündim; malumu âliniz, müstenkiflerin 
adedi ârâya ithal edilmez. Hüseyin Avni Bey birade-

DÖRDÜNC Ü CELSE 
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rimizin söyledikleri bu noktai nazardan doğru de
ğildir. (Doğrudur, nisap yoktur sadaları.) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler; 
arada müstenkif var. Müstenkifler reyini hangi ta
rafa izhar ederse o taraf kazanmıştır. (Öyle değildir 
sesleri.) 163'ün yarısı 81 eder. Nisabın nısfından bir 
fazlası olmazsa muamele de tamam değildir. (Gürül
tüler.) 

REİS — Arkadaşlar; gayet mühim bir meseledir, 
dinleyelim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Efendiler; 
bir kanun yapıyorsunuz. Yapacağınız kanunlar ekse
riyeti mutlaka ile olabilir. Bu meselede reye işti
rak eden 163 olmasına göre ancak 82 kişi ekseriyeti 
temin edebilir. (Müstenkifler var sesleri.) 

REİS — Efendim; Nizamnamenin buna dair mad
desini bulursunuz ve arkadaşlar ona göre söz söyler
ler. 

BİR SES — Müstenkifleri çıkarırsınız. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Müstenkif

ler çıkmaz efendiler. Müstenkifler çıkarsa nisap kal
maz. (Hayır sesleri.) Efendim; ârâya iştirak eden 
163 olmasına bunun nısfından bir fazlasiyle ekse
riyetin temini lâzımdır. Müstenkifler reyini bir ta
rafa izhar edecek. Yoksa ekseriyeti nasıl bulacaksı
nız efendiler? (Gürültüler.) 

REİS — Efendim; rica ederim herkes birden 
söylerse hiçbir netice çıkmaz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Efendiler; 
mesele gayet âdi ve basit bir meseledir. Meclisde 
mevcudun ekseriyetiyle hüküm ita edilir. Bahusus ni
sabın ekseriyetiyle olsa dahi yine nisap yoktur. Bu 
meselede ekseriyet yoktur. Çünkü takriri reddedenler 
79'dur. 8 kişi de müstenkiftir. Müstenkifler lehde ve
ya aleyhde reylerini istimal ve izhar edeceklerdir. 
(Nizamname sarihtir sadaları.) Beni nizamname ile 
ikna etmelidir. 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Müstenkif bir 
nevi ret midir? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Ne sayıyor
sunuz efendim? Ya nedir? 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Bittabi bir reydir. 
Leyh ve aleyhe verin diye müstenkif olan zevatı mı 
edeceksiniz? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Evet efen
dim. 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Hayır olmaz. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Müsaade 

buyurunuz, ikinci defa reye konur beyefendi. Onun 

usulü vardır. Mademki ârâda müstenkif vardır, o hal
de nisaba nazaran ekseriyet yoktur. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Nisabı mü
zakere vardır. Beyazlar kazanmamıştır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Hayır, 
mevcudun nısfının bir fazlası olmak meşruttur. 

OSMAN BEY (Kayseri) — O da 82'den ibaret
tir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Şimdi efendim; 
Eğer arkadaş Beylerin dediği gibi, müstenkifler dahil 
değilse mevcut 155 eder ki nısab yoktur. Halbuki ni
zamname sarihtir. Müstenkiflerin reyi belli değildir. 
Müstenkiflerin ne leyhde ve ne aleyhtedir. Yani rey 
beyan etmeyen kimselerdir. Yalnız reye iştirak eden-

'lerden leyh veya aleyhde sarahatan rey verenler mu
vazene edilir. Eğer sarahaten rey verenlerin adedi, ek
seriyeti mutlakanın adedini bulmuş ise muamele ta
mamdır. Ekseriyeti mutlakayı bulmamış ise muamele 
noksandır. 163 kişi reye iştirak etmiş, 8 kişi müsten
kif, 76 ret ve 79'u kabuldür. Halbuki ekseriyeti mut
laka 82'dir. Eğer 4 rey daha olsa idi ekseriyet hâ
sıl ve muamele tamam olacaktı. Ekseriyet olmadığı 
için tekrar reye konulması lâzımdır ve zaruridir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Değildir. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Değilse rica 
ederim mahkemeleri ekseriyeti izafeye ile mi kabul ede
ceksiniz? 

