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ALTMIŞ YEDİNCİ İNİKAT 

12 Kânunuevvel 1339 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

Açılma sati : 2,45 

REİS : Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER • Mahmut Bey (Sirt), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim hafi celse hakkında Başvekil 
Paşa Hazretlerinin teklifi okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

İstanbul'a İstiklâl Mahkemesi izamı için Hükü

metin gördüğü lüzumu bir celsei hafiyede Meclisi 

Âliye arzetmiştim. Lüzumu esbap ve mahiyeti hak

kında açılan ve bizzarur açılacak olan münakaşalın 

da yine celsei hafiyede mavzuubahs olması zaruri

dir. Binaenaleyh Heyeti Ceiileden celsei hafiyeye 
müsaade buyurulmasını teklif ve rica ederim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Efendim, İsmet Paşa Hazretlerinin tekli
fi celsei hafiye akdine dairdir. Tekliflerini reyi âlile
rine arzediyorum. Kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Aksini reyi âlilerine arzediyorum. Ka
bul etmiyenler ellerini kaldırsınlar... Celsei hafiye 
kabul edilmiştir. Celse hafidir, efendim. 

Efendim, evvela geçen hafi celse zaptı sabık hu
lasası okunacaktır. 

1. ZAPTI SABIK HULASASI 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

9 Kânunuevvel 1339 Cumartesi 
İKİNCİ CELSE 

Fethi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde küşad edi
lerek Hıyaneti Vataniye Kanununun birinci madde
sinin tadili ve İstanbul'a bir İstiklâl Mahkemesi iza
mına dair Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından 
vukubulan teklif hakkında müzakere cereyan ede
rek teneffüs için celse tatil olundu. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Fethi Beyefendi tarafından küşad olunarak Hü

kümetin İstanbul'a bir İstiklâl Mahkemesi izamı hak

kındaki teklifin müzakeresine devam edildi ve müza
kere kâfi görüldükten sonra teklifi vaki kabul olu
narak celsei aleniyeye geçildi. 

Reis Kâtip 
Fethi 

Kâtip 
Ragıp 

Siirt 
Mahmut 

REİS — Zaptı Sabık Hulâsası hakkında söz iste
yen var mı? Zaptı sabıkı aynen kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — İstanbul İstiklâl Mahkemesi hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Söz Ali Saip Beyin. Buyurun efendim. 
ALİ SAİP BEY (Kozan) — Recep Bey söyle

miştir efendim. 
REİS — Rasih Efendi, söz sizindir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Recep Bey söyle
miştir. 

REİS — Musa Kâzım Efendi, söz sizindir. 

! MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Muhte-
| rem arkadaşlar, malûmu âlinizdir ki İstiklâl Mahke-
! meleri fevkalâde zamanlarda ihtilâl her taraftan sar-
i mış mahsur bulunduğumuz zamanda Türkiye Bü-
, yük Millet Meclisi maneviyesine kavlen, fiilen, ve 
i tahriren isyanı mutazammın hiyaneti vataniye cürüm-
' lerini muhakeme için ihdas ve kabul edilmişti. Ordu

nun takviyesi lüzumuna dair hâsıl olan kanaati umu-
miyesinde ordudan firari ve bakayanın da muhakeme
leri İstiklâl mahkemeelrine tevdi edildi. Bazı zaman-
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larda İstiklâl mahkemeleri pek çok vezaife müdahale t 
ederek ceraimi adiyeyi dahi muhakeme etmek" kadar 
ihtilatatı hâsıl oldu. Onun için de bir çok şikâ- l. 
yetler meydana çıktı. Bunun için son kanunda İstik
lâl mahkemeleri tadil ve kısmen islâh edildi ve de
nildi ki, İstiklâl mahkemelerine verilecek salâhiyet Tür
kiye Büyük Millet Mec isi tarafından tayin ve tah
dit edilmelidir, tasrih edilmelidir. Bu suretle kabul 
edilen kanunun şekli karargir oldu. Malumu âliniz-
dir ki İstiklâl mahakimi fevkalâdedir, kararlan ka
tidir, nihaidir, temyiz, istinaf gibi turuku adliyeye 
tabi değildir. Herhangi bir mahkemenin adalet etme- : 
si asıl, fakat hala etmesi de muhtemeldir. Hürriyeti 
şahsiyeyi takyit eden, hukuku tabiiyeyi tağyir ve tah
dit eden her hangi bir ceza muhtemel olsa dahi çok 
ağırdır. Atfen başka tashihine ihtimal olmayan bir 
mahkemeye salâhiyet vermek, ittihazını icabeden za
ruretin fevkine çıkmak ve daha fazla salâhiyet vermek 
belki de nedamet verecek neticeler ihdas edebilir. Vic-
danları tazyik edecek hükümler karşısında kalabili
riz. Onun içindir ki müşterek encümenin hazırladığı 
lâyihaı kanuniye mahkemenin de, Hükümetin de. Mec
lisin de maksadını temine kâfidir. Bütün maksat Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyetinin, şekli cum
huriyetine tarizi veya tecavüzü, dahil ve hariçte vuku-
bulacak tenkidi iptale matuftur. Bu da (B) fıkrasiyle 
tamamen kabili temindir. Fakat askeri casusluk, em
niyeti dahiliye ve hariciye bunlar zaten başı boş de
ğil ki, memlekette mahkemeler vardır. Ceraimi ve 
mücrimini tedip edecek kanunlar mevcuttur. Askeri 
casusluk mühim midir yani? Askeri casusluğu askeri 
mahkemelere vermek imkânı yok mudur? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Maalesef yoktur. 
MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — Vardır. 

Hiç maalesef değil. 
RAGIP BEY (Kütahya) — Daha çok maddesi 

var, maalesef dedim. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — Askeri 
casusları tedip edecek kanunlarımız vardır ve bu mil
let, bu devlet tedibe muktedir. Ta Hazreti Adem za
manından beri... Adaleti temine matuf kanunlarımız 
vardır. Bunu dünyaya ilân eder ve bağırırız ki Hükü
metimiz dünyanın en âdil bir hükümetidir. Kanunlar
da noksan olabilir. Fakat adilâne hükümler verebili
riz. Hükümlerimiz, tenkitlerimiz hakka vusul için yap
tığımız endişelerden mütevellittir. Kanunlarımızda sü
rat yok denilmesi laalettayin toptan hükümler veril
mek suretiyle hatadan hataya düşmekten tevakki için 
ve hakiki saadetle, katiyetle hüküm verebilmek için j 
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verdiğimiz hükümlerimizin hariçte hâsıl edeceği tesir 
iç'indir ki, bazı teahhurat vuku buluyor ve bu belki 
bizim mahkemelerimizin ağır, batı diye tenkidini mu
cip oluyor. Bazı hatalarımız olmakla beraber mahke
melerimizde temini adalet edebilecek hükkâmımız var
dır. Kavaninimiz de vardır. Arkadaşlar, emniyeti da
hiliye ve hariciye mesaili şu veya bu mesail doğru
dan doğruya mahakimde tatbik edilebilir. Müddei 
umumilerimiz vardır, mahkemelerimiz vardır ve on
lar cezadan açık ve vareste kalacak değildir. O halde 
zarureten kabul edilen İstiklâl mahkemesinin hede
fi iştigali ve mabihiliştigali ne olması lâzımdır? Doğ
rudan doğruya maksut bizzat ve Meclisin şahsiyeti 
maneviyesine matuf, şekli Hükümete müteveccih ce
raimi kal ve imha için istiklâl mahkemelerini inti
hap ettik ve gönderdik. Bununla bol bol meşgul ola
bilir. Bunun haricinde mesaili adiye ile veya herhan
gi bir cürüm için salâhiyeti pek vasi, hata etmesi 
belki yüzde bir ihtimal olsa bile vicdanları tethiş ede
bilecek derecede kati hükümler verecek olan bir mah
kemenin hâkimlerine pek bol salâhiyet vermek suretiy
le hatayı tevlit etmek lüzumu yoktur. Zaruret Mec
liste hâsıl olmalıdır. Bu zaruret yoktur. Hiç şüphe 
yok ki, biz mevcudiyeti muhafaza için zarureten ka
bul ettiğimiz ve kabul ederken bile vicdanlarımızın 
titrediğini hissettiğimiz bir mahkemedir. 

Bu mahkemeyi şu veya bu eşhasa verirken mut
lak salâhiyeti katı ve her türlü tereddütten azade 
bir surette vazifeleri daha iyi bilmek lâzımdır. Müş
terek encümenin verdiği salâhiyet kâfidir, bizim eme-
limiz'n tayini için kâfidir. Mahakimi Adliye her tür
lü tereddüdü izale edecek kadar kavi ve kadirdir. 
Zannederim Adliye Vekili Bey bu hususu lâzım gel
diği kadar izah edecektir ve bizi tenvir edecektir. 
Zaten bu bir adalet meselesidir, Adliye meselesidir, 
bir mahkeme meselesidir. Devletin şahsiyeti hukuki
ye ve mevcudiyeti umumiyesinin adliyesi meselesi
dir. Bunu zaruret olduğu yerde aramak ve mevzuuna 
hasretmek suretiyle müşterek encümenin verdiği ka
rarı kabul edersek Meclisin maksadı hasıl olur, Hü
kümetin maksadı hasıl, arzuyu ammeye muvafık 
olur. Bendeniz Encümenin kararının kabulünü teklif 
ediyorum. Daha başka bir şey kabul etmem. 

•İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Efendim, ben
deniz Hükümetin, teklifi ile izam edilen İstiklâl Mah
kemesi teklif edildiği anda pek iyi tasvir ettikleri gi
bi. zaruret fevkalâde zamanlarda katî bir iztırar tah
tında ancak ihtiyar edilebilir bir yol olduğunu pek 
iyi takdir eden Heyeti Âliye arasında benden evvel 
böz söyliyen muhterem arkadaşım bulunuyorlardı. 
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Bu heyeti gönderirken salâhiyeti mevzuubahis ede
cek kadar bir ittifakı tamla gönderen Meclisin hemen 
ittifaka yakın bir ekseriyetle gönderen Meclis, ikinci 
günü gördermeme'k çaresi için yalnız dairei salâhi
yetini tahdit etmek lüzumunu, bazı arkadaşlar eğer 
görüyorsa, bilmiyorum, fakat bendeniz görmüyorum. 
Bu, bir zarurettir. Ancak zaruretler miktarınca tah
dit edilir. Sözünü tamamen kabul ettikten sonra di
yorum ki, mahakimi adiye, ceraimi adiye, vesair cü
rümler tabiriyle Efendi Hazretlerinin söylediği şeyi 
veriyor. İstiklâl Mahkemesine daha ziyade itimatkâr 
bulunuyor ki, en mühimmini veriyor zannediyorum. 
Eğer mahakimi aynı suretle görüyorsa, esasen aley
hinde bulunması icabederdi ve itimat cihetinden aynı 
derecede müsavidirler. Varsın mahakime gitsin de
mek icabederdi. İstiklâl Mahkemesine hiyaneti va-
taniyeyi itimat etmek bu maddeye itimat etmek de
mektir. 'Bu maddeye itimat etmek, pek ziyade nazarı 
dikkatinizi celbederim, gayet ehemmiyetli bir mese
ledir. Mahakimi adiyeye verilebilecek, buna da ve
rilebilecektir. Maksat budur. 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Konya) — Mak
sat istical meselesidir. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Mademki en yük
seğini, en mukaddesini emniyet ediyor, - bendeniz 
sonuna kadar dinledim efendim, rica ederim - ma
demki en yükseğini itimat ediyor, bunları da vermek
te vicdanen bir mahzur görmemelidir, bu bir. Ben
deniz bundan geçiyorum. Diyorum ki; İstiklâl Mah
kemesi Elcezireye gönderildiği zaman bütün memle
kette, dahilde ve hariçte İstiklâl Mahkemesinin gel
mesinden memleket hali işbaa gelmiş bir halde idi. 
Böyle bir zamanda yine mümkün olduğu kadar tah-
didederek gönderdik. Firarilere baktım, suiistimal 
eden memurlara baksın, firarlar dolayısiyle temini 
menfaat eden harisleri tecziye etsin ve saire... Bun
ları dedik. Taklibi Hükümet ve saireyi de ilâve et
tik. ıBu, memleketin ne zamanında idi? Vicdanlara 
ruhlara müracaat ediniz, bugün memleket ne halde
dir, o gün ne halde idi? Bunların arasında bulunacak 
fark bir şeydir. Bugün eğer varsa bilmiyorum, eğer 
Başvekil Paşanın mühim tabirine ithal edilebilecek 
surette dahil ve hariçte Heyeti Umumiyemize birden 
bir sui kast mahiyetinde bir ihtilâfatı fesadiye varsa 
bu, Heyeti Âliyenizin hayatına, bu Devletedir, mem
leketin, milletin umumi hayatınadır, Devletedir, mil
letedir, bunun için de - yalnız hiyaneti yataniyeyi ni
yete memur arkadaşlarımız - bu neticeyi isbat eder 
yollarda casusluk buldular, emniyeti dahiliyeyi muhil 
harekât buldular. Rica ederim, siz kendinizi bu arka-
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daşlarımızın yerinde farzediniz. Ne diyecek bu adam
lar? Bu bizim dairei niyetimiz haricindedir, siz maha
kimi adiyeye gidiniz mi diyecekler? Yahut Heyeti Ce-
liknize müracaat edecekler, bilhassa Musa Kâzım 
Efendiye diyecekler ki; efendi, rica ederim, buraya 
iki üç İstiklâl Mahkemesi daha gönderiniz, birisi gel
sin casusluğa baksın, birisi gelsin suikastlara baksın, 
birisi gelsin taklibi hükümete baksın. O zaman eğer 
mahakimi adiye varsa, hiç bir şey vermem. Diyecek
siniz ki; mühim bir şey veriyorsunuz da bu sözü öyle 
söylüyorsunuz. Bu hakkı, arkadaşlarınıza nasıl emni
yet ettiniz, onu da mahakimi adiyeye vermek icabe-
der. Bu meselede hiç kimse hak iddia edemez, hiç. 

Bu mesele de bitti, bundan da geçiyorum. Lâkin 
efendiler, bendeniz öyle zannediyorum ki; büsbütün 
aykırı bir halde yürüyoruz, büsbütün başka bir yolda 
gidiyoruz, memleketin içinde ne oluyor, biliyor mu
yuz? Zannederim bilmiyoruz. Ben kendim bilmiyorum. 
Bilen mesul hükümettir. Arkadaşlarım da iyice tetkik 
etmedikleri için bilseler büe, pek az biliyorlar. Yalnız 
bilen varsa o da mesul hükümettir, Başvekildir. Baş
vekili diyeceksiniz ki; Encümen böyle bir karar ver
miştir. Sizin noktai nazarınıza göre nasıldır, muva
fık mıdır, gördüğünüz iş mahiyetinde bu esas ile iş 
görülebilir mi? Görülemez mi ve bu salâhiyetle bu 
iş halledilebilir mi. edilemez mi? Esası hükümetin 
teklifi ile kabul edilen ve hükümete vatani bir histe-
itimat ederek kabul eden İstiklâl Mahkemesini, hü
kümete bu size kâfi mi. değil mi diye sormadan, eli
ni kolunu bağlıyarak göndermek lüzumu karşısında 
kalmak ve iki gün evvel verilmişken üç gün sonra bu
nu tahvil etmek hiç bir Mecliste olamaz. Hükümete 
sormalı, elini vicdanına koymalı, halledemez derse 
beş mahkeme göndermeli veyahut salâhiyetini tesvi 
etmeli. Böyle şey dünyada hiç olmaz. 

H. RAUF BEY (İstanbul) — Arkadaşlar, İstan
bul'a gönderdiğiniz İstiklâl Mahkemesinin haiz bu
lunacağı vazife ve salâhiyeti takdir ve tahdidi için 
müşterek encümenin mazbatası üzerine bu gün mü
zakeresi ekseriyetle kabul edilip ve müzakere başla
dıktan sonra Başvekil Paşa Hazretlerinin teklifi ile 
hafi celse de kabul edildi ve müzakereye devam edil
di. Heyeti Âliyenize mütevazi bir kardeşiniz sıfatiyle 
kısaca bir mukaddime arzetme'kliğime müsaade bu
yurunuz. 

Arkadaşlar, hafi celsenin ve bilhassa salâhiyeti 
icraiye ve teşriiyesi olan Büyük Millet Meclisinin ha
fi celsesinin milletin mukadderatı, devletin teşebbü-
satı üzerindeki tesirini izah için uzun sözlere hacet 
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yoktur. Hafi celselerde konuşulan sözlerin en vasi 
düşüncelerle ve vicdanın duygularını hiç bir kayda 
tabi olmadan, siyaset gözetilmeden sarfedildiğini bir 
kere daha düşünmemiz lâzımdır. Efendiler; bu kadar 
mühim olan bir meselenin, İstiklâl mahkemelerinin 
mevzubahis olduğu geçen günkü müzakeremizin hü
lâsası gazetelerde intişar etmiştir ve öyle intişar et
miştir ki, arkadaşlar, insan, müteellim olmamak ve 
insan bir daha hafi celsede söz söylerken, vatanıma, 
hepimizin müdafii olduğumuz bu Cumhuriyet idari-
yemize hiyanet mi ediyorum, iyilik mi ediyorum di
ye düşünmek mecburiyetinde kalıyor. 

