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B Î R Î N C Î G E L S E 
Açılma saati : 2,10 sonra 

REİS : Reisi sani Doktor Adnan Beyefendi 

KATİPLER : Ziya Hurşit B. (Lâzistan) Atıf B. (Kayseri) 

R E l S — Ekseriyet olup olmadığını anlamak 
için yoklama yapacağız efendim. (Yoklama ya
pıldı) . 

REİS — Ekseriyet vardır. Zabtı sabık oku
nacak. 

(Zabtı sabık hulâsası kâtip Ziya Hurşit Bey 
tarafından okundu). 

1. — ZABTI SABIK HULASASI 

Birinci celse 
Reisi Sani Dr. Adnan Beyefendinin tahtı ri

yasetlerinde saat ikide bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraet ve aynen kalbul olundu. Sıh
hiye Vekâletinden istifa eden Dr. Adnan Beye
fendinin yerine diğer bir zatın intihabına dair 
namzetler listesi okunarak intihap için rey top
landı. Ardahan ve Artvin'in istirdadı dolayı-
siyle gerek mahallerinden ve gerek sair mahal
lerden mevrut teşekkür ve tebrik telgraflarına 
cevap yazılması tensip olundu. 

Fransızların Adana ve havalisini işgal ile 
cebren rey topladıklarına dair telgraflar hey
eti murahhasamıza tebliğ edilmek üzere Hari
ciye Vekâletine, îzmir Sultanisi talebelerinin 
istirfhajmnameleri Maarif Encümenine, Hukuku 
Aile Kararnamesinin yeniden mevkii mer'iyete 
vaz'ına dair Heyeti Vefeileden mevrut lâyihai 
kanuniye Adliye ve Seriye encümenlerine, se
ferberlikte silâh altına alınıp da henüz avdet 

etmiyen muallimlerin yerlerine asaleten mual
lim tâyini hakkındaki lâyihai kanuniye Müda-
faai Milliye ve Maarif encümenlerine, Hekim
han Kazası namiyle bir kaza ve Palu Sanca
ğı namiyle bir liva teşkiline ve muhasebei hu
susiye memurlarının keyfiyeti tâyinlerine dair 
lâvayihi kanuniye Dahiliye Encümenine, Mer
zifon - Çal atlı tarikinin turku umumiye meya-
nına ithaline dair lâyihai kanuniye Nafi'a En
cümenine, Siird Mebusu Salih Efendinin Kad
ro encümenlerinin yaptıkları kadro üzerinden 
sarfiyat yapılmasına dair takriri Muvazenei Ma
liye Encümenine, düşman tarafına firar etme
sinden dolayı idama mahkûm edilen Zâbitve-
kili Münir Efendi hakkındaki evrak Adliye En
cümenine, Karahisar Mebusu Mustafa Beyin, 
şahadetnamesiz dâvave'killerinin ifayi vekâlet
ten sebebi men'i hakkındaki sual takriri Adli
ye Vekâletine, Tokad Melbusu Rifat Beyin, To-
kad Bidayet Mahkemesinin mahalli âhara nak
linden dolayı Adliye Vekâletinden olan istizah 
takriri Adliye Vekâletine, Tunalı Hilmi Beyin, 
tensikata mütaallik takriri Encümeni Mahsusa 
havale olundu. 

İnönü Muharebesinde yararlıkları görülen 
zâbitana Meclisçe bir teşekkürnanıe yazılması 
takarrür etti. Heyeti Vekilenin salâhiyetini tes-
bit ile mükellef olan Encümeni Mahsus intiha-
batınm tecdidine lüzum olmadığı karargir ol
du. Tunalı Hilmi Beyin, saatlerin yirmi dörde 
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iblâğına dair takriri reddolundu. Mamuretülâ-
ziz ve sair livalarda teşkil edilecek jandarma 
alaylarına mulktazi hayvanatın tedariki için 
seksen bin lira itasına dair teklif on bir redde 
karşı yüz on yedi rey ile kabul olundu. 

Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin, iktisat 
Vekâletince Avrupa'ya izam edilecek ziraat he
yetine dair izahat talebini havi takriri, üzerine 
müzakere cereyan ederek müzakerenin kifaye
tine karar verildikten ve takrirler okunduktan 
sonra Avrupa'ya- gidecek heyetin tehiri azimeti 
hakkında Kayseri Mebusu Eifat Bey tarafın
dan verilmiş olan takrir kabul edilmiş ve bu
nun üzerine kabulü vakıı İktisat Vekili Celâl 
Beyefendi ademiitimat telâkki ettiğinden Gü
müşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin müşarün
ileyhe itimat edilerek ruznameye geçilmesi hak
kındaki takriri ekseriyeti azime ile kabul edil
miştir. Bilâhara Dr. Refik Beyin yüz beş rey 
ile Sıhhiye Vekâletine intihap olunduğu tebliğ 
ile teneffüs için celse tatil olunmuştur. 

İkinci celse 
Dr. Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerin

de biliçtima Hariciye Vekili Muhtar Beyefen
d i tarafından münaseibatı hariciyeye dair veri
len izahat istima kılınarak Cumartesi içtima 
edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

Reisi Sanı Kâtrp Kâtip 
Dr. Adnan Ziya Hurşit Feyyaz Âli 

REİS — Zabtı sabık hakkında söz istiyen 
var mı efendim? 

RİFAT B. (Tokad) — Bendenizin takdim 
ettiğim istizah takriri heyetçe kabul olundu dene
cek iken nazarı itibara alındı denmiş. 

REİS — Tashih ederiz efendim. Başka söz 
istiyen var mı? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Muhtar Beye Mümtaz Bey deniyor. Muhtar 
Beydir. 

REİS — Muhtar Bey diye otundu. 
DURSUN B. (Çorum) — Sıhhiye Vekâleti 

intihabında mecmu aranın ne suretle tavazzuh 
ettiği zabta geçmemiştir. Binaenaleyh zabta ge
çirilmesi ve Nizamnamei dahilîye riayet edilmesi 
için bendeniz Makamı Riyasete bir takrir tak
dim etmiştim. O takririm üç noktayı cami idi. 
Birisi arayı umumiye ne kadardır? İkincisi bu 
arayı umumiyenin miktarına nazaran müstenkif-
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lerin miktarı ne kadardır? Bu cihetleri arzetmiş-
tim. Perşembe içtimainin neticesinde, arayı umu
miyenin miktarı hakkında izahat ve teklifime 
cevap verilmiyerek Riyaset tarafından doğrudan 
doğruya heyeti umumiyeye tebliğ buyuruldu. 
Diğerleri izah edilmedi. Meskût bırakıldı. Bu 
cihette bir sansür mı vardır, nedir? Anlıyamadım. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Zaten Meclisi Ali
nize 173 zatın reye iştirak ettiği tebliğ edildi. 
Binaenaleyh ortada bir mesele yoktur. 

DURSUN B. (Çorum) —Diğer zatlar ne ka
dar rey almıştır? Bir defa onu anlamak lâzımdır. 
Sonra bir teklif veriliyor. O teklifin bir kısmı 
Meclise tebliğ ediliyor, diğeri tebliğ edilmiyor. 
Takrir ne için okunmadı? 

HASAN BASRİ B. (Karasi) —Hariciye Ve
kili Muhtar Beyefendi münasebatı hariciye hak
kında beyanatta bulundukları sırada bilhassa 
Batum hakkında tebşiratta bulunmuşlardı. Bu 
tebşiratm da lütfen zabta dercini istirham ederim. 

REİS — Zabıt hulâsasına dercini kabul edi
yor musunuz efendim? (Kabul sesleri). 

HASAN B. (Trabzon) — Zabta derci nizam
name mucibince mecburidir. Bu zabıt değildir, 
hulâsadır efendim. 

DURSUN B. — Benim takririmde yazdığım 
şeyler zabta da geçmeli efendim. 

REİS — Geçmiştir efendim. Ve zati âliniz 
takriri verdiğiniz zaman bütün arkadaşlar bunu 
söylediler ve bu geçmiştir efendim. 

AVNİ B. (Saruhan) — Jandarma hayvana
tının masarifatı için verüen 80 bin lira avans 
diye yazılmış o, bütçenin faslı mahsusundan 
sarf edilecektir. Avans değildir: o suretle tashihini 
rica ederim. 

REİS — Zabtı bu tadilâtla kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad Bi
dayet Mahkemesinin lağvından dtolayı Adliye Ve
kâletinden istizah takriri ve Adliye Vekili Hafız 
Mehmet Beyin cevabı ve mumaileyhe itimat be
yan olun/ması. 

6. — SUALLER, İSTİZAHLAR 

1. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad Bi
dayet Mahkemesinin lağvından dolayı Adliye 
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Vekâletinden istizah takriri ve Adliye Vekili 
Hafız Mehmet Beyin cevabı. 

REİS — Efendim Adliye Vekâletinden Per
şembe günü bir istizah takriri vardı. Vekil Be
yefendi şimdi izahat vermek istiyorlar. 

RİFAT B. (Tokad) — Daha bâzı söyliyecek-
lerim var, takririmi izah edeyim: 

Efendiler! Bugün her livada mevcut olduğu 
gibi Tokad'da da bir liva mahkemesi mevcut idi. 
Yani liva mahkemesi hem hukuk ve hem cinayete 
bakardı. Adliye Vekili Beyefendi Amasya'da bir 
İstinaf Mahkemesi tesis etmiş, tutmuş Tokad'm, 
Zile, Erbaa kazalarını yani cinayet işlerini oraya 
vermiş ve Reşadiye kazalarını da ta bilmem Ka
radeniz sahilinde Ordu denilen sancağa, Tokad'ı 
da Sivas'a raptetmiş; yani üç sancağa Tokad 
adliyesini taksim etmiş. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Yani ken
di keyfi ne isterse onu yapıyor. 

RİFAT B. (Devamla) — Efendiler; Tokad 
Sancağının size cesametini anlatayım. Sivas, Yoz-
gad, Çorum, Amasya, Samsun, Karahısarı Şarki 
livalariyle hemhudut, garptan şarka (230) ki
lometre, cenubtan şimale (130) kilometre mesa
fede cesim bir sancaktır. Her ırktan İslâm, her 
mezhepten Hiristiyan var. Hattâ Yahudi bile 
vardır. Yani civardaki sancakların hepsinden 
büyüktür. (250) bin nüfusu vardır. 

Oradan daima üç mebus çıkar. Zaten Tokad 
Cinayet Mahkemesi livanm işlerini görmekten 
âciz idi. İstatistikler bunu ispat eder. Hattâ bir 
zamanlar tasavvur edildi ki Tokad Cinayet Mah
kemesinden bir kısmı cinayet işleri alınsın diye. 
Mahpuslar daima altı yüz - sekiz yüz arasındadır. 
Acaba Adliye Vekili hapishaneleri nazarı itiba-
re aldı mı, mahpuslarımız orada boğulacak mı, 
dar hapishanelerde?... Ordu hapishanesi elli kişi 
almaz diyorlar, bunu bilenler var. Amasya hapis
hanesi de kendi hapislerini istiab etmiyor, bunu 
da bilenler var. Bir de bu yedi yüz, sekiz yüz kişi

nin yani mahpusinin dört, beş bin şahidi, müddeisi 
ve sair alâkadarları var. Bunların tabiî o mah
kemeye gitmesi lâzımgelir. Bunlara verilecek 
harcırahla acaba kaç mahkeme teşekkül eder? 
Rica ederim. Bunu düşünün. Bana diyor ki bun
ların ifadelerini istinabe suretiyle alacağız. Bir 
müttehemin giyabmdaki şahadet ile huzurundaki 
şahadette ne kadar fark vardır? Bunu adliyeci
ler bilir. Sonra müttehem onun hakkında ısrar 

.1337 0 : 1 
ederse şahit hakkında itiraz eder, bir şeyler söy
ler. İstinabe için eskisi gibi evrak yine gidip 
gelecek mi? 

RİFAT B. (Kayseri) — İstinabe de mümkün 
değil zaten. 

REİS — Kesmeyiniz rica ederim. 
RİFAT B. (Tokad) Devamla — Yani bu 

mahkemenin kaldırılmasından dolayı Tokad San
cağının muhitinde mahkeme ile alâkadar bir
kaç bin kişi Çamlıbel dağlarında, şurada burada 
dolaşacak. Bu adalet mi? Bugün Heyeti Muh
tereme köy heyetlerine varmcaya kadar hakkı 
kaza verirken bir sancağın halkını böyle yet
miş mahkemeye ayırmakta bir mâna var mıdır? 
İşte bütün halk heyecan içindedir. İşte telgraf
ları. Belediye reisi makine başında. Ahali hey-
candadır, diyor. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Esasen 
bu tşkilâttan Meclisin haberi yok ki. Keyfî ya
pılıyor. 

RİFAT B. (Tokad) Devamla — Eğer Ad
liye Vekilinin maksadı bir iktisat ise, yani 
bütçemize hizmet ise bunun daha makul ve man
tıki bir ciheti vardır. Elimizde Tokad Sancağı 
Sivas Vilâyetinin merkezindedir. Karahisarı Şar
ki Tokad'a 30 saat, Sivas ise 24 saat, Amasya 
24 saat. Hepsini birleştirsinler, Tokad'da bir 
mahkeme yapsınlar, eğer maksat iktisat ise. 
Tabiî onlar oraya gelmezler. Gelmeyince To
kad ne için başka yere kitsin? Malûmu âliniz-
dir ki, bugünkü cinayet mahkemelerinde bir mağ
dur ve kazaya uğramış bir adam iki sene sonra 
muhakeme oluyor. Lâakal iki senede beraet edi
yor. İki sene hapis yattıktan sonra bir gün 
(Sen beraet ettin) diyorlar. Acaba dâva Tokad'-
dan Amasya'ya giderse bunlar kaç senede be
raet edecek? 

TAHSİN B. (Aydın) — Sağ kalırsa yirmi 
senede. 

RİFAT B. (Tokad) Devamla — Adliye Vekilin-
dan soruyorum; hâkimi münferit tesisi için Edirne 
Vilâyetine vaktiyle verilen bir kanundan ikti
bas ederek kendilerine bir salâhiyet veriyormuş. 
Acaba istinaf mahkemeleri teşkili, cinayet mah
kemelerinin lâgvı ve bir sancak mahkemesinin 
dört sancağa taksimi salâhiyetini ona kim 
verdi? Hangi Meclis verdi? (250) bin nüfusun 
izzeti nefsiyle istihza mı ediyor? Ne hak ve 
salâhiyeti var? Ahali istemiyor. Bugün her san-
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cağa, ne verilmişse onu istiyoruz. Tokad'ımızda 
istinaf mahkemesi olsun demiyoruz. Biz bir dâ
vayı istinaf için yine Sivas'a gideriz. Köy he
yetlerine varıncaya kadar hakkı kaza veren He
yeti Celileden rica ediyorum, Tokad Cinayet 
Mahkemesinin hali sabıkına ircaını karar altına 
alsınlar ve bundan dolayı Adliye Vekiline ademi 
itimat beyan ediyorum. 