ALt SURURİ EFENDİ (Karahisarısahip) — Efen
diler; asabiyet göstermekle, zannediyorum, doğru bir 
şey yapmış olmuyoruz. İtidal ve sükûnet lâzımdır. 
Nizamnameye müracaattır ki şüphe olunan meseleyi 
layıkı veçhile halle medar olur. Nizamnamei dahili
nin 100 ncü maddesinden bir fıkra okuyorum : «Rey
ler toplanınca reis muamelenin hitam bulduğunu ilan 
eder. Muamelenin hitamından sonra reye iştirak edi
lemez. Rey kutularını kâtipler açıp her ikisinin için
de bulunanları tasnif ederler. Müstenkiflerin mikta
rı reyin neticesi üzerinde icrayı tesir edemeyip bu, 
lehde ve aleyhde bulunanların miktarına göre tayyün 
eder.» 

Binaenaleyh 163 arkadaş reye iştirak etmiş bu
nun 8'i müstenkiftir. Binaenaleyh bu müstenkifleri ne 
lehde ve ne aleyhde mal etmek caiz değildir. Şu hal
de lehde bulunanlar mı çoktur, aleyhde bulunanlar 
mı çoktur? 8 kişinin vücudundan fayda yalnız nisa
bı müzakereyi teminden ibarettir. Başka bir mahiyeti 
yoktur. Şimdi takriri kabul edenler 76, etmeyenler 
79'dur. Binaenaleyh tekrar reye koyalım demek doğ
ru mudur? Nizamname sarihtir ve mesele bitmiştir. 

627 — 
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EMİN BEY (Erzincan) — Nizamname meselesin
de zannederim arkadaşımız haklıdır. Bu meselede ek
seriyeti mutlaka mevzubahis olmaz, ekseriyeti izafi
yedir. Ekseriyeti izafiye ile takrir reddedilmiştir. Fa
kat ben zannediyordum ki bu mesele itimat, ademi 
itimat meselesidir. Yani İstiklâl mahakinıine itimat ve 
ademi itimat meselesidir, Bunun vaziyeti hukukiyesini 
düşünecek olursak 3 rey ekseriyetle hiçbir aza o mev
kide kalmaz ve buna muttali olduğu dakikada istifa 
eder. (Bravo sadaları.) İdam meselesi gibi bir ferdin 
hayatına hatime çekecek bir meseleyi, zannetmem 
ki. 3 rey ile bir kimse deruhte etsin. Binaenaleyh ek
seriyet yok demektir. Mutlaka bu adamlar mevkileri-
mizde duracağız diyorlar mı efendim, rica ederim? 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Bendeniz müza
kerenin devam etmesinin esbabını anlıyamıyorum. 
Makamı riyaset müzakerata hâkim değil midir? Bu
nun şüphesi mi vardır? 

REİS — Bir mesele reye vazedilince Meclisi .Âli
de bir ihtilaf çıkıyor ve her zaman böyle oluyor. 
Bu böyle oluyor. Bu bir tefsir meselesidir. Şimdi 
efendim: ekseriyeti mutJakanm hâsıl olup olmadığın
da tereddüt ediyorlar. Halbuki şimdiye kadar ma
kam; riyaset kırk defa böyle olduğunu söylemiştir. 

YUNUS NADİ BEY (İzmir; — O halde müza
kereye mahal yoktur. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Efendiler; ben
deniz tarafeynin çok asabiyet gösterdiğini görüyo
rum. Bilmem bu ne dereceye kadar doğrudur'? Biz 
maslahata doğru yürüyorum. Arakadaşım Emin. Bey 
burada çok güzel ifade etti. Biz taşrada mühim va
zife verdiğimiz arkadaşlarımızı her halde müşkil bir 
vaziyette bırakacağız. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Müskirat kanu
nun kulağı çınlasın. Bir rey ıie ekseriyeti kazandı. 

M. DURAK BEY (Devamla) — Böyle Mechsde 
76 rey ile 19 rey ile karşı karşıya gelen iki zümre
nin karşısında ifayı vazife edecek bir arkadaşa acı
rım. Efendiler: eğer taşrada kmvet göstermek istiyor
sanız bu doğru değildir.- Fena bir yola gidiyorsunuz, 
Binaenaleyh zaten ekseriyet yoktur. Surun Efendi va
kıa nizamnameyi okudu. Fakat bendeniz zannedi-
yorumki aleyhinedir, lehine değildir. Çünkü 83 ola
caktır ki ekseriyet olsun. Rica ederim, müstenkif 
olan arkadaşlar itimat mı ediyorlar, ademi itimat 
mı? Hangi tarafa diyorsunuz? (GürüUüler.) Her hal
de yeniden reye konulmak zaruridir ve müzakereye 
mahal yoktur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Ali Şükrü Be
ye söz veriniz Reis Bey Çünkü müskirat kanununu 
teklif eden odur. güzel tefsir ederler. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Rakıyı 500'emi 
alıyorki onun için bağırıyor? 