Efendiler bunu kemâli ehemmiyetle arz ediyorum. 
Hâkimiyeti Milliye Gazetesi bir makalesinde; bir 
yerde bir vesile ile söylediği gibi, diye benim hafi 
celsede söylediğim bir fıkrayı tahrifen dercetmiştir. 
Ey, arkadaşlar, bunu bu kadar laubali telâkki eder
sek milletimizin, devletimizin ve hepimizin titrediği 
Cumhuriyetin takviyesi için namus ve can mevzubahis 
edersek ve suiistimal edersek ne yapalım, sizden so
ruyorum? Bu kürsü milletten size arz edecek, vicda
nımdan ağlıyarak bahsedeceğim şeyler vardır. Başve
kil Paşa Hazretlerinden soruyorum, burada acaba 
konuşulan şeyler, memleketime fenalık edecek mi, et-
miyecek miyim ve burada konuştuğumuz dışarıya çı
kacak mı, çıkmayacak mı? Bunu kim temin edecek? 
İşte bu endişei vicdan vatanımın şeref ve haysiyeti 
namına söylemeğe mecburum ki; sözlerimi çok tak
yit edeceğim. Hepinize çok hürmetlerim vardır. 

Fakat vaka da şahittir arkadaşlar, evvelâ bunu arz 
ettiğimden dolayı sizi teminen şey ediyorum ki, çok 
müteessirim. Fakat kalbimdeki bir yarayı bu gün' 
mevzubahis etmeğe bir fırsat elime geçti. Efendiler; 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ekseriyetle verdi
ği karar mutadır. Herkes serfüru etmek mecburiye
ti katiyesin'dedir. Hiç bir mazaret kabul etmez. Bü
yük Millet Meclisi İstanbul'a istiklâl mahkemesi ta
yinine karar verip ekseriyetle azasını intihap ettiği 
zaman hiç bir zaman azasının icrayı adalet etmek
ten izharı aczedecek olanları düşünmemiştir. Ka
rar taayyün ettikten sonra vicdanen ve aklen namus 
borcudur. Asıl, beraeti zimmettir. Büyük; en yüksek 
adaleti göstereceklerine ve en yüksek adaleti vatan
daşları üzerinde kabul etmektir. Aksine lâkırdı söyle
nemez. Fakat şunu da arz etmek isterim ki; o gün bu 
karar verildikten sonra vazife ve salâhiyet meselesi
nin müstacelen müzakere edilmesi de kabul edildi idi 
ve bu suretle giden arkadaşlarımıza, o gün itimat et
tik de, bu gün itimat etmiyor değiliz. Biraz daha sü

kûn ile düşünürsek, o günkü taahhüdatımızı bu gün 
ifa ediyoruz diye kabul etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, Başvekil Paşa Hazretleri, o gün hü
kümetimiz namına Meclisimize müstaceliyet, ehemmi
yet ve millet, hükümetimiz için hayatî olarak arz et
tiği, izah ettiği şekil birdir. Müteaddit değil, Ağa-
han ile, Emir Ali'nin gazetelere yazdığı mektuptan 
dahil ve haricin birleşerek Cumhuriyet idaremizi ve 
hâkimiyeti milliyeye istinat eden Cumhuriyeti ida-
riyemizi şu veya buna salâhiyet vererek teşvik etmek 
ve efkârı umumiyeyi tağlit ederek şekli hükümeti
miz aleyhine yürümek isti yen bir şey vardır diye... 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Emniyeti 
dahiliye ve hariciye meselesi (C) fıkrasında. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Beyefendi müsaade 
buyurun, bendeniz belki zatı âliniz gibi müselsel ifa
dede bulunamam, rica ederim. 

YUSUF AKÇORA BEY (istanbul) — Fevkalâde 
güzel söylüyorsunuz. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Esbabı mucibe ola
rak Heyeti Âliyenize arz ettikleri şekil budur ve 
derhatır buyurulur ki, bendeniz Heyeti Âliyenize bu 
zemin üzerinde bildiklerimi, duyduklarımı ve haki
kat böyle zuhur ederse ne kadar şeni, haricin bir te
şebbüsü olmasını ve daha bildiğim bazı malûmatı 
ifade etmek istedinu 

Efendim, Meclisi âlinize arz ederek dedim k; efen
diler gayet mühim bir zemin üzerinde bulunuyoruz. 
Hukuk mütehassısları vardır. Söze devam edelim, 
mesele taayyün etsin, ona göre bir şekil bulalım, de
dim. Meclisi âliniz ihtimal isabet eder, aksini iddia
ya cüretim yoktur. Doğru olarak kabul ediyorum. 
Sonra kifayeti müzakereye karar verdiniz. Benim için 
de muta olmak mecburî idi. Fakat mesele tavazzuh 
etmedi. Görüyorsunuz ki bugün müzakereye lüzum 
görüldü. Şimdi arkadaşlar, esbabı mucibesi bu olan 
ve hâd devresinde bastırmak ve tahlil edilmesi ica-
beden Ağa Han ile, Ismaililer reisi Ağa Han ile Emir 
Mehmet Ali'nin mektubunu neşrini casusluğa teşmil 
etmek, emniyeti dahiliye ve hariciyeye teşmil etmek 
ve hepsini bu mahkemeye vermek zıt teşkil eder. Çün
kü esas esbabı mucibe bu idi. İki günde de ben zan
nediyorum; şiddet kesbetmemiştir ki tevsi edelim. 
Çünkü efendiler; aynı hükümette bulunan Adliye Ve
kilinin çıkıp buraya, arkadaşların dediği gibi, Diva
nı Harplerimiz lâyık değildir, mahakimimiz lâyık de
ğildir, Adliye memurlarımız şayanı itimat değildir 
diyor mu? Gelsin buraya desin, karar verelim. 
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RAGIP BEY (Kütahya) — Biz bilmiyor muyuz 
Rauf Bey?. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Ben Adliye Veki
linden, mesul olan Adliye Vekilinden soruyorum. 
Gayri mesul olan Kütahya Mebusundan sormuyorum. 
(Bravo sesleri) 

RAGIP BEY (Kütahya) — Millete karşı mesuli
yet doğrudan doğruya Kütahya Mebusu Ragıp'ındır. 
(Bravo Ragıp Bey sesleri) 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Mugalata isteme
yiz. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Millet vekillerinin 
intihap ettiği Adliye Vekili mesuldür. (Hepimiz me-
sulsüz sesleri) Vekiller de millete karşı mesuldür. (Gü
rültüler) 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Asıl hakikî mesuli
yetler milletin vekillerindedir. Vicdan mesuliyeti me
buslardadır. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Beyefendiler, kema
li hürmetle ve huşu ile beyanatınızı dinledik. Bilhas
sa İlyas Sami Beyefendinin; mesuliyetlerin tefriki 
maddî ve manevî şeklini, bendeniz de âciz bir arka
daş olmak itibariyle, anlarım. Her iki sıfatla da bu
lundum ve bulunuyorum, Hükümet maddeten mesul
dür, Meclis manen mesuldür diye kabul eden bir ar
kadaşınız değilim. Hepimiz hem maddeten, hem ma
nen mesulüz.O halde cevap veriyorum. Cumhuriyet 
Hükümetimizin kabinesinde Adliye umurunu tedvir
le adaletin tatbikinde Meclisimize, milletimize karşı 
müteahhit olan doğrudan doğruya Adliye Vekilidir, 
münferit olarak. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — İstizah yok ki or
tada. 

H. RAUF BEY (Devamla) — İztizah ettiğim 
yoktur. Şimdi efendiler, İstiklâl mahkemeleri mev-
zuubahis olunca birinci Büyük Millet Meclisi za
manında ne için bu İstiklâl mahkemelerinin tesis ve 
teşkil edildiğini kısaca derhatır etmek lâzımdır. Hu
susî teşekkülât, millî teşekkülât namı altında en yük
sek hissi vatanperveri ile başlayıp bilâhire karşımız
da devletlerin muntazam kuvvetleri karşısında ifayı 
vazifeye kadir olamıyacakları anlaşılan gönüllü kı
taatını muntazam ordu haline kalbetmek ve bu hu
susta hâsıl olacak teşettütlere mani olmak, asker fi
rarlarının önüne geçmek esası üzerine tedvir edilmiş 
bir kanun ve onun icabatı olarak mahkemeler tesis 
etmiştir. Ahzı asker ve saireye en kısa yoldan gidip 
tesir yapıp firarların önüne geçmek ve ordumuzu düş
manı tepeliyecek bir halde rasin, metin bir halde 

tutmak için teşkil ettik. Efendiler, esas budur. Bu 
meyanda Hükümetimiz ve Büyük Millet Meclisinin 
şahsiyeti maneviyesi ve teşkilâtı aleyhinde kıyamlara 
karşı da en meşru bir surette salâhiyet verilmiş... 

Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Teşkilât yok
tur. Yalnız şahsiyeti maneviyesinde. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Öğrenirim zatı âli
nizden. 

Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Kanun eliniz
dedir. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Bendenizde yok. 
Satırları okuyamıyorum. İtiraf ediyorum ki, ifademi 
keserseniz siyak ve sibakında hata ederim. Fakat ha
ta etmemi istiyorsanız o başka. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — İstiklâl 
'mahkemesi Konya'ya giderken bu kadar ince elenip, 
sık dokundu mu? 

H. RAUF BEY (Devamla) — Evet efendim, do
kundu ve belki daha elim dokundu. Rauf'un vatanı 
yalnız Konya, İstanbul değildir. Rauf Türktür. Türk 
milletine mensup olmakla iftihar eder. En ufak bir 
ferdinin eleminden müteellim olmak hassasına ken
dimi alıştırmışımdır ve bununla müftehirim. (Alkış
lar) 

Efendiler, diyebilirim ki cihanı husumet karşısın
da hepimizden daha yakın ve hepimizden daha katî 
ve çetin tesiriyle mücadele eden ve bugün Başveki
limiz, o gün Heyeti Murahhasa Reisimiz olan İsmet 
Paşa çok yakından bilirler. Düşmanlarımız, devleti
mizi, necip milletimizi içinden dışından oymak için 
musir bulunan düşmanlarımız daima ve daima Adli
yemize hücum etmişlerdir ve Adliyemize hücum eder
lerken hâkimlerimizden; hapishanelerimizden müba
şirlerimize varıncaya kadar hücum etmişlerdir. Mad
deler söylemişlerdir. O zaman başmurahhasamızı mü-
tecellidane ve dünyanın kulağına sokacak derecede 
bağırmıştır. Demiştir ki, bizim adliyemiz vardır, mah
kemelerimiz vardır, noksanını ikmal edecek kudreti
miz de vardır. Kâfi imanımız da v: -dır. Bu âciz ar
kadaşınız bu kürsüden İcra Vekilleri Reisi olarak ci
hana bağırmışımdır ki, bizim mahakimimizden sâ
dır olan hükümler, dünyanın mahakiminden sâdır 
olan hükümlerden daha az kabili itirazdır. Bu sözü
mü kimse ret ve cerhetmedi. Şimdi bu suretle dahil 
ve harice bağırırken ve istiklâli adlimizi alıp yürüt
mek yolunda bulunurken, Muş Mebusu İlyas Sami 
Beyin buyurduğu gibi, şu kısmı alıp buna verirsek 
böyle mi olur? Bu kısmı alıp şu kısma verirsek şöy
le mi olur diye düşünmek doğru olmaz. Çünkü esas 
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Devlet teşkilâtında mahakimi adliye vardır. Esasa ve
riyoruz, diyoruz. İstiklâl mahkemesine verdiğimiz sa-
rahatan ifade edilen hariçteki Ağahan ve Mehmet Ali' 
nin gazetelerde intişar eden mektupları dolayısiyle 
Cumhuriyetimiz hakkında bir tehlike mevzuu bahis
tir, bunda tereddüt etmek caiz değildir. Bu noktayı 
takibetmeye ihtiyaç vardır denildi ve Meclis ittifak et
ti, İstiklâl mahkemesi İstanbul'a gitti. Allah muvaf
fak etsin. Hepimizin arzu etmediği hiyanet kokusu 
memleketimizin üzerinden geçmez. Cumhuriyetimiz 
ve Cumhuriyet tarihi için leke olacak bir hale, hi-
yanet suretinde görünecek bir hale inşallah şahit ol
mamış oluruz. Onun için esası daima Adliye olarak 
kabul etmeliyiz ve fevkalâde ahvalin icabatını Hükü
metin lüzum görüp Meclisi Âli ekseriyetle karar ver
dikten sonra gösterilen lüzumda tadilât, tahvilât yap-
mıyarak, üzerinde İsrar ederek intihap olunan arka
daşlarımızı muvaffakiyet sükuneti, vicdan ve adalet 
temenni ederek gönderdik. Ilyas Sami Bey arkadaşı
mızı - teşbihte hata olmaz ve hiç bir zaman teşbih 
etmiyorum - feleğin bu vatanda gadabiyle, yine va
tanın selâmeti mukteziyatındandır diye yapılan tat
bikatın en büyük kurbanı olarak tanıyorum. Allah 
bir daha başına vermesin. Aklını şaşırtacak bir hale 
gelmişti. Ben şahidiyim, onun kadar dilhun olmu
şumdur. Onun için mesaili adliyede hürriyeti şahsi
ye, hürriyeti kelâm, hukuku siyasiye mesailinde en 
yüksek ve en civanmert düşünmek mecburiyetinde
yiz. Cumhuriyetimiz genç ve kuvvetlidir, inşallah pa
yidar olacaktır. Fakat fevkalâde ahvaller insanların 
ahvalinde fevkalâde tesirler yapar. Zühul ile bir dam
ga korsak tehamül olur. Benim endişe ettiğim bu
dur, çırpındığım budur. O itibarla meselenin başı, 
sebebi mucibi ve müntehası ancak ve ancak Başve
kil Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi, Ağahan ve 
Emir Ali mektuplariyle başlayıp memlekette gazete
lerde zuhur eden ve hariç ve dahilin tesiriyle Cum
huriyetimiz aleyhinde olan ve hâkimiyeti milletten 
alıp ahara vermek şeklinde bir harekete karşı teşkil 
edilmiş bulunan İstiklâl mahkemesinin salâhiyet ve 
vazifesi tamamen müşterek encümenin teklif ettiği 
mevadda münhasır olmalıdır. Bendeniz İstiklâl mah
kemesini teşkil eden ve hakikaten vatanına, milletine 
karşı cidden büyük bir mesuliyeti maneviye deruhte 
eden... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Maddiye. 
H. RAUF BEY (Devamla) — İkmal buyurdunuz, 

teşekkür ederim. Deruhte eden arkadaşlara muvaf
fakiyet ve her umurda isaibet temenni etmekle beraber, 
Meclisi Âlinizden de maksadı temin edecek olan Müş-
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terek Encümen mazbatasının kabulünü istirham ede
rim. Sözüm budur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim bendeniz bu
raya giden arkadaşların şahsiyetinden ve saireden 
bahsedecek değilim. Meseleyi olduğu gibi görüp 
ona göre tedabir ittihaz etmek taraftarıyım. İstiklâl 
mahkemelerini hepimiz fevkalâde tedabir olarak ka
bul ediyoruz. Bu hususta tabii itiraz edecek kimse 
yoktur. Arkadaşlar, bu lüzumun nasıl hâsıl olduğunu 
ve hangi yerlerde kullanıldığını söylediler. Bu defa 
teşkil edilen ve İstanbul'a gönderilen İstiklâl Mahke
mesinin bir tarihçesini yapalım. İstiklâl Mahkemeleri 
Kanununda gösterildiği veçhile, Hükümetçe gösteri
lecek lüzum üzerine bu mahkemeler teşkil olunur. He
yeti Hükümet bir araya gelir; aralarında bir karar 
verirler ve müspet, muayyen ve muharrer bir kararla 
buraya gelirler. Şu şu şu sebeplerden dolayı filân yer
lerde İstiklâl Mahkemesi teşkilini istiyoruz derler ve 
o suretle bu mahkemeler teşkil olunur. Burada öyle 
oldu. Başvekil Paşa Hazretleri kürsüye çıktılar, böy
le bir İstiklâl Mahkemesine lüzum vardır ve sebebi 
de gazetelerde intişar eden iki Hintli İngilizin neşri
yatıdır buyurdular. Bittabi Heyeti Celilenin ekseri
yeti kanaat getirdi ve teşkiline karar verdi. Bende
niz diğer arkadaşlarımın söylediği veçhile, Adliye Ve
kilinin bu bapta ne söyliyeceğini dinlemek isterim. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Adliye Vekili Hü
kümet arasında olarak gelmedi mi 

