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BİRİNCİ

CELSE

Açılma saati: 3 sonra
REİS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi
KÂTtPLER : Ragıb Bey (Kütahya), Mahmud Said Bey (Muş)

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâ
sası okunacak.
(Zaptı sabık hulâsası Ragıb Bey tarafından
kıraat edildi.)
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI
Birinci celse
Faik Beyefendinin tahtı riyasetlerinde saat
ikide bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve
aynen kabul olundu. Bursa Mebusu Muhiddin
Baha Bey, Yunanilerin arazii meşğulede ika et
tikleri feeayi ile Bursa'da yapmak tasavvurun
da bulundukları mesmu olan mezalim ve tahri
bat hakkında beyanaatta bulunarak Edirne Me
busu Şeref Beyin teklifi üzerine Hariciye ve
Müdafaai Milliye Vekillerinin acilen Meclise
davetleri karargir oldu.
Heyeti Vekileden mevrut mahkûminin tarik
bedellerinin teciline, Usulü Muhakematı Cezaiye
Kanununun tadiline, Garp cephesiyle vilâyatı
mustahlasada bu seneye mahsus olmak üzere
tahmin usulünün tatbikiyle tahakkuk edecek
Aşarın bedelen veya aynen ahzedilmesine dair
lâyihalar Kavanin ve Muvazenei Maliye ve Ad
liye encümenlerine havale olundu, tzniit Mebusu
Sırrı Beyin, Kalebentlik cezasına mahkûm eşha
sın cezalarının nefye tahviline ve Erzurum Me

busu Salih Efendi ile Malatya Mebusu Reşid
Ağanm, Hiyaneti vataniye ile mahkûm eşhasa
ait evrakı hükmiyenin Mahkemei Temyizce tet
kik edilmesine dair teklifleri Lâyiha Encüme
nine, Tunalı Hilmi Beyin İran Meclisi Mebusamnın selâmlanmasma dair takriri Divanı Riyasete
havale olundu. Erzincan livası memurininin mü
terakim maaşatma dair Maliye Vekâletinden
mevrut tezkerei cevabiye kıraat edildi.
Beylerbeyi İhtiyat Zabit Mektebinden neşet
eden zâbitanın sınıfı muvazzafa nakilleri hak
kındaki teklifi kanuni müzakere edilerek, Doktor
Suad Beyin teklifi veçhile verilen takrirler
mucibince, tadil edilmek üzere kanun encümene
iade olunarak teneffüs için celse tatil olundu.
İkinci celse
Faik Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bilini
kat Divanı Riyasetin mezuniyete dair kararları ka
bul edildikten sonra Yunan fecayiine mütaallik umumi müzakere küşadedilerek Hariciye Ve
kili Yusuf Kemal Bey tarafından Vekâletin teşebbüsatına dair malûmat ita edildi. Meselei
mezkûre hakkında uzun uzadıya müzakere cere
yan ettikten sonra yapılacak tedabiri müş'ir ve
rilen takrirler Heyeti Vekile Riyaseti tarafından
tâİebedilmekle o takrirlere nazaran tesbit edile-
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eek şekil Pazartesi günü müzakere «dilmek üze
re saat 7 de içtimaa nihayet verildi.
Reis
Kâtip
Kâtip
Dr. Adnan
Haydar
M. Ragıb
6. — TAKRİRLER
R E Î S — Efendim bir takrir var:
1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyle
arkadaşlarının, ordumuzun muzafferiyeti ve vata
nın selâmeti için Kayseri Mebusu Âlim Efendi
nin kürsüden bir dua okumasına dair takriri
Riyaseti Celileye
Cephelerde harb başladığı işitildi. Celsenin
küşadmdan evvel ordumuzun muzafferiyeti ve
mülk ve milletimizin selâmeti için Kayseri
Mebusu Hoca Âlim Efendi tarafından teberrüken bir dua tilâvet edilmesini teklif eyleriz.
Yozgad Mebusu
Ertuğrul
Süleyman Sırrı
Necib
Kayseri
Kayseri
Yozgad
Osman
Sabit
Bahri
(Pek muvafık sadalan)
MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — Reis
Bey zaptı sabık kabul olunsun, ondan sonra.
REÎS — Buyurun Alim Efendi.
(Kayseri Mebusu Hoca Âlim Efendi kürsü
ye gelerek ordumuzun selâmeti için beliğ bir
dua tilâvet eyledi.)
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Reis Bey,
Yunan fecayime dair bir takrir takdim etmiş
tim. Heyeti Vekile namına Hariciye Vekâleti
izahat vermişti. Bu dereedilmemiş, bunun der
cini istirham ediyorum.
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) —
Heyeti Vekileden vilâyatı müstahlasa Aşarının
bu seneye mahsus olmak üzere aynen veya bedelen tahsili hakkında bir maddei kanuniye
gönderilmiş ve Kavanini Maliye Encümenine
sevk edilmiştir, deniyor. Zabıttaki kanunun
mevzuu o değildir. Bu kanun bu seneye mah
sus olmak üzere Aşarın tahmin usulünün muamelei üşriye tatbiki suretiyle teklif hakkında
dır. Bu suretle tashihini talep ve teklif ederim.
REİS — Pekâlâ efendim. Zaptı sabıkı tas
hihi veçhile kabul edenler lütfen el kaldırsın.
Kabul edilmiştir.
ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler, ge-
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çen içtimada şahsıma karşı vukubulan taarruz
münasebetiyle birkaç söz söylemek istiyorum.
Bendenizden evvel burada beliğ bir dua kıraat
buyuran Hoca Âlim Efendiden almış olduğum
ilham üzerine, esasen meslekim mesaili vataniyeyi şahsi mesaile daima takdim etmek oldu
ğu için, bir dereceye kadar şahsıma gerçi şah
sımdan ziyade Meclisin hürriyeti kelamiye ve
serbestli içtihadına (Şüphesiz, sadalan) aidolmak itibariyle askerlerimizin cephede düşman
la boğuştuğu bir sırada burada şahsi mesailin
münakaşasına taraftar olmadığım için şimdi
yalnız takririmi takdim ediyorum. Ve inşallahürrahman ordumuzun zaferinden sonra müzakere
sini teklif ediyorum. (Alkışlar)
7. — MUHTELİF EVRAK
1. — Antalya'nın İtalyanlar
liyesi dolayısiyle mevrut tebrik