REİS — Efendim; nizamname sarihtir. Rica ede
rim boşuna müzakere etmeyelim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Mesele 
gayet yanlıştır. 

REİS — Böyle bir şeyde itilaf vukuunda Divanı 
Riyaset halleder. Burada ihtilaf varsa Divanı Riya
sete gönderelim. Halletsin. Nizamname sarihtir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Zatı âlilerine bir 
hadise söyleyeceğini. 5 müstenkif, 15 ret. 20 kabul 
olduğu zaman kabul mü olur? (Kabul olur sadaları.) 
(Handeler.) Rica ederim demekki siz idam salâhiye
tini haiz olan bir mahkemeyi 5 rey ile mi yaparsınız? 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Evet; hatta bir 
rey ile. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Ben o bir reyi 
de vermem. 

REİS — Efendim: nizamname sarihtir. (Gürültü
ler.) Rica ederim: telaş buyurmayınız, nizamname ga
yet sarihtir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler; 
müzakere devam edecekse makamı riyaset reyini ih
sas buyurmuşlardır. Reis tebdil olunmalıdır ve bu 
müzakere de öyle devam etmelidir. 

REİS — Ben reyimi ihsas etmiyorum, nizamna
meyi arz ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Nizamname 
gayet sarihtir. Ali Sururi Beyin misali ile hak tezahür 
etmiştir. 

ALİ SURURİ BEY (Karahisarısahip) — Bir sua
lime müsaade buyurulur mu? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Buyurun. 
ALİ SURURİ BEY (Karahisarısahip) — 79'un 

76'ya hakkı galebesi bir hakkı riyaziyet müstenittir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) Efendiler; 
elimizde bir ölçü vardır. Mukarrerat ekseriyet ile 
olur. Elimizde bunu tebdil ve tağyir edecek hiç bir 
şey yoktur. Ekseriyet de bunda yoktur. Nisap ol
mak için 83 rey olmak lâzımdır. 

REİS — Efendim; bu suretle katiytn bir neti
ceye vasıl olamayacağız. 

MUSTAFA EFENDİ (Karahısarı Şarki) — Bir sey 
arz edeyim. Ali Sururi Efendinin burada kürsüden 
okumuş oldukları madde müstenkiflerin leyhde veya 
aieyhde olmadığına dairdir. Yoksa Meclisin ekseri-
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yeti hâsıl olduğu manasını ifade etmez. İşte 104 ncü 
maddenin buna dair olan fıkrasını okuyorum : «Kâf-
fei müzakerat, sülüsan ekseriyetle meşrut olmayan 
hususatta, hazır bulunan azanın ekseriyeti mutlakası 
ile karargir olur.» (Bravo sadaları, alkışlar.) (Eyi 
okuyunuz sadaları.) 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — Yan
lış. 

REİS — Müsaade buyurun, esasen bu huuısda 
başka bir yol vardır. (Gürültüler.) 

ALİ SURURİ BEY (Karahisarı Şarki) — Musta
fa Efendi Hazretleri Hüseyin Avni Beyin sualine de 
cevap versinler. 80 kişi olursa ekseriyeti mutlaka ne 
olur? (Reddolunur sadaları.) (Gürültüler.) 

REİS — Çok rica ederim efendim; Bu iş gü
rültü ile hiç bir neticeye vasıl olamaz ve bunun im
kânı da yoktur. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim; mesele 
elimizdeki nizamnamenin... (Gürültüler.) 