VEHBİ BEY (Devamla) — Efendim, muharrer 
bir şey görmedim. Rica ederim, yalnız siz mi Cumhu
riyeti müdafaa ediyorsunuz, başka müdafaa eden 
kimse yok mudur Herkes kanaatini bu kürsüde ser
bestçe söyliyemiyecek de kıyamette mi söyliyecek? 
(Alkışlar) Ben kanımla, canımla, malımla bu uğurda 
yuvarlandım. Senin şüphen altında kalamam! İş ter
sine döndü. Sen çıldırdığın sırada ben bu kadar se
ne bu memleket için çalıştım. Bu uğurda ben harap 
oldum harap! Bu uğurda feda ettim vücudumu. (Gü
rültüler) Rica ederim senin şüphen, suizannın altında 
kalamam. (Devam sesleri) 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Kimsenin kimseden 
şüphesi yoktur. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Kürsüye çıkar söyler
siniz; Adliye Vekili şöyle dedi, Dahiliye Vekili şöyle 
dedi, filân böyle dedi. Yetişir artık, ben sana sormu
yorum, çok rica ederim yetişir efendim. Allah Allah. 
Millet kürsüyü kurmuş, buraya çıkan her fert vatanı
na, dinine, milletine, memleketine enfa* gördüğü her 
şeyi vicdanına istinaden söyliyecektir. Söylemiyen 
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alçaktır, saklıyan alçaktır. Benim kanaatim budur, 
söyliyeceğim. Bu memleket bir Adliye Vekili intihap 
etmiştir ve imzası tahtında 'buraya gelmedi idi. Başve
kil Paşa Hazretleri buradadır. Her hangi bir vesile 
ile Reji meselesi müzakere edilirken diyorlardı ki; 
memleketin haricî mesaili dolayısiyle zarar görüyo
rum. O zarar bugün mü mündefi oluyor? İktisadi 
mesailde memleketin hayatına taallûk eden haricî za* 
rar var. Bunda olmadı mı? Adliye Vekili görmedi mi? 
İstanbul için muhtelit mahkemeler kabul etti. Muhte
lit mahkemeler değil müşaviri adliler kabul etti. Bu 
istiklâli adlimize az veya çok bir darbe olduğu halde 
zaruri olarak kabul ettik. Böyle bir vaziyet vardır. 
Bunun karşısında samimiyetine, dinine, imanına, vic
danına kani olduğum Paşa Hazretleri daha mühim 
sebepler gördüler ki. buraya getirdiler. Burada ben 
de, benim de vicdanım tenevvür etmek kanaatindedir. 
Ben de bu memleketin evladıyım. Ben de kanaat geti
rip buna rey vereceğim. Fesuphanallah; vesika olarak 
buraya elimize gelen Tan in Gazetesinin, İkdam Ga
zetesinin, bilahare Tevhid'in neşrettiği Emir Ali ve 
Ağahan denilen ve mahiyetleri herkesçe ve bu mem
leketçe malûm olan, yani okuyup yazmasını bilen her 
ferdin şu beş sene zarfında mahiyetlerini öğrenmesi 
lâzım gelen iki herifin mektuplarının neşrinden başka 
bir sebep göstermediler. Paşa Hazretleri doğrudan 
doğruya hiyaneti vataniyedir. Bunun için ve bununla 
meşgul olmak üzere bir İstiklâl Mahkemesi gönderil
mek lâzımdır buyurdular. Ekseriyet buna kani oldu 
ve gönderildi. Nasıl ki İstanbul'a gönderdiğimiz ar
kadaşlarımız da buna kani olmuşlardır ve bugünkü 
gazetelerde okuduklarımıza nazaran, buna hükmetmiş
lerdir. Aynı madde ile ithama karar vermişler veya 
vermeye hazırlanmışlarıdır. Gazetelerin neşriyatı bu
nu gösteriyor. Biz bu memlekette İstiklâl Mahkeme
sinin hedef ve gayesi memleketin kanına, canına bu 
kadar asırlardan beri uğraşa uğraşa nihayet elde et
tiği hâkimiyeti milliye ve Cumhuriyetine karşı her
hangi alçak ve namussuz tarafından elde silâh olarak 
ufak bir taarruz vukubulduğu zaman kafasını ezmek 
üzere ve elimizde bu zamanda silâh olarak kullan
mak ve her yere gönderilmek üzere bulunması ve sak
lanmasını isteriz. Binaenaleyh buna taarruz vukubul-
muştur diye gönderdik. Bu da Hiyaneti Vataniye Ka
nununun muaddel birinci maddesidir ki, bunu tama
men havidir. Buna m ıksurdur. Binaenaleyh, bu iti
barla, gönderdik ve buna maksur olması lâzımdır. 
Hatta buna maksur olması için de daha evvel yalnız 
böyle bir gazetenin neşriyatiyle bir İstiklâl Mahkeme
sini bütün memleketin merkezi irfanı ve membaı me

deniyeti addettiğimiz bir memlekete, merkeze gön
derdik. Bendenizin kanaatimce orada bizim zabıtamız; 
binlerce polisimiz, binlerce siyasi memurlarımız, si
vil memurlarımız var. Şimdiye kadar gözleri görmese 
idi, kulakları da mı sağır idi? Seni ve beni takip ile mi 
meşgul idiler? Niçin memleketin hayatını takibetme-
diler? 

Diğer taraftan, ben ki bu memleketin öz evladı
yım, arkamdan it gibi dolaşıyorlar da niçin bunları 
ve memleketin menfaatini takibetmiyorlar? Casusluk 
yok deniliyor. Binaenaleyh bendeniz isterdim ki İs
tanbul polisi ve zabıtasının elimizde mufassal ve mü
dellel raporları bulunsun. Paşa Hazretleri de bizzat 
kani olsunlar, böyle bir maddesini değil oribeş mad
desini de, tevsii icabeden maddeleri de varsa maalif-
tihar vicdanımız müsterih olarak karar veriyoruz. Yi
ne de öyle veririz. Nasıl böyle Cumhuriyet için kıs
kanç davranıyor, gürültü ediyoruz. Eğer böyle beş 
on kişi bu Cumhuriyeti durdurmak istiyorsa veyl o 
Cumhuriyete, bütün memleketin ruhundan doğmuşsa... 

İSMET PAŞA (Başvekil) (Malatya) — Kimdir 
öteki, beriki... 

VEHBİ BEY (Devamla) — Paşam söylüyorlar. 
İSMET PAŞA (Başvekil) (Malatya) — Açık söy

le, celsei hafiyedeyiz, biz de üzerimize bir mesuliyet 
alıyoruz, açık söyleyiniz. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Söylerim. Binaenaleyh 
bendenizce bu birinci maddede birinci fıkra üzerine 
Başvekilin verdiği izahat, zaten Ceza Kanununun bi
rinci, ikinci maddeleri; Zatı Hazreti Padişahi, Zatı 
Harzeti Hilafetpenahiden ibarettir. Ben bundan baş
ka Ceza Kanununda bir şey göremedim. Karar, ora
da Zâtı Hazreti Padişahi diyor. Kim hayatına kaste
derse, kim bilmem ne yapmazsa, kim suikast niyetinde 
bulunursa... (C) fıkrası budur. Lütfen isterseniz oku
yalım. Bir kere bu sekiz on mufassal maddelerin, fık
raların içinde yalnız bir fıkra vardır; Devletin es
rarını faşedenler. Zaten birinci fıkra, ki Büyük Millet 
Meclisince tedvin edilen Hiyaneti Vataniye Kanunu
nun maddei mahsusası tamamen dermeyan edilen- es
baba tevafuk ve tetabuk etmiştir. Ben onun haricinde 
eğer Başvekil Paşa Hazretleri başka mütalaat derme
yan edeceklerse dinleriz. Esbabı mucibesine kendi
leri kanaat getirirse bittabii Meclisi Âliniz de kanaat 
getirir. Ona göre madde noksan ise başka madde ya
parız. Bu memleketi, bu vatanı kan akıtılmasına mey
dan kalmadan kurtarırız, çalışır, uğraşırız. Budur bu. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaş
lar, hemen hepinizce malûmdur, Fransa tarihi inkı-
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labı bizim geçirdiğimiz ve geçirmekte olduğumuz in
kılaplarda Fransa tarihi inkılabının da pek büyük 
bir müşabehet arzettiğini burada kaydile, henüz ru-
hurnuzdaki ihtilâli galeyanların sönmek devri geldi
ğini ve her halde inkılabatımızı pek ziyade sakınmak 
iktiza ettiğini dahi ifadeye bile lüzum görmem. Ge
çen ki celsei hafiyede Başvekil İsmet Paşa Hazretleri
nin teklifi üzerine, hatırımda kaldığına göre, ikinci 
defa olarak söz alan muhterem Rauf Beyin bu kürsü
den serdettikleri 'beyanatı üzerine tekrar nazarı dik
kati âlinize arzederim. Rauf Beyefendi o kadar uzun 
ve müeddel bir mukaddime ile, öyle müheyyiç, öyle 
müselsel beyanatta bulundular ki şerefime yemin edi
yorum ki, Konya isyanı vukubulduğu vakit Rauf Be
yin beyanatından hâsıl olan teheyyücü o zaman duy
mamıştım. Rauf Beyefendi o kadar müthiş bir suret
te tehlikeyi tasavvur buyurmuşlardı, ki hatta hatırım
da kaldığına nazaran, ifadelerinin bir parçası şudur : 
İngilizler bir fikri yüz sene için ileri sürerler. Bir 
maksadı yüz sene için ortaya atarlar. Fakat bunun do
kuzu geçmiştir, doksan biri elyevm bakidir. Ufak bir 
tehlike memleketimizin hercümercini intaceder. İngi
lizler şöyledir, İngilizler böyledir. 

RAUF BEY (İstanbul) — Öyle demedim. 

RAGİP BEY (Devamla) — İfadei âliyelerinizi 
tashih buyurursanız, zabıtlarda mevcuttur. Şöyle teh
like vardır, böyle tehlike vardır diye beyanatta bulun
muşlardır ve vakidir diye ifadelerinde yüz kere geç
miştir. 

H. RAUF BEY (İstanbul) — Hayır, hayır. 

RAGIP BEY (Devamla) — Tekrar ediyorum, o 
gün Rauf Beyefendinin beyanatında duyduğum te-
heyyücatı, işte şerefime yemin ederek söylüyorum, 
Konya isyanı vuku'bulduğu vakit Rauf Beyin o günkü 
ifadesiyle bugünkü beyanatını istima ettiğim dakikada 
heyecanım arasında milyonlarca, milyarlarca mesafe 
vardı. Çünkü tehlike Londra'dan fesat buraya gelin
ceye kadar çok düşünmek zamanı vardı. Halbuki Kon
ya ihtilali, 'isyanı üzerinde düşünmek için hiç vakit 
yoktu. Ben o gün bilhassa Hükümetin kısa beyanatı 
üzerine Rauf Beyin vasi teşrihatından cidden büyük 
tehlike karşısında bulunduğumuzu hissettim ve mut
main oldum. Binaenaleyh her halde tehlike gayri 
mevcuttur, aleyhimize çalışanlar yoktur. Bunu ifade 

' edecek hiç 'bir arkadaşınız yoktur, kanaatindeyim. 
Hepimiz bunu daha uzun müddet ifade edeceğiz ve 
ifade etmek mecburiyetindeyiz. Bunu ifade ettiğimiz
den dolayıdır ki mütehassır bulunacağız. İstanbul'da, 
Vehbi Beyin buyufduğu gibi, merkezi irfan olan bir 
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memlekete aynı zamanda membaı fesat olan memle
kete bir İstiklâl Mahkemesi göndermek büyük bir 
mecburiyetin ve büyük 'bir zaruretin neticesi idi. Fa
kat efendiler, İstiklâl Mahkemesi tarihine sizin naza
rı dikkatinizi celhederim. İstiklâl Mahkemesi tayin 
olunduğu vakit bilâ kaydü şart vatanın müdafaası hu
susuna matuf olmak üzere teşekkül etmişti. Çok fay
daları görülmüştür. Zaman zaman salâhiyetleri tem
dit edildi. Hududu salâhiyetlerinin tahdidi nispetin
de de tesiri azalmıştı. 

Efendiler burada adliyemizi mevzuu bahis etmiye-
ceğim ve ! unu zait addediyorum. Yalnız bir şeyi ifa
de edeyim ki Rauf Beyefendinin bu kürsüden ben da
hi bütün cihanda adliyemizin en yüksek adliyeden bu
lunduklarını ifade ettim ve Başvekil Paşa Hazretleri 
de bunu ifade ettiler demişti. Efendiler böyle cel
sede yüzde beşyüz defa belki fırsat buldukça hepimiz 
aynı şeyi ifade etmişizdir .O günkü ifadei siyasiye aile 
meclisinde mevzuu bahis olamaz. Burada ifade edi
lecek hakikat başkadır. Bu memlekette hiç bir fert 
yoktur ki en adisinden en âlâsına kadar seve seve, gön
lünün, kalbinin arzusiyle mahkeme kapılarına gitmiş 
olsun. Çok temenni ediyorum ki bu hakikat bir tah
kikattır. Bunu bilmez isek bu yaranın tedavisi çare
sini dahi düşünmeyiz. Bunu bileceğiz ki bugün mah
kemelerimi/, muhtacı İslahtır. Mahkemeler bizim ar
zu ettiğimiz şekilde bir dava rüyet edemiyor. Bir cür-
mü meydana çıkaramıyor. Artin Cemaller hâlâ gezi
yor. Bundan çok az zaman evvel maziye inkilap et-
miyen, hepinizin de gözünün önünde binlerce cina
yet yapan, yevmiye binlerce, yüzbinlerce şenaat irti
kâp etmiş, cinayet irtikâp etmiş insanlar bugünkü mah
keme huzuruna gidiyor ve alnını aça aça mahkeme 
kapısından çıkıyor ve ben de vatanperverim diyor. 
Onun içindir ki, bu zarurettir ki İstiklâl Mahkemesi
nin İstanbul'a gönderilmesini istilzam etti. Fakat efen
diler bendeniz şuna sureti katiyede kaniim, ki İstiklâl 
Mahkemesinin salâhiyeti vasi olursa hizmetlerinin ne
ticesinde faidei umumiye dahi o nispette şâmil ola
caktır. Salâhiyetleri lüzumundan fazla kasredilir, on
lar bir karikatür haline getirilirse o mahkemeleri şim
diden geri çekmek lâzımdır. Veyahut göndermek ka
bahattir. Binaenaleyh İstiklâl Mahkemesi diye emni
yet edip gönderdik. O mahkeme vazifelerini hüsnü ifa 
edebilecek derecede salâhiyetlerini de vasi vermeli
yiz ki onun faaliyetinin neticesini görelim. Aksi tak
dirde bugünkü İstiklâl Mahkemesinin gitmesi ile gel
mesi bir karikatür mahiyetini geçer efendiler. Evet 
Vehbi Beyefendi merkezi medeniyet olan İstanhul 
aynı zamanda merkezi mefsedettir. İstanbul'da bir 
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cürmü meydana çıkarmakla ve Kastamonu'da bir cür-
mü çıkarmak müsavi midir efendiler? (Hayır sesleri) 
Çok derin tetebbüatla, tetkikatla, tahkikatla işin içe
risine girişilmek lâzımdır. Onun elini, kolunu al, sa
lâhiyetini al ve sonra onu bir karikatür haline getir
dikten sonra haydi sen bu işi yap demek doğrudan 
doğruya Meclisin şerefiyle, haysiyetiyle oynamaktan 
başka bir şey değildir. Zira bunu böyle yapmaktan 
ise bugün bir karar verip gelin buraya efendiler orada 
vazifeniz yoktur. Kanaat bu dakikada değişmiştir de
mek en hayırlı bir iş olur. Yoksa salâhiyetsiz İstan
bul'a bir îstiklâl Mahkemesi göndermek en kudretli, 
en müşkül zamanlarımızda elimizde en keskin silâhı
mız olan mahkemeyi büsbütün çiğniyerek cibre haline 
getirmekten başka bir mana ifade etmez. Binaenaleyh 
bugün İstiklâl Mahkemesinin iktiza ettirdiği salâhi
yet ne ise onu vermek lâzımdır ve esasen İstiklâl mah
kemelerinden de mazide bu millet bu suretle fayda 
görmüştür. Aksi takdirde zarar görülmüştür. 

HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, Müşterek 
Encümenin tanzim ettiği mazbatada ekseriyetin izhar 
ettiği rey ve bütün rüfekayı kiramın hu kürsüde 
iradettikleri mütalaat hep vatan hissiyle, hep vatanın 
selâmetini temin düşüncesiyle iradedilmiş mütalaatı 
âliyedir, ki hepimizin içtihadı şayanı hürmettir. Fakat 
şayanı kabul olmıyabilir. Bir zatın içtihadını kabul 
etmiyelim diye diğer bir zata karşı iğbirar vukulbulmak 
caiz değildir. Musa Kâzım Efendi İstiklâl mahkeme
leri hükümlerinin kati olması hasebiyle vasi salâhiyet 
verilemez söylediler. Bu mesele başkadır. İstiklâl 
mahkemelerinin ita ettikleri hükümleri kati olup ol
maması meselesi burada mevzuu bahis değil, Musa 
Kâzım Efendinin fikrince İstiklâl Mahkemesi hasbel-

REİS — Efendim celsei açıyorum. 
Söz Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin di r. 
REŞİT AĞA (Malatya) — Reis Beyefendi söz 

istemiştim. 

bî:şer yüzde bir hata yapsa bile bu salâhiyeti kati ol
duğu için bu hata kabili tashih değildir. Binaenaleyh 
(C) fıkrasını vermiyelim diyor. Halbuki encümenin 
verdiği (B) fıkrası her halde idamı mucip bir cürüm
dür. Hiyaneti vataniye mücrimleri idam olunur. (C) 
fıkrası ise ve 48 nci maddeden altmış altıncı maddeye 
kadar temadi eden ceraimdir ki bunda idam yoktur. 
Kalebentlik, kürek cezaları ilahiri gibi birtakım muh
telif cezalar vardır. En şiddetlisini İstiklâl Mahkeme
sine verdikleri halde ondan daha hafif olan (C) fıkra
sını vermemekte hiç bir sebep yoktur. îstiklâl Mah
kemesinin İstanbul'a gönderilmesine sebep olan Ağa 
Han, Emir bilmem kimlerin mektupları. Bu mektup
lar Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Millet Meclisinin 
meşruiyeti aleyhinde birtakım ifsadatı mucip olması
dır. Bu ifsadat Devletin emniyeti dahiliye ve harici
yesini ihlâl etmek ihtimalinden kurtulamaz. (C) fık

rası da bu ihtimali selbetmek imkânı yoktur. İstan
bul'a gönderilen İstiklâl Mahkemesi vazaifinden (C) 
fıkrasını ihraç etmek, İstiklâl Mahkemesi iş görme
sin demektir. (C) fıkrasına şey ederek adliyeye ver
mek meselesi... O da başka bir meseledir. Mademki 
îstiklâl Mahkemesini oraya bu mektuplar meselesin
den dolayı gönderdik. Türkiye Cumhuriyetinin ve 
Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti aleyhindeki cera-
imi tahkike memurdurlar. Bu ceraim bittabii Dev
letin emniyeti hariciye ve dahiliyesini ihlâl eder ve 
bundan kurtulamaz. (C) fıkrasının o salâhiyetten ih
racı katiyen caiz değildir. Bendeniz bu fikirdeyim. 

REİS — Efendim müsaade buyurursanız on daki
ka istirahat etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati 3.35 

REİS — Efendim Başvekil Paşa Hazretleri söyle
yin, badehu zatıâiinize söz veririm. 