tarafından
telgrafları

tah

REİS — Efendim, Antalya'nın İtalyanlar ta
rafından tahliyesini tebriken Aksaray Müdafaai
Hukuk ve Silifke Belediye Riyasetinden mevrut
telgraflar var, onlara Divanı Riyasetten cevap
lar yazarız.

3. — LÂYIHALAR
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
ti ile Afganistan Hükümeti arasında akdolunan
Muhadenetnamenin tasdikine dair kanun lâyi
hası
REİS — Efendim, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümeti ile Afganistan Hükümeti ara
sında akdolunan Muahedename sureti musaddakası ile bu baptaki lâyihai kanuniye Heyeti Ve
kileden gönderilmiştir. Hariciye Encümenine
gönderiyorum.
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
ile Sovyet Rusya Hükümeti arasında münakit
Muhadenet Ahitnamesinin tasdikine dair kanun
lâyihası.
REİS — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti ile Rusya Sovyet Hükümeti beyninde
akid ve imza olunan Muhadenet Ahitnamesi su
reti musaddakası ve bu baptaki lâyihai kanuniye
Heyeti Vekileden gelmiştir. Hariciye Encümeni
ne gönderiyoruz.
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3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
ti ile Sovyet Rusya arasında münakit Üsera Mu
kavelenamesinin tasdikine dair kanun lâyihası.
R E Î S — Yine Türkiye ve Rusya arasında mü
nakit Muahedenameye zeylen akdolunan Üsera
Mukavelenamesi sureti musaddakası ve bu bap
taki lâyihai kanuniye Heyeti Vekileden gelmiş
onu da Hariciye Encümenine gönderiyoruz.
4. — Evkafın 1337 senesi bütçesinden mah
subu icra edilmek üzere sarfına mezuniyet iste
nen tahsisat hakkında kanun lâyihası.
R E İ S — Evkafın 1337 senesi bütçesinden
mahsubu icra edilmek üzere sarfına mezuniyet
taleb olunan tahsisat hakkında bir lâyihai kanu
niye var. Onu da Muvazenei Maliye Encümeni
ne gönderiyoruz.
5. — Sanayi ve ziraat mekteplerinin
İktisat
Vekâletine, rabıtları hakkında kanun lâyihası.
R E l S — Sanayi ve ziraat mekteplerinin doğ
rudan doğruya İktisat Vekâletine raptedilmesine
dair Heyeti Vekilenin bir lâyihai kanuniyesi var,
onu da iktisat Encümenine gönderiyoruz.
6. — Köy imamları hakkında kanun

lâyihası

REÎS — Heyeti Vekileden mevrut köy imam
ları hakkında tanzim edilen lâyihai kanuniye
var. Bunu da Evkaf, Seriye ve Dahiliye encü
menlerine gönderiyoruz.