REİS — Rica ederim, dinleyelim ve bu işi ne
ticelendirelim efendim. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Elimizdeki ni
zamnamenin ilmi bir surette halli, icabederse âtiyen 
de tecelli edecek bu gibi hususatın üzerinde yürüme
si lâzım gelen müphemiyetin refine müstenittir. Ali 
Sururi Bey biraderimiz bir madde bularak müsten
kiflerin reylerinin neticeye tesiri olmadığından ba
hisle mütalaa dermeyan ettiler. Hacı Mustafa Bey 
pederimiz de 104 ncü maddeye istinaden diğer hu-
susatı iddia buyurdular. Akıl ve mantıka şu iki mad
deyi vuracak olursak. Meclisde müzakere edilen me-
vad ekseriyeti mutlakaya iktiran etmedikçe mutaber 
olur mu, olmaz mı? (Olmaz sadaları.) Yalnız Mecli
sin müzakere icrasına müsait olan müstenkiflerin vü
cudunun bulunması müzakerenin icrasına bir müsa-
dei kanuniye ve nizamiye demektir. Reye iştirak 
edince neticede leyhde ve aleyhde tesiri olmayan, mu-
vakkiyeti tecelli eden tarafa katiyen tesiri olmayan 
müstenkifler müzakereyi idare ettirmişlerdir. Binaena
leyh Meclisin mevcudunun 163 olmasına binaen bu
nun bir nısfından bir fazlası ki, 82 olması lâzım ge
lir. Binaenaleyh 82 rey hangi tarafda tecelli ederse 
o taraf kazanır. Başka suretle buna mana vermeye 
lüzum yoktur. (Bravo sadaları; alkışlar.1 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim; 
mesele 76 rey ile 79 reyin hiç olmazsa nizamnamei 
dahilin bahşedeceği bir istifade yani birisi, istihsal 
ettiği muvaffakiyeti idame etmek; diğeri, istihsal ede-
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memiş olduğu muvaffakiyeti tekrar istihsale teşebbüs 
etnrş olmakla hakikaten ehemmiyetlid<ir. Şimdi bura
da en son olmak üzere ve bilhassa mebusluktaki kı
demi itibariyle Mustafa Beyefendinin okumuş olduk
ları 104 ncü madde; evvelâ şunu arz edeyim ki efen
diler; gayri kabili inkâr edecek derecede sarihtir. Fa
kat, kendileri müsaade buyururlarsa; 104 ncü madde
nin mukayyedi olmak üzere nizamnamei dahilinde 
bir çok defa vukuu vardır. Eğer «kâffei hususatta 
azanın, ekseriyeti mutlakası lâzım gelir * kaydını mut
lak olarak kabul edersek o halde ikinci intihabın 
3 ncü intihap ile ârâyı izafiyi temin eden şekle lü
zum yoktur. Bu bir misal 2 nci ve ehemmiyetli bir 
misal daha arz edeyim. 

O da kabul buyurulan misalin aynidir. Şimdi efen
dim; 104 ncü maddenin ekseriyeti mutlakaya lüzum gör
düğü hususda. ârâ içerisinde müstenkif bulunduğu 
takdirde ne suretle hareket lâzım geldiğini gösteren 
100 ncü maddedir. Eğer bu olmasa idi; Mustafa Be
yin mutaleatları gayet doğru olurdu. Diyorki «Ek
seriyeti mutlaka lâzımdır.» Fakat, nisap hâsıl ol
makla beraber, rey verenlerden müstenkiflerde bulu
nursa. nisap mevcut olmakla beraber, ancak mevcut 
ârâya göre ekseriyet tecelli eder. diyor. Binaenaleyh 
100 ncü madde 104 ncü maddeyi istinkâf reyi veren
ler bulunduğu zaman takyit eden bir maddedir. (Ha
yır sadaları.) 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Karahisarısahip) — Muuh-
her madde daha evvel gelen bir maddeyi tadil ede
mez. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip)- Me
sele bitmiştir Reis Bey. Esasen gayet basittir. 

HAKKİ HAMİ BEY (Sinop) — Şimdi efendi
ler; bir mesele vardır. Bazı arkadaşların buyurduk
ları gibi... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Sır
rı Bey meselesini hatırlatırım. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Bu nizam
nameye muvafık olsa da. gayri muvafık olsa da, 
Meclisi Âliniz kabul etse de. etmese de mutlaka ka
bul ve tatbik edeceğiz diye fikir mevcut ise o me
sele ayrı ve başkadır. Maalesef arkadaşlarımızdan 
b'.risi «bir rey dahi fazla olsa, tatbik edilecektir» de
di. Ne demek istediler, öğrenmek isterim. Eğer Mec
lisi Âli burada mevcut ise. Meclisi âliye arz edilen 
şeyler ekseriyeti mutlaka ile kesbi katiyet eder. Eğer 
mevcut değilse, o işi bir rey de. beş rey de yapar. O 
zaman Hükümet olmaz. Bendeniz iddia ediyorum ki, 
memlekette bir Meclis mevcuttur. Bu Meclis hâkim ol
dukça; Meclisin ekseriyeti mutlaka kararına itaata. 
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hürmete mecburuz. Bunun hilafında hareket eden
lerin verilecekleri, gidecekleri yer, İstiklâl mahkemeleri
dir. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Refik Şev
ket Beye cevap vereceğim. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim; 
mecale başka yola getirildi. Mecliste 163 kişi mevcut 
iken şimdi rica ederim ve Reis Beyden soruyorum: 
Bir mcjeieyi reye vazeylediğinde 79 el kalkmış olsa 
idi, Reis Meclisi ekseriyeti görmeyince ne derdi? 
Tabiidir ki «reddolundu» derdi Şimdiki mesele de 
anın aynidir. Yalnız o zaman müstenkifler, müsten
kifiz diye bağırmazlardı, âdet böyledir. Tayini esa
miden maksat, Meclisteki mevcudun nısfından bir 
fazlası şarttır. Başka türlü olamaz. Yoksa şimdiye 
kadar tayini esami ile reye konulmamış olan ne ka
dar mevad varsa, bunların da kabulünü inkâr lâ
zımdır. Reis Beye tekrar soruyorum. Tayini esamiye 
müracaat etmeden bir şeyi reye vazeylediğinde 183 
kişi Mecliste varken 79 kişi kabul etmiş ve geriye 
80 küsur kişi, müstenkiflerle, kalmış olsa idi «kabul 
olundu» diyecek mi idi? 