İSMET PAŞA (Başvekil) (Malatya) — Muhterem 
efendiler. heyetai celilede bugün mevzubahis olan 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Kuşat Saati : 4 

REİS : Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmut Bey (Siirt), R işen Eşref Bey (Kaharahisansahip) 
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muhtelif nukatı.. nazar hakkında ve asıl mevzuu mü- i 
zakereyi teşkil eden İstiklâl mahakimirfn vezalfi 
hakkında maruzatta bulunacağım. 

Söze başlarken Rauf Beyefendinin teessürle mev
zubahis ettikleri bir meseleyi, hafi celselerde işaat 
meselesini, ben de mevzubahis etmek isterim. I 

Gerek hususi, gerekse Meclisin resmî celse/erin
de hafi olarak yaptığımız içtimaattan intişarat vâki 
olmuştur. Hâkimiyeti Milliyenin bir f.krasını bu hu- I 
susta istişhat buyurdular, Arkadaşlar, insafını/a mü
racaat ederim, hafi celselerden vukubulah intişarat 
daima bizim niöktai nazarlarımız, hükümevin noki'ai I 
nazarları aleyhinde olmuştur. Hiçbir zaman sir sa
hibi insafın haltırından geçmezki, vukubulan intişa- I 
rat herhangi 'bir suretle hükümetin neşretmek iste
diği bir maksada faydalı olmuştur. Bilâkis hafi cJ- I 
•"elerin in'tişaratından en çok müteallim ve müteessir I 
olan benim, biziz. Herhangi hafi bir celsede bizim I 
noktai nazarımız aleyhimde mülâhazat serdediJmiş ise, I 
gayjt taibiidir, büyük ve güzide heyetlerle muhtelif I 
ndk';ai nazarlar dermayen olunmak gayet tabiidir. I 
Fakat hafi celselerin müzakeratının int.işaratı, h'zim 
nıoktai nazarımız aleyhinde ve bizzarur biz müdafaa- I 
sız vaziyette iken 'neşriyat yapılmıştır. Onun için hi- I 
kâye kabilinden bir şey arz edeyim. 1 

Lozan'da heyeti murahhasa arasında otururken I 
bütün heyetlerin, konferansın bir tebliği resmî neş
retmesi mukarrer idi. Müzakere olacak, o günkü I 
müzakerede ne cereyan etti ise bir tebliği resmî neş- I 
redilecekti ve muhtelif milletler ayrı ayrı tebligat I 
yapmayacaklar. Kemalî dürüstî ıile bu nok'tai nazarı I 
ben muhafaza ettim. Her heyeti murahhasa müşte- I 
rek ve mübhem bir tebliği resmî yaptıktan sonra çı- I 
kar çıkmaz her biri ayrı ayrı propaganda yaparlardı. I 
Her içtimada ben de aynı usulü ıtatbik etmeyeyim I 
diye bu kararı tekrar tatbik ve tashih ettirmeye ça- I 
lıştım. Teyit ve tasrih ederler, tekrar neşrettirirlerdi. I 
Bu, o demektir ki biz neşredeceğiz ve noktai nazar- I 
larımızı her yerde totişar ettireceğiz, fakat yalnız I 
Türkler neşretmesinler. I 

Hafi celselerin intişarında, şimdiye kadar gördü- I 
ğüm mahiyete nazaran, hafi celseler faydası yalnız I 
hükümet aleyhinde kullanılmaktadır. Hükümet neş- I 
retmesln yalnız biz ifşa edeceğiz ve biz kaçıracağız. I 
Ne ildi o; bir ziiyai hakikat sözü ve hatta ne idi o, 
İstiklâl mahkemesinin teşekkülüne dair olan muza- j 
keratm tarzı işaesi... Buradan İstiklâl mahkemesi 
çıkmış, ben İstiklâl mahkemesine riyaset ederek içti
ma yapmışım. Ben bunu yapar mıyım? Ve bunu | 
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herhangi bir arkadaş ve herhangi bir hükümet'n 
nektai nazarını terviç eden arkadaş yapar mı ve be
nim menfaatim var mıdırki şu arkadaşın bu arka
daşın benim serdettiğim - bizim sedettiğimiz - nöktai 
nazara mugayir bir fikir dermeyan ettiğini izhar ede
yim? Bilâkis benim menfaatim hafi celselerden bir 
ş.y sızdırmayarak yekpare karar verildiğini, Meclisin 
karar verdiğini, izhar etmektir. Hem mütecaviz, hem 
rn;»z!um rolünü oynayan hafi celsenin müzakeratını, 
jmişaratınt yapanlardan tamamen mutazarrır ve te
cavüz: uğramış adamlarız. 

Rauf Beyefendinin teessürlerine iştirak ederiz. 
Çek rica ederimki hafi celselerin neşriyatını, bunu 
r• kı bir surette muhafaza etmek isteyenler aleyhine 
bir silah olarak kullanmasınlar. 

Bir nektai nazar daha serdolundu. Ona da cevap 
vermek isterim. Adüye Vekili bu kürsüye çıksın. Ad
liyemizin ve polisim zin muktedir veya gayri mukte
dir olduğunu ve bu işi yapmağa muktedir veya gayri 
muktedir olduğunu sarahten söylesin. Arkadaşlar, bu 
da hükümeti bir çıkmaza sevk etmek demektir. Biz 
yeni bir kanun teklif etmiyoruz. Büyük Millet Mecli
sinin vaz -ettikleri kanunu tatbik ediyoruz. 'Bu kanun
da - elimizde mevcut bulunan kanunda - Adliye ma-
kinasınm işlemediği, şayanı emniyet olmadığı zaman 
istiklâl mahkemesi gönderilir veya idarei örfiye ilân 
edilir g'bi bir kayıt var mıdır. Veya öyle bir kayıt ol
masına ihtimal mutasavver midirki, böyle bir ta
lep dermeyan buyuruluyor? Her halin kendisine mah
sus bir tetbiri vardır. Kanun i yet ve gayri kanuniyet 
ne vakit olur? Eğer bir hali husus; için size her hangi 
ayrı bir kanun teklif etmekle huzurunuzda arzı vücut 
edersek, o zaman mevcut olan kanunların ademi ki
fayetini teslim etmiş oluruz. Vaz etmiş olduğumuz, 
aylardan beri ve bütün cihan karşısında kabul ettiği
niz ve neşrettiğiniz bir kanuna istinaden sizden tet-
bir ve karar talep ettik. Onun için bidayet mahkeme
sinin kararını, istinaf mahkemesi nakzederse ve sizin 
bidayet mahkemeleriniz musib karar vermekte muh-
ti midirler? İsabet ediyorlar mı, etmiyorlar mı, der
seniz musib olur mu? Kanunun tayin ettiği salahiyete-
ler ve şekiller olduğu gibi meşru ve makuldür. Onun 
için Polisimizin, Adliyemizin her hangi bir suretle ifa
yı vazife edip etmediği tarzında bir ifadeyi bizden ta
lep edemezsiniz. Bu kanaatte değiliz, tamamen aksi ka
naatteyiz. Adliyemizin cihan karşısında ilân ettiğimiz 
gibi, sizin huzurunuzda da onun mesuliyetini hâmiliz. 
Adliyemiz mükemmeldir, işlemektedir, işliyecektir ve 
en mükemmel adliyedir ve olacaktır. Bu. Büyük Mil
let Meclisi kanunları olarak - Medarı istinat ve takip 
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edilmek üzere elimize verdiğiniz her hangi bir kanu
nun •kıymetini küçültmek demek değildir. O, başka bir 
kanundur, bu başka bir kanundur. Mademki kabul 
ettiniz, mademki neşrettiniz meşrudur ve yerindedir. 
Ben Başmurahhas olarak Lozan konferansında Adli
yemizde müdahele veya Adliyemizin her hangi bir 
memleket Adliyecinden noksan olduğunu kabul etmek 
telekkisinde değilim. Orada değildim ve bu gün bura
da da değilim. Cevabı gayet basittir. Lozan konferan
sında Adliyemizin şayanı emniyet olduğunu iddia et
tiğim zaman Büyük Millet Meclisinin istiklâl mahaki-
mi mevcut ve kanuni malum idi. Dünya ve ben bunu 
bi-lerek ona istinat ederek bu davayı dermeyan ediyor
dum. Bu gün vaziyet başka değildir. Her millet kendi 
idaresi için kanunlarını ihtiyacına göre kabul ve tat
bik etmek hürriyeti tamamesindedir. İstiklâlin ma
nası zaten budur. Heyeti celile istiklâl mahkemesi 
göndermek veya istiklâl mahkemesine vazifei tatbiki
ye vermek suretiyle bizim Adliyemizi çürüteceğimiz 
tarzında bir telekkiye düşmek için sebep yoktur. 
Konferansdâ olsun, dahilde ölsün Adliyemiz hakkın
da yaptığımız beyanat beslediğimiz ümitlere saraha
ten, delaleten hiç bir suretle şüpheyi müstelzim olmaz. 
İstiklâl mahakimi kanunu Büyük Millet Meclisinin 
ilân ettiği İstiklâl muhakimi kanunu, burada yazılmış 
olan mevad ve ahkâmı dairesinde tatbik olundukça 
Büyük Millet Meclisinin malûm ve münteşir olan ka
nun vardır ve caridir. Adliye bundan ibarettir. Usul 
hakkında muhtelif ahvallere ait bir noktayi daha arz 
etmek isterim. 

İstiklâl mahkemesinin vezaifinin tahdidi mevzu
bahis oluyor. Müsaade buyurursanız huzurunuzda ka
nunun tabirini kullanayım. İstiklâl mahkemesinin dör
düncü maddesinden: «Büyük Millet Meclisi lüzum 
gördüğü yerler için üçüncü maddede muharrer vazife
den bir kısmının istisnasına karar verebilir». Büyük 
Millet Meclisi lüzum görürse İstiklâl mahkemesinin 
vazifeleri olan mevadden bir kısmını istisna kılabilir. 
Binaenaleyh istisna mevzubahis. Şimdi asıl meseleye 
geliyorum, istinat edeceğimiz maddeler nelerdir? İs
tiklâl mahakimi kanununun birinci maddesi İcra Ve
killeri heyetince gösterilen ve Büyük Millet Meclisin
ce ekseriyeti mutlaka ile verilecek karar iledir. Bina
enaleyh huzurunuzda hükümet olarak size lüzumu
nu arz etmek mecburiyetindeyim ve bunu arz etmiş
tim. Muhtelif beyanatta zaten ifadatım noksandır. 
Noksandan biri de ifadattmı layikiyle arz edemeyişim-
dir. Anladımki maruzatım arasında hey'eti Vekilece 
gösterilecek lüzumu layıkj ile teşrih edememişim. Mü
saade buyurursanız tekrar edeyim. Dedimki, Gazete

lerde nunzurunuz olan bir mektubun jki mektub ha
linde intişar etmesi; biri Başvekile, diğeri Reisi Cum
hura yazılmış bu iki mektubun suretleri intişar etmiş. 
Ben bana ait olan mektubun muhteviyatına ittila kes-
betmeden bunu gazetelerde gördüm. Hiyaneti Vata
niye Kanununun muaddel birinci maddesi mucibince 
1 Teşrinisani kararı hilafına neşriyat yapan haini va
tan ad olunur. Bunu da okuduğumu hatırlıyorum. O 
hakle bir hiyaneti vataniye cürmü karşısındayız. Yal
nız her hangi bir hiyaneti vataniye cürmünden daha 
farklı bir cürüm vardır. Bu farkı arz edeyim. Fark, 
dahil ve haricin ecnebi tebaasının, bir ecnebi devle
tine derecei sadakati malum ve mücerrep olan iki 
adamın hariçten gönderdikleri mektubun neşri sure
tinde îezahuratmıdır muhterem efendiler? Zabitları 
okudum. Kanaati mahsusa ile düşünerek söylenilen 
sözler güç unutulur. Aynen derhatır ediyorumki hariç 
ve dahilin iştiraki suretinde tezahür eden bu hiyaneti 
vataniye cürmünde hariç ve dahilin derecei iştiraki, 
vüs'atı ve şümulü meçhuldü. Sarahaten söylediğim 
budur. Bu gün de meçhuldür. Muhterem efendiler, 
hariç ve dahilin derecei iştiraki meçhul olan bir hıya
neti vataniye cürmünde emniyeti hariciye ve dahili
yemize taalluk eden mesaili mütalaa etmekden nasıl 
men edebiliriz? Mevzuu bahis olan mes'ele benim 
mecliste teşrih ettiğim hiyaneti vataniye cürmünü her 
hangi bir hiyaneti vataniye cürmünden fark ettiren 
noktai mütebarize budur. Hariç ve da'hilin rştirâkile 
bir manzara görüyoruz. Derecei iştirak nedir, mahi
yeti nedir? Meçhuldür. Nasıl malum olur? Mahke
me tahkik edecekki o zaman malûm olabilsin. Başka 
türlü malûm olması melhuz mudur? Binaenaleyh hu
zurunuzda teşrih ettiğim davanın tarzı teşrihi (C) fık
rasında devletin emniyeti hariciye ve dahiliyesini ih
lal edenler hakkında muamele cereyan eder. Ceraim 
fıkrası tabiaten kendiliğinden ithal edilecektir. Bunu 
istisna etmek, nefsülemirde istiklâl mahkemesi izamı
na müsaade etmemeği, İstiklâl mahkemesinin izamına 
fiilen ve ameliyatta vücuda getirmemek demektir. Ya 
İstiklâl mahkemesi gönderiyoruz. Esbabı mucibeyi tat
bik edeceğim ve onun üzerine muhakeme yapacağız 
ve yahut İstiklâl mahkemeleri göndermiyoruz. Muh
terem efendiler, bir devletin beka ve hayatı kanunun 
hakiki olarak tatbıkına muallaktır. Hem kanun tat
bik ediliyor, görürüz; hem de kanunu tatbik etme
mek için, tatbikatı sıfır yapmak için vaz'iyet almak 
memleket için mahza tehlikedir. Kanun şedittir, ka
nun fenadır. İyi. Kanun ya tatbik olımur. ya tatbik 
olunmaz. Tatbikatta ferahı, ihmal ve zaaf olamaz. 
Ancak bu sayede kanunlara hürmet ve memlekette 
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beka ve istikrar temin olunabilir. Muhterem arkadaş
larım der hatır buyururlarki bize ait olan hususi mek-
tublar gazetelerde nasıl intişar etti bilmiyoruz. Ne su
retle bu gazetelerin eline geçtiğini bilmiyoruz. Efen
diler, eğer siz asker ve siyasi casusluk ve suikasdı 
siyasî bu salahiyeti ve maddeleri bu mahkemeden alır
sanız benim mektublanmın başkasının eline geçtiğini 
nasıl tahkik ettireceksiniz? En basit teferruattan bah
sediyorum. Bunun bir hattı ilerisi müsellah sui kast 
olduğunu sarahaten söyledim. Ben siyasi sui kastı, 
davayı teşrih ederken soyuyorum ve siz ( Q madde
sinde askeri ve.siyasi casusluk, sui kasdı siyasî bunu 
çıkarırsak eğer teşhihi davada sarahaten söylediğim her 
h.angr hıyaneti cürmünden mevzubahis olan cürmü, 
teşrih ettiğim gibi arz ettiğim delaili nazarı dikkate 
almamış oluyorsunuz. 

Arkadaşlarıma bir vesveseyi de tatmin etmek is
terim. İstiklal mahkemesi gönderiyoruz. Nasıl telakki 
ediyorlar? nasıl telakki edeceklerini size fiilen söyli-
yeyim. Nasıl dahilde kanun kuvveti Büyük Millet 
Meclisinin kabul ve tatbik ettiği kanunları tatbik et
mek için ciddiyet ve nihayetine kadar jsrar edilen 
medarı emniyet ve medarı istikrar olacak vasıta ise, 
harice karşı memleketin kuvvetini ifade eden de yal
nız budur. (Doğru sesleri) Cumhuriyet ilân olunmuş, 
saltanat ilga edilmiş ve l teşrinisani kararı ile idarei 
devletin vaz'iyeti. esasları kurulmuş. Bu karar Cum
huriyet kararıdır. Olgun mudur, kuvvetli midir? Mem
leket ve.1 Büyük Millet Meclisi Bu kanaatları muha
faza etmek için son derece hassas ve muakkib ve sert 
midir? Dünyanın baktığı budur, Avrupanın bakdığı 
budur. Kurulan idare devam edecek gibi kuvvetli mi
dir? Evvela buna 'bakar, ondan sonra medeni ve tekâ
mül! olan safha kullandıkları tedabir kanunlarında 
muayyen ve millete malûm ve münteşir olan kavait 
midir. Her ikisini temin ediyoruz. Büyük Milleet Mec
lisi şu şu şekilde herkesi serbest bırakıyor. Cumhuri
yetin riyasetine ve idarei devletin esasına tealluk eden 
bir mes'elede, hatta büyük bir devlete mensub olan 
adamlar dahi daihil olduğu halde, heman ve derhal 
öyle büyük bir kuvvete karşı gözü pektir. Böyle bir 
vak»aya derhal vaz'iyed ediyor, büyük bir kuvvettir, 
demelidir. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Efendiler, Lozan muahedesine göre İstanbul tah
liye olundu, bütün donanmalar çıktı. Derhaıır buyu
rursunuz, Jci 31 Kânunuevvele kadar her devletten bir 
kruvazör ve iki torpido kalacaktı. İstiklâl mahke
mesi göndermek, eğer şsy olsaydı, her hangi bir su
retle memlekette zaaf ve teşevvüşü mucib olsaydı ve 
kanunsuzluğu ifade etseydi muahedenin tatbikatında 

bir fark olmak lâzım gelirdi. Fark bilakis lehimizde ol
muştu. Devletler, hattı hareketlerini tebdil etmişdi. 
(Barova sesleri) 31 Kânunuevvelde topraklarımızı 
terk edecek olan kruvazör ve torpidolar o gün 15 Kâ
nunuevvel de geri alınacaktır, dedik. Bu. Cumhuriye
tin kuvvetidir ve Büyük Millet Meclisinin azim ve sa-
labetirin kuvvetidir. (Bravo sesleri ve alkışlar) Aylar
dan berri malum olan emri hayre iane için Hindis-
tana bir heyet gönderelim diye ter ter tepiniyoruz. Şu
nu söyledim olmadı, bunu söyledim olmadı, Hintli 
Ağı Han ve Em.'r Ali msktub gönderdi. Onların mü
dahalesini ve onların müdahalesine uyanları siz azim
kar kararınızla poze ettiniz, cevab verdiler bana. he
yet gidebilir. Hindistan heyeti gidecektir. Anlıyor mu
sunuz arkadaşlar? Dahili kuvvet olarak ilân ettiğiniz 
Cumhuriyetin ve kuvvetin muhafazası için son derece 
hassas ve son derece sert olduğumuzu israr ve isbat et
memiz icabeder. Memleketiniz için. memleketinizin 
dahili ve harici hayatına zehrolan, semmi katil olan 
zaaf ve anarşidir. Bundan ihtiraz ederek.. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Hay hay. 