5. — TEZKERELER
1. — Bilûmum zâbitan ve efrattan azayı mühimmesinden birini kaybedenlere suni âza imal
ettirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının iadesi
ne dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi.
REÎS — Bilûmum zâbitan ve efrat ve gönül
lü efrattan azayı mühimmesinden birisini kay
bedenlere suni âza imaline dair bir lâyihai ka
nuniye var. Malûmu âliniz ruznamededir, Heye
ti Vekile onun iadesini istiyor. Buna dair bir
tezkere var okunacak :
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olup 23 Teşrinievvel 1336 tarihli 5-2218 No.lı
tezkere ile takdim kılman lâyihai kanuniyenin
iadesine müsaade buyurulmasmı Müdafaa! Mil
liye Vekâletinin müracaatı üzerine rica eylerim,
efendim.
6 . VII . 1337
icra, Vekilleri Heyeti Reisi ve
Müdafaa! Milliye Vekili
Fevzi
REÎS — Efendim, iadesini istiyorlar, muva
fık mı? (Muvafık sadaları) O halde muvafık
görenler lütfen ellerini kaldırsın. Muvafık gö
rüldü, efendim.
4. — TEKLİFLER
1. — Tokad Mebusu İzzet Beyin, Arazi ve
çiftlik sahiplerinden bikes olan jandarma efra
dına hasat ve harman zamanlarında üç ay izin
verilmesine dair kanun teklifi (2/336)
R E Î S — Sonra efendim, arazi ve çiftlik as
habından bikes jandarma efradına hasat ve har
man ve zeriyat zamanlarında mezuniyet itası
na dair Tokad Mebusu izzet Beyin teklifi ka
nuniyesi var, onu da Lâyiha Encümenine gön
deriyorum.
2. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be
yin, Beyn senedatiyle vukubulan alım ve satım
muamelâtına ait 1318 senesinde ba iradei seniye
mevzu olan memnuiyetin bir sene müddetle kal
dırılmasına dair kanun teklifi (2/337)
REÎS — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal
Beyin, Beyn senedatiyle vukubulan bey Ti şira
muamelâtına dair teklifi kanuniyesi var, onu da
Lâyiha Encümenine gönderiyoruz.
Efendim; malnnıuâlhıiz vuznamei müzakeratta gecen günkü rnüzakeratm neticesi olarak
Yunan mezalimi hakkında Heyeti Vekilenin be
yanatı birinci maddeye konulmuştur. Fakat He
yeti Vekile Reisi Paşa Hazretleri dün gece çok
meşgul oldukları için ben üz teşrif buyurmadılar.
Binaenaleyh o maddeyi teşriflerine talik edece
ğiz. Geldiği zaman hemen ona başhyaeağız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Bilûmum zâbitan, efrat ve orduda müstah
dem gönüllü efrattan ifayı vazife esnasında aza
S. — MAZBATALAR
yı mühimmesinden birisini kaybedenlere masa
rifi Hükümet tarafından verilerek suni âza imal
1. — 5 Haziran 1295 tarihli Mahakimi Niza
edilmesi hakkında Askerî Tekaüt ve istifa Ka
miye Teşkilâtı hakkındaki Kanunun tadiline dair
nununun yirmi beşinci maddesine müzeyyel I kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatas'i
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ADLÎYE VEKİLİ R E F İ K ŞEVKET B.
(Saruhan) — Reis Bey, müsaade eder misiniz.
Bu mevcut ruzname dahilindeki sıra meyanmda
Adliye Encümeninden çıkmış Hâkimi Münferit
Kanununa müzeyyel bir kaç madde vardı. He
yeti muhteremeden rica ederim. Tercihan onun
müzakeresini kabul buyursunlar.
R E İ S — Efendim, Adliye Vekili Beyetendi
ruznamei müzakeratta hâkimi münferit kanu
nuna müzeyyel birkaç madde var, onun şimdi
tacilen müzakeresini teklif ediyor. Kabul buyurulur mu? Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir.
HAMDİ NAMİK B. (İzmit) — Reis Bey bu
teklif müstaceliyet kararı şeklinde midir?
ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa
ruhan) — Evet, müstaceliyet kararı şeklinde
dir.
TüNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey,
bundan sonra lütfen bedeli nakdî kanunu mü
zakere edilsin.