MUHİTTİN BEY (Bursa) — Reddolundu der" 
di 

ZİYA HURSİT BEY (Devamla) — İste bu da 
reddolundu. Binanaleyh mademki tayini esamiye mü
racaat olunmuştur, ekseriyeti mutlaka hasıl oluncaya 
kadar reye vaz'ı mecburidir. 

REİS — Efendim; bu tarzı müzakere devam et
tikçe, öyle zannediyorumki, hiç bir neticeye vasıl ola-
mıyacağız. Şimdi bendeniz de bir şey söylemek iste
diğimde arkadaşlar; Makamı Riyaset bir tarafı ilti
zam ediyor, diyorlar. Ne yapayım? Söyleyiniz, ona 
göre hareket edeyim. Şimdiye kadar yapılan muamele 
böyledir. (Taamül yoktur sadaları) Taamül budur, 
efendim ve hep şimdiye kadar bu suretle olmuştur. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Usulü müza
kere ha'kkırtda müsaadenizle buradan söyliyeceğim. 
Tarzı müzakere 100 ve 104 ncü maddelerin tefsiri 
şekil ve mahiyetini almıştır. Binaenaleyh bu madde
ler mucibi tefsirdir. Çünkü arkadaşlardan bir kısmı 
ekseriyet kelimesinin ıtlakı üzerine tefsir ediyorlar. Di
ğer bir kısmı takyit ediyorlar. Halbuki takyitte bir deli
li cedide, bir delili kafi ibraz edemiyor. Binaenaleyh bu 
hale göre, ekseriyeti mutlakadır. Mutlak ıtlakı üzerine 
terk olunur. Taky!it için bir delil zuhur ermemiştir. Hal
buki arkadaşlar bunu takyit ediyorlar ve fakat takyi
de bir sebep göstereniiyorlar. Heyeti Celile arzu buyu

rur ise bu maddeleri Adliye Encümenine havale eder, 
orada hallolunur. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Efendim; reye konulan şey İstiklâl Mahkemelerinin 
faaliyeti hakkında bir tekliftir. Mustafa Bey buyuru-
yorlarici «Kâffei hususatı mevcudun ekseriyeti mıit-
laikası ile olur. Çok güzel. Fakat bu teklif müzakere 
edilmiş ve reye konulmuş idi. O takrire beyaz rey 
verenler ekseriyeti mutlakayı alamamışlardır diye 
tavzih buyurdular. Binaenaleyh mesele bitmiştir. (Ha
yır, hayır sesleri) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Yeniden reye konulacak. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Binaenaleyh bir şeyin hali üzere kalması... (Gürültü
ler) Öyle ise faaliyetlerine devam ederler. (Gürültüler) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar Sahip) — 
İkincide de ârâ hasıl olmazsa üçüncüde reyi izafi ile 
olur. 