REFÎK B. (Konya) •— Daha pek erken efen
dim istical etmiyelim. 

ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ MEHMET B. 
(Trabzon) — Tokad Mebusu Eifat ve Musta
fa Beylerin istizah takrirlerinin hulâsası, To
kad'da mahkemei cinayetin lâğvedilmesi; Si
vas ve Tokad dâhilinde hâkimi münferit teşki
lâtı yapılmış olması kanuna muhaliftir. Yani 
Adliye Vekâleti hiç bir kanunla böyle bir salâ
hiyete malik değildir diyorlar neticesi bu... 

Meselenin iki ciheti var:-Biri mesaili kanu-
' niye; diğeri de mesaili maddiyedir.. Yani yapı

lman şu muameleyi esas itibariyle Adliye Vekâleti 
elinde mevcut bir kanunun kendisine bahşetti
ği salâhiyete istinaden yapılmış mı, Yoksa hiçbir 
salâhiyeti kanuniyesi olmaksızın mı yapmış? 
Asıl mesele budur... 

Heyeti Aliyelerini tenvire ve Heyeti Aliyele-
rine arzı malûmata nimelvesile addeylediğim bu 
takrirle dahi, hâkimi münferit teşkilâtının mena-
fii memlekete muvafık olup olmadığını burada 
hasbihal edeceğim... Malûmuâliniz istanbul'da 
neşrolunan bir Hâkimi Münferit Kanunu vardı 
ve bu kanun elyevm mevcuttur ve Adliye Vekâ
leti bu kanuna tevfikan lüzum göreceği yerlerde 
hâkimi münferit teşkilâtı yapabilir. 

RÎFAT B. (Kayseri) — Teşkilâtı mülkiyeyi 
de kaldırabilir mi? 

REÎS — Kesmeyiniz efendim... 
ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ MEHMET B. 

Devamla — Rif at Beyin şu sualine cevap vereyim 
ki: Hiçbir vakitte teşkilâtı idareye; Adliye teşkilâ
tına tâbi değildir.. Biz mahkemelerimizi bir na
hiyede, bir köyde, bir kazada, nerede teşkili mu
vafık olursa orada yapabiliriz... Asıl mevzua 
geçiyorum: 
x Arzettiğim gibi; biz elimizde mevcut olan 
kanunun bize bahşettiği salâhiyete istinaden, 
hâkimi münferit teşkilâtını tatbika başladık. 
Bendeniz, mukaddema hâkimi münferit teşkilâ
tının memleketimize nafi olduğu kanaatinde 
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j olduğum gibi, bunun tatbikatından sonra da ka

naatim bir kat daha kuvvetlenmiştir. Adliye Ve
kâletini deruhde ettiğim andan itibaren derhal 
hâkimi münferit usulünün kabili tatbik olabile
cek yerlerini aradım ve ilk olarak bu usulü tat
bik ettiğim mahallerden de mütaaddit teşekkür
ler aldım ve bunların hepsi Adliye Vekâletindo 
mevcuttur... 

Hâkimi münferit teşkilâtiyle bizim yaptığı
mız nedir? Her kazada hâkimlere birer veya 
ikişer muavin vermek ve Meclisi Âlinizin tama
men takip ettiği halkçılık esasına doğru yürü
yerek ve hâkimleri nahiyelere kadar sokarak, 
mahkemeleri halkın ayağına götürmektir. Her 
kazala hâkimlere bir veya iki muavin veriyoruz 
ve bu muavinleri, eğer kaza dâhilinde nahiyeler 
varsa, o nahiyelerde nöbetle bulunduruyoruz. 
Eğer o kaza dâhilinde nahiye yok ise uzak köy
leri 15 , 20, 30 köyü bir kül, bir nahiye adde
derek bu hâkim muavinlerini iki ayda bir, üç 
ayda bir, on gün, on beş gün, oralara gönderip 
halkın ayağında mahkemelerini rüyet ettiriyo
ruz ve bu esası takip ediyoruz. Bendenizin takip 
ettiğim usul halkçılığa muvafık mıdır, yoksa 
bir liva merkezinde bir cinayet mahkemesi veya 
diğer bir mahkeme mevcut olup da o mahkeme
ye; yirmi saatlik, otuz saatlik yerlerden gelecek 
olan şahitlerin, tarafeyni beklemesi ve günlerce 
kasabalarda kalması ve eshabı mesalihin akşam
lara kadar heyeti hâkimenin teşekkülünü bekle
mesi; bu mu halkçılığa muvafıktır? Bunu Mec
lisi Âlinizin takdirine arzederim. 

RÎFAT B. (Tokad) — Bendeniz cinayet 
mahkemesinden bahsediyorum, hâkimi münfe
ritten değil. 

ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ MEHMET B. 
(Devamla) — Bendeniz meselenin heyeti umu-
miyesA hakkında arzı malûmat eyledim. Şimdi 
asıl Tokad meselesine geliyorum. 

Arzettiğim gibi, hâkimi münferit usulünün 
memlekete nafi ve halkçılık esasatma muvafık 
olduğuna - dermeyan tylediğim delâile binaen-
kaani olduğumdan Ankara'da, Eskişehir'de bu 
usulü tatbik ettim... Fakat Sivas gibi Anadolu'
nun göbeğinde olan bir vilâyeti ve sekiz on kaıza-
yı ihtiva eden bu sancakları da bu usulden mah
rum etmeyi vicdanım razı olmadığından düşün
düm. Çünkü hâkimi münferit teşkilâtı için mâ
ni şu idi: Eğer mütaaddit liva mahakimi bir! 

| mahkemei istinafiyeye merbut ise oradan o mü-
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taaddit mahakimi kaldırıp da uzak bir mahke-
mei istinaf iyeye raptetmek; tabiî halk için 
müşkülâti dâi olduğundan bu cihetleri de na
zarı dikkate aldım ve Sivas teşkilâtı odliyesine 
baktım ki: Amasya vaktiyle Samsun'a verilmiş, 
Karahisarı Şarki; Giresun'a raptedilmiş ve yal
nız Tokad Sancağı kalmış. Tokad Sancağı dört 
kaza, bir de Niksar; beş.... Düşündüm: Tokad 
mahkemesini kaldırır isem ora halkını, Niksar'
dan, Erbaa 'dan ta Sivas 'a kadar götürmek muva
fık değildir. Binaenaleyh bütçem dâhilinde bir 
yerden bulduğum bir para ile; Amasya ve I V 
kad sancakları için ayrı bir mahkemei istinafiye 
teşkilini düşündüm. 

[Parayı nereden buldunuz sesleri] 
ADLÎYE VEKÎLl HAFIZ MEHMET B. 

(Devamla) — Bütçem dâhilinde buldum, büt
çem haricine çıkmadım. 

RIFAT B. (Tokad) — Nereden buldunuz? 
ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ MEHMET B. 

(Devamla) — Onu söylemeye mecbur değilim.. 
Yalnız mahkemenin Tokad'da mı, yoksa Amas
ya'da mı olması lâzımgelir"? Ve nerede yapılması 
daha muvafık olur îşin bu ciheti kaldı. Amasya 
Sancağının Köprü, Havza, Gümüşhacıköy kaza
larının Tokad'a derecei buudiyetleriyle Tokad'-
m Zile, Erbaa, Niksar Kazalarının Amasya'ya 
olan derecei buudiyetlerini nazarı itibare alarak 
bu hesap neticesinde şu neticeyi buldum: 

Gümüşhacıköy, Köprü, Havza kazalarının 
beheri Tokad'a (4 - 5) günlük mesafede've hal
buki erbaa, Zile kazaları Tokad'a ne kadar me
safede ise Amasyaya'da o nispette karip; yalnız 
Niksar kazası Amasya'ya nispetle iki üç saat To
kad'a daha yakindir. Bizim harita üzerinde 
yaptığımız tetkikata ve almış olduğumuz esasat 
ve netayice göre Amasya'nın merkezi istinaf ol
masını; Vekâlet muvafık buldu. 

Esasen Tokad merkez kazası, istinaf mua
melâtı için, Sivas'a gitmek mecburiyetindedir. 
îşte bu esasa binaen : Hem merkez kazasına bir 
hâkimi münferit, bir muavin bir de kâtip ver
mek üzere ve bütün kazalarda birer hâkimi mün
ferit ve muavin bulunmak suretiyle bir teşkilât 
yaparak mecmuunu da Amasya îstinaf Mahke
mesine raptettik. Mebus beyler geldiler dedi
ler iki; bize şikâyet ediyorlar, kazaların Tokad'-
dan fekki irtibatı ve Amasya'ya raptı doğru 
değildir, ve Amasya ile Tokad arasında hissi 

.im c : ı 
I birtakım münaferetler vardır ve bundan do

layı bu fekki irtibat caiz değildir, dediler. 
RÎFAT B. (Tokad) — Kim söyledi? 
ADÎLYE VEKÎLÎ HAFIZ MEHMET B. 

(Devamla) — Tokad Mebusları bahsettiler di
yorum. Yani hikâyei hal ediyoruz efendim!.. 
Baktım ki hakikaten muhtelif şikâyetler de var; 
düşündüm: Tokadlılar evvelden beri teşkilât 
itibariyle Sivasa merbut ve mercileri Sivas ol
makla mesafe .aynıdır ve Tokad Kasabasının 
yani merkez kazasının yine Sivas'a irtibatını te
min ettim. Yalnız diğer mahkemelere Amasya '-
yi mercii istinaf tâyin ettim.. Meselenin ruhu 
budur. 

Rifat Beyin burada izah ettiği veçhile; şim
di asıl mesele: bu mahkemei istinafiyenin 
Amasya'da mı, yoksa Tokad'da mı olması mu
vafık olacağı keyfiyetinden ibarettir... Rifat 
Bey de diyor ki, Tokad şöyle bir merkezdir, 
böyle bir merkezdir ve burada olmalıdır, burada 
olmaması daha muvafıktır diyor. Fakat herhal
de arzettiğim delaile binaen Amasya daha muva
fıktır. Yalnız Tokad'dan erbabı cinayetin Sivas'a 
gitmesi mahzurlu mudur, değil midir suali varit 

oluyor ki; bu da doğrudur.... Fakat biz kanun yapra-
ken bir halkın elbette binde dokuz yüz doksan do
kuzunu düşünüyoruz ve binde birini düşünme
yiz. Memlekette bir kazanın mecmu nüfusu 
20 bin olursa buradaki erbabı cinayetin adedi; 
çok çok 25 - 30 a çıkar.. Maksadımız ekseriyeti 
azîmenin hukukunu teshil ve bunların masla
hatını hüsnü idare etmektir. Şimdi senede yir
mi, otuz mücrimin Sivas'a gitmesindeki mahzur 
ile; arzettiğim hâkimi münferit teşkilâtiyle 
halkın ayağına hâkimleri göndermek suretiyle 
ayaklarında rüyeti muhakeme etmek ve ettir
mek menfaatlerinden hangisi daha galiptir? Ben
denizin buna şüphem yoktur ki, halkın kendi 
ayağmda, kendi mahkemesini rüyet ettirmek 
daha muvafıktır, ve en nâfi bir tertiptir. 

Bendeniz şikâyetin esasını tamamiyle hissi 
buluyorum; çünkü haddi zatinde Sivas Tokad'm 
evvelden beri mercii istinafı olmak itibariyle 
tarafeyn ve şahitleri Sivas 'a gitmek mecburiyetin
de idiler. Eski teşkilâtın da esası bu idi. Bi
naenaleyh, yeni yaptığımız bu teşkilâtla, eskisi
ne, yani senede Sivas'a kırk, elli, yüz kişi gitmek 
mecburiyetine belki daha on, on beş kişi ilâve 
ettim. Şu şikâyetin yalnız Tokad merkezinden 
olmasına ve Niksar, Zile, Erbaa kazalarının; 
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hiçbir şikâyeti olmayışına ve bu hakkı tamamen I 
teslim ettiklerine nazaran; merkezden ( 3 - 5 ) 
kişinin şikâyetinin - arzettiğim.delâil ve esbaba 
istinaden - gayrivârit olduğu kanaatindeyim... 

' izahatım bundan ibarettir. 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, evvelden 

de bu kürsüden söylediğim veçhile hâkimi mün
ferit, bu milletin canına yetişecektir. (Anlıya-
madık sesleri). Yani milleti sahai rahat ve se
lâmete ulaştıracak, hâkimi münferit usulüdür. 
Hâkimi münferit usulünün bu millete nâfi oldu
ğuna bir kaç tane misal de var: Birisi yapmış 
olduğumuz istiklâl mahkemeleridir. Ben evvel
ce buna muarız idim; fakat bugün halk bu 
mahkemelerden o kadar memnun olmuştur ki, 
Bunun sebebi efendiler: bu mahkemelerin adli
ye teşkilâtına tâbi olmamasıdır. Yoksa buradan 
giden arkadaşlarımızın hepsi âlim ve fazıl, ve 
bütün fünuna vâkıf ıgitmiş değillerdir. Öyle ol 
duğu halde halkı memnun etmişlerdir. Sebebi de 
maslahatın sureti seriada görülmesidir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bravo, bravo;... 
Halk da onu istiyor. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Bununla beraber 
bir de sulh mahkemeleri yapıldı. Beyefendiler; 
Merkezi vilâyette beş mahkeme bulunduğu hal
de ; bir sulh mahkemesi; hâkimi münferit olmak 
itibariyle; beş mahkemeyi susturdu, ve dur- * 
durdu. Diğer mahkemelere sinek koğalattı... 

. Sebebi ne? Esselâmü aleyküm hâkim efendi. 
Benim filân efendide beş on kuruş alacağım var 
alıver diyor.. O gün işi bitiyor... Müddei haklı; 
olduğu halde haksız da çıksa, yani hâkim hata 
etse; hakkını iptal etse, o yine memnun; çünkü 
işi çabuk bitti... O gidecek, başka işine baka
cak... 