'İSMET PAŞA (Devamla) — Yoksa Bü
yük Millet Meclisinin ilân ettiği kanunları tamamen 
tatbik etmelidir. İcabederse kanunları son derece tat
bik etmelidir. Son derece müteassıbane tatbik etmek 
için. takib etmek için. hiç bir fikri mahsu:;a tabi ol
mayarak salabet, metanet ve dikkat, bunu temsil ve 
izhar ettikçe; daima kuvvete ve daima istikrara ve 
daima terakkiye doğru yürüyeceğiz. Bu vezaif üzerin
deki Büyük Millet Meclisinin Icdeücab istisna buyu
racağı vezaifi mütalaa ediyoruz. Arz ettim ki hıyaneti 
vataniye, benim burada teşrih ettiğim hıyaneti vata
niye cürmü, Devietin emniyeti dahiliye ve hariciyesiy
le askeri ve siyasi casusluk ve sui kasti siyasi ile mur-
.tabı.ttır. Derecei irtibatı, derecei ihtilâfı meçhulümüz-
dür. Bu meçhııliyct! tavzih edecek mahkemedir. Bi/im 
serdettiğimiz esbabı muc'be üzerine ve gösterdiğim 
lüzum üzerine İstiklâl Mahkemesinin gönderilmesine 
karar verilmiş ise, bizim gösterdiğimiz esbabı mucibe-
den bu üç madde gayri kabili tefriktir. Binaenaleyh 
(B) maddesi ( O ve (D) maddesi İstanbul İstiklâl Mah
kemesi için Heyeti Celileden evvelce vaki olan istirha-
mımızdı ve bu gün de istirhamımızdır. Bu olmadıkça 
İstiklâl mahkemesinin ifayı vazife etmesine imkân 
yoktur, 

Şimdi diğer noktaya geliyorum, mabat noktalara 
geliyorum. Bu Büyük Millet Meclisi İstanbul İstik'lâl 
mahkemesinden berveçhi ati vezaifi istisna etmiştir, 
diyeceğiz. İstiklâl Mahkemesi teşekkül ederken ve İs-
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tanbul'a giderken ve orada ifayı vazife'ederken daima I 
dikkatle naspı nazar ettiği bir nokta vardır. O nokta- I 
yi müsaade buyurunuz arz edeyim. Biz yeni bir hadi
se üzerine yeni bir kanun teklif ve ilân etmedik. Mev- I 
cut bir kanunu, mevcut bir kanunun tatbikini teklif j 
ettik ve Büyük Millet Meclisi mevcut bir karatmun I 
tatbikini emretti. Noktai nazar budur. Her hangi bir 
suretle şeklen veya mugalataya getirerek dahilde ve 
hariçte yeni bir kanun ilân etmişler; manzarasına dai- I 
ma mani olmaya çalıştım ve mani olacağım. Onun için 1 
usul ve merasimde bu noktaya dikkate mecburuz. Şim- j 
di her hangi bir nokta istisna buyurulursa, o halde di
yeceğiz ki, İstiklâl muhakimi kanunundan filan İstik- I 
lâl mahkemelerine verilmiş olan vezaiften filan mad
de mucibince verilen vezaifi İstiklâl mahkemesinden I 
istisna ediyor. Eğer benim teşrihatımı Heyeti Celile I 
lütfen nazarı dikkate a usa bir an için farzedelim - O 
halde istisna edilecek nıkat neler olmalıdır? Şimdi di
yeceğiz ki, daima nazari ve farazi olarak söylüyorum, 
Heyeti Ceüle nasıl verirse öyle olacaktır. Kimsenin 
müdahaleye hakkı yoktur. 

Şimdi eğer benim dava teşrih ettiğim tarzda kabul 
ve tasvib buyurulursa ilân edeceğimiz maddeler şun
lar olacaktır. 

Büyük Miller. Meclisi İstanbul'a gönderdiği İstiklâl 
Mahakiminin salâhiyet ve vazaifinden asker ailelerine I 
vaki olacak taarruz ve tecavüz maddesini istisna et- I 
mistir. İstanbul'da zaten az asker vardır. Seferberlik ı 
de yoktur. Bu kaydi ister kabul buyurunuz; ister ka- i 
bul buyurmayınız, ister istisna ediniz, fakat Büyük I 
Millet Meclisi tarafından memlekete karşı İstanbul'a 
İstiklâl mahkemesi gönderilmiş ve asker ailelerine ta-
aruz ve tecavüz mesailini istisna etmiş, bu, halka ve 
köylüye, herkese zayıf gösteren bir noktadır. Bunu I 
istisna ediniz diye teklif yapmam. Bunu hatıra ola- I 
ra'k arz ediyorum. 

Diğer (B) maddesine geliyorum. İstisna arasında 
seferberlikte tedariki vesaiti nakliye komisyonlarının 
suiistimalat ve mesayisi hakkında bilmem ne seferber
lik resmen ilga olunduğu için madde tabiatiyle vâri't 
değildir. Bunu Büyük Millet Meclisi istisna etmiştir 
veya ithal etmiştir demekle hakikatte hiç bir şey te
beddül etmiş olmayacaktır. İster kabul buyurunuz, is I 
ter istisna ediniz. I 

(D) maddesine geliyorum. Diyor ki ihtilasta bulu- I 
nan ve rüşvet alan bilumum memurini mülkiye ve I 
askeriyeyi ve bunlara her hangi sınıftan olursa olsun I 
ihtilas ve vesatet eyleyen.. Büyük Millet Meclisinin I 
istisna ettiği mevat arasına bunu da ilâve edeceğiz. I 
Muhterem arkadaşlarım, idarei DeVlete mülki veya as- | 

keri ika edilen hırsızlık, idarei devlette hırsızlık düş
manların azmanıdır ve belaların eşnaıdır. Bu kanaat
teyim. Bunu samimiyetle ve ciddiyetle kabul ve takip 
edeceğiz. Buyuracaksanız, ki bunun kanunları ve ayrı
ca maddeleri vardır, asla şundan bundan bahsetme
dim ve bugün de bahsetmiyorum. Mülkiye ve aske
ri memurinin rüşvet ve ihtilası için İstiklâl mahkeme
si gönderelim demedim. Fakat muvacehe! millette ve 
muvacehei âlemde, İstanbul'a bir İstiklâl mahkeme
si gönderilmiş ve bunun vezaifinden, memurinin rüş
vet ve ihtilası istisna edilmiş manzarası vermeği mu
vafık bulmadım, mahzurlu gördüm. İster kabul buyu
runuz, ister istisna ediniz. Hükümet bu maddenin is
tisnası teklifine mütecasir değildir. (Bravo sesleri) 
Meclisin itibarı noktai nazarından manevi olarak dü
şünürüm ki - müsaade buyurunuz, samimiyetle ve ke
mali ehemmiyetle söylerim ki, Meclis izam ettiği İs
tiklâl mahkemesini sert, seri ve âdil vezaifi ifa için 
gönderdi. Evet sert, seri ve âdil icraat için gönderdiği
miz İstiklâl mahkemesi vezaifinden vezaifi içerisin
den rüşvet alan, suiistimal eden mülki ve askeri me
murinin istisna ettiğini ilân etmesin. Karar ve salâhi
yet kendisinindir. Bu, bir hükümet meselesi değildir. 
Fakat bunu istisna ediniz diye asla teklif etemiyorum. 
Belki erbabı mucibemde de yok idi, bugün de yoktur. 
Fakat istisna meyanına bunu da ithal ediniz demeye 
cesaret edemedim. 

İkinci cihete-geliyorum. Nüfuzu memuriyetinden 
istifade ederek halka zulüm ve işkencede bulunan me
murini mülkiye ve askeriyeyi muhakeme etmek, aynı 
meseledir. Takriben ihtilasta bulunan memurini mül
kiye ve askeriye vaziyetinde bulunan adamlar idi. Bun
lar için maruzatta bulunduğum zaman istisna ediniz 
tarzında bir teklif yapmadım. Fakat kabul ederseniz 
minnettar ve müteşekkirim. Kanaatime mutabıktır. 
Hiç olmazsa bu esnada bir iki cürüm bulurlar ve şid
detle tecziye ederlerse bu itiyatta bulunan adamların, 
erbabı ceraimin zihinlerinde her hangi bir intibah tez-
yid edilir; kökleşir. Bu mesele bitti. 

(A) maddesi kaldı ki (bu da firar ve firara teşvik) 
ve sai reden ibarettir. İstanbul da hazari vaz'ulceyiş 
vardır. Artık firar meselesi ve saire bulunan, yani fi
rar meselesi ve firara teşvik meselesi mevzuu bahis ol
maz. Eğer hakikaten siyasi tertipler, siyasi suikastlar 
vasi mikyasta var ise ve mahkeme bunu çıkarırsa 
bunun şuraya buraya dal budak salması ihtimali var
dır. Hepinizin tecrübesi vardır. Hepiniz görrriüşsünüz
dür ki böyle kuvayı müsa'llaihaya el atmaya çalışma
dan hıyaneti vataniye ceraiminin tertibatı, harici ve 
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dahili tertibatı siyasiye olmaz. Binaenaleyh mahkeme 
yaparken ihtilatat görürse zaten belirecektir. Buna da 
karar verip vermemek elinizdedir, karar verip verme
mek takdirinize muhavveldir. 

Şimdi efendiler, geçen gün serdettiğim lüzum üze
rine Hükümetin serdettiği lüzum üzerine Meclisi Âli
ce tasdik olunmuştur. Geçen gün teşrih ettiğimiz es
babı mucibede ve bugün tasrih ettiğimiz esbabı mu-
cibede münderiçtir. Bu esbabı mucibede Hiyaneti 
Vatartiye Kanununun muhtevi olduğu ceraimi ve 
Devletin emniyeti hariciye ve dâhiliyesini ihlâi eden
ler hakkında kanunun birinci babının birinci ve ikin
ci fasıılllan ki, ceraimi ve sulkasti siyasî ceraimini is
tisnaya mütehammil değildir. Bizim serdettiğimiz es
babı mucibe ve mevzuubahis olan davayı tarzı teş
rihimiz bu üç vazifeyi muhtelit olarak huzurunuza 
arzetmiştik: 

Diğer maddeleri, diğer vazifeleri istisna etmekde, 
etmemekde yeddi ihtiyarınızdadur. Bendeniz ise istis
na etmekte herhangi bir fayda tasavvur etmem. Eğer 
tahdit namı altında istisna olan bu üç vazife (B, D, 
C) fıkrası ihtiılâl mahkemesine verilmiş ve mabaadı 
çıkarılmış olursa maksat hâsıl olur ve hükümetin 
noktai naazrında da maksat hâsıl olacaktır. 

Fakat diğerlerini istisna etmekte, tekrar nazarı 
dikkatin izi celbedi yorum ki, hiç bir fayda yoktur. 
Çünkü halkta ve köylüde, şurada, burada, «Büyük 
Millet Meclisinin yüksek itibarı noktai nazarından 
teklif edeceğim» büyük tesiri olur. Asker ailesine 
taarruzu şayanı ehemmiyet telakki etmemişler tar
zında olan telakkiyi şayanı ehemmiyet bulmam. Çün
kü İstanbul'da zaten asker ailesi yoktur ve taarruz 
yoktur. Fakat bihakkin şayanı ehemmiyet teı'akki et
memiştir diyerek Büyük Miıllet Meclisinin itibarına 
toz konduramam. Ben buna cesaret edemem. Maru
zatım bundan ibarettir. 

Biz serdolunan esbabı mucibe ile Devletin ilân 
ettiği kanunlardan birini tatbik etmeye karar verdik. 
Ya karar verdik, veya karar vermed'k. Eğer karar 
verdik ise karar verdik diyelim. Karar vermiş görü-
ne'im. Yoksa onu tatbikte imha! edemeyiz. Böyle bir 
vaziyeti kabuü edemeyiz. Böyle bir mesuliyeti deruh-> 
te edemeyiz ve böyle bir mesuliyeti kabul edemem. 
Teşrih ettim, esbabı mucibe dermeyan ettim. Kabul 
buyurunuz. Evvel emirde onun tatbikatı için Heyeti 
Celileden istirham ederim. Onun tatbikatına- imkân 
ve fırsat versin. Eğer bu imkân bahşediılmezse Heye
ti Ce&flenıın beklediği gaye hâsıl olmamış olur. 

Halbuki o gayenin hâsıl olması daima bizim tah
tı mesuliyetimizdedir. Serdettiğimiz esbabı mucibe 

üzerine ilk tezahüratta verdiğiniz kararın ilk tezahü
ratta memleket için kuvvet ve memleket için salâbet 
ifade eden netayici arzetmiştim. Kaviyyen eminim 
ki, vereceğiniz kararlar memleket için daima kuvvet 
ve salâbet ve Cumhuriyetçin hariçteki müdafaası ve 
dahile ve harice emniyet ve binaenaleyh netayici hay-
riye temin edecektir. 

REİS — Şaikir Bey müşterek encümen namına 
maıuzatta bulunacaktır. 

SAKİR BEY (Müşterek Encümen Reisi) (Çaial-
ca) — Efendim, Müşterek encümen namına huzuru 
âlinize arzetmiş olduğumuz mazbatanın ne gibi nıka-
tı nazar dahilinde tanzim edildiğini arzetmek üzere 
kürsüye geliyorum. 

Malûmu âiinizdir ki, 8 Kânunuevvel celsei hafi
yesinde Hükümet namına Başvekil Paşa Hazretleri 
tarafından istanbul'a bir İstiklâl mahkemesi gönde
rilmesi lüzumuna dair Heyeti Celileye teklifte bulu
nulmuştur ve Heyeti Celile Paşa Hazretlerin'in böyle 
bir istiklâl mahkemesinin İstanbul'a gönderilmesi lü
zumuna dair mütalaatını dinledikten sonra onları na
zarı dikkate alarak, İstanbul vilâyeti ve hududu da
hilinde ifayı vazife etmek üzere bir İstiklâl mahke
mesi intihap ve oraya izam etmiştir. 

Aynı celsenin sonlarına doğru Karahisarı Şarkî 
Mebusu muhteremi Ali Sürürü Efendi hazretleri ta
rafından İstiklâli mahakim kanununun dördüncü mad
desine tevfikan İstanbul'a gönderilecek olan İstiklâl 
mahkemesinin ne gibi vezaifle mükellef olması lâzım 
geleceğinin tespit hakkında bir teklifte bulunulmuştu 
ve bu teklifin nazarı dikkate alınacağı makamı Riya
setten ifade buyurulmuştur. Ali Surun Efendi haz
retlerimin teklifini teyiden biliahire Erzincan Mebusu 
muhteremi Sabit Bey tarafından Heyeti Celitfeye tak
dim olunan takrirde aynı noktai nazar ileri sürülerek 
İstanbul'a gönderilmiş olan İstiklâl mahkemesinin hu-
dud ve vazaifinin tespit edilmesi lâzım geleceği ve 
bunun da Müşterek encümene, yani Dahiliye ve Ad
liye encümenlerine havalesi icabedeceği dermeyan 
edildi. 

Heyeti Celile de teklifi veçhile Müşterek encüme
ne takriri tetkik ettirerek bu hususta bir karar vere
bilmek için başlıca iki esasa istinat etmiştir. Bu esas
lardan birisi istiklâl mahakimi kianunu; ikincisi, Hü
kümet namına Başvekil İsmet Paşa hazretleri tara
fından dermeyan buyuruian esbabı teşkildir. İstiklâl 
mahakimi kanunu, malûmu âlileri olduğu veçhile dör
düncü maddesinde Meclisi Âli lüzum gördüğü İstik
lâl mahkemeleri için üçüncü maddede muharrer va-
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zaiften bir kısmının istisnası mümkün olduğu, yedin
ci maddesinde de İstiklâl mahkemeleri heyetleri her 
altı ayda bir intihap olunarak bu müddetin hitamın
dan ev ve! Heyet tamamen veya kısmen Meclis kara-
i'iyle tebdil edileceği gibi, esbabı tesisin zevaliyle faa
liyeti dahi tatil olunur deniyor. 

Bu da sarahatan gösteriyor ki; herhangi bir İs
tiklâl mahkemesinin bir yere gönderilmesi fevkalâde 
bir sebebi teşkile müstenittir. Encümeniniz bir taraf
tan İstiklâl mahakimi kanununun bu ruh ve mefhu
munu nazarı dikkate aldığı gibi, diğer taraftan da 
İsmet Paşa Hazretlerinin aynı celsei hafiyede irat 
buyurdukları esbabı da mütalaa etti. Bu esbabı mü
saade bryurursanız celsei hafiye zabıtından aynen 
tek rai' edeyim. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Ya baştan aşağı 
okumalı veya hiç okumamalı. 