REİS — O İratihabda olur. 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Beyefendiler; ri

ca ederim meseleyi sükûnetle muhakeme edelim. Bu
gün bence İstiklâl mahakiminin lağvı ve sairesinden 
ziyed Hükümetin müstamel bir teklif ile buraya gelmesi 
mevzuu bahistir. Rica ederim; biz bu iki rey üze
rinde oynıyacak olursak, maksat hasıl olmaz. Kendi 
kanaatimi söylüyorum. Eğer bu iki rey ekseriyettir, 
ki bedenizce bu yoktur, demin arzetmiştim. Eğer var
dır diye karar verilirse bilnetice benim yapacağım ar
kadaşlar; ancak kırmızı vermektir. Arkadaşlarımı bil
miyorum. Fakat ikinci şıkka kırmızı vermek lâzım
dır. (Tehdid mi sesleri) Binaenaleyh çok yanlış bir iş 
olur. Halbuki biz de iş görmek isteriz. Efendim esas 
itibariyle bu takrirde kimsenin ihtilafı yoktur. Takrir 
diyorki; «İcabında Hükümetin gösterdiği lüzum üze
rine tecdit edilmek üzere İstiklâl mehâkimi tatili faa
liyet eder...» (Hayır sesleri) Müsaade buyurunuz efen
dim, kısmî olmak üzere diyorki «Hükümet bugün 
Canik havalisinde İstiklâl mahkemesini yapmağa lü
zumu kafi göstermiştir. Binaenaleyh bu takriri veren 
arkadaşımız kanaatına istinaden ikinci fıkrada diyor-
larki: Biz ona razıyız ve rey vereceğiz. Müsaade bu
yurunuz, şimdi efendim. Eğer Hükümet yine kalkar 
Ankara'da da lâzımdır derse, gelir Meclisten onu ta
lep eder ve Meclis onu yine yapar. Bir defa şekilde 
oynamıyalım. Çünkü yaptığımız kavanini mer'iye ha
ricinde vicdanî hüküm verecek bir maihkeme heyetlidir. 
Binaenaleyh o mahkemeye karşı arkadaşlarımız bu
radaki reylerini istimal buyurdular. Rica ederim, bu 

630 — 



I : 80 26 . 7 

hususta arkadaşlarımızın mevcudu, zannederim, ken- [ 
dileri istifa ederler. Şimdi bu nokta üzerinde (Gü- I 
rültüler) Sökün tefsiri hususunda lüzumsuz yere her 
iki taraf da ısrar edecek olursa, maslahat muğlak ka
lır ve hükümetin teklif ettiği mesele bu akşam intaç 
edilemez ve yarın, obirgün de bayram tatili olacak
tır. O zaman yapılamaz efendiler. Bu ise Hükümete 
lâzımdır. Memleketin menfaati bugün Amasya'da 
Hükümetin talebi üzerine bu İstiklâl Mahkemesini 
göndermek ise, her iki kanaalt sahipleri de bunda it
tihat ediyorlar ve bunun yapalım ve fakat iki rey için 
iki taraf da ısrar ederök şöyle olsun. bö>le olsun şek
linde bu işi geçirmiyelim efendim. Bunu da bitirelim. 
Müskirat kanununun netayici hasenesini unutmayınız. 
(Cevaptan müstağnidir sadalan) 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisansahip) — 
Efendim; takririn birinci kısmı reye konulmuştur. Şıkkı j 
sânisi kalmıştır. Neticei arada şu kadar rey ret. şu kadar 
rey ile kabul taraftarı olmuş, fakat ârâ ekseriyeti mutla
ka tutmuyor. Nizamnamei dahilimizde bir madde var
dır ki müzakerat behemal ekresiyeti mutlaka ile kabul 
olunur, diyor. Diğer bir mesele var. o diğer bir mad
desinde de müstenkifler bulunursa lehte ve aleyhde 
itibar olunmaz, diğer bir madde daha var. ekseriyeti 
mutlaka bulunmazsa bir daha konur. Üçüncüde ek
seriyet kabul olunur diyor. Ekseriyeti izafiye, yeniden 
alelrtlak kabul olunur diye bir madde gösterir./zc\j. 
bu takrir reddolunmuştur. Takrir reddolunmuş de 
mek için nısfının, yani o müzakereye iştirak tStn 
azanın nısfından bir fazlası kırmızı verirse reddedil
miştir. Bendeniz esasen bu teklifin reddi taraftarı ol
duğum için, kırmızı verdim. Fakat bu noktada mu
hakeme teklifin kabulünü iltizam edenlerindir, hak. 
Eğer varsaki bir madde şu meselede ekseriyeti mutla
ka caridir. Şu misüllü meselelerde ekseriyeti izafi
ye caridir, diye nizamnamede bir şey varsa, siz doğ
rusunuz, fakat böyle birşey yoktur. Birinci şık ikin-
defa üçüncü defa reye konulmak lâzımdır. 