Cinayet mahkemelerine gelince efendiler; ci
nayet mehakiminde birçok usul ve kaideler var
mış, onda bir heyetin vücudu lâzım imiş; halbu
ki bakın efendiler; Celâlettin Arif Beyin Adliye 
Vekâleti zamanında Konya'da Mahkemei isti
nafın hem azalarını ve hem reisini, hepsini bir
den azlettiler... Sebebi nedir efendiler? bir kah
ve içinde ve kırk elli kişi arasmda rovelverle 
birini katleden bir adam; işte o heyeti azîme 
içinde bu cinayeti yapan bir adam, o mahkeme 
tarafından kırk iki gün zarfında beraet ettiril
miş ve gitmiştir. Şimdi bu cihetlere itiraz eden 
zevatı kirama cevap olarak söylüyorum ki : he
yetin çok olması ve cemaatin çok olması ile ada- | 
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leti bulmak lâzımgelmez. Hâkim . velev yalnız 
olsun; - adaleti kendi aramalıdır. 

NECİP B. (Ertuğrul) — Karnı da tok ol
malı. 

VEHBÎ Ef. (Konya) Devamla — Şu halde 
demek oluyor k i : Adliye Vekili Beyefendi hâ
kimi münferit usulüne teşebbüs etmiş ve evvel
den beri de bu fikri varmış; bundan dolayı bil
hassa kendilerine teşekkür ederim. Bununla 
beraber efendiler; şimdi bu istizah takririni ve
ren arkadaşlarımız zannetmesinler ki, hâkimi 
münferit usulü tatbik olununca evvelki gibi 
mahkemelerde birçok adamlar bulunacak... Mah
kemelerde birçok adamlar bulunmıyacaktır. îşler 
çabuk görülecek ve herkes çifti ile ve işi ile meş
gul olacaktır. Evvelden Adliye teşkilâtı varken is
tinaf eden elli bulunursa şimdi beş bulunacaktır. 
Ben buna adım Mehmet gibi inanıyorum. 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehinr) — Hâkimi 
münferit; cinayete bakmaz zannederim. 

VEHBÎ Ef. (Konya) Devamla — Cinayete 
bakmasa bile, Beyefendilerin korktuğu kadar 
evvelki gibi istinafa gidecek de olmıyacaktır. 
Şu halde mesele kalmadı ortada. Amasya me
selesinin uzaklığını ve yakınlığını bilmem ki ona 
dair bir şey söyliyeyim.. 

MUSTAFA B. (Tokad) — (Şiddetli alkışlar 
arasında kürsüye geldi). Yalnız iş alkışlamakla 
bitmez. Hepiniz bilirsiniz ki, efendiler; Bu mil
let neden memnun ise onu yapmalıdır. Bugün 
size sorarım: Ciheti adliyeden millet mcmnun-
mudur? Başka birşey sormuyorum. Teşkilâtı 
adliyeyi, halkın memnun olacağı bir şekle ifrağ 
etmeli. Etmezsek yaşıyamayız. Bunu iyi bilin. 
Bugün Sırbiye'de de bir belediye heyeti var. 
Sekiz köyü bir yere raptetmişler, o heyetin adli
yesi de var, mülkiyesi de var. Bir cinayet ol
duğu zaman o heyet hemen tahkikatını yapıyor, 
dört gün sonra hükmünü veriyor ve mücrimi 
hapse tıkıyor. Biz de ise müddeiumumi sana kı
zıyor, haydi; hapse sokuyor; iki sene, üç sene, 
yatıyorsun, ondan sonra beraet edebiliyorsun. 
Biz teşkilât yapıyoruz, milleti sağa ve sola oy
natıyoruz. Böyle olmaz ki... 

Hâkimi münferit usulünü bizde kabul edi
yoruz ; buna bir şey demiyoruz; fakat halk Si
vas'a gitsin, bu olmaz. 

Sivas mebusları da bilirler ki: Yenihan yolu 
kışın kapalıdır, Sivas'a kim gidecek? Kimse 
gidemez. Şuraya biz içtima ettiğimiz tarihten 
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itibaren, jandarmadan şikâyet ediyoruz. Adli
yeden şikâyet ediyoruz. Halka yakın bir suret
te adliye teşkilâtı ile jandarmayı ıslah etmek 
için uğraşıyoruz, sonra memleket de her gün 
şikâyet ediyor, şöyle geldi, böyle gitti diyorlar, 
biz mahkemeyi vermeyiz diyorlar, her halde 
orada mahkemenin kalmasını ben teklif ediyo
rum. (Alkışlar) 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
bendeniz hâkimi münferit veya hâkimi mürek
kebin şimdilik fevait veya mazarratından bah-
setmiyeceğim. Esasen istizahın mevzuu merke
zin naklinden ibaret; sonra oralarda hâkimi 
münferit teşkilâtına Adliye Vekâletinin salâhi
yeti var mıdır; yok mudur? Bunu kendi kendi-

~ ne yapmış mıdır? Yapmamış mıdır? Bu mer
kezde olacak istizahın ruhu... 

Hâkimi münferit teşkilâtı, Meclisi Âlinizin 
tebellür etmiş kanaatleri cümlesindendir ve esa
sen daha evvel istanbul'da, Edirne'de numune 
olarak yapıldı, peyderpey memaliki sairede me-
nafii görüldüğü halde tatbiki için bir kanun 
vardır. O kanun ile Adliye Vekili münasip olan 
mahallerde hâkimi münferit usulünü tatbik ve 
tamime salâhiyettardır. Binaenaleyh bugün fa
lan yerde, falan yerde bunu tatbik etmekle, o 
kanun mevcut oldukça, istizaha zannederim sa
lâhiyetimiz yoktur. Adliye Vekili bir salâhiyet 
dâhilinde, bir kanunu mahsusa tebaan ifayı va
zife etmiştir. 

Şimdi merkezin nakli meselesi kalıyor. Mer
kezde nerede olsun? istinaf mahkemesinin 
Amasya'da veyahut Tokad'da bulunması veya 
Tokad merkezi cinayet dâvalarının, yani erba
bı ceraimin cinayet dâvalarında Sivas'a kadar 
gitmek külfet ve zahmetine duçar olması, To
kad'da hâkimi münferit usulü tatbik olunduğu 
halde aynı yerde bir de Cinayet Mahkemesi
nin ipkası zannederim maddeten ve manen ka
bil değildir. Her halde daha mutavassıt bir yer
de cinayet mesailini rüyete memur bir mahke
me bulunması lâzımdır, ki bunu Adliye Vekili 
Sivas olarak intihap etmiştir. Mesafeleri itiba
riyle de müsavat vardır diyorlar bunu ifaya sa
lâhiyettardır. 

REFlK B. (Konya) — Muhterem arkadaş
lar! Tokad'da liva mahkemesinin, hâkimi mün
ferit teşkilâtı dolayısiyle lağvı üzerine rüfeka-
yı muhterememizden Tokad Mebusu Rifat 
Efendinin Adliye Vekili muhtereminden vâki 
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I .olan istizahı üzerine adaletin en mühim bir şu

besi olan adalet ve adliye meselesi hakkında 
i gerek Vekil Beyefendinin ve gerek diğer rüfe-

kayı muhteremenin izahatını, öteden beri inti
sap ettiğim bir meslek dolayısiyle, derin bir 
alâka ile dinledim. Mevzuu müzakere Tokad 
Liva Mahkemesinin lağvıdır. Fakat bu vesile 
ile Vekil Beyefendi hâkimi münferit teşkilâtı
nın fevaidinden de bahis buyurdular. Yine bu 
münasebetle rüfekayı muhteremeden bir zat da 
adliye hakkında bâzı serzenişkâr kelime istimal 
ettiler. Bendeniz evvel emirde hâkimi münferit 
teşkilâtı memlekete nafi midir? Değil midir? 
Bunu izah edeceğim. Gerçi mevzuu müzakere 
değildir. Fakat Vekil Beyefendi mademki bu
rada bu noktayı izah ettiler, ben de bir iki ke
lime ile izah edeceğim. Evet şüphesiz hâkimi 
münferit teşkilâtı, memleketin en çok muhtaç 
olduğu ve adalet üzerinde en büyük bir tesir 
yapacak mühim bir teşkilâttır. Fakat efendiler 
zannetmiyelim ki hâkimi münferit teşkilâtı yap
makla halkın senelerden beri susamış olduğu 
adalet ruhunu onlara vermiş olacağız, 'hayır 
efendiler! Mesele teşkilâtla bitmiş olmuyor. 
Mesele icraat meselesidir. Heyeti Celilelerince 
malûm olduğu üzere Edirne Vilâyetinde bunun 
tatbikatı yapıldı, fakat efendiler zannediyor-
musunzki halk orada lâyıkı veçhile memnun 
oldu? (Gürültüler) Hayır efendiler, yalnız mer
kez kazalarda... 

RElS — Refik Bey sadet haricinde söylü
yorsunuz, mesele bu değil. 

REFlK B. (Devamla) — Mademki bu me
seleyi zamanına talik edeceğiz. Meseleyi ihti
sar edeceğim ve hulâsa söyliyeceğim, diyece
ğim; mesele yalnız teşkilâtla halledilmiş olmu
yor, bunun esasını halletmek ve halkı memnun 
etmek için jandarma ve zabıta meselesini ıslah 
ve tensik ediniz. Yoksa istediğiniz kadar teşki
lâtı değiştiriniz, hiçbir fayda temin etmez. 
Çünki bendeniz hâkimi münferit teşkilâtında 
Edirne'de bulundum ve bu teşkilâtı orada gör
düm. Maalesef gördüm ki zabıta teşkilâtı tensik 
ve ıslah edilmedikçe katiyen bu hâkimi münfe
rit teşkilâtı halkı memnun etmedi. 

ikinci mesele: Ne zaman bu adliye meselesi 
mevzuubahis olursa garip bir zihniyetle adli
yecilerden şikâyet vâki olur. Çok rica ederim 
muhterem arkadaşlar! Gerek devri sabıkta; ya-

I nı Abdülhamit zamanında ve gerek devri meş-
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rutiyette vazifesini namuskârane ve hattâ f eda-
kârane bir surette ifa eden, şuabatı memurei 
devlette, adliye memurları da diğer memurlar 
gibi vazifelerini ifa etmiştir. îşte onlar da in
sandır, insan olmak itibariyle onların içerisin
de de vazifesinde hata edenler bulunur. Fakat 
hiçbir vakitte cümlesi böyle şaibelerle lekelen-
memişlerdir. Rica ederim onların kalbini renci
de etmeyiniz, hem bu kürsüye yakışmaz. 

Tokad meselesine gelince : Zannederim ki 
bunda esaslı bir nokta kalmamıştır. Çünkü 
Vekil Beyefendi bu kürsüde itiraf buyurdular. 
Kendilerine teşekkür ederiz. En mühim düşün
düğü mesele, halkı kendi işlerinden dolayı tas'-
ibata uğratmamaktır. Mademki bu esası kabul 
buyuruyorlar, Tokad hakkında en ziyade söz 
söylemek salâhiyetini haiz Tokad Mebusu olan 
arkadaşlarımız diyorlar ki : Tokad Livasında 
Cinayet Mahkemesinin kaldırılmasından dola
yı halkın kendi işleri de duçarı tas'ibat olıacak-
tir Vekil Beyefendi halkin işlerini tas'ip etmi-
yeceğim diye söylediler. O halde arada bir nok-
tai nazar kalmıyor ve ben de arkadaşlarımın 
hissiyatına iştirak ederek diyorum ki : Hâkimi 
münferit teşkilâtı hakkındaki kanun müsait
tir. Mademki orada bir Liva Mahkemesi mev
cut idi, oraya tâbi olan Tokad Bidayet Mahke
mesini ipka edelim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bravo! Refik 
Bey! 

RÎFAT B. (Tokad) — Efendim bizim isti
zah takriri bir hâkimi münferit mes&esi oldu. 
Hâkimi münferit meselesini biz bilmiyoruz, iyi
midir, kötü müdür? Çünki Anadolu'da şimdi
ye kadar biz tatbikatını görmedik, bilâhara 
umum livalarda ne teşkilât yapılırsa ona razı-
yiz. Bütün Türkiye dâhilinde tek bir Tokad'ı 
çıkarıp da buradaki mahkemeyi lâğvetmekliğin 
mânası nedir? Adliyesini üç sancağa taksim et
menin mânası ne? Evet hâkimi münferit iyi 
imiş, Vekil Beyefendi diyor ki : Ben bu usul 
ile halkın ayaklarına gideceğim, hâkim gidecek, 
falan falanı dövdü mü, sövdü mü diyecek... 
Bunlar hukuk dâvaları. Fakat asıl mühim olan 
cinayet dâvalarıdır. Tokad'da 7, 8 yüz mahpus 
vardır. Bununla birçok kimselerin alâkası var
dır. Bunlar ne olacak efendiler? Bir defa nef
sinize kıyas edin. Sizin dairei intihabiyenizde 
de bunu yapsa idi ne yapardınız? Halk oradan 
kıyamet koparıyor, biz buradan kıyamet kopa- l 

— 77 

1337 d : 1 
rıyoruz, Vekil Beyefendi de kazaların şikâye* 
ti yoktur diyor. Habuki biz yalnız merkez ka^ 
zanın değil bütün sancağın mebusuyuz. Bunu 
anlatamıyorum. (Handeler) Tokad'daki me
zun arkadaşların telgrafı da vardır, belediye 
reisinin de telgrafı var, bir telgraf da dün al
dım. Ahali galeyan içerisindedir diyor. Eğer 
halka doğru gMiyorsak halkı niçin şikâyet et
tirelim? Halk kan vergisi, can vergisi boyuna 
versin, sonra 18-20 saatlik yerden de şahitliğe 
gitsin, hapishanelere gitsin... Hiç "olmazsa To
kad'da olursa ve bir kadının oğlu hapis olur
sa bir kâse yoğurt götürüp veriyor, bir yorgan 
veriyor, şimdi Sivas'a gidince nasıl olacak? 
Yazık değil mi? Halka bu zararın mânası ne
dir? Bir de diyorlar ki : Niksar Kazasının 
Amasya'ya, Takad'a nispetle üç saat farkı var
dır. Rica ederim, bilenler var, söylesin. 

Niksar'dan giden bir yolcu Tokad'a uğra
madan giremez, eğer dağdan taştan tayyare ile 
gidecekse bilmem. Erbaa Tokad'a şose ile mer
but. Sonra diyor k i : Köprü kazası falan To
kad'a uzaktır. Pekâlâ! Reşadiye Kazası, Kara-
hisarı Şarki ile huduttur. Amasya cennete, To
kad cehenneme değil mi? (Handeler) Umumi 
adliye teşkilâtı icra edileceği vakitlerde ne gibi 
şekil kabul edilirse biz de o şekli tabiî kabul 
edeceğiz. Fakat yalnız Tokad tecrübe tahtası 
değil. Kabul etmiyoruz. Zorla değilya. Bizim 
mahkememizi iade etsinler, Heyeti Âliyenizden 
bunu istirham ediyorum. 