REİS — Efendim onu da zannederim aidolduğu vekâlet söyler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Gelilesine
Adliye Vekâleti tarafından iktisap ve isti
mali bugünkü vaziyet dolayısiyle pek âcil ve
mühim görülen salâhiyet hakkında 5 Haziran
1295 tarihli Mahakimi Nizamiye Teşkilâtına mü
tedair Kanuna zeylolmak üzere tanzim olunup
İcra V-ekilleri Heyetinin 5 . V I . 1337 tarihinde
ki içtimamda kabul edilen lâyihai kanuniye su
reti musaddakası ile esbabı mucibe lâyihası
rapten takdim kılınmıştır, ifayı muktazasiyle
neticesinin işarına müsaade Duyurulmasını rica
ederim, efendim.
icra Vekilleri Heyeti Reisi ve
Müdafaa! Milliye Vekili
Fevzi
No • 75
Esbabı mucibe lâyihası
Gayrikabili inkârdır ki, Türkiye teşkilâtı
adliyesi bazan teşkilâtı mülkiyeye tabaiyet mec
buriyeti ve bâzan müstakil vaziyet almak arzu
su dâhilinde çok dağınık bir şekil almıştır. Bil
hassa teşkilâtı adliyeyi teşkilâtı mülkiye ile
alâkadar görmek ve adlî teşkilâtı mülki teşki
lât ile muvazi bulundurmak ve bunları yapar
ken muamelâtı adliyenin nevi ve cins ve mik
tarını nazarı dikkate almamak bugüne kadar
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devam edegelen tezebzübün ve hattâ ısrafatın
da saikı mühimmi olmuştur. Teşkili mahakim
Knaununun bugünkü ihtiyaçlara tevfikan tadi
li ve bu meyanda hükkâm ve memurin ve müs
tahdemini adliyenin sureti tâyin ve tefeyyüzü
ve terfi ve terfihi ve tecziyesi ve her mahallin
muktaziyatma göre yeni ve esaslı teşkilât ic
rası birçok ihsaî malûmatın elde bulunmasına
ve bu malûmatın celp ve tetkiki bittabi hayli
zamana mütevakkıf olmasına ve ancak her za
man her icraatta defaten mükemmeliyet arama
nın mucibi mahrumiyet olduğunun da tecrübe
lerle sabit bulunmasına binaen bu uzun teteb
bu devresini ikmal etmekte beraber mevcut ma
lûmat ve kanaat dairesinde tedrici ıslahat ve
tekemmüfâta doğru yürümek elbette içinde ya
şadığımız şu devri teceddüt ve inkılâbın 'en mü
him icabatmdadır. Bunun için bilhassa Mecli
sin de istihsali adalette bugünkü şeraite göre
muvafık bir şekli adlî olduğuna kanaat getir
diği hâkimi münferit teşkilâtına doğru daha
tecrübeli ve daha iktisatlı bir hatve atmış ol
mak ve fakat Hâkimi münferitlik Kanununun
bütün ieabatma mutlaka tâbi kalmamak üzere
Adliye Vekâletinin her halde kanunu mahsus
ile salâhiyeti lâzımeyi haiz olması tahtı vücupta görülmüştür.
Adliye Vekâleti istihsal edeceği bu salâhi
yet sayesinde bugün muamelâtı adliyesi" hemen
yok denilebilecek vilâyetlerde mahza vilâyet ol
dukları için birçok hâkimler bulundurmaktan
ise bu gibi mahalleri birer liva veya kaza te
lâkki edebilecek ve ona göre teşkilât yapmak
la beraber muamelâtı kesir olan bâzı mahaller
de hâkim ve memur ve müstahdeminin adedini
tezyit ve bâzı mahallerde kaza âzalıklarmı ilga
ederek bütün muamelâtı bir veya iki hâkim uh
desine tevdie veyahut bir mahal muamelâtı ad
liyesini diğer bir mahalle rapta imkân bulacak
tır. Bittabi bu gibi teşkilât ve tebdilât ve vazaife zammiyat yapılırken millet muamelâtını tes
ri keyfiyeti ve bunun için de iktisadi, coğrafi
münasebetlerle beraber muamelâtın kıllet ve
kesreti nazarı dikkate alınacak ve binnetice işi
az olan yerde az, ve çok olan yerde çok, yani
lüzumu miktar hâkim ve memur istihdam olu
nacaktır. Şu suretle istihsal olunacak fevaidi
maddiye ve mân^viyenin millet ruhunda ehem
miyetli bir tahavvül husule getireceğini Tür-
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kiye Büyük Möiet MecHsi Hükümeti zan ve
tahmin eder.
28 Ramazan 1339
2 Haziran 1337
27 Cemaziyelâhir sene 1296 ve 5 Haziran sene