SAKİR BEY (Devamla) — Bu cihet hakkında 
karar vermek tabii Heyeti CeAiılenin hakkıdır. Bende
niz yalnız müşterek encümenin istinat e'.t'ği n-katı 
burada arzetmekle mükeMefirn. (Devam sesleri) Mek
tupların neşri hususundan bahsedildikten sonra İs
met Paşa Hazretleri buyurdular ki : «Neşrolunan 
mektupların mahiyetine baktık, ariz ve âınik tetkik 
ettik, elimizdeki kanunlara göre neşriyat sarahatan 
hiyaneti vataniye ceraimlndendir. 

Kanunu okuyacağım : 15 Nisan 1339 Uırihl: Ka
nunu, Hiyaneti Vataniye Kanununun birinci madde
sinin. tadili hakkındaki kanun: - Kanunun aynen tek
rarına hacet elrr.asn gerek, orayı geçiyorum - bu 
mektubu neşriyatta bulunmak cürrr.ü vardır iti. ifa-
desindeki ıtlaka binaen bu mektup ile sarahaten Hi
yaneti Vataniye tebarüz etmektedir;:' denilmiştir. Müş
terek encümenin beyanatın gerek bu kısmiyle ve ge
rek İsmet Paşa Hazretlerinin umumî ifadelerinin is
tinat ettiği veçhile İstanbul'da vücudundan bahis bu
yurdukları bazı tezahüratın Hiyaneti Vataniye Kanu
nu mefhumuna dahil bir mahiyette olabileceğini na
zarı dikkate alarak fevkelâde bir hal karş:smda mü
racaatı tecviz edilen böyle bir tedbiri fevkalâden :n 
ancak zaruret hududuna maksur ve münhasır kalma
sı lâzım geleceğini esas olaralk kabul ve te'akl:' etti 
ve huzuru âlinize takdim ettiği mazbatasında arzet-
tiği veçhile (B) fıkrasının matufünaleyhi olan Hiya
neti Vataniye Kanununu kâfi addetti. 

Şimdiye kadar kürsüyü işgal buyuran muhterem 
mebus beyefendilerin mütalaatına nazaran hasr hu
susu bazı tenkidata maruz kalmaktadır. Bu cihet hak
kında da bir kaç sözle Müşterek encümenin nukatı 

nazarına tercüman olmak istiyorum. Malûmu âlileri 
olduğu veçhile İstiklâl mahakimi kanununun üçüncü 
maddesi yedi fıkraya ayrılmıştır. Bu yedi fıikradan 
birincisi firariler hakkındadır. Encümen ahvali ivazı-
jada böyle bir firari meselesi olmadığını ve Hükü
metçe de derpiş edilmediğini bildiği için bittabi bu
nu nazari dikkate almadı. 

ikincisi (B) fıkrası geliyor. (B) fıkrasının ihtiva 
ettiği mevat Hiyaneti Vataniye Kanununun muhtevi 
olduğu ceraime dairdir ve kabul edilmiştir. (C) fık
rası Devletin emniyeti dahiliye ve hariciyesini ihlal 
edenler hakkında Ceza Kanununun birinci babının 
birinci ve ikinci faslmdaki ceraimi ihtiva eder. Ceza 
Kanununun birinci ve ikinci fas:Harı - ki mevzuu ba
his oluyor - bunlar on dokuz maddedir. Bu on dokuz 
maddeden birisi mülga olduğu için on sekiz kalıyor. 
Bu on sekiz madde arasında bir çokları mütalaa bu-
yurulursa görülecektir ki askerî ceraim mahiyetinde
dir. 

Yan; müsellahan Devlete karşı ' hareket edenler 
veya Hükümete karşı silâh kullananlar ve herhangi 
şehir veya kalenin ve sefinei barbiyenin veya esliha 
ve mühimmatın düşmana teslimine vasıta olanlar 
bir Devleti ecnebiyeyi Türkiye aleyhinde harbe teş
vik edenler, buna alet olanlar, bir devleti ecnebiyeye 
iltica ederek o devletin Türkiye aleyhinde harbe gir
mesine sebebiyet verenler; emniyeti dah'üyeye taa;l-
hk eden nokia'arında da «Zatı Hazreti Pad:şahi hak
kında suikastta bulunanlar, em bi ya yi izanı hakkında 
fesahati lisaniyede bulunanlar. ecnebi hükümdaran 
ha'kkmda... (Gürültüler). (Padişah yok sesleri), (Ka
nunu ckuyor ses'eri), (Devam sesleri). Müsaade bu
yurunuz da kanunu aynen okuyayım. Birinci babın 
b'rinci faslını okuyorum efendim. 

Madde 48. — Tebayi Devleti Aliyeden her kim 
olursa olsun saltanatı seniyenin düşmanlariyie bera
ber olarak aleyhine silâh tutarsa idam olunur. 

Madde 49. — Tebayi Devlet Aliyeden her kim 
düveli ecnebiyeyi Devleti Osmaniye aleyhinde icrayı 
harekâtı hasmanaye veya harp ve kitale tahrik ve 
teşvik eylemek veyahut Devleti Aliye aleyhinde icra
yı harekâtı hasmane ve muharebe eylemlerinin sebep 
ve tarikini anlara istihsal edivermek zımnında Dü
veli ecnebiye veyahut anların memurları ile icrayı 
muhabere ve fesada tasaddi eder ise bu makule efali 
fesadı*yesi gerek harekâtı hasmane vukuunu münteç 
olsun ve gerek olmasın kezalik idam olunur. (Gürül
tüler.) 
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Efendiler, her mebusu muhterem tabii kanaatine 
maliktir. Bendeniz burada yalnız ibarei kanuniyeyi 
aynen okuyorum. 

Madde 50. — Tebayi Devleti Aliyeden her kim 
Devleti Aliye düşmanlarının Memaliki Mahrusaya 
duhullerini teshil veya saltanatı seniyenin bir şehir 
ve kale ve meva'kii müstahkeme ve liman ve ambar 
ve tersane ve cephane ve levazımı harbiyeye mahsus 
olan imalâthane ve fabrikalarını ve harp sefinelerini 
ve Devleti Aliyenin zabıtan ve efradı askeriyesini 
düşmana' teslim eder veya teslime sebep olur veya
hut bunları ve köprü ve demiryollarını düşmanın fai-
desi için tahribeder veya istimal olunamayacak bir 
hale götürür veya asker ve akça ve silâh ve mühim
mat itasiyle düşmana iane eder. (Yeter, kâfi sesleri.) 

Müsaade buyurursanız hepsini okuyayım. Tensibi 
âlinize tabidir. Bendeniz tabii vakti âlilerini israf et
mek istemiyorum. Yalnız arzuyu âlilerinize tebeiyetle 
encümeninin bu noktada neye istinat ettiğini burada 
izah etmekle mükellefim. Binaenaleyh müsaade buyu
runuz okumakta devam edeyim. 

Madde 51. — Eğer bir düşman devletin tebeasiy-
le icra olunan muhaberat yukarıki maddede beyan 
olunan cinayetleri mutazammın olmayıp fakat cani
bi düşmana Devleti Aliyenin veyahut müttefiklerinin 
ahvali askeriye ve mülkiyesi hakkında mazarratı ola
cak bazı malûmat verilmiş olmasını netice verir ise 
o makule muhabere eden kimse derecei töhmetine 
göre muvakkaten kalebent kılınır ve eğer o misillu 
malûmat vermekte casusluk fili, yânî Devleti Aliye
nin tedalbiri harbiyesini düşmana bildirmek garazı 
tebeyyün ederse buna mütecasir olan şahıs derecei 
cinayetine göre muva'kkatan küreğe konulur ve bu 
hareket ordularda vukubulduğu halde şahsı müttehi-
mnı kavanini harbiyeye tatbikan idamı dahi caiz olur 
ve zabitan ve efradı askeriyeyi düşman tarafına ka
çıranlara yahut Devleti âliye asakirini düşman ta
rafına geçmek için iğfal edenler müebbeden küre
ğe konulur. 

Madde 52, — Memurin ve hademei devlet saire-
den her kim Devleti aliyenin umuru hühimmei po
litikasına dair bir mükâlemei hafiyesi..; 

YUSUF A K ^ J R A BEY (istanbul) — Burada 
aleniyesi var. 

SAKİR BEY (Devamla) — Ve mektum ve hafi 
bir hareketi askeriye tasmimi serairine hasbelmemu-
riye veya resmen vakıf olup da anı, Devletçe memur 
ve mezun olmadığı halde ecnebi veyahut düşmana bir 
devlet memurlarına doğrudan doğruya bilvasıta ifşa 
eder ise idam olunur. 

I Madde 53. — Memurini Devleti Aliyeden her kim 
I Devleti Aliyeye müteallik olan istih'kâmatın ve ter-
J sane limanlarının memuriyeti hasebiyle kendisine mah-
I susen tevdi olunmuş olan resim ve haritalarını ve 
I harekâtı harbiye ve tertibatı askeriyeye ve kıla ve 
I istihkâmata dair planları veyahut anlardan fakat bi-
I rini düşmana veyahut düşman adamlarına verir ise 
I üç seneden on beş seneye kadar küreğe konulur. Ve 
I eğer o misillu resim ve haritaları Devletçe mezuni-
I yeti olmayarak bir dost veya bitaraf devletin adam-
I larına verir ise bir seneden üç seneye kadar haps-
I olunur. 

I Madde 54. — Tebayi Hazreti Şahaneden her kim 
I düşman tarafından keşf ve tahkiki ahval zımnında 
J gönderilmiş olan casusları, casus olduklarını bilerek 
I ketm ve ihfa eder ise veyahut ketm ve ihfa ettirir ise 
I müebbet küreğe konulur. (Kanun vardır, biliyoruz 
I sesleri.) 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim, benim 
t önümde kanun vardır. Arkadaşların da önünde var-
I dır. Bendeniz zannediyorum ki her maddei kanuni-
I yeyi okurken onlar hakkında encümenin kabul et-
I memes'indeki esbabı muci'beyi söyleyeceklerdir. Hal-
I büki okuyup geçiyor. Ben bir şey anlamadım. Her 
} maddei kanuniyeyi okudukça esbabı mucibe arz et-
I sin. 

I SAKİR BEY (Devamla) — Efendim, istitraten de 
I arz ettiğim veçhile, (C) fıkrası. Müşterek encümenin 
I ne için İstiklâl mahkimi hudut ve vazaifi dahilinde 
I görmediğini hulasaten arz ettim. Bu hulâsada de-
I diğim veçhile, okuduğum şu mevaddan da anlaşı-
I lir ki İstiklâl mahkemesiinin İstanbul'da teşkilini ve 
I faaliyeti icabettiren esbap arasında bu okuduğumuz 
I mevaddı görmedim. Heyeti Celilelerinizin arzusu üze-
I rine bu maddeleri okuyorum. Vakıa israfı zamanı 
I müeddidir, Tensip buyurur iseniz her arkadaşımızı 
I kanunu cezayı tetkik eder ve kararını ona göre ve-
I rebilir.; Teman buna göre karar vermek mecburiyeti 
I yoktur. Bendeniz Müşterek encümenin mütalaatını 
I arz ediyorum. 

I (D) fıkrasına gelince; (D) fıkrasında mevzubahis 
I olan askeri ve siyasi casusluk ve suikastı siyasi ve 
I asker ailelerine taarruz ve tecavüz ceraimidir. Şimdi 
I okuduğum mevaddan da Heyeti Celile kanaat buyur-
I muştur ki esasen askeri ve siyasi casusluk, askeri ve 
I siyasi suikast bu kanunun ahkâmında dahildir. Yani 
I bu fıkrayı esasen ithal etmek icabetmezdi. (C) fıkra-
I sı da dahil olduğu halde bile..: 

345 — 
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Fakat bir suikast mevzubahis olduğu zamanda 
Cumhuriyetin hayatına ve Devletin bünyei esasisine ait 
olmak üzere Başvekil Paşa Hazretleri tarafından tas
rih olunan şekle irca edilmiş olur. Suikast mevcut ise 
o da hiyaneti vataniye ceraimine dahildir. Onun mef-
humundadır. Bu noktai nazardandır ki (D) fıkrasını 
dahi ithale Müşterek encümen lüzum görmemiştir. 

(H) fıkrasına gelince; gerek (H) gerek (s) fıkra
larının esasen buna dahil olacağına dair Heyeti Ce-
lilede bir temayül olduğuna da şahit değilim. Bun
lar hep bugünkü hadise ile katiyen münasebattar ol
mayan mesaili ihtiva eder. Müşterek encümen bütün 
bu fıkraları nazarı dikkate alarak bunların arasın
da müstesna bir hadiseyi Hiyaneti Vataniye noktai 
nazarından tetkik etmek ve onu Meclisin vaziyetiyle 
doğrudan doğruya icabederse şiddetli bir surette tec
ziye etmek için İstanbula göndermeğe lüzum gördü
ğü İstiklâl mahkemesi için biz bu vazifeyi kâfi gör
dük. Bilirsiniz ki, efendiler, toplanan encümen kendi
liğinden bir karar ittihaz edemezdi. O, kendisine 
gösterilen esasata istinat ederek tespit ile mükellefti. 
O tespit etti. Tespit ettiğimiz şekil bundan ibarettir. 
Ancak, kendi noktai nazarını mazbatastnda arz et
miştir. Bunun kabulünü Heyeti Celileden istirham ede
rim. Söyleyeceğim budur efendim. 

BİR SES — Encümenin. Hükümetin yeni izahatı 
karşısında efkârı nedir? 

SAKİR BEY (Devamla) — Vermiş olduğum iza
hat, kürsüde derıneyan olunan mütalaat ve efkâra 
cevaptır zannederim. Gerek mebusini muhtereme ta
rafından. gerek Hükümet tarafından dermeyan olu
nan efkârın hepsine cevaptır. 

EKREM BEY (Rize) — Müsaade buyurursanız, 
bir sual soracağım. Encümen. Hükümeti çağırıp da... 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Buyuruyorsu
nuz ki, İstanbula İstiklâl mahkemesinin gönderilme
sini icabettiren hali ahvali fevkalâdedir. İstiklâl ma-
hakimi de ahvali fevkalâde için teşkil olunur ve En
cümeni âliniz bu noktayı düşünerek zaruretleri hu
duduna hasretmiştir. Böyle buyuruluyor. Vakıa «za
ruretler kendi miktariyle tayin olunur.» diye bir kai-
dei hukukiye vardır. Fakat zarureti, vüsati, şümulü 
ve nisbeti encümeni âlinizce muayyen midir? Mü
saade buyurun, ikinci bir sualim de vardır. Hiyaneti 
vataniye tabiri umumi ve şâmil bir tabir, bir mef
humdur ve İsmet Paşa Hazretleri ise «Dahilin hariç
te bir ihtilâttı. fesadı mahsustur.» şeklinde ifade bu
yurmuşlardı. Şu haie nazaran bunu birinci maddeye 
hasrettiğimiz takdirde, yarın mahkeme tarafından vu-
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kubulacak bir tahkikatta herhangi bir şahsın hariç
te ihtilâtını tespit eder bir vesika zuhur ederse mah
kemenin vaziyeti ne olacaktır? Ve bunlar memleketin 
emniyeti hariciye ve dahiliyesine taalluk etmez de 
nedir? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Sual bitti mi efendim? 
Efendim, mebusu muhteremin dermeyan ettiği su

al iki ciheti ihtiva ediyor. Sualin birisinde deniyor ki, 
«zaruretleri müşterek encümen miktariyle tahdit et
mek kaidesi asliyesine tabi olmuştur. Fakat bu zaru
rette hudud vüsati nedir? Tabii bunu doğrudan doğ
ruya ölçecek elde bir mikyas yok idi. Bu encümeni 
terkip ve teşkil eden azayı muhteremenin bir kanaati 
şeklinde tecelli etmiştir ve o kanaatte zarureti o 
şekilde tespit etmiş ve Heyeti Celileye arz etmiştir. 

İkinci cihete gelince; yine mebusu muhterem so
ruyorlar ki. Başvekil Paşa Hazretleri hariçten de ba
zı müşariklerin zimelhal olduğundan bahsettiler. Bun
lar acaba emniyeti hariciyeyi ihlâl eden ceraimden 
neden madud olmuyor? 

KÂZİM VEHBİ BEY (Ergani) — Hariçle ihtilât 
devam ediyor. 

SAKİR BEY (Devamla) — Efendim, Hiyaneti 
Vataniye Kanununtın ecnebilere tatbik edilmeyece
ğine dair hiç bir noktai nazar yoktur. Eğer ecnebi 
de Hiyaneti vataniye cürmünde bir Türk ile müşte
rek ise. onun hakkında da Hiyaneti Vataniye Ka
nunu tatbik olunur. Hariçten bazı müşariklerin mev
cut olması, emniyeti hariciyeyi muhil olmasını ica-
bettirmez. Emniyeti hariciyeyi muhil ceraim hakkın
da bir az evvel Heyeti C clıleyi tasdi ettiğim vakit-
kanunun maddelerini okudum. Gördünüz ki, «emniyeti 
dahiliyenin ihlali» diye okuduğum ceraim. hariçten va
ki olduğu farz edilecek böyle bir cürüm şeklinde de
ğildir. Zannederim bu cevaplarım kâfidir. 

EKREM BEY (Rize) — Encümen Hükümeti da
vet edip dinlemiş midir? 

SAKİR BEY (Devamla) — Efendim. Müşterek 
encümen kanunun mevaddı arasında bir intihap ya
pacağı ve İsmet Paşa Hazretlerinin beyanatı elde 
olduğu için Hükümeti davet etmemiştir. 

İSMET PAŞA HAZRETLERİ (Başvekil) (Malat
ya) — Tabii gayri kâfidir. Benim beyanatımı benim 
ağzımdan işitmek kâfi midir? Nitekim bugün de be
yanatımdan üç satır aldınız. Fakat davanın teşrihi
ni lütfen geçen zabıttan baştan aşağı okuyunuz. 