ADLÎYE VEKlLÎ HAFIZ MEHMET B. 
(Trabzon) — Bendeniz en evvel Refik Beye 
cevap vereceğim. Diyorlar ki : Adliye Vekili 
halkın umurunu teshil için çalıştığını söyledi, 
mebuslar da bunu istiyorlar, o halde Tokad 
mahkemesi lâğv edilmemelidir. O mahkemenin 
göreceği deaviyi ancak istinafen hâkimi mün
feritler göreceklerdir. Bugünkü Hâkimi Mün
ferit Kanununun esası budur. Şu halde Refik 
Beyin bu yoldaki iddiası doğru değildir. Ka
nunun ruhuna muvafık değildir. 

Rifat Beyin en çok iddiası Tokad'dan maz
nunların Sivas'a gitmesine dairdir. Konya 
Mebusu Vehbi Efendi, Hazretlerinin ve diğer 
zevatın izah ettiği veçhile; Hâkimi Münferit 
Teşkilâtı ile Deavii îstinafiye yüzde seksen. 
belki de doksan azalacağından, Tokad'dan isti
nafen her sene Sivas'a gitmeye mecbur olan 
ahalinin adedi bu nispette azalacaktır. Yalnız 
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Tokad merkez kazasından beş on caninin Sivas'a 
gidip gitmemesi meselesinden ibarettir. ' 

ElFAT B. (Tokad) — Söylediğiniz gibi beş 
on değil, sekiz yüzdür. . 

ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ MEHMET B. 
(Devamla) — Tokad merkez kazasından 40, 50, 
80, 100 kişinin Sivas'a gitmesinden ibarettir. 
Halbuki meselenin ruhu; fukara! halkın, maz
lum halkın hukukunu temin etmektir. Bu teşki
lâtımızla bunların binde dokuz yüz doksan do
kuzunun hukukunu temin ederken, 20 - 30 bin 
nüfusu hâvi olan bir kazanın içerisinden yüz 
kişinin Sivas'a gitmesini mahzurlu görmek doğ
ru değildir. Alelhusus arzettiğim veçhile; hal
kın yüzde doksan dokuzunun hukuku temin edi
leceğine göre, erbabı cinayetin gideceği miktar 
hiçbir vakit bu yekûnla kabili nispet değildir. 
Binaenaleyh zannederim mesele kesbi vuzuh et
miştir. 

NEŞET B. (Kânkırı) — Vekil Bey müsaade 
buyurun! malûmu ihsanınız kaza, mekân, ile 
mukayyet değil, değil mi efendim Şu itibarla 
hakkı kazası olan bir mahkemeyi nasıl ve hangi 
hak ve salâhiyetle Amasya'ya naklediyorsunuz? 
Malûmu âliniz bu hak Büyük Millet Merlisinin 
hakkıdır ve bu hak da halihazırda Meclise veril
miştir. Bu salâhiyet alınmadan diğerinin hakkı 
kazasını ne hak ile naklediyor ve ref ediyor
sunuz? 

ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ . MEHMET B. 
(Devamla) — Hakkı kazayı ref i etmiyoruz, ora
da hâkimi münferit teşkil ediyoruz. 

NEŞET B. (Kânkırı) — Yanlış telâkki bu
yurdunuz; onu izah edeceğim. Burada hâkimi 
münferidin vazife ye salâhiyeti malûm, bunu 
izah etmece hacet yoktur. Ondan maada istisnai 
olarak bir de liva mahkemeleri vardır. Bunlara 
cinayet mesaili de tevdi edilmiştir, şu itibarla 
mahkeme istinaf derecesine giriyor. Hakkı kaza
nın vermiş olduğu cünha kararlarını iptal edi
yorsunuz. bidayeti cünha kararları istinaf edili
yordu, bu salâhiyet de vardır onlarda. Şimdi bu 
ikinci sıfat ve salâhiyetleri aldınız, Amasya'ya 
naklettiniz. Bu salâhiyet vekâlette mevcut mu
dur? Değil midir? 

ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ MEHMET B. 
(Devamla) — Elde mevcut Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu mucibince' almışız, bir hâkmi iradei 
milliyeye iktiran ettirmek suretiyle azleder ve I 
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kezalik iradei milliyeye iktiran ettirmek sure
tiyle bir yerden diğer yere naklederiz. Bu yap
tığımızı dahi iradei milliyeden almışız. (Gürül
tüler) îşte bu nazariye ile hakkı kazayı nakledip 
diğer bir yere vermeyi elde mevcut Teşkilâtı 
Esasiye Kanunundan almışız. Çünkü bunu halle
decek olan mesele icrai kazaya mezun hükkâmı 
tâyin etmek hakkı kime aittir Bir yerden hakkı 
kazayı refedip diğer yere vermek dahi bu naza
riyenin neticei hukukiyesidir. (Gürültüler) Mü
saade buyurunuz. Rica ederim, eğer bu iddia* 
nızı ispat için istinat edecek bir delili hukuki 
varsa söylersiniz. Mamafih esas itibariyle Sivas 
haddi zatinde Amasya ve Tokad için icrayi mu
hakemeye mezun olmak itibariyle bizini verdiği
miz Sivas Mahkemesinde bu mahzur bertaraf ol
muştur. Nitekim Mahkemei temyiz bir yerden 
diğer yere dâvayı naklettiği vakitte, hiç bir va
kitte Meclisin kararırını almaya mecbur değil
dir. 

REÎS — Efendim, on bir kadar zat daha söz 
almıştır, birçok kifayet takrirleri var. (Müza
kere kâfi sesleri) 

REFÎK B. (Konya) — Reis Bey! bendeniz 
birkaç kelime ile cevap vereceğim. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Usulü müzakere hakkında bir şey soracağım. 
Müzakerenin kifayetine karar verildikten sonra 
bir zat müzakerenin ve takrirlerin leh ve aley
hinde söz söylemek hakkına maliktir. Binaenaleyh 
bu sıfatla ^bendeniz müzakerenin ademi Mfayesi 
hakkında söz söyliyeceğim. 

REFÎK B. (Konya) — Bendeniz Vekil Beye
fendiye birkaç kelime ile cevap, vereceğim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Milletin hukuku 
kayboluyor, mesele tenevvür etsin. 

REÎS — Peki buyurun . usulü müzakereye 
dair söyleyiniz. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Efendim, bizim desatiri şeriyemiz ve hukuki-
yemiz itibariyle [Eladli esasülmülk] tür. Bir 
memlekette adalet mevcut olmadıkça yapılacak 
bütün teşkilâtın kıymeti yoktur. Böyle bir me
sele hakkında üç efendinin lehinde söylemesiyle 
derhal müzakerenin kifayetine karar veriliyor 
bu [Eladli esasülmülk] esasının arkasından yü
rümemek gibi görünüyor, lehinde ve aleyhinde 
söyliyecek olan arkadaşlar tamamiyle noktai na
zarlarını izah etmelidirler, görüldüğü gibi me-
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"sele basit değildir. Mesele son derece, ehemmi
yetlidir. Mesele Devletin teşkilâtı adliyesini 
alt üst etmek meselesidir, sözlerimi söylemek 
üzere müzakerenin kifayetine dair takririn ka
bul edilmemesini rica ediyorum. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayetini 
kabul buyuruyor musunuz? (Ret, ret sesleri), 
(Takriri reye sesleri), (Müzakereye devam ses
leri) Efendim, müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyet yok, 
kifayeti kabul edilmedi. 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Efendim, Vekil Bey teşkilâtı adliyeyi esasın
dan tebdil buyuruyor ve bunda, Adliye Nazırı
nın mahkemeleri hâkimi münferit usuliyle yap
mak hususundaki salâhiyetine istinat ediyorlar. 
Bu salâhiyetleri kanunidir. Bunu kabul etme
mek, kanunun mevcut olan sarahatine muhalif 
bir iddia serdetmek demektir. Fakat teşkilâtı 
adliyeyi hali hazırde tebdil ederken birtakım 
mehazir ortaya çıkıyor. Bu mehaziri sıra ile 
arzedeceğim. Yani şu teşkilâtın tebeddülatından 
husule gelen neticeyi söyliyeceğim: Birincisi 
yüz binlerce liranın harcirah verilmesi, ikincisi, 
bidayet âzalariyle o derecedeki, hükkâmın isti
naf hâkimi sıfatını alması, üçüncüsü de tecrübe 
yapmış olmak itibariyle vekâlet hattı güzergâ
hında bâzı istinaf mahkemeleri teşkil etmekten 
ibaret ve şekle riayet etmek üzere bir vazife ifa 
etmesi şeklinde tecelli ediyor. Halbuki hâkimi 
münferit demek, bidayet mahakiminin, yani üç 
kişinin yerine kaim olan bir hâkim demektir. 
Hâkimi münferidin mânası bundan ibarettir. 
ü ç hâkimin yapacağı işi bir hâkim yapacaktır. 
Şu halde bir hâkimin yapacağı iş, mademki ayni 
oda dâhilinde ve ayni masada olacak ve köylere 
gidilmiyecektir, binaenaleyh buna halka inmek 
ve halka suhulet göstermek denemez, çünkü 
seyyar değildir. 

REFÎK B. (Konya) — Eğer hâkimi mün
ferit müzakeresine devam edilecekse ben de söy
liyeceğim. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Devamla) — 
Müsaade buyurun efendim. Vekil Beyin söyle
diği sözlere ayni vaziyetle cevap veriyorum. Sa
det harici değildir. 

Efendim, dünyada vukuagelen ihtilâller, in
kılâplar, gürültüler, patırtılar yalnız bir nok-
tai nazar için olur. O da halkın can, mal ve 
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j ırzını temin etmek gayesine matuf olarak olur. 

Bugün mal, can, ırz muhafazasına matuf olmı-
yan Devlet teşkilâtı teşe'üp ettirilmekle, çoğal
tılmakla gayeye vusulü icabettirmez. Yani ma
demki hugün, Hoca Vehbi Efendi Hazretleri
nin ufak bir noktadan iza+h ettikleri veçhile, 
Adliye teşkilâtı İstiklâl mahkemeleri değildir 
ve Adliye teşkilâtına İstiklâl mahkemelerine ve
rilen salâhiyetin yüzde biri verilemiyor. Şu 
halde Adliye teşkilâtı namiyle yapılan şeyler 
hederdir, hiçjbir faydası yoktur, öyle ilâm gös
terebilirim ki mahkemenin kararına iktiran et
tikten ve hüküm kesbi katiyet, ettikten sonra 
icra memurları tokat veya yumrukla şu veya 
bu adam tarafından icra mahallinden dışarı 
atılıyor. Bu, balkın mal, can ve ırzını temin 
edemez. Tevsi etmek, işi daha ziyade karıştır
maktır. Binaenaleyh teşkilâtı adliyeden mak
sat, halkın mal, can ve ırzını temin ise, böyle 
hâkimi münferit veya müçtemi tarzında Vekil 
Beyefendi düşüneceklerine, Tökad'daki ve baş
ka yerlerdeki ahalinin hukukunu düşünecekle
rine, âzami istiklâl, âzami para ve âzami me
suliyet esasına müpteni, yeni bir ruhla, meş
rutiyetin icabatma muvafık bir ruhla, yeni bir 
teşkilât vücuda getirmeli idiler. Yoksa daha 
evvelce söylediğim veöhile, yaptıkları muamele 
bir şekilden ibarettir. Binaenaleyh hiçbir kıy
meti yoktur. İşte Bilecik, İşte Kütahya... Dör
derden on iki saat mesafede bir hat üzerinde 
üç tane istinaf mahkemesi teşkil edilmiştir. 
Efendiler, Mahkemei Temyiz için yirmi bir 
âza bulmakta duçarı müşkülât olan, daha ev
velki Adliye Vekâleti heyeti meyanjncla bulun
duğum için hayretle düşünüyorum, üç tane 
bir sırada istinaf mahkemesi teşkil ediliyor 
ve buralarda mevcut olan memurini adliyeden, 
istinaf hâkimi olacak adam bulunuyor. Bunu 
hayretle seyrediyorum ve havsalama sığdıra
mıyorum. 

Sonra, diğer bir noktai nazar daha söyledi
ler, Adliye Vekili Beyefendi Hazretleri: Büt
çe dâhilinde tasarrufatta bulunarak teşkilât ya
pıyoruz, buyurdular. Hakikaten bizim ruhu
muzdan idarei maslahat tâbirinin mefhumu si-
linmedikçe biz hiç bir şey yapmaya muktedir 
olamıyacağız. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bir asır sonra. 
ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Devamla) — 

Memleket bir şey istiyor, teşkilâtı adliye isti-
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yor. Bundan ne Tokad, ne Amasya, ne Sivas 
müşteki olur. Bir de öyle bir teşkilâtı adliye 
istiyoruz ki halkın vukubulan müracaatları ani 
olarak istinaf edilsin ve hiçbir kudret o teşki
lâtı adliyenin vereceği karar karşısında boyun 
kaldırmasın. Bunu temin edebiliyorlar mı? 
Memlekete en büyük hizmeti o zaman yapacak
lardır. Bunu temine matuf olmıyan ve olması. 
imkânı bulunmıyan hâkimi münferit teşkilâtı
nı, memlekete muzır görüyorum. Heyeti umu-
miyesi aleyhinde söz söylüyorum. Binaenaleyh 
Tokad 'da yapılan muameleyi muvafık görmü
yorum. 

REFİK B. (Konya) — Mesele hâkimi mün
ferit teşkilâtı yapılsın, yapılmasın değil ki... 