1295 tarihli Mahakuni Nizamiye Teşkilâtı
hakkındaki Kanuna miUeyyel lâyihai
kanuniye sureti
MADDE 1. — Muamelâtı adliyenin enva ve
miktarı nazarı dikkate alınarak teşkilât yapı
lacak mahallin vaziyeti eoğrafiye ve münase
beti iktisadiye ve turuku muvasalası, adedi nü
fus gibi esasata istinaden bütçe dâhilinde hük
kâm ve memurin kadrosunda tadilât ifasına ve
lüzum görülen mahallerde münasip ş-ekil ve de
recede teşkilâtı adliye icrasına ve hükkâm ve
memurine vazaifi asliyelerinden maada vazaifi
sâirei kanuniye teffizine Adliye Vekâletinin
göstereceği lüzum üzerine mezuniyet itasına
Heyeti Vekile salâhiyettardır.
MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden
muteberdir.
MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Adliye
Vekili memurdur.
5 Haziran 1337
28 Ramazan 1339
İcra Vekilleri Heyeti
Reisi ve
Müdafaai Milliye Vekili
Seriye Vekili
Fevzi
Fehmi
Adliye Vekili
Hariciye Vekâleti V.
Refik Şevket
Fevzi
Maliye Vekili
Maarif Vekili
Hasan Hüsnü
Hamdullah Subhi
Dahiliye Vekili
Nafıa Vekili
Mehmed Ata
Ömer Lûtfi
Sıhhiye ve Muaveneti
İktisat Vekili
İçtimaiye Vekili
Celâl
Dr. Refik
Erkânı Harbiyei Umu
miye Vekâleti Vekili
Fevzi c
AflHye Encümeni mazbatası
Heyeti Umumiyeden muhavvel 5 Haziran
1337 ve 28 Ramazan 1339 tarihli teklifi kanu
ni encümende müzakere edildi. Teklifi mezkû
run ihtiva ettiği hueusat; 1. Memurini adliye-
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ye vazaifi asliyelerinden maada vazaif tevdii
ne, 2. Adliye Vekâletinin, dilediği mahalde
dilediği şekil ve surette mahakim teşkiline sa
lâhiyet itasını mübeyyin olduğu görüldü.
Evvelâ : Tevdii vazaif keyfiyeti Meclisi
Mebusanca kabul olunup elyevm meri bulunan
8 Şevval 1334 ve 25 Temmuz 1332 tarihli Ka
nun ile zaten mevcudolduğuna göre bu hususta
ayrıca karar ittihazına lüzum görülememiştir.
Saniyen : Teşkilâtı adliye hakkındaki mü
talâanın, teklif mucibince mutlak ibarat yeri
ne maksadı iyi tesbit edecek bâzı fıkarat ile
bildirilmesi yolunda encümenin vukubulan tek
lifi müzakerelerinde her zaman hazır bulunan
Adliye Vekili tarafından da bilkabul berveçhiâti iki madde ile takarrür ettirilmiş ve bu iki
maddenin bu suretle tesbitini mucibolan esbap
bir taraftan hâkimi münferitlik teşkilâtına
doğru tedricî hatve atmak ve diğer taraftan
bu suretle verilecek salâhiyet sayesinde kaza
nılacak hükkâm ve memurini adliyeyi diğer
münhal mahallere göndermek suretiyle teşki
lâtı iptidaiyeyi ikmal eylemek gibi fevaitten
dolayı muhassenat görülmüştür.
Hâkimi Münferit Kanununun bâzı mevaddını
muaddil Kanun
MADDE 1. — Hâkimi münferit teşkilâtı
olan mahallerde hâkimler refakatine ayrıca
muavin tâyini lüzumunu Adliye Vekâleti tak
dir eder.
MADDE 2. — Hâkimi Münferit Kanununa
tevfikan teşekkül eden istinaf mahkemesine işbu
mahkemenin teşkilâtsız kalan mülhakatını veya
hut Hâkimi Münferit teşkilâtı haricinde teşek
kül eden İstinaf mahkemelerine hâkimi münfe
rit teşkilâtı gören mahakimi iptidaiyei rapta
Adliye Vekili salâhiyattardır.
MADDE 3. — tşbu kanun tarihi neşrinden
muteberdir.
MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Adliye
Vekili memurdur.
4 Temmuz 1337 ve
28 Şevval 1339
Adliye Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Eskişehir Mebusu
Sinob Mebusu
Abdullah Azmi
Muhalifim
Şevket
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Kâtip,
Kângırı Mebusu
Bulunamadı
Konya Mebusu
Refik
Antalya Mebusu
Halil ibrahim
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Konya Mebusu
Musa Kâzım
Niğde Mebusu
Hilmi
İmzada bulunamadı
Sinob Mebusu
Muhalifim
Hakkı Hami