SAKİR BEY (Devamla) — Başüstüne efendim. 
Eğer Heyeti Celile karar verirse baştiistüne. 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bozok) — Okumaya 
hacet yoktur biliyoruz. (Müzakere kâfidir sesleri.) 
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REİS — Kifayeti müzakere takriri yoktun 
REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler bu mektup 

gazetelerde neşredildi. Asıl mesele emniyeti dahiliye 
ve hariciyeyi düşündüler. Maksat Hükümette, dahilde 
bir ihtilâl çıkmaksızın önünü almak ve ihtilâl çıkaca
ğı mülâhazasına binen İstiklâl mahkemesinin lüzumu
na kani olmuştur. O suretle teklifi kanuni yapmıştır. 
Heyeti Aliyeniz de İstiklâl mahkemesini intihap et
miş ve göndermiştir. Hiyaneti vataniye şeylerine bak
sın da diğerlerine bakmasın. Beyefendiler, ihtilâl zaten 
hiyaneti vataniyeden mütevellit bir meseledir. «As
lına baksın da, ferine bakmasın» (Bravo sesleri.) Bun
dan dolayıdır ki, asıl neşriyattan maksat ihtilâl çı
karmak içindir. Eğer ihtilâl çıkmayacağına kanaati
niz varsa İstiklâl mahkemesine lüzum yoktur. İste
diği kadar neşretsin. Çünkü kâğıt üzerinde neşretmek 
haizi ehemmiyet değildir. Bundan dolayı (C) fıkra
sını da. (D) fıkrasını da niyet etmesi lâzımdır, ve el
zemdir. (Bravo sesleri.) Bendenizin maruzatım bu ka
dardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Arkadaşlar, 
evvel emirde bir zatı muhteremin ortaya koyduğu bir 
fikre işaret edeceğim. O da Hiyaneti Vataniye Kanu
nunun, 15 Nisan 1339 tarihli Hiyaneti Vataniye Ka
nunu hükmünün gayet kati olduğu ve yalnız ve yal
nız idam mahiyetini tazammıın eltiği ve bu madde 
kabul dilecek olursa mahkûmlarin yalnız idam olu
nabilecekleri, başka bir ceza ile tecziye olunamıya-
eakları ve binaenaleyh bu hususta hikmeti cezaiye 
noktai nazarından vücudu lâzım olan hü'kkâmın hakkı 
takdirindeki vüsat kaıdeı hukukiyenin muhtel 
olacağı hakkında serdedilen fikirdir. Efendiler, işit-
ğum mütalâa, bu itirazatı serdedilmiş olan şu noktai 
nazarından kıymetini ölçmek mutadım olduğu için 
bu itirazda, bu noktai nazardan demin serdetmiş oldu
ğum mütalaa, bu itirazatı serdedilmiş olan şu noktai 
nazarı teammül ve tamik ettim. Faikat efendiler, bu 
noktai nazarın varit olmadığını isbat edeceğim. 

Efendiler, evvelbievvel Hıyaneti Vataniye kanu
nunun, 29 Nisan 1339 tarihli Hiyaneti Vataniye Ka
nununun ikinci maddesini okuyacağım: «Bilfiil hi
yaneti vataniyede bulunanlar şaiben idam olunurlar. 
Fer'an zimethal olanlarla müteşebbisleri kanunu ce
zanın 45 ve 46 ncı maddesi mucibince tecziye olu
nurlar.» Efendiler, şimdi Kanunu Cezanın 45 ve 46 
ncı ve bilhassa bendenizce en mühim olan 47 nci 
maddesi ve ilk Hiyaneti Vataniye kanununun ikinci 
maddesi, yalnız fer'an zimethal ve müteşebbis olan
lar hakkında bir hükmü tahsisiye tazammıın eimiyor. 

Fakat herhangi bir mahkemenin riayet edeceği dc-
satir, esasatı umumiyei cezaiyedir. Esasatı umumıyei 
cezaiye ise; Türkiye mahakimince, İstiklâl mahakimi 
de dahil olduğu halde, bilumum mahakimce riayet 
olunacaktır. Kanunu Cezamızın 47 nci maddesine ka
dar mevcut bilumum mevat ahkâmı esasiyemlzden 
olan Kanunu Esasinin hu'kuku amme faslında mu
harrerdir. Asıl bu hususta serdettiğim... (Kısa kes 
sesleri) Efendim bu hukuk işidir. Efendiler 47 nci 
madde faili asliler hakkındadır. Diyor ki; (Bir cü
rümde tahfifi cezayı mucip esbabı takdiriyle mevcut 
olduğu halde idam cezası müebbet küreğe veya 15 se
neden akal olmamak üzere müebbet kürek, muvak
kat küreğe ve beş seneden akal olmamak üzere müeb
bet kalebentlik, muvakkat kalebentliğe tahvil olunur) 
diyor. Binaenaleyh Hiyaneti Vataniye kanununun 
faili asliler hakkında hiçbir hüküm tahfifini tazam-
mun etmiyorsa da. 47 nci maddei cezaiye İstiklâl 
mahkemesince kabili tatbi'k olduğundan bu itibarla 
ve bu noktai nazara göre faili asliler hakkında Ka
nunu Cezamızda madde vardır ve sarihtir. Binaenaleyh 
faili aslilerin ef'alinde esbabı muhaffefe bulunursa 
Kanunu Cezanın 47 nci maddesi tatbik olunur. Bi
naenaleyh bu noktai nazardan demin arzeLtiğim iti
raz doğrudur. Siz (B) fıkrasına karar verecek olur
sanız; heyeti mahkemeyi, maznunlar ve müttehimler 
haikkında. şedit olmaya sevkedersimz. diye dermeyan 
edilen noktai nazar kıymeti hukukiye ve ilmiyeyi ha:u. 
değildir. (Doğru sesleri) 

Efendiler, ikinci noktaya geleceğim; ikinci nokta 
kanaati âcizanemce gayet mühim bir keyfiyettir. 
Efendiler İsmet Paşa Hazretleri beyanatlarında İs
tiklâl mahalarni kanunundan bahis buyurdular. Efen
diler, Kanunu Esasinin bir iki maddesi vardır ki, bi
zim Kanunu Esasimizde değil, bütün dünya kanunu 
esasilerinde aynen muharrerdir ve hukuk tabiiyei 
beşeriye meyanına dahil olarak bütün hukuk dersane-
lerinde tedris olunduğu gibi medeniyeti haziranın, va
ziyetti haziranın, muasır hukukun, fırka programında 
kabul ettiğimiz muasır hukuk... 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Heyeti 
Celilece malûmdur, ders vermeyiniz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) itendim. 
söylem i yel i m mi? 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Söyleyin 
efendim, fakat ders vermeyin. (Devam sesleri). (Gü
rültüler) 
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FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — İstiklâl 
Mahakimi kanunu bu jki esasa bir istisnadır, evvelâ 
şu ikj esası okuyacağım. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz.) — Hukuk dersi almıyo
ruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Hukuk 
dersi almıyorsunuz, kavaidi hukuk böyledir. (Hande
ler) Vallahi sükûneti mi muhafaza edeceğime emin 
olun. Lütfi Fikri Beyden de bahsetmiyeceğim. 

Usulü Muhakemat kanunu hükmünce hiç kimse 
kanunen mensup olduğu mahkemeden başka bir 
mahkemeye gitmeye icbar olunamaz. Kanunu Esa
sinin nıahakim faslında, her ne nam ile olursa olsun 
bazı mevaddı mahsusayı rüyet ve hükmetmek için 
mahakimi muayyene haricinde fevkalâde bir mahke
me veya hüküm vermek salâhiyetini haiz komisyon 
teşkiil caiz değildir. Efendiler İstiklâl Mahakimi ka
nunu şu iki kaidei asliyeyi tahdit etmekledir. 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bozok) — Bunu mah
keme giderken söyleye idiniz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bu kava-
nini devletten madut bulunduğundan cümlemizce 
riayet olunur. Fakat bu bir kanunu istisnaidir. Bi
naenaleyh bütün faaliyetimiz; memleketin masuni
yeti hukuk iyesini ve mümkün olduğu kadar bu kanun
ların hududunu kasretmeye matuftur. Bu kanunu ne 
dereceye kadar kasredersek ve tatbikatta az kılarsak 
memleketin muhtaç olduğu mevzuatı hukukiyeyi o 
derece temin ve tarsin etmiş oluruz. Binaenaleyh her
kesin sözü zaptolunuyor, kaydolunuyor. İstikbâl va
sidir, ben gencim fazla düşünmeye, fazla vicdanıma 
tebeiyyel etmeye mecburum. Yarın bu sözleri benden 
sorarlar. (Alkışlar) 

SAİP BEY (Kozan) — Ben gencim demek ne de
mektir, sözünü geri alsın, biz düşünmüyor muyuz, 
bizden fazla mı düşünürsün? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Hayır, ben 
kendim için söylüyorum. Şahsınıza bir şey söyledim-
se geri alıyorum. 

TUN ALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Fakat 
evlat, pek ihtiramkâr olduğunu da itiraf ediyorsun. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bende-
nizce, üssülesas; şu yeni idarenin, demokrasi idare
nin, hâkimiyeti milliye idaresinin takibedeceği kava-
niııde mümkün olduğu kadar hukuku esasiye kanu
numuzun, Usulü Muhakematı Cezaiye kanununun ef
rada bahşettiği hukukun ve hürriyatın mazharı ria
yet olmasıdır. Efendiler memleketin bir usulü cezai- , 
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ye kanunu vardır, Mahkemei Temyiz vardır, iadei 
muhakeme vardır, dava vekili tutmak vardır. Bun
larla efrada bahşettiği bir çok hukuk vardır. Eğer 
biz emniyeti dahiliye ve hariciye faslı dahilinde bu
lunan yüzlerce cezayı bunun dairei şümulüne ithal 
edersek o zaman usulü muhakematı cezaiyeyi refetmiş 
oluruz. Efendiler Mahkemei Temyiz vardır. Biz hak
kı temyizi ref eden kanunu emniyeti dahiliye ve hari
ciye faslının bütün mevaddına tatbik edecek olursak 
o zaman şunu Cihana ilân edeceğiz ki, bu memleke
tin.... 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Efendim bu sözle
riyle birinci Büyük Millet Meclisinin Heyeti Umumi-. 
yesini idama mahkûm ediyor. 

" NECATİ BEY (İzmir) — Nereye gidiyorsunuz 
efendiler? 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Böyle kavaidi hu
kukiye yoktur efendiler. 

YUSUF BEY (İstanbul) — Yeni mektepten çıkan
lara söyie. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Sükûtu
nuzu muhafaza ediniz, nazariyatı hukukiye kavaitten 
çtkar. (Gürültüler) Efendiler, cebimden arkadaşlarım
dan birinin aldığı Tanın Gazetesinde gördüğüm... 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Memleketin, mil
letin heyeti umumiyesi mevzuu bahistir efendi, bir 
şahsın değil. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — O kâfidir 
bana. Memleketin hepimizin sesini dinleyecek. Kim 
hakkı söyliyecektir, takdir edecektir, anlayacaktır, kâ
fidir o. Binaenaleyh efendiler, bendenizin fikrimce 
(B) fıkrasına hasredilmek esasen doğrudur. Arkadaşı
mın birinin aldığı Tanin Gazetesinde vesair gazeteler
de gördüm ki müddei umumî olan arkadaşlarımızın 
dahi istirhamnamesinde dahi Hiyaneti Vataniye Ka
nununun birinci maddesine istinat edilerek mahkûmi
yete gidilecektir. Demek ki bundan ne kadar korku
lur? 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — İkinci ve üçüncü 
maddelere göre daha mahkûm edilecek adamlar var. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Adam sen 
de efendiler. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Lütfi Fikri vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Diğer bir 
nokta daha vardır. 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Sorunuz kimdir daha 
idam edilecekler? 
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FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Söyl'iyecek., 
söytiyeceğiz efendim. Müsaade buyurunuz, burası 
Mlillet Meclisidir, söz söyleyeceğim. 

REİS — Müsaade buyurun, kimseye söz verme
dim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendiler 
diyorlar ki, düşmanla teşriki mesai mahiyetinde bir 
fiilin karşısına rast gelirsek bu fiilin karşısında ne ya
pacağız? Efendiler böyle bir mütalaayı işittiğime hay
ret ediyorum. Hiyaneti Vataniye kanununun birinci 
maddesinde bu mefhum dahil değil midir? Düşmanla 
teşriki mesaiden bir kimseyi Hiyaneti Vataniye ka
nununun birinci maddesiyle mahkûm edemiyeceğim'izi 
söyliyen hukukş'inâs karşıma çıksın. Efendiler düş
manla hareket eden, taklibi hükümet mahiyetimde 
düşmanla tevhidi mesai eden her fert Hiyaneti Va
taniye Kanununun (B) fıkrasiyle mahkûm edilebilir. 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bozok) — O tefsir
dir, tefsir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Hiç tefsir 
değildir, sarahati katıadır. 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bozok) — Maddeyi 
aynen okudu. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Aksini 
dermeyan edecek bir hukükşinas ahkâm ve hukuku 
tatbikatı kanuniyeden istihraç edecek, dermeyan ede
cek bir fert çıksın söylesin. Efendiler, Hiyaneti Va
taniye kanununun maddesi mucibince herhangi bir 
suretle düşmanla teşriki mesai eylediği takdirde 
mahkûm olabilir ve bunun aksini... 

BİR SES — Ya casusluk yaparsa. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Casus
lukla mahkûm edilebilir. Hiyaneti vataniye cürmün-
den olan da mahkûm edilebilir. Müsaade buyurun 
efendiler, Hiyaneti Vataniye kanununun şümulüne 
dahil olan ve mahiyeti siyasiyeyi tazammun eden ca
susluğa İstiklâl mahkemesi bakabilir. Fakat alelitialk 
casusluk fiili kavanini askeriyeye tevfikan mahiyeti 
askeriyede bir cürüm olduğu için casusluk faslına 
ancaik belinde kılına olan adamlar hüküm verebilir. 
Casusluk ceraimi askeriyedendir. 

RAĞIP BEY (Kütahya) — Hukuku esasiyeden 
midir? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Casushft 
fikri Hiyaneti Vataniye kanununun şümulüne dahil 
olanları Hiyaneti Vataniye kanununun fıkrası muci
bine© kalbi li temyizdir. Fa'kat tekrar arzediyorum ki, 
eğer bu fasıl sırf münhasıran malûmatı askeriye al-
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malk, meselâ Çatalca istihkâmlarının planlarını almak 
gibi sırf ve münhasıran bir askerî iş ise, o zaman bu
nu tetkik ve rüyet etmek Divanı harplerin ve bunu 
tefrike muktedir ihtisas itibariyle kadir olan kimse
lerin yapacağı bir iştir. Arkadaşlar bunun tesisatından 
bahşolunuyor. Size Avrupa'da ve cihandaki tesirat-
tan... Rica ederim, mahakimi isliisnaiyeain aleyhinde 
bulunan bir cihan huzurunda böyle bir karar icrayı 
tesir eder mi. Efendiler rica ederim, bendeniz bazı 
hususlarda yerimde rahat rahat oturmakta olduğumu 
görmüşünüzdür. Fakat bu meselede vicdanım büyük 
bir tazyik altında bulunmaktadır. Müsaade buyurun, 
çünkü bu mesele gayet büyük, gayet dakiktir. Memle-
•kette bütün mahikimia hakkı temyizini refediyoruz. 
Usulü muhakemaiı cezaiyenin insanlara bahşettiği 
hukuku refediyoruz. Masuniyeti cezaiyeyi refediyo
ruz. Şaşıyorum nasıl olmuş da İstiklâl mahkemesi 
muhakemenin alenî olmasına karar vermiş. Binaen
aleyh rica ederim Adliye Vekili beyefendi çıksın bu 
memlekette ya adliye yoktur desin, veyahut da onun 
karşısında.. (Gürültüler) (Alkışlar) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Vah zavallı 
gencim vah. Ya öyle mi? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — İlk dev
rede gele idiniz de bu kanaatle memleket kurtulurdu. 