MUSA KAZİM Bf. (Konya) — Usulü müza
kere hakkında bir şey söyliyeceğim. Teşkilâtı 
adliye için Encümeni Adliyede bir kanım der
desti müzakeredir. Bugün teşkilâttan bahset
mek doğru bir şey değildir. Bu hususta bir ka
rar ittihaz edemiyeceğiz. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Mevzuu müzakere 
olan mesele iki takrir üzerinedir. Birisi Mus
tafa Beyin vermiş olduğu sual takriri, diğeri 
Rifat Beyin vermiş olduğu istizah takriridir. 
İkisi bir araya gelmek münasebetiyle asıl mese
le Tokad'da mevcut bulunan cinayet mahkeme
sinin kaldırılarak ne için hâkimi münferit usu-
liyle Sivas'a cinayet işlerini gönderdiniz, sua
linden ibarettir. Şu sual ve istizah netice itiba- • 
riyle hâkimi münferit teşkilâtının fevaidi mad
diye ve mâneviyesine ve daha birçok teşkilâtı 
adliyenin ipkasına ve yapılan işlerin icabederse 
ilgasına aittir. Binaenaleyh efendiler, rica ede
rim, hâkimi münferit usulü bir esbabı mucibe 
olarak gösterildi. Esbabı mucibe olarak göste
rilen şu teşkilâta karşı esbabı mueibeyi reddet
mek icabederse Vekil Beyefendiye, biz Tokad'
da hâkimi münferit teşkilâtı istemiyoruz, de
meleri lâzımdı. Zannederim ki arkadaşlarımı
zın hiç birisi hâkimi münferit istemiyoruz, diye 
takrirlerinde bir şey yok. Şu halde hâkimi mün
ferit teşkilâtını arzu eden bir memleket, bir ar
kadaş, bir heyetin bazan böyle hâkimi münfe
ridin esası, "neticesi olan istinaf mahkemesinin 
ipka edilmemesi münasebetiyle başka yere 
kalkmasından dolayı müteessir olmaması ica-
bederdi. Bakınız meseleyi kazanın zaman ile, 
mekân ile takayyüt ve tahakkukuna kadar götür- '. 
düler. Kazanın zaman, mekân di© takayyüt ve ta- j 
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I hakkuk etmesi meselesi efendiler zaten halledil

miş bir meseledir. Elde mevcut olan Edirne 
Teşkilât Kanununda Adliye Vekili bu işi iste
diği gibi yapar, diyor. Bunu böyle demekle be
raber oraya tâyin edilen memurlar da bu Mec
lisin, bu Heyeti Muhteremenin icra reisi tara
fından imza ediliyor ki hakkı kazası tamamlan
mış oluyor. Şimdi Tokad'dan Cinayet Mahke
mesinin kalkması meselesi, asıl mevzuubahis 
olan meseledir. Buraya dair bendeniz diyece
ğim k i : Tokad'da ika edilen ceraimin cetvelle
rini Rifat Bey biraderimizle Refik Bey birade
rimiz tetkik etmişlerse, cinayetler cünha cerai-
mine nispetle daha çok olursa, bu suali sor-

I maya hakları vardır. Yok, memleketlerinde ci
nayet olmayıp da ufacık cüniha cürümlerinin 
vııkubulduğunu iddia ediyorlarsa böyle bir me
seleye, böyle bir istizaha lüzum yoktur, hacet 
yoktur. Meseleye nihayet verelim, bitsin iş. 

RİFAT B. (Tokad) — Bendenizin dediğim: 
Bilistisna Tokad'da tatbik edilen şu muamele
nin ilgasını istiyorum, iler kaza, her sancak 
teşkilâtı yerinde duruyor da Tokad'da neden 
ilga olunuyor? Büyüklük iddia olunuyorsa... 
Beyhude, Adliye Vekiline daha bir şey lâzım-
geliyor.' t3jç sancağa bir nvahkeme yaptığından 
dolayı Vekil Bey diyor ki : Ben hâkimleri azle
derim, nasbederim, âmenna, eder, hakkıdır. 
Fakat arada bir mahkeme lâğvediliyor. Birhayli 
seneden beri teessüs etmiş olan bir mahkeme 
lâğvediliyor, sonra diğer yerlerde istinaf mah
kemeleri teşkil ediliyor, şimdi işittik. Hepsi 
de şimendüf erlerin üzerinde olduğu hale üç yer
de istinaf mahkemesi yapmış. Sonra Tokad'ı 
ta Karadeniz kıyısına gönderiyor. Bu adelet 
mi? Yalnız bendenizin sözüm bu mahkemeyi 
feshetmek adalet mi bu? Yalnız benim ricam 
budur. 

Bu mahkemeyi feshetmek, yeniden mahke
me teşkil etmek bir kanun meselesidir. Bir ve
kil ne suretle bir mahkemeyi fesheder? Haydi 
bii' hâkim azleder, nasbeder, fakat mahkeme 
feshedebilir mi? Maamafih takrir de verdim. 
Meclisten rica ederim, Tokad'daki mahkemenin 
ipkası hakkında bir karar ittihaz buyursun. 
(Müzakere kâfi sadaları). 

REFİK B. (Konya) — Buyurdular ki Hâki
mi Münferit Kanunu mucibince Takod Liva 
Mahkemesinin ipkasına imkân yoktur. Bende-

I ııiz de kabul ederim. Fakat Tokad İstinaf Mahke-
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mesi «hâkimi münferit teşkilâtı yapıldıktan son
ra mercii istinaf olanak üzere bırakılır. Bunu 
«maslahat da âmirdir. Arkadaşlar diyor ki, Nik
sar Tokad'a se'kiz saat, Sivas'a yirmi sekiz sa
at, Zile Tokad'a on iki saat, Sivas'a otuz iki 
saattir. ' Halkın işlerinin teshili noktai naza
rından Tokad liva mahkemesinin Hâkimi Mün
ferit Teşkilâtı Kanununa tevfikan mercii isti
naf olarak ipkası elzemdir. 

ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ MEHMET B. — 
Refik Bey zannederim yanlış anladılar. Biz 
yalnız Tokad merkez 'kazasını verdik. Amasya 
ve diğer kazaların mercii istinafı Amasya'dır. 

YAHYA GALÎP B. — Daha fena ya... 

ADLÎYE VEKlLÎ HAFIZ MEHMET B. — 
Daha fena değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Nik
sar ' la Reşadiye de Tokad'a verilmelidir, bunlar 
Sivas'ın şarkı ndadır. 

ADLİYE VEKÎLÎ HAFIZ MEHMET B. — 
Müsaade buyurun. Yaptığımız muamele budur. 
Yine Refik Bey diyor ki : Tokad'da hâkimi mün
ferit teşkilâtı olmak üzere yine bir mahk;emei 
cinayet yapılabiliyor. Bu ayrı bir meseledir 
ve bu para meselesidir. Bugünkü teşkilâtı hatı
rada hiç bunun bir yeri yoktur. Yani mevcut 
kanunlarımız mucibince hâkimi münferit bulu
nan mahallerde bir de ayrıca hâkimi müştemi 
teşkilâtı yapılması hakkında elimizde bir kanun 
yoktur. Elimizdeki kanun Edirne'deki hâkimi 
münferit teşkilâtı kanunudur. O hem bir mah-
kemei istinaf iye hem bir mahkemei cinayettir. 
Onun dairei kazasında müteaddit yerlerde hâkimi 
münferitler ve onların muavinleri bulunur. Bu 
günkü kanun budur ve elimizde bugün başka bir 
kanom olmadığı için Refik Beyin dediği şekilde 
Tokad merkezinde merci olmak üzere *bir hâ
kimi münferit olduğu halde Tokad'da ayrıca bir 
mahkemei cinayetin ibkasma mevcut kanunla
rımız müsait değildir. 

RİFAT B. (Tokad) — Amasya'da neden 
yaptınız? 

ADLÎYE VEKÎLÎ HAFIZ MEHMET B. 
(Devamla) — Bu bir kere bütçe meselesidir. 
Abdüİkadir Bey de, hâkimi münferit teşkilâtının 
esası doğru değildir yolunda bir takım beyanatta 
bulundular. Bu başka bir meseledir. .Bugün eli
mizde mevcut olan kanunlardan, meriülahkâm ı 
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olan kavaninden halkın umurunu teshil edecek 
olan en iyisi hangisi ise onu arar ve onu tatbik 
ederim. Eğer Heyeti aliye encümeninde mevcut 
olan kanunları çıkarıp bilmüzakere kabul eder, 
bize verirse biz ovakit halkın umuruna hangisinin 
daha iyi olup olmadığını! tetkik ederiz. Bugünkü 
kanunlarımızla yapacağımız budur. (Müzakere 
kâfi sesleri). 

REİS — Müzakerenin kifayeti... 
YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Reis Bey! 

bendeniz esas üzerinde söz söyliyeceğim. 
REÎS — Efendim, müzakerenin kifayeti hak

kında mütemadiyen takrirler geliyor, müzakere
nin kifayetini kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar. (Müzakerenin kifayeti kabul edil
miştir) . 

Vekil Beyefendi hangi takriri kabul ederse
niz dikkat buyurunuzda onu reye koyalım. 

Riyaseti Celileye 
Tokad Cinayet Mahkemesinin izah ettiğim 

veçhile ibkasmı teklif eylerim. 
. Tokad 

Rıfat 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etti. Müzakerenin kifayetiyle 

Adliye Vekili Beye itimat reyinin itasını teklif 
eylerim. 

Muş 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Adliye Vekilinin ittihaz ettiği mukarrerat, 

kanuna müstenit ve istizah, esbabı maddiyeye 
mebni olmamakla Adliye Vekiline itimat ve ruz-
nameye geçilmesini teklif eylerim. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Mesele tavazzuh etti, ruznamei müzakerata 

' geçilmesini teklif ederim. 
Siird 

Salih 

Riyaseti Celileye 
Hâkimi münferit teşkilâtı hakkındaki kanuna 

tevfikan Tokad Liva Mahkemesi Takad'a merbut 
kazaların da mercii istinafi olmak üzere ibka 
edilmek şartiyle Vekil Beyefendiye itimat beya-
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Ûm teklif ederim. 
12. I I I . 1337 

Konya Mebusu 
Itefik 

Kiyaseti Celileye 
İzahat kâfidir, ruznameye geçilmesini teklif 

eyleriz. 
Saruhan Çorum 

Avni Fuad 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetiyle Adliye Vekiline iti

mat beyan olunarak ruznameye geçilmesini teklif 
ederim. 

12 Mart 1337 
Saruhan 

Refik Şevket 

Riyaseti Celileye 
' İstizah hakkındaki müzakerat kâfi olduğun
dan Adliye Vekili Hafız Mehmet Beye beyanı iti
mat edilerek ruznameye geçilmesini teklif ederiz. 

12 Mart 1337 
Lazistan Trabzon Mebusu 
Âbidin Recai 

Riyaseti Celileye 
Madamki Tokad bu teşkilâttan memnun de

ğildir. Hâkimi münferit teşkilâtının Kayseri ve 
Yozgad'da icrasını teklif eyleriz. 

Yozgad Kayseri 
Feyyaz Âlî Ahmet Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Eşkâl ile uğraşılarak hukuku milletin ziyaa 

uğratılması muvafık değildir. Binaenaleyh eğer 
hâkimi münferit usulü takip edilecekse evvel 
emirde Meclisçe bunun kabul edildikten sonra 

' icrası tarafına, ..gidilmesini teklif eylerim. 
12 Mart 1337 

Kırşehir Mebusu 
Yahya Galip 

REİS — Vekil Bey hangi takriri kabul buyu
ruyorsunuz? 

ADLİYE VEKİLİ HAFIZ MEHMET B. — 
Muş Mebusu Ahmet Hamdi Beyin takririni. 

REİS •»— Şimdi müsaade buyurursanız Vekil 
Beyin kabul ettiği takriri evvelâ reye koyalım. 
(Muş Mebusu Ahmet Hamdi Beyin takriri tekrar 
okundu), 

i—. Mu lakriri kabul edenler ellerini 
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kaldırsınlar. Ekseriyetle kabul edildi efendim. 

2. — K&rahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, şahadeinamesîz dâvavekilleri hakkında Ad
liye Vekâletinden sual takriri 

REİS — Vekil Beyefendiden bir de sual tak
riri vardır efendim Karahisarı Şarki Mebusu 
Mustafa Beyin... Müsaade ederseniz sual takririni 
okuyalım (Burada yok sesleri). 

TEVFİK B. (Kânkırı) — Reis Beyefendi 
Hazretleri bir emrivaki karşısında kalıyoruz. Bu 
itimat veya ademi itimat meselesinin behemehal 
tayini esami ile olması şarttır. (Hayır sesleri) 
çünkü on iki senelik taamül budur. İtimat ve 
ademi itimat meselesi tayini esami ile olur. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Reis Bey 
usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Buyurun. 
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Beyefen

diler yalnız nazarı dikkate alınacak bir mesele 
vardır. Usulü müzakereye dair söyliyeceğim. 
Mesele Nazıra itimat ve ademi itimat için müza
kere açılmamıştır. Tokad ahalisinin felâkete 
maruz kalması dolayısiyle açılmıştır (Gürültüler, 
ayak patırtıları) rica ederim bu bir haktır. Söy
liyeceğim, efendiler bir saat söylesem mecbursu
nuz dinlemeye... 

RAGIP B. (Kütahya) — Bir saat değil bin 
saat otursan usul bilmiyorsun!. Bu mesele ademi 
itimadı tazammun eder. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — İtimat ve 
ademi itimat veriniz, fakat bir mesele vardır, onu 
halledin, ben öyle bir usule tâbi değilim. Mese
lede deniliyor ki, buranın ahalisi mağdur oluyor. 
Sivas'a gidemez. (Şiddetli gürültüler) (Mesele 
bitmiştir sadaları). 

YAHYA GALİP B. — Peki bir sual soruyo
rum Heyetten; demek ki Tokadlılarm hukuku 
zayi olsun, ne olursa olsun biz Adliye Vekiline 
itimat için bunu kabul ediyoruz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Doğru değildir 
Ahali isyan eder, ihtilâl çıkarır. 

OSMAN B. (Lazistan) — İhtilâl edemezsiniz 
ve ettiğiniz vakit kafanız kırılır. (Şiddetli gürül
tüler) . 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bu haksız bir mua
meledir. 

REİS — Nizamnameî dahiliyi tatbik ediyo
rum. 
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TEVFÎK Ef. (Kânkırı) — Usulü müzakereye 

dair söyliyeceğim Beis Bey! Söz benimdir (Müza
kere yok ki sesleri). 

Efendiler şimdi Mecalisi teşriiyede gördüğü
müz istizah takrirleri gayet ehemmiyetsiz bir 
meseleden dolayı mebusun birisi bir istizah 
takriri verir. Maksat o nazırın diğer efalinden 
dolayı kendisine itimat, ademi itimat. Bundan 
başka hiçbir manası yoktur. Bu istizah takriri
nin neticesinde nazır şu veya bu tarafından ve
rilen itimat, ademi itimat takririni kabul etti. 
Yoksa itimât ve ademi itimat tâyini esami ile 
olur. Bu on iki seneden beri bir teamüldür, emri
vaki karşısında kalıyoruz, rica ederim efendim. 

ÖMER MÜMTAZ B. (Ankara) — Kanunda 
böyle birşey yoktur. 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Şimdiye 
kadar teamül budur. «Hayır, doğru sesleri». 