Gelelim ikinci kısma: Şimdi ikinci kısmının reye 
konulması, yani Anayasaya istiklâl mahkemesi gön
derilmesi meselesi vardır. Şimdi tekrar ediyorum. 
İkinci şrk reye vazolunsun. İkinci şık da bitsin. Bi
rinci şrk da gelecek içtimada reye vazolunsun. j 

REİS — Arkadaşlar gitmeyiniz, bu meseleyi bitir- I 
meden; mühimdir. Arkadaşlar nereye gidiyorsunuz. 
Reye koyacağız efendim. (Ekseriyet yok sadalan) I 
(Var sadalan) i 

Efendim; mevkii riyasetten bir şey söyliyeceğim. I 
Mesele çok mühimdir ve meselede ihtilâf hasıl oldu J 
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ve bendeniz bu meselede bir fikri sarih peyda ede
miyorum. Rica ederim, diğer bir Reis gelsis, geçsin 
de o söylesin. (Hayır sadalan). Anlamıyorumki efen
diler. O kadar müşkil. Bu mevzua göre nizamname 
sarihtir. Bu meselede Divanı riyaset yarın toplansın 
ve o fikrini söyliyerek halletsin. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Divanı ri
yaset kanun yapamaz muta değildir. 

REİS — Tefsir eder ve kararını verir. Bunun ka
nunisi budur. Bu meseleyi Divanı Riyasete havale 
edelim, neticeyi arz edelim. 

Bu ciheti kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. (İkinci şıkkı reye sesleri) 

REİS — Rica ederim: bu ikinci şıkkı yarın, öte
ki meseleye karar verildikten sonra reye koyalım. 
(Pekâlâ sesleri) (Ekseriyet yoktur sadalan) 

Efendim celsei hafiyeye hitam verilmiştir. Celsei 
aleniyeye geçilmiştir. 

İstiklâl Mahkemelerinin Tatili Faaliyet Etmeleri 
Hakkında Mersin Mebusu Salâhattin Bey ve Rüfe-
kası Tarafından Verilen Takririn Birinci Fıkrasına 

Dair Rey Pusulaları 

Takririn firinci fıkrasını kabul edenler. 
Mustafa Bey (Dersim). Şükrü Bey (İstanbul). 