NECATİ BEY (İzmir) — Hükümetimin bir uzvu 
olmak sıfatiyle söz söylemiyeceğim. Yâlnız iki sene 
İstiklâl mahkemesinin azasından bulunmuş olmak su
retiyle söyleyeceğim. Feridun Fikri Beyin; kendi ka
naatime göre. bana hitap olmuş bir ifadesi vardır. 
Bir nokta i nazarı vardır, ona cevap vermek istiyo
rum. Şimdi geldim, haber aldım. Belki cevap vermi-
yecektim. Fakat Feridun Fikri Bey hakikaten iki sene 
evvel hayatı hususiyemize Millet Meclisinin verdiği 
kararlara da isyan etmiş mahiyette söz söylemiştir. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Onu bilmeyiz. 
NECATİ BEY (Devamla) — Feridun Fikri Bey 

diyor ki, hukukun kaidelerini atamam. Efendiler, ben 
geçen devrede mebus geldiğim zaman 26 yaşında 
idim. Cepheden gelmiş içinize girmiştim ve kabul 
etmiştiniz. O vakit Meclisin karariyle İstiklâl mah-
ıkemesline gittiğim zaman; cephede ordu kumandanları 
askerin firar ettiğini; memleketin, ordunun tehlikede 
kaldığını ifade etmişlerdi. Millet Meclisi karar ver
miş ve beni istiklâl mahkemesine göndermişti. Ben de 
o genç yaşında hukuk müntesibi bir adam idim. Mem
leketin tehlikesi karşısında gittim. Binaenaleyh hu
kukçu bir adam uzun düşünür de böyle bir mahkeme
ye gitmez mi imiş? Nedir bunun manası? Ben uzun 
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düşünürüm, gencim binaenaleyh verdiğiniz karar yan- I 
lıştır. Böyle şey mi olur? I 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır azi
zim öyle söylemedim. I 

NECATİ BEY (Devamla) — Memleket tehlikesi 
karşısında nasıl İstiklâl mahkemesi gitmiş ve Meclisten I 
vuku bulan talep üzerine, Konya, Kastamonu, Sam- I 
suna İstiklâl mahkemesi giderken Meclisi Âli şu mad- I 
de ile, bu madde ile mukayyet olsun diye düşünme- I 
miş, göndermiş ise bugün de İstanbula giden bir I 
mahkeme için sizden salâhiyet istemiştir. Sonra şu I 
şekil, bu şekil mevzuu bahis olmuştur. I 

BİR SES — Konya'ya giden İstiklâl mahkemesi I 
sormadan binlerce Mehmetçik idam etti. I 

NECATİ BEY (Devamla) — Biz İstiklâl mattke- [ 
meşinde ifayı vazife ederken Meclisi Âlide İstiklâl I 
mahkemelerine dair ceryan eden küçük bir mesele I 

mahkeme azalıklarını yapan arkadaşlarımı işhat I 
ederim - derhal o mıntaka dahilindeki İstiklâl mah- I 
kemesi hâkimiyetini tereddüde uğrattı. Küçük bir mek- I 
tubun gelmesi İstiklâl mahkemesinin hâkimiyetini, I 
kuvvetini tezelzüle uğratır. Biz buna şahit olmuş ve I 
böyle vakıalar geçirmiştik. Binaenaleyh İstiklâl mah- I 
kemesinin kudretini sarsan bir vaziyet karşısında İs- I 
ttiklâl mahkemesi tam manasiyle kuvvetli hareket et- I 
mez, eğer Meclisi Âlinin kanaati varsa, eğer Meclisi I 
Âli İstanbul'da bir İstiklâl mahkemesine lüzum gör- I 
müyorsa, bir iki gün evvel verdiği karardan nükûl et- I 
mek isterse demeli ki, İstanbul'a İstiklâl mahkemesi- I 
nin gitmesine lüzum yoktur. Bunu anlarım. Fakat şu I 
maddeyi tatbik etsin, bundan vazgeçsin, bu, olmaz. I 
Çünkü, mahkemeyi gönderdiğiniz zaman belki müd- I 
dei umumî bir çok mesaile vaz'ıyed etmiştir. Müd- I 
dei umumî; İstiklâl mahkemesine istinat eden salâhi- I 
yeti karşısında bir çok tevfik müzekkeresi isdar et- I 
mistir. Bunu elinden alacak mısınız?.. Alamazsınız. I 
Binaenaleyh İstiklâl mahkemesıi göndermişsiniz. Bir I 
çok şeylere vaz'ıyed etmiştir, belki karar da vermiş- I 
tir. İstiklâl mahkemesi gitmiş, işe başlamış ve elinde- I 
ki vazifeleri nazarı dikkate alarak işe başlamıştır ve I 
ifayı vazife etmektedir. Şu halde en kuvvetli (B) fık- I 
rasını veriyoruz da diğerlerini vermiyoruz. Bunda I 
ne mana vardır? Onun için bendeniz hukukçu sıfa- I 
tiyle bunun hukuk kaidelerine mugayir olduğuna ka- I 
ni değilim. Memleketin halinde hükümetin noktai na- I 
zarına göre bir vaziyet görülmüş ve bu vaziyet karşı- I 
sında mahkeme göndermişizdir ki mahkeme heyeti- I 
nin intihabında hakikaten kuvveti! bir ekseriyet var- I 
dır. Binaenaleyh bunun karşısında yapılacak iki şey 1 

I vardır. Ya mahkemeye lüzum \oktur deri/, geri çe-
I keriz; yahut vardır den/, bırakırız, tam manasiyle 
I ifayı vazife ederler. Aksi takdirde şu madde gitsin, bu 
I madde verilmesin dendiği vakitte bu mahkemenin kuv-
I vet ve kudretini azaltmış oluruz ve umumî şekilde, bi-
I zim düşündüğümüz şekilde tehlike olmadığını anlatmış 
I oluruz. Onun için bendeniz doğrudan doğruya salâhiye-
I tin verilmesi taraftarıyım ve aynı zamanda İstiklâl mah-
I kemesinde reislik ve azalık eden arkadaşlar için de 
I bir arkadaşın. İstiklâl mahkemeleri va/ifei vicdaniye-
I Ierini, memlekete olan vezaifini bihakkın yapmışlardır. 
I Efendiler, kemal iftiharla ve alnım açık olarak iddia 
I ve arzederim ki; iki senelik İstiklâl mahkemesi ha-
I yatımda vicdanımın hilâfına, memleketin faydası 
l hilâfına ve kanaatimin hilâfına küçük bir inhirafta 
I -' 
I bulunmadım. Bütün arkadaşlarım da aynı vaziyette 
I ifayı vazife ederler, hiç kimse hakkında suiniyet bek-
I lemek doğru değildir. Onun içindir ki. Feridun Fikri 
I Beyin hitabesnii kabul etmem ve kabul etmemekte 
I ha'klıyım. Çünkü İstiklâl mahkemelerinin tarihi, ibti-
I lâl v inkilâp tarihimizin yegâne alâmeti zaferidir. 
I (Alkışlar) Sakarya muharebesi devam ettiği zaman 
I yetmiş bin kişi göndermişizdir, Sakarya muhaberesi-
I nin âmili zaferi olmuşuzdur. Efendiler. İstiklâl mah-
I kemeleri tarihe bu kadar hizmet etmiş iken «Ben 
I gencim, bunu yapamam» diyerek bi/e hilubetmesini 
I kabul edemem ve kendisini tasdik edemem. 
I REİS — Efendim, söz alan arkadaşların adedi on 
I beştir. 

MUSTAFA VASFİ BF.Y (Tokat) — Müzakere 
I kâfidir Reis Bey. 

I ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Aleyhinde 
I söyliyeceğim efendim, müsaade buyurun. İstanbul'a 
I bir İstiklâl mahkemesi gönderdik. Gerek encümen, 
I gerek hükümet (D) maddesini izah ediyor. İstiklâl 
I mahkemesi kanununun, ki 2C) Nisan 1336 tarihli ka-
I n undur, birinci maddesi tadil edilmiştir. 

I Bendeniz bu kanunu okudum. Bu maddei kanu-
I niye ilk defa tatbik edilecektir. Bilmem yanlış mı 
I talebetmiştir. Şimdiye kadar alıştığımız lisan haricin-
I de yazılmış bir maddei kanuniyedir orada.. «... 1 Teş-
I rinisani 1338 tarihli karar hilâfında veya Türkiye Bü-
I yük Millet Meclisinin meşruiyetine isyanı mutazam-
I mın» denmektedir. Dikkat buyuruyorsanız efendim, 
I birisinde «meşruiyetine» diyor yani mef'uller beynin-
I de fark vardır. «Meşruiyetine isyanı mutaz.ammın 
I kavlen veya tahriren veya fiilen ankastin muhalefet 
1 veya ifadat veya neşriyatta bulunan kesan» deniyor. 
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Binaenaleyh şeraiti gayet uzun olduğu için bunların 
iyice anlaşılması lâzım gelir. Çünkü diğer kanunda 
«tahriren veya fiilen» denildiği gibi maddenin ikinci 
fıkrasında da «bilfiil hiyaneti vataniyede bulunanlar 
idam olunur» diyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hangi ka
nunda? 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Devamla) — Hiyaneti Va
taniye Kanununda. Eğer bundan maksat yani, «meş
ruiyetine isyanı mutazammın kavlen veya tahriren 
veya fiilen ankastin muhalefet» benim yakin olarak 
anladığım gibi ise mesele yoktur. Yok kasıt varsa ve 
isyanı ayırmak ikti/.a ediyors-.. bunu Meclisi Âlide 
ayırmak lâzımdır. Eğer tefrik ve tasrih etmezseniz o 
vakit Feridun Fikri Bey arkadaşımızın dedikleri mad
de kamilen mürtefi olur ve onun söylediği şeyler kâ-
miltn vardır. Binaenaleyh bu cihetin iyice anlaşılma
sını rica ederim. O vakit yazılırken... Belki Seyit Bey
efendi bu hususta daha ziyade tetebbüatta bulunmuş
lardır. Gelsinler, burada izah etsinler. Veyahut da 
Yusuf Kemal Beyefendi izah buyursunlar. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın... Aksini reye vazediyorum. Müzakerenin ki
fayetini kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. Takrirler oku
nacak. 

Riyaseti Celileye 
İstanbul'a gönderilen İstiklâl Mahkemesinin saha

yı faaliyeti yekdğerınden gayri kabili tefrik olan bu 
babdaki kanunun üçüncü maddesinin (B, C, D) fık
ralarında dahil olduğu gibi diğer fıkralardaki husu-
satm talıı mahkemenin dairci faaliyetinden bilhassa 
ihracında bir fayda mutasavver olmadığından ve se
ferberliğe ait fıkra hükmü tabiatiyle kendi kendine 
merfu bulunduğu cihetle istisnaen zikrine mahal kal
madığından mahkemei müşarıileyhanın İstiklâl Ma-
hakiki Kanununun üçüncü maddesinde muharrer tek
mil fıkralarda muharrer esaslarla salâhiyettar kılın
ması memleketin menafii âliyesine muvafık olaca
ğından bu suretle karar verilmesini arz ve teklif ey
lerim. 

13 Kânunuevvel 1339 

Antalya Mebusu 
Rasih 

Riyaseti Celileye 
İstanbul, istiklâl* Mahkemesinin İstiklâl Mahke

meleri Kanununun dördüncü maddesinin (A, H, K, S) 
fıkralarındaki ceraimin rüyetinden istisnasını teklif 
eylerim. 

13 Kânunuevvel 1339 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müsaade 

ederseniz takririmi izah edeyim. (İzaha lüzum yok 
sesleri) 

REİS — Müsaade ediniz, takrirlerin hepsini okut
turayım da ondan sonra söyleyin. 

Riyaseti Celileye 
Seferberlik ve harp zamanlarına ait olan firar ce-

raimi ve vesaiti nakliyeye ait ceraim müstesna olmak 
üzere diğer ceraimin lüzumuna göre istiklâl Mahke
mesinin dairei rüyetine girmesini teklif ederim. 

Kütahya 
'Mehmet Nuri 

Riyaseti Celileye 
Müşterek Encümen mazbatasının tayini esasi ile 

reye vazını teklif eyleriz. 
Erzincan Ordu 

Sabit Faik 
Tokat Karesi 

Bekir Sami Ali Şuuri 
Adana İçel 

Mehmet Mehmet 
Gümüşhane Karesi 

Zeki Osman Niyazi 
Karesi Karesi 

Ahmet Süreyya Haydar Âdil 
İstanbul Kastamonu 

İsmail Canbolat Fuat 
Maraş Mersin 

Hacı Mehmet Besim 
Karesi Tekfurdağı 
Mehmet (Okunamadı) 

Riyaseti Celileye 
Müşterek Encümen mazbatasının tadiline dair ve

rilen takririn esami ile reye vazını teklif eyleriz. 
Ordu Erzincan 
Faik Sabit 

Tokat Canik 
Bekir Sami (Okunamadı) 

Edirne Karesi 
Faik Ali Şuuri 
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Giresun Çatalca 
Kâzım Şak ir 
Mersin Mersin 
Besim Niyazi 
Karesi Karesi 

Ahmet Süreye / d Ahmet Niyazi 
Karesi Trabzon 
Mehmet Şefik 

İstanbul 
İsmail Canbol at 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Kütahya Mebusu Recep Beyin 

teklifinin reye vazını arz ve teklif ederim. 
13.12.1339 

Bozok Mebusu 
Avni 

Riyaseti Celileye 
Antalya Mebusu Rasih Efendinin takririnin tayi

ni esami ile reye vazını teklif eyleriz. 
13 Kânunuevvel 1339 

Siverek Ertuğrul 
Kadri Dr. Fikret 
Bursa Kütahya 

Mustafa Fehmi Mehmet Ragıp 
Bozok Kocaeli 

(Okunamadı) Saffet 
Kütahya Muş 

Mehmet Nuri İl yas Sami 
İstanbul Bolu 

Süleyman Sırrı Şükrü 
Gaziantep Menteşe 

(Okunamadı) Yunus Nadi 
Lâzistan İzmir 

Rauf Ahmet 
Muş 

Ali Rıza 

REİS — Süleyman Sırrı Bey. zatı âliniz takriri
nizi izah edecektiniz buyurun. 

SÜLEYMAN SrRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
arkadaşlarımız takdim ettiği takrirlerde İstiklâl Mah
kemesi heyetine üçüncü maddedeki şu şu fıkraları ni
yet salâhiyeti verilsin diyorlar. Hatta Encümen maz
batasını şu şekilde yazmıştır. Meselâ Encümen diyor 
ki : B fıkrasına istinat, inhisar etsin. Bendenizce bu 
pek doğru olmasa gerektir. Çünki dördüncü madde
de Büyük Millet Meclisi iüzum gördüğü İstiklâl Mah
kemeleri için üçüncü maddede muharrer vazaiften bir 
kısmının istisnasına karar verebilir. Esasen mahkeme 
bu kanunla şu salâhiyeti kamilen almıştır. Bunun için 

biz şu madde ile âmil olsun diyemeyiz. O halde ne 
demek icabeder? İstiklâl Mahkemesi heyeti bende
nizin takririmde arzettiğim gibi (H, S. K) fıkralarını 
rüyetten müstesnadır dedikten sonra, öte taraf ta-
biatiyle kendi haklarıdır ve belki şimdiye kadar işe 
başlamıştır. (Reye sadalan) 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Evvelâ tadil konul
sun. 

REİS — Müsaade buyurun. Antalya Mebusu Ra
sih Efendinin takririnin tayini esami ile reye vazı 
hakkında on beş imzalı diğer bir takrir vardır. An
laşılıyor ki. gerek Encümen mazbatası, gerekse encü
men mazbatasını tadil eden takrirlerin cümlesinin ta
yini esami ile reye vazı teklif ediliyor. Cümlesi ta
yini esami ile reye vazolunacak. Evvelemirde tadil 
takrirlerini reye vazedeceğim. En ziyade tadili ihtiva 
eden Antalya Mebusu Rasih Efendinin takriridir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İstanbul) — Reis Bey 
bir noktayı arzedeceğim. Kanunda eğer hata etmiyor
sam bu hususta usulen nizamnamei dahilide sarahat 
vardır. Evvelâ Encümenin mazbatası reye konur. 
Kabul edilmezse tadil teklifleri reye konur. (Hayır 
sesleri) 

REİS — Efendim evvelemirde tadil teklifleri reye 
konur. Tadil tekliflerinden en ziyade tadilâtı havi 
olan takrirlerde en ziyade tadilâta yaklaşmış olan tek
liflerdir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Bunlara 
İstiklâl Mahakimi Kanununa nazarandır. Encümenin 
mazbatası salâhiyet noktasından tenkisi mahiyette
dir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Mevzuuba-
his olan Encümenin mazbatasıdır. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — Diğer 
takrirler, tadilden katınazar, kanundaki salâhiyetin 
heyeti umumiyesini verelim demektir. 

REİS — Efendim mevzuubahsimiz İstiklâl Mah
kemeleri hakkındaki kanun değildir. İstiklâl Mah
kemelerine hangi salâhiyet verilmesi lâzımgeldiğine 
dair Encümen mazbatasıdır. Esası müzakere de En
cümen mazbatasıdır. İstiklâl Mahkemesi Kanunu de
ğildir ki onu esas ittihaz edelim. Binaenaleyh zaten 
hepsi tayini esami ile olacaktır. B;naenaleyh evvel
emirde Rasih Efendinin takririni tayin esami ile reyi 
âlinize vazediyorum. Kabul edenler beyaz. (Tekrar 
okunsin sadalan) 

(Antal\a Mebusu Rasih Efendinin takriri tekrar 
okundu.) 
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HALET BEY (Erzurum) — Reis Bey takrir sa
hibinden bir şey soracağım. Bunda idam da dahil mi? 
»(Değildir sesleri) 

NECATİ BEY (İzmir) — tdam salâhiyeti yok
tur efendim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Kanunu tefsir et
miyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Usul hak
kında söyliyeceğim. Müsaade buyurunuz. 

REİS — Söz veremem kifayeti müzakere kabul 
edilmiştir. Yalnız rey zamanı... 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Reis Bey Rasih 
Efendinin okunan takrirleri netice ve hülâsa ve ma
na itibariyle şu demektir ki; İstiklâl Mahkemesi Ka
nunun üçüncü maddesinde tesbit edilen yedi fıkranın 
hepsine sari olmasını, yani dördüncü madde ile «In-
dellüzum bazı mevaddı istisna edebilir.» kaydımn 
•istimal edilmemesi. (Tabiî sesleri) Tadil değildir. Ka
nunu aynen tatbiktir. Biz de öyle anlıyoruz. 

MAZHAR BEY (Aydın) — Mazbatayı tadildir. 
Kanunu değil efendim. Yanlış anlıyorsunuz. 

REİS — Efendim Rasih Efendinin takririni ta
yini esami ile reye vazedeceğim. Kabul edenler be-
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yaz, kabul etmiyenler kırmızı rey vereceklerdir. (Yok
lama suretiyle sesleri) 

Efendim reyini istimal etmiyen rüfeka varsa 
lütfen reyini istimal buyursun. İstihsâli ârâ hitam bul
muştur. 

SEYİT BEY (İzmir) — Var, var. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İstihsali ârâ 
hitam bulmuştur efendim. 

REİS — Efendiler; neticei ârâyı arzediyorum. Ra
sih Efendinin takriri için verilen reylerden 89 kabul, 
63 ret verilmiştir. 6 aza da müstenkif kalmıştır. Ye
kûn aza 158'dir. Muamele tamamdır. Ekseriyetle Ra
sih Efendinin takriri kabul edilmiştir. 

CANBOLAT BEY (İstanbul) — Bu netice alenen 
neşrediîmezse tayini esaminin kıymeti kalmaz. 

REİS — Efendim hafi celseyi aleni celseye tahvil 
etmeyi reyi âlinize vazediyorum. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Aksini de reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Hitamı Celse Saat : 6 
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