Bir Reis ekseriyet vardır derse hiç bir Nazırı 
böyle iskat edemezsiniz: mesele yanlıştır. 

R E Î S — Mesele bitmiştir, Evrakı varideye 
geçiyoruz. 

5. — TAKRÜtLEE 

1. — îçel Mebusu Naim Efendinin, Hilâli 
ahmer Cemiyetine ^muavenet icrası için mebusla
rın dairei intihabiyelerinde teşviklerde bulunma-
Icirtfm dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dairei intihabiyem ve memleketim olan îçel 
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Sancağının Anamur Kazası ahalisi namına bele
diye riyasetinden aldığım bir telgrafta Anamur 
ahalisinin arzulariyle Hilâliahmer menfaatına 
olmak üzere kazanın en mahsuldar olan mahal
lindeki kendi tarlalarının 200 dönüm miktarına 
tohumları kendilerinden teberru edilerek imece 
suretiyle kışlık mahsulü ziraat ettikleri ve bir 
kaç ay sonra bu mahsulden birkaç bin liralık 
bir menfaat geleceğini beyan ile Büyük Millet 
Meclisi Âlisine arzına ve umum Anadolu halkı
nın nazarı dikkatlarini öeîb ile bu gibi emrü-
hayra tergibleri için evrakı havadisle de ilânını 
temenni etmişler ve şayet bu hususta kendilerine 
müsabaka edecek bir mahal zuhur ederse daha 
bir Dukadan mahalle yazlık susam ve mısır mah
sullerinin zer'i ile müsabakada birinciliği muha
faza etmeye çalışacaklarını bildirmiş olmalarına 
binaen âcizleri de mezkûr telgraf münderecatını 
ajans ve gazetelerle ilân ettirmiş olduğumdan 
mebüsanı kiramın da bu hususta dairei intiha* 
biyeleri halkının nazarı dikkatlerini celbederek 
tergibatta bulunmalarını menafii vataniyemig 
namına temenni ederim olbabta. 

Fi 1 - Mart - 1337 
îçel Mebusu 

Naim 

REÎS ~ Bu takriri ^Divani Riyasete havale 
edelim mi? • 

Beş dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 



İ K İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 4,45 sonra 

REİSİ SANI — Doktor Adnan Beyefendi 
KÂTÎP :. Ziya Hurşit Bey (Lâzistan) 

ımmm 

REÎS — Celseyi açıyorum. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, İstan
bul'ca neşrolunan aflarla Tecili Mücazat karar
namelerinin gayrimuteher addi hakkında teklifi 
kanunisi (2/242) 

REÎS — Istanbulca neşrolunan Tecili müca
zat kararnamesinin Büyük Millet Meclisinin tas-
dikına iktiran etmedikçe gayri muteber adde
dilmesine dair Kütahya Mebusu Cemil Beyle rü-
fekasmın teklifi kanunisi var, Lâyiha Encüme
nine gönderiyoruz. 

2. — Yozgad Mebusu Süleyman Sim Beyin, 
Muhacirin Müdiriyeti Vmumiyesinin lâğvi hak
kında teklifi kanunisi (2/243) 

EElS — 1337 senesinden itibaren Iskâni aşa-
ir ve Muhacirin Müdüriyetinin ilgasına dair 
Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin bir takri
ri var. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Kütahya Mebusu Ragib Beyin, Maarif 
kadrolarım tesbit eden encümenden istifası 

REÎS — Maarif Vekâleti Kadro Encümenin
den istifasına dair Kütahya Mebusu Ragıb Beyin 
takriri var. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Kaldı mı 
zaten? 

REÎS — Müsaade buyurunuz. 

3. —• Siird Mebusu Salih Efendinin Siird -
Musul yolunun turku umumiye meyamna idha-
line dair teklifi kanunisi (2/243 M) 

REÎS — Sonra efendim Siird - Musul tariki
nin turku umumiye meyamna idhaliyle 1337 

senesinde inşasına dair Siird Mebusu Salih Efen
dinin takriri var. Lâyiha Encümenine havale 
ediyoruz. 

3. — Muş Mebusu Abdülgani Beyle refiki
nin, Muş Maarif Müdürü hakkında Maarif Ve
kâletinden sual takriri 

# 
REÎS — Muş Maarif Müdürü hakkında Ma-. 

arif Vekâletinden; Muş Mebusu Abdülgani Bey
le refikinin sual takriri var, onu da Maarif Ve
kâletine gönderiyoruz, 

4. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen
dinin, Ankara'daki ihtikârın men'ine dair İkti
sat Vekâletinden sual takriri 

REÎS — Ankara'da ihtikârın men'ine dair 
Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efendinin 
takriri var efendim. Bu sual takriri mi nedir? 
anlaşılmıyor. 

ABDÜLHALİM ÇELEBÎ Ef. (Konya) — 
Sual takriridir. 

REÎS — O halde İktisat Vekâletine havale 
ediyoruz. 

£. — Yozgad Mebusu Riza Beyin, devairi Hü
kümette ashabı mesaliha teshilât irae edünhsi-
ne ve muamelei baridenin ref'ine dair takriri 

REÎS — Devairi Hükümette ashabı mesali
ha teshilât iraesine ve muamelei baridenin men'-
ine dair Yozgad Mebusu Riza Beyin bir takriri 
vardır. Bunu da Heyeti Vekileye havale ediyo-
ruî. 

5. — Ergani Mebusu S.ım Beyin, Ayintab 
İstinaf Müddeiumumisi hakkında Adliye Vekâ
letinden sual takriri , \. 

REÎS — Antep îstinaf Müddeiumumisi 
hakkında Adliye Vekâletinden sual takriri var
dır. Adliye Vekâletine havale ediyoruz. 
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4. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Bolu 

hadisesinde şehit olan Binbaşı İhsan Beyin aile
sine Mdematı vataniyeden maaş tahsisi hakkın
da teklifi kanunisi (2/244) 

REİS — Şehit Binbaşı İhsan Öeyin ailesine 
hideniatı vataniye tertibinden maaş itasına dair 
Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, teklifi kanunisi 
var, Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Eîendim ruznanlei müzakerata geçmeden ev
vel Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey söz is
tiyor. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Bendeni
zin de bir takririm vardı, okunmadı. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Matbuat ve İstihba
rat Müdüriyeti Umumiyesinin hesabına bakmak 
üzere Meclisten üç âza ihtihâb olunmak için 
Meclis karâr vermişti. Henüz ihtihâb olunmadı. 

REİS —-İntihabın teşriini rica ederim. 
(Kim yapacak sesleri). Şubelerce intihâb yapı
lacak. (Şimdi yapalım). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şube
ler ihtihâb etsin. 

RİJIS —• • • Şubelerce intihab olunacaktır 
efendim. 

1.**- W$ZÂ!ÜM& Efcîtiför MDDELER 

1. -f- Maarif Vekâletinin İstiklâl Marşı hak-
kindaki tezkeresi 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ B. 
— Arkadaşlar, Istklâl marşları hakkında Vekâ
let tarafından vâki olan davet üzerine ne kadar 
marş elimize gelmiş ise bunları bir encümen ma
rifetiyle tetkik ettirdik, neticeyi Heyeti İMile-
nize arzettik. Bunları görmek arzu buyurdunuz. 
Matbu olarak tevzi edildi efendim. Bir nokta 
üzerine nazarı dikkatinizi celbetmek iste
rim. Bu İstiklâl marşları tarafı âlinizden tetkik 
edildikten sonra intihabınız hangi şiir üzerinde 
temerküz ederse ikinci bir muamele daha yapı
lacaktır. Bestekârlara, yollıyacağız, bestekârlar 
dahi bize muhtelif besteler yollıyacâklardır. On
lar arasında bir ihtihâb daha yapılacaktır. 

Anadolu mücadelesi uzun müddetlerden beri 
devam ediyor, bunu ifade etmek, bunun ruhunu * 
söyletmek üzere yazılmış olan bu şiirler ne kadar 
evvel bir karara iktiran ederse şüphesizki daha 
fazla müstefit oluruz. 

Üeyeti celilenizden istirham ediyorum. Şiir-
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ler mütalâa edilmiştir. Bunu bir heyete mi, 
bir encümene mi verirsiniz? Heyeti Umumiyece 
bir karara mı raptedersind'z? Ne arzu buyurursa
nız yapınız. 

REİS — Maarif Vekâleti bu İstiklâl Marşı-' 
nın bugün ruznameye alınarak müzakeresini 
arzu ediyor. Bugün müzakeresini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) —Muhterem 
efendiler, söyliyeceğim sözlerin yanlış anlaşıl
mamasını, bir maksadı mahsusa hamledilme-
nıesini teminen iptidaen bir hakikatten bahse
deceğim ; bu Millî Marş müsabakası ilân edil
diği zaman müsaba'k'aya ben de iştirak etmek 
istedim. Fakat bu mesele öyle bir cereyan al
mıştır ki bendeniz bu müsabaka işinden sarfı
nazar ediyorum. (M) imzalı şiir bendenizindir: 
Bunu ithal buyurmayınız. 

Gene Kemalettin Kâmi nâmında biri vardır 
'ki aynı sebepten dolayı gazetemizde kendi şii
rini geriye almıştır. Bunun üzerine mütalâanı
zı beyan buyurursunuz. Bir Encümeni Edebî 
mi teşkil edersiniz, ne yapılacaktır? Ona göre. 

REİS — Burada bir mesele var. İstiklâl 
marşlarını doğrudan doğruya Heyeti Umumi-
yede müzakere ederek bir karar mı vereceksi
niz, yoksa bir encümene mi havale edeceksiniz? 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Burada ol
sun, hepimiz anlarız. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efendim, 
şiirler iki türlüdür. Ya hislerin mâkesidir, ya
hut derin veyahut ağlatıcı bir ruhun, ağlatıcı 
bir galeyanın aksidir. Şiir bu iki şekil üzerine 
doğarsa makbul ve muteberdir. Dünyada o 
şiirlerdir ki hal'k arasında yaşar. Ya yüksek 
ve bediî bir histen doğar, ya muhrik bir hele
candan doğar. Böyle olmayıp da ısmarlama 
tarikiyle yazılırsa bu şiirler yaşamaz. Efendi
ler, bizim Cezayir Marşımız vardır. Bu; halk 
arasında yaşıyor. Bu, müsabaka ile yazılma-
ı niştir. Bu; ağlıyan'bir ruhun, eline.silâhını ala
rak düşmana koşan, vatanına koşan bir ruhun 
hissiyatını terennüm eder. 

Marseyyez'in nasıl söylendiğini bilirsiniz. 
İnkılâbı Kebir esnasında - silâhını almış - koşan 
bir gencin söylediği şiir birden bire t-aamjmüm 
etmiştir. Evvelâ bu gibi şiirlerin memleketin 
mâruz kaldığı felâketlere - ağlryara'k, titreye
rek - evvelâ güftesi değil, bestesi söylenir. Is-
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naarlama şiirlere verilecek memleketin parası 
yoktur. 

HAMDULLAH SUPHİ B. (Antalya) — Ar
kadaşlar, bir hata üzerine, (bir galatı rüyet 
üzerine dikkati âlinizi celbetmek isterim. Bil
hassa para meselesi ile bu şiirler arasında bir 
münasebet bulmak, gayet yanlış bir noktai na
zardır. 

Memleketin kuvayi maddiyesi ve mâneviyesi 
vardır. îstihlâsı vatan, mücadelesini yapan 
milletin vekilleri, onun vekillerinin vekilleri 
halkın heyecanını ifade etmek üzere memleke
tin şairlerine müracaat etmiştir. Bu şairler ilk 
defa şiirlerini yazmamıştır. Arkadaşlar, bize 
şiirlerini yollıyan şairler, seneler arasında bü
tün memleketin kederlerini, ıstıraplarını, bü
tün mefahirini söyliyen şiirler yazmışlardır. 
Demek para 'mukabilinde şiir mevzuubahis de
ğildir. Biz halkın ruhunu, heyecanını ifade 
eden şiirler yazmaları için şairlerimize müraca
at ettik. Hiçbirisi para hakkında, bir şey söy
lememiştir. Geçen defa işaret ettiğim üzere 
nazarı dikkatinizi cellbediyorum: Mehmet Akif 
Bey - ki bu, şairler arasında para meselesinden 
'kaçman arkadaşlarımızdan birisidir - zaten se
nelerden beri en yüksek ve en ilâhi bir belâ-
ğatle yazmıştır. Yeniden yazmaktan çekinme
si ; bâzılarının hatırına para gelir, diye korkma-
smdandır ve ona binaen yazmamıştır. Ben ge
len şiirleri okuduktan sonra, bu işte vazifedar 
ettiğiniz bir arkadaşınız sıfatiyle, arzu ettim 
ki bir kuvvetli şiir daha bulunsun ve kendile
rine müracaat ettim. Bunun üzerine kendileri 
de bir şiir yazdılar, gönderdiler. Besim Ata-
lay Beyin" halk şiirlerinin - bilhassa büyük va-
!kayii milliyeye taallûk eden şiirlerin - bir si
parişi mahsus üzerine doğmadığı sözü gayet 
varittir. Yalnız bizim şimdiye kadar mevcut 
olan şiirlerimiz bugünkü mücadelemizi ifade et
miyorsa şairlerimizin kendi duygularını ifade 
etmeleri katiyen doğru değildir. Kendileri şu 
noktada haklıdırlar: Bütün şiirler ve millî şiir
ler cihanın en mâruf olan şiirleri, halk hare
ketleri arasından doğmuş olan şiirlerdir. Fa
kat itiraf ederim ki, bu şiirler -aramızda daha 
doğmamıştır. Doğmasını arzu etmek bizim için 
bir vazifedir. Şairlerimize müracaat ettik ve 
bize çok güzel şiirler yazdılar. Bu şiirler ara
sında intihap hakkı Heyeti Aliyenize aittir. 
Şiirleri okuyunuz. Ben istirham ediyorum ki 
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bir an evvel 'bu şiirin bestelenmesi için bir ka
rar ittihaz ediniz ve bütün milletin lisanına 
geçmesi için istical buyurunuz, bir karar veri
niz, tebliğ ediniz, ben de mesaimin ikinci kıs
mına geçeyim. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Beyler, esasen 
meslekim şiirle, edebiyatla iştigale müsait de
ğildir. Bu itibarla arzedeceğim izahatı şiir ve 
edebiyat tenkidatı giıbi arzetmiyeceğim. An
cak Hamdullah Suphi Beyefendi geçenlerde bu 
kürsüde, (bu şiirleri inşat ettiği vakit, Meclis
te büyük bir gürültü olmuştu. Ondan anlaşılı
yordu ki İstiklâl Marşı olarak bu şiirlerden bi
risinin intihap edilmesini teklif ederlerse çok 
güzel bir şey olacak. Bendeniz Akif Beyin di
ğer eserlerini de okumuşum. Esasen bir marş; 
bir milletin heyecanlarını, tahassüsatını teren
nüm etmek itibariyle kıymetli ise, Akif Beyin 
son yaptığı İstiklâl Marşından evvel inşat et
miş olduğu şiirler, zaten bidayeti kışadmdan çoik 
evvel bizim hissiyatımızı, tahassüsatımızı ifa
de etmiştir. Kendisinin, memleketin tahassü-
satına 'karşı ne kadar kuvvetli bir kudreti şii-
riyesi olduğunu ve Garp ve Şark âlemi hakkın
daki tahassüsatının en güzel numunelerini (Sa
fahat) ismindeki eserleri gösterir. Bu itibarla 
bu kahramanı edebii tebcil etmemek elden gel
mez. Bendeniz kendi namıma Mehmet Akif 
Beyin büyük bir unvan ile tertip ettiği eseri 
tetkik etmek istemem. Tahsisen bu meselede 
bunların içinde yazmış olduğu marşların en gü
zeli İstiklâl Marşıdır ve bundan evvel de Mec
liste büyük bir vect uyandırmıştır. Onun için 
dutruidiraz mütalâa etmeksizin bunun tasvip edil
mesini teklif ederim. 