Nusret ETendi (Erzurum). Mustafa Lütfi Bey (Sive
rek), Şükrü Bey (Canik). Feyyaz Âli Bey (Yozgat). 
Hacı Mustafa Efendi (Ankara). Rifat Bey (Kayseri), 
Mazhar Müfit Bey (Hakkâri). Haindi Bey (Biga), 
Hakkı Hamı Bey (Sinop). Müfit Efendi (Kırşehir), 
İsmail Bey (Erzurum). Mustafa Kemal Bey (Ertuğ-
rul), Ali Şükrü Bey (Trabzon). Mustafa Ağa (Dersim). 
Ömer Lütfü Bey (Amasya). Emir Paşa (Sivas), Vehbi 
Bey (Bitlis). Şeyh Servet Efendi (Bursa). Nadir Bey 
(İsparta). Celâl Bey (Genç). Nüzhet Bey (Ergani), 
Salih Efendi (Erzurum). Süleyman Bey (Canik), Ra-
sim Bey (Elâziz). Emin Bey (Canik), İbrahim Bey 
(Mardin), Abdullah Efendi (Bolu), Numan Usta (İs
tanbul), Hali Bey (Ertuğrul), Akif Bey (Burdur), Hay
dar Lütfü Bey (İçel), Abdulgaffur Efendi (Karesi), 
Abdulgani Bey (Muş), Rıza Bey (Yozgat), Hamdi 
Bey (Tokat), Necip Bey (Ertuğrul), Mustafa Bey (Ka-
rahisarışarki), Abdullar Efendi (Adana), Rasim Bey 
(Kastamonu), Hüsayin Avni Bey (Erzurum), Emin 
Bey (Erzincan), Ömer Lütfü Bey (Saruhan), Ziya Bey 
(Kângiri), Ömer Lütfü Bey (Karahisansahip), Sait 
Bey (Kângiri), Sami Bey (İçel), Yasin Bey (Bolu), 
Durak Bey (Erzurum). Vasfi Bey (Sivas), Rifat Bey 
(Tokat), Ziya Hurşit Bey (Lâzistan), Mehmet Şükrü 
Bey (Karahisansahip), Sırrı Bey (Ergani), Cemil Bey 
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(Kütahya). Sadık Bey (Kırşehir). Dursun Bey (Ço
rum), Hasib Bey (Maraş), Hafız Abdullah Efendi 
(İzmit). Osman Bey (Lâzistan), Nebil Efendi (Karahi-
sarısahip), Mazlum Baba Efendi (Denizli), Asım Bey 
(Erzurum), Osman Bey (Karesi). Mustafa Bey (An
talya). Yusuf Ziya Bey (Mersin). Salâhattin Bey 
(Mersin), Arslan Bey (Maraş), Hasan Tahsin Bey (An
talya), Kasım Bey (Muş), Bozan Bey (Urfa), İsmail 
Remzi Bey (İsparta), Tevfik Bey (Erzincan), Tufan 
Bey (Hakkâri), Dr. Mustafa Bey (Kozan), Cevat Ab-
bas Bey (Bolu). Mehmet Bey (Biga), Hacı Atıf Efen
di (Ankara), Ali Fuat Paşa (Ankara). Atıf Bey (Ba-
yazit). Hasan Bey (Trabzon), Şükrü Efendi (Karahi-
sarısahip). Ali Bey (Karahisarısahip). Hakkı Paşa 
(Niğde), Osman Zade Hamdi Bey (Ertuğrul). Apara-
tör Emin Bey (Bursa), Avni Bey (Saruhan) Dr. Maz-
har Bey (Aydın), Kâzım Paşa (Karesi). Hamdi Bey 
(Genç), Atıf Bey (Kayseri). Hüseyin Bey (Elâziz), 
Hüsnü Bey (Bitlis), Zekâi Bey (Adana), Zamir Bey 
(Adana), Hacı Mehmet Efendi (Bayazit), Süleyman 
Sururi Bey (Bayazit), Abdullah Efendi (Sinop), Hü
seyin Hüsnü Efendi (İstanbul), Sabit Efendi (Kay
seri). Ferit Bey (Çorum), Hamdi Namık Bey (İzmit), 
Hafız Şahin Efendi (Gaziantep). Mithat Bey (Mar
din), Halil ibrahim Bey (Antalya). Hasan Basri Bey 
(Karesi), Emin Bey (Eskişehir). Rasim Bey (Cebeli
bereket). Enver Bey (İzmir). İbrahim Hakkı Bey 
(Ergani). Eyüp Hayri Bey (Eskişehir). Hamdi Efendi 

(Diyarbekır), Muhittin Baha Bey (Bursa), Dr. Eş
ref Bey (Adana), Mustafa Bey (Diyarbekir), Ali Su
ruri Efendi (Karahisarışarki), Hakkı Bey (Von), Ya
sin Bey (Gaziantep), Ragıp Bey (Gaziantep), Besim 
Bey (Kütahya), Tevfik Efendi (Kângiri), Feyzi Efen
di (Malatya), Ahmet Bey (Yozgat), Tahsin Bey (Ay
dın), Halil ibrahim Efendi (Eskişehir), Haşim Bey 
(Çorum), Mehmet Niyazi Efendi (Esşişehir), Âta Bey 
(Nigda), Cevdet Bey (Kütahya). Hacı Süleyman Efen
di (İzmir), Rauf Bey (Sinop). Nuri, Bey (Bolu), Esat 
Bey (Mardin). Neşet Bey (Üsküdar), Ahmet Mazhar 
Bey (İstanbul), Fevzi Efendi (Battım), Hacı Bedir 
Ağa (Malatya), Faik Bey (Edirne). Ali Rıza Bey 
(İstanbul). Halil İbrahim Efendi (İzmit), Yahya Ga
lip Bey (Kırşehir), Reşit Ağa (Malatya). Abdulka-
dir Kemali Bey (Kastamonu), Refik Şevket Bey (Sa
ruhan). İbrahim Süreyya Bey (Saruhan), Ahmet Hil
mi Bey (Kayseri). Rasim Bey (Sivas). Cavit Bey 
(Kars), İsmail Suphi Bey (Burdur), Hüseyin Bey (Ko
zan). Tunalı Hilmi Bey (Bolu). Yunus Nadi Bey (İz
mir), Hacı Arif Bey (İstanbul). 

Müstenkifler 
Hasan Efendi (Denizli). Mehmet Vasfi Bey (Ka

rahisarışarki). Âli Rıza Efendi (Amasya). Ziyaettin 
Bey (Sivas). Seyfi Efendi (Kütahya), Şeyh'Hacı Fevzi 
Efendi (Erzincan). Mustafa Taki Bey (Sivas). Ali Va
sıf Bey (Genç), 
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