HA*CI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Efendiler, 
bendeniz bu şiirin şu hakikat kürsülerine na
sıl çıktığına tahayyür ediyorum. Bunu Meclisi 
Maarif kendisi intihap eder, kendisi tercih 
eder, kendisi yapar. Gerçi şiir bir meziyettir, 
gerçi şiir bir ziverdir, lâkin bir hayaldir. Bil-
kürsü hakikata çıkması doğru değildir. Eğer 
tercih lâzımgeliyorsa Akif Beyin şiiri gayet 
güzel yazılmıştır. Lâkin biz bugün âşiyanda 
değiliz. Millet Meclisinin kürsüsünde olduğu-

^muzu unutmıyalım, bunu Maarif Encümeni ken
disi mütalâa etsin, kendisi takdir etsin, ken
disi tercih etsin. (Doğru sesleri). 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) '— Arkadaşlar 
ı mesele gayet mühimdir. Eğer bu marş milletin 
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nıhunü feavrıyabilecek bir marş ise onda ufa
cık ıbir yakışıksızlık diyelim, sonra o marş için 
pek büyük düşüklük verir. Biraz serbest söyli-
^maijmcma., kusura bakmayınız. Burada ede
bî tenkidata girişecek değilim. Binaenaleyh 
yalnız fiilkriırıli kısaca arzedıeceğim. Katiyen Ham
dullah Suphi Beyin isticaline iştirak edemem. 
(Biz ederiz sesleri). 

Edemem; zira bir kere bu marş milletin 
ruhundan doğma bir marş değildir. Besim Ata-
lay Beyin hakkı vardır. Milletin ruhuna tercü
man olacak bir marş dknalı. (Gürültüler). Mü
saade buyurunuz. 

REÎS — Kesiniydim, böyle müzakere ede
meyiz ki. 

TUNALI HÎLMl B. (Devamla) — Bu o ka
dar müzakereye lâyıktır ki siz takdir edemezsi
niz. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 
Usulü müzakere hakkında söz isterim. Müsaa
de buyurur musunuz1? şirler sahiplerinin ma-
idir. Beğenrsek rey veririz, beğenmezsek rey 
vermeyiz. Her kesin muhterem şahsiyetine teca
vüz etmiyerek kabul edelim veyahut etmiyelim 
rica ederim. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Gerek şu şiire 
ve gerek şu manzumelere karşı bir şey söyledim 
mi ki böyle söylüyorsunuz? isim zikretmedim. 
İyi dinlseyiniz, kulaklarınızı açınüz. Arkadaşlar 
istirham ederim! Bunu, bir encümeni mahsusu 
ebedî teşkil edelim, oraya havale edelim, bu man
zumelerin birini intihap etsin. Asıl ruhu mese
le buradadır.. O encümeni mahsus intihap et
tiği manzumenin sahibini çağırır, der ki ona, 
şu mısraı terkederseniz veya şu mealde tebdil 
ederseniz ve şu kelimenin bununla tebdili elzem
dir, o zaman o manzume daha parlak olur. Sa
hibi muvafakat eder ve manzume daha iyi olur. 
İstirham ederim, bu noktaya dikkat buyurunuz. 
Arkadaşlar manzumenin baştan başa iyi olma
sını bütün samimiyetle arzu ediyorum ve bu tek
lifte bulunuyorum. (Gürültüler) Müsaade buyu
runuz bana biri imzalı, biri imzasız iki mektup 
geldi. Bu mektupta deniliyor ki: Diğer verilmiş 
olan manzumeleri de okuyunuz, onların içinde; 
intihap edilmiş olanlardan daha muvafıkı var
dır. (Handeler) (Memiş Çavuş sesleri) Sahibi 
mektup Garp Ordusuna gitti. îmzasiyle göste
rebilirim. Arkadaşlar tekrar ısrar ediyorum, bir 

.ia» fl: a 
i encümeni mahsusu edibî teşkil edilmelidir ve 

intihap onun reyine bırakılmalıdır. (Hayır ha
yır sesleri) (Gürültüler) 

REÎS — Efeidim müsaade buyurunuz. Trab
zon Mebusu Celâl Beyin istiklâl Marşı ile bir 
takriri var. 

Riyaseti Gelileye 
Mingayrihaddin karaladığım gayrimatbu İs

tiklâl Marşının Meclisi Âli huzurunda kıraet 
olunmasını teklif eylerim. 

Trabzon Mebusu 
Celâl 

RElS — Müsaade buyurunuz rica ederim. 
Zannediyorum ki, bu Heyeti Celielerine dağıtı
lan manzumeler müddeti muayyene zarfında top
lanıp da şimdi intihap edilenlerdir. Bunun mü-
sabıkaya ithali kabil midir efendim? (Hayır, 
hayır sesleri) 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Şekil aramı-
yaruz. iyi ise dinliyelem (Muvafık sesleri). 

RElS — Efendim müsaade buyurunuz. Tek
rar ediyorum. Muayyen bir zaman zarfında 
marş müsabakası ilân edildi. Onlardan Maarif 
Vekâleti intihap etmiş, göndermiş. Şimdi bu 
gönderdiği marşlardan birinin intihabını Heyeti 
Umumiyede kendisi takip ediyor ve müzakere 
ediyoruz. Bu meyanda birisi bir marş gönde
riyor. Bunu kabul ettikten sonra yarın vâki 
olacak müracaatları da reddedemiyeeeğiz. 

REFİK B. (Konya) — Nasıl reddedecek
siniz? Ilânihaye devam edecektir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Marş lâzım
dır. Hangisi güzel olursa o lâzımdır. 

RE IS — Bu marşın okunmasını kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın... Kabul edilmedi efen
dim. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Efendiler 
millî bir marş yapmak ihtiyacı hâsıl olmuş. Maa
rif Vekili şairleri müsabakaya davet etmiş, bir
çok şiirler içerisinden birkaç parça intihap ve 
tabedilmiş. Bendeniz anlamıyorum. Bu bir Mec
lisi Millî işi midir? Bir encümeni edebî işi midir? 
(Millet işidir sesleri) Millet işidir. Şüphesiz efen
diler, fakat malûmu âliniz şiir meselesi bir 
sanat meselesidir. Eğer bunu tercih etmek 
hakkını biz deruhde ediyorsak aramızda şiirle 
tevvegul etmiş arkadaşlarımızdan bir encümeni 
edebî teşkil edelim, onlar tetkik etsinler. Geçen 
gün bu maksatla söylediğim bir söz suitelâkkiye uğ-
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ramıştır. Binaenaleyh eğer bunun tetkiki için 
içimizden bir encümen teşkil etmiyecek olursak 
o hak doğrudan doğruya Maarif Vekâletine 
aittir, noktai nazarını izah etsin ya kabul eder- . 
siniz, yahut kabul etmezsiniz. Bunun uzun 
uzadıya sürünmesine hacet yoktur (Gürültüler) 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Maarif Vekâleti
ne ne kadar §iir verilmiş ise onlar yeniden bir 
encümene verilsin ve orada yeniden tetkik 
edilsin. 

MAARİF VEKÎLİ HAMDULLAH SUP
Hİ B. — Arkadaşlar! Refik Şevket Beyin 
sözünü tekrar ediyorum. Bu şiirler mevzuuba-
his olduğu vakit lüzumsuz yere, hattâ arzumuz 
hilâfında şiirler yazmış olan arkadaşlarımız için 
böyle bir söz buradan çıkmamalıdır. Bahusus ki, 
arkadaşlar ısmarlama sözü ve halkın tercümanı 
olmaz sözü yanlıştır. Çünkü halkın mümessilleri 
olan sizlerin huzurunda okunan şiirin Heyeti 
Aliyeniz üzerindeki âzami tesirine bendeniz de 
şahit oldum. Eğer halk üzerine olan tesirini 
anlamak için kendi kalbimizden başka miyarı
nız varsa o başkadır. Eğer halkın teessürünü ken
dimiz anlıyacak olursak halkın kalbini de anla
mış oluruz. Şimdi arkadaşlar bendeniz diyece
ğim ki: Yeni bir encümeni edebiye havale eder
sek bir fayda mutasavver olabilir. Eğer encü
men kararını verip bitirecek ise. Fakat zanne
diyorum Meclisinizin verdiği. karar ve ısrar et
tiği nokta, kendisinin bu işi halletmesidir. O 
halde encümenden çıkıp yine Heyetinize gele
cektir. Yine bu vaziyet hâsıl olacaktır. O halde 
burada yedi tane şiir vardur, Riyaset bunları 
ayrı ayrı reye vez'etsin, hangisi tarafınızdan 
mazharı takdir olursa onu kabul edersiniz. 
(Doğru sesleri) s 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrirler vardır. Müzakerenin kifayetini 
reye koyacağım. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul,' edildi. 

Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin bir tak
riri var. 

Riyaseti Gelileye 
Muhittin Beyin inşad ettikleri marşm kür

süde taraflarından okunmasını teklif eylerim. 
12 Mart 1337 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galip 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır-
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sın.... Kabul edilmedi efendim. 

Efendim Muş • Mebusu Abdülgani Beyin 
bir takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Marşı Maarif Vekâletince müsabakâ-

vaz'edilmiş ve intihabı yine Vekâleti mezbure* 
ye ait bulunmuş olduğundan ve Meclisi Âli bir" 
meclisi edebî olmadığından intihabının dahi 
Maarif Vekâletine ait olduğunu arz ve teklif 
eylerim. 

12 Mart 1337 
Mu§ Mebusu 
Abdülgani' 

REİS — Kabul edenler lütfen el kadirsin... 
Kabul edilmedi efendim. 

Efendim Saruhan Mebusu Avni Beyin tak
riri var, 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Marşı vatani bir parça olmakla be

raber her halde şayanı teslimdir ki şiiri, musi
kisi, vatani olması lâz,mgelen bu marşın tet
kiki her halde bir ihtisas ve ehli hibre meselesi
dir. Binaenaleyh, bu marşın tefrik ve kabulü 
için erbabı ihtisastan mürekkep bir encümene 
tevdii ve badehu bestelen meşini teklif eylerim. 

12 Mart 1337 
Saruhan Mebusu 

Avni 

REİS — Efendim bu teklifi kabul edenler 
lfûtfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Şimdi efendim müzakerenin kifayetine dair 
muhtelif takrirler var. Yahut her marşı Heyeti 
Aliyenizin reyine koyalım. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — R e i s Bey! 
Bizim bir takririmiz vardır. Suat Beyin de bir 
takriri var. 

REİS — Meclisi Âli reyini ne suretle izhar 
ederse ondan sonra anlaşılacaktır, 

Riyaseti Gelileye 
Müzakerenin kifayetini ve Mehmet Akif Be

yin İstiklâl marşının kabulünü teklif ederim. 
12 Mart 1337 

Kastamonu Mebusu 
Dr. Suat 

Riyasete 
İstiklâl Marşının şubelerce teşkil edilecek; 
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bir encümeni mahsus tarafından tetkik ve tasdik 
olunmasını teklif ederim. 

12 Mart 1337 
Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Reddolunfdu. 

Riyaseti Celileye 
Şiirin besteye gelip gelmemesi meselesi var

dır. Şu$rj, ve bestekârlardan mürekkep bir encü
men teşkilini teklif eylerim. 

12 Mart 1337 
Ertuğrul Mebusu 

REİS — Aynı mealde birçok takrirler var
dır. Necip Beyin takririni kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Reddeşiüdi-

Riyaseti Celileye 
Bütün Meclisin ve halkın takdiratımı celbe

den Mehmet Akif Beyefendinin şiirinin tercihan 
kabulünü teklif ederim. 

12 Mart 1337 
Karesi Mebusu 

H. Basri 

Riyaseti Gelileye 
Müzakerenin kifâyetiyle Mehmet Akif Beyin 

marşının kabul edilmesini teklif eylerim. 
12 Mart 1337 

Ankara 
Şemseddîn 

Riyaseti Celileye 
•. "istiklâl marşlarım matbu varakalarda hepi

miz ayrı ayrı tetkik ettiğimizi içim encümene ha
valesine lüzum yoktur. Mehmet Akif Beye ait 
olanının Milli marş olarak kabulünü teklif ede
rim. , 

\ 12-Mart 1337 
Bursa Mebusu 

Operatör Emin 

Riyaseti Celileye 
Kâtfei ervahı islâm üzerinde kıraati heye

canlar tevlit ejdecek derçcede icazkâr olan büyük 
İslam Şairi Mehmet Afeif Beyin marşının takdi-
ren kabulünü teklif eylerim. 

12 Mart 1337 
Bitlis Mebusu 

Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye . 
Ötedenberi Islâmın ruhnevaz şairi Akif Beye-

fendiran İstiklâl Marşı her veçhile müreccah ve 
Meclisi Âlinin ruhu mâneviyesine evfak olmakla 
kabul edilmesini teklif ederim. ' *'" 

12 Mart 133f 
İsparta Mebusu 

İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Mehmet Akif Bey tarafından inşat edilen 

marşın ken.di tarafından kürsüde, kıraat edilme
sini teklif eylerim. 

12 Mart 1337 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galip 

REİS — Bu takrirlerin hepsi Mehmet Akif 
Beyin şiirinin kabulünü mutazammındır. (Reye 
sesleri). Müsaade buyurunuz, rica ederim müsaa
de buyurunuz efendiler. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey mü, 
sa&de buyurursanız Mehmet Akif Beyin marşının 
reye vaz-'mdan evvel bendeniz ufacık birşey rica 
edeceğim. Tepdil edilmesi ihtimali vardır. 

REİS — Müzakere bitmiştir efendim rica 
ederim. 

SALİH Ef. (Erzurum) —• Bendeniz ,birşey 
arzedeceğim. ' 

REİS — Müzakere bitmiştir. Maarif Vekâle
tinin teklifi vardır. Her marşı ayrı ayrı reye 
koyunuz diye teklif etmişlerdi. Her marşın ayrı 
ayrı reye vaz'mı kabul buyuranlar lütfen el kal-, 
dırsın. Kabul edilmedi. Ohalde bu takrirleri reye 
koyacağız. Basrî Beyin takririni reye koyuyorum 
(Basri Beyin takriri tekrar okundu). 

REİS — Basri Beyin takririni kabul buyu
ranlar ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendini. 
(Gürültüler ve ret sadaları). 

REFİK ŞEVKET B. (Saruban) — Reis Bey! 
Mehmet Akif Beyin şiirinin aleyhinde bulunan
lar da ellerini kaldırsın ki ona göre muhaliflerin 
miktarı anlaşılsın. (Muvafıktır, anlaşılsın sada
ları). 

REİS — Bu takriri kabul edenler, yani Meh
met Akif Beyefendi tarafından yazılan marşın İs
tiklâl Marşı olmak üzere tanınmasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile kabul 
edildi. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Reis Bey yalnız 
birşey arzedeceğim. Hamdullah Suphi Beyin bu 
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marşı mi kürsüden feîr daha okumasını rica edi
yorum; (frürnltüier). 

. i ! 
REFİK Ş. (Konya) — Milletin ruhuna ter-

cuman olan işbu istiklâl Marşının ayakta okun
masını teklif ediyorum. 

REİS ~ Müsaade buyurunun efendim. He
yeti muhtereme bu marşı kabul ettiğinden tabii 
resmî bir İstiklâl Marşı olarak tanınmıştır. Bina
enaleyh ayakta dinlememiz icabeder. Buyurunuz 
efendiler; 

(Hamdullah Suphi Bey İstiklâl Marşını kür
süde okudu, âzayi kiram kaimen sürekli alkışlar 
arasında dinlediler) : 

İSTİKLÂL MARŞI 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim Milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
ö benimdir, o benim Milletimindir ancak. 

Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl 
Kahraman ırkıma bîr gül! ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.. 
Hakkıdır, Hakka tapan milletimin istiklâl. 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, 
Hangi çılgın bana zencir vuracakmış? şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner aşarım; 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

4 
Garbin afakini sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benîm iman dolu göksüm gibi serhaddim var. 
Üİusun korkına! nasıl böyle bir imanı boğar, 
«Medeniyet!» dediğin tek dişi kalmış canavar? 

5 
Arkadaş! yurduma alçakları uğratma, sakın. 
Siper et göğdeni, dursun bu hayasızca akın, 
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakkın.. 
Kimbilir belki yarm.. Belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri «toprak» diyetfek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır, atanı; 
Verme, dünyaları alsan da, bu ceninet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda! 
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hûda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun sendeni ilâhi, şudur ancak emeli, 
Değmesin mabedimin göksüne namahrem eli. 
Bu ezanlar - ki şahadetleri dînin temeli -
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

9 
O zaman vecdile bin secde eder - varsa - taşım, 
Her cerihamdan ilâhi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım, 

10 . 
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!. 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi halâl. 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır; hakka tapan, milletimin istiklâl. 

Mehmet Akif 

8. — BEYANAT 

1. — Hariciye Vekâleti veküi Muhtar Beyin, 
Papa 15 nci Benova'dan Mustafa Kemal Paşaya 
mevrut telgraf ile ona verilen cevap hakkında 
beyanatı: 

RElS — Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar 
Beyefendinin beyanatı vardır. Buyurunuz efen
dim. 

HARİCÎYE VEKİLİ MUHTAR B. (Dersa-
adet) — Efendiler; Şark'ta en kavi ve en mun
tazam bir Hükümeti Islâmiyenin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti olduğunu hırısti-
yan aleminin en büyük ve en ruhanî makamını 
işgal eden bir zatın ağzından işitmiş olmaktan 
müftehir olmanız için Reisi Muhterememiz 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Katolik ale
minin en büyük reisi ruhanisi olan Papa Haz
retleri tarafından gönderilen bir mektup ile 
paşa hazretleri tarafından cevaben yazılmış 
olan telgrafı Meclisi Alinize tebliğ etmiş ol
mak üzere müsaadenizle kıraat edeceğim. Ma
lûmu âliniz Papalık Hükümdar makamıdır. Bu-, 
nun ise bir Hariciye Nazırı vardırki o da Kar-

90 
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dinal Gaspari'dir. Gelen telgraf name bittabi 
onun imzasını hâvidir. Fakat Haşmetlü Papa 
Hazretleri namına gönderilmiştir. 

Sureti tercüme : 

Roma 
2105 

Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
Papa Hazretleri namına mümkün olduğu 

kadar süratle Kafkasya, Asyayı Suğra, Anado
lu hırîstiyanlarmın hayat, emval ve eşyalarının 
taht] emniyete alınması hakkında evamiri lâ
zıma ita Duyurulmasını müttasıf bulundukları 
hissiyatı asîle ve insaniyetkâriye mağruren ri
ca ve niyaz eylemek şerefiyle mübahi oluyo
rum. İnsaniyetin' duçar olduğu bunca meşak
kat ve eziyetlerden sonra sadayı şefkat ve mer
hametin her tarafta hükümran olması temenni-
yo şayandır efendim. 

Kardinal Gasrpari 

Cevap Ankara 
12 .. III . 1337 

Roma'da Papa On Beşinci Benova Hazretlerine 
Kardinal Gaspari Cenapları namı haşmetpena-

hilerine olarak Anadolu, Kafkasya ve Asyayı 
Suğra hırıstiyanları lehinde temenniyatı mah-
susalarını tarafı âcizaneme iblâğ eyledi. Bilâ 
tefrik ırk ve mezhep bütün memleketimiz se
kenesinin emniyet ve refahını temin mecburiye
ti hissiyatı insaniyetkâranemizin ve dini mübi-
ni islâmm bize emrettiği bir vecibedir. Binaen
aleyh Türkiye Büyük Mijlet Meclisinin nüfuz 
ve hâkimiyetinin şâmil olduğu menatıkm kâf-
fesindeki hırıstiyanların bir sükûnu tamdan 
mutena 'im olmaları için evvel ve âhir her türlü 
tedabir ittihaz edilmiştir. Hudutlarımız dâhi
linde her hangi bir ecnebi ordusu kıtal ve harabı 
getirmediği yerlerde cari olan sulh ve emniyet 
bu beyanatımızın gayrikabiliret bir delilidir. 
Diğer taraftan bu baptaki siyasetimizin gayri-
mütebeddil oîduğunu bir kat daha izhar için 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bidayeti kü-
şadı olan 24 Nisan sene 1336 tarihinde Meclis 
heyeti umumiyesinde irat etmiş olduğum mu
fassal nutuk ile Meclisin ikinci içtima senesine 
iptidari münasebetiyle 1 Mart sene 1921 tari
hinde yine ayni Meclis heyeti umumiyesinde 
İrat eylediğim nutuktan aksamı âtiyeyi nazarı 
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ıttüaı haşmetanelerine iblâğ eylerim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meçlisi Reisi 

Mustafa Kemal 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bunu 
yazdırmaya saik nedir efendim? 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ (Devam
la) — Gayet mühim olduğu için bunun zapta 
geçmesini temin maksadiyledir efendim burada 
zeylen Papa Hazretlerine gönderilmiş olan nut
kun tekrar okunarak zapta geçmesini rica ede
rim. 

Sureti nutuk 
^ «Anadolu'da sakin Ermenilerin ve Rumla-» 
«rm avamiri hükümete ve âmâli milliyeye mu-» 
«halefetleri vukubulmadıkça her türlü teca-» 
«vüzden masun ve tamamen mesut ve müref-» 
«feh bir hayata mazhariyetleri öteden beri» 
«kabul edilmiş bir esas idi. Kilikya ve havali-» 
«sinde ve şark hududumuz haricindeki resmî» 
«ve gayriresmî Ermeni kuvvetlerinin dindaş» 
«ve ırkdaşlarımıza karşı vukubulan tecavüzaiı* 
«cinayetkâraneleri karşısında dahi memleke-» 
«timizde yaşıyan sakin hırıstiyanların her» 
«türlü taarruzdan masuniyetlerini temin ey-» 
«lemeyi pek mühim bir vazifei medeniye te-» 
« âkki eyledik ve Anadolu'nun alemi harici» 
«ile temasının münkati olduğu bugünlerde» 
«menafii âliyei vataniyeyi istihdaf eyliyen te^» 
«dabir meyamnda hırıstiyan ahalinin muha-» 
«fazai selâmeti lüzumunu bütün makamata» 
«bildirdik.» 

İkinci içtima senesi münasebetiyle irat edilen 
nutuk ' 

«Efendiler! itilâf devletleri bizi müstakil 
bir devlet halinde yaşamaya kabiliyeti olmıyan 
bir millet telâkki ediyor ve bu yanlış telâkki 
behanesiyle memleketimizi parçalamak ve mil
letimizi esaret altına almak istiyorlardı. Onla
rı bu telâkkide aldatan saik, milletimizin ken: 
di kendisini idareye muktedir olamaması zeha
bıdır. Halbuki milletimiz bir seneden beri her 
türlü muavenet ve delâletten ve asırlardan beti 
a işmiş olduğu şekli idareden mücerret olarak 
milletlerin basma gelebilecek olan felâketlerin 
en büyüğünö mâruz bulunduğu halde en mede
ni ve en insani ve bütün şeraiti hürriyete ria
yetkar bir tarzda kendini idare etmektedir, 
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Düşmanlarımız istilâ ettikleri memleketlerimiz
de her nevi müdafaa vesaitinden tecrit edil
miş olan milletdaşlarımıza karşı bugüne kadar 
bilâ fasıla tahrip, yağma, katil, tehcir gibi 
mezalimi irtikâp eylemekte devam ettikleri 
halde Büyük Millet Meclisinin havzai hüküme
tine dâhil bulunan bütün gayrimüslim unsur
lar . kanunlarımızın ve silâhlarımızın himayesi 
altında mazhar emnüasayiş olarak yaşamakta
dır.» . 

2. — İstanbul'da Meclisi Mebusan âzası iken 
ingilizler tarafından M alta'ya sevkedilmiş olan 
Gaziayintap Mebusu Ali Cenanı Beyin emsali 
veçhile Büyük Millet Meclisi âzasından addolun
masına dair Divanı Riyaset kararı: & 

REİS 
vardı?. ' 

Efendim Divanı Riyaset kararı 

Heyeti umumiyeye 
Divanı Riyaset Kararı. 12.111.1337 
İstanbul mebuslarından iken diğer rüfekası 

gibi ingilizler tarafından bittevkif Malta'ya 
sevkedilen ve Büyük Millet Meclisi Âzalığma 
kabulü eseri zühul olarak teehhür eyliyen 
Aymtap Mebusu Ali Cenani Beyin diğer emsali 
veçhile ve aynı tarihten itibaren Meclis âzasın
dan addl tabiî bulunmakla heyeti umumiyenin 
nazarı tasvibine arzolunur. 

Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi 
Doktor Adnan 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Kabule lüzum, yok. Esas itibariyle Malta'da 
bulunan mebusların zaten listesi verildi, me
busluğu kabul olundu. 

VEHBÎ E l (Konya)" — Ali Cenani Bey 
şimdiye kadar neden kalmış ? Ve bu vakte ka
dar teehhürün sebebi nedir1? Şimdi nereden hâ
tıra geliyor efendim ? Bunu soruyorum 

CELÂLEDDİN Arif B. (Erzurum) — Efen
dim, Ali Cenani Beyin kerimesinden şimdi al
dığım'bir mektupta diyor ki : 

1337 C : 2 
Pederim Ali Cenani Bey, Mayısta İngilizler 

tarafından esir edilerek burada Arapyan ha
nında iki ay hapsedildikten sonra MaHa'ya 
sevkolundu. 

(Geçen sene Mayısta sesleri) yedi aydır da 
Malta'da esir bulunuyor. Kendisinden aldığım 
mektuplarda maddi ve mânevi ıstıraplarını ta
rif etmekle bitiremiyor. Her mektupta sizin 
himmetinizin rica edilmesini söylüyor. 

Malta'da Büyük Millet Meclisinin zaptını 
okumuş ve onun içinde kendi isminin olmadı
ğından müteessir ölmüş. Şimdi efendim bun
dan da tamamen müsteban oluyor kî bir eseri 
zühul olmak üzere Gaziaymtap Mebusu . Ali 
Cenani Beyin ismi diğer rüfeka meyanma it
hal edilmemiş. Sahibi takrire iştirak ediyorum. 

Rüfekayı muhteremeden Ali Cenani Beyin 
isminin deftere ithalini rica ederim. 

REİS — Bu aşikâr bir sur'ette Divanı Riya
set kararında yazılmıştır. Ali Cenai Bey tıpkı 
diğer mebuslar gibi mebustur, yalnız ismi to za
man unutulmuştur. 

Sonra kendileri ihtar ediyorlar. Müracaatla-
riyle ye şaire ile ... 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Bana 
da Malta'dan doğrudan doğruya müracaat etti. 

REİS — Reis Paşa Hazretlerine de doğrudan 
doğruya müracaat ediyor. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Müttefikan kabul olundu. 

OSMAN B. (Lâzistan) — B u meseleye ait bir 
şey arzedeeeğim. Bu Meclisin Malta'da bulunan 
arkadaşları hakkında bu derece riayetkar olma
masına teessüf ederim. Aileleri hâlâ maaş al
dıkları yoktur, o kanun encümenlerde yatıyor 
ve hiçbirisine bir şey gitmiyor. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Ailele
rine maaş gidiyor efendim. Meclis vermiştir. 
Yalnız Ali Cenani Bey ithal edilmemiştir. Onu 
da bugün itmam ettik. 

Pazartesi günü saat ikide içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. , 

Kapanma sabiti ; 5 sonra 
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T. J5. M. M. Basımevi 