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B.
(Saruhan) — Efendim; adliye teşkilâtımızın nok
sanı hakkında ve bu noksandan tevelldüdeden
mehaziri ilga ederek memlekette hakiki adalet
düsturları vaz'etmek hususunda Heyeti Muhteremeden malûmatı daha çok olanların bulunabil
mesini zannetmem. Zaten aynı ihtiyacı adlî ile
dir ki, misakı,millîmize ve bilhassa bütün dünya
ya karşı kapitülâsyonları katiyen kabul edemiyeceğimizi bildiriyoruz. ' Kapitülâsyonları kabul
etmemek için bidayeti teşekkülümüzden beri bu
hususta muhtelif mesaide bulunduk. Memleket
idaresinde düşünmek iktidarını haiz olduğumuz
günden beri hepimiz yeni yeni teşkilât ihtiyaçla
rı duyarız. Fakat hiçbir zaman arzumuzu tat
min edecek ne bir teşkilâtı idariye ne de bir teş
kilâtı mülkiye görmek şerefine nail olamıyoruz.
Bendenizce bu ademimazhariyetin saikı aslisi
toptan istemek, hiçbir şeye muvaffak olamamak
tır. Bütün arzularımıza vâsıl olmak için takibi
icabeden derecatı tedrici bir suretle iktisabedersek zannederim ki, muvaffakiyet daha sağlam ve
daha esaslı olur. Bundan evvel Meclisi Âlinize
Heyeti Vekile canibinden bir teşkilâtı adliye ka
nunu verilmişti. O teşkilâtı adliye kanunu Ad
liye Encümeninde müzakere edilmekte idi. O ka
nun da heyeti umumiyei memleket nazarı dik
kate alınarak vâsi teşkilâta icrası düşünüldüğü
için bendeniz her kazada, her livada ve her vilâ
yet merkezinde ve hattâ bâzı ne vahide ve memle
ketin ve ahalinin ihtiyacatiyle mütenasip adliye
teşkilâtı yapmak için lâzımgelen masrafın defa
ten tesviyesi imkânindan sarfı nazar bu teşkilât
için lâzımgelen zevatın defaten bulunması im
kânsızlığı karşısında böyle amelî bir kanunun
defaten tatbik edilemiyeceğini nazarı dikkate
alarak Heyeti Muhteremeye bir sureti hal arz
ediyorum. Ve Rica ediyorum. İstediğimiz nok
ta budur, efendim. Takibettiğimiz noktai nazar
az adamla çok iş görmek, çok işi olan yere çok
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adam tâyin etmek, ve sonra Meclisin muhtelif
celesatında adliyemizde esas olarak kabul edilen
hâkimi münferit teşkilâtına doğru tedrici git
mekten ibarettir.
Şimdi bu maksadı istihsal için bu iki maddede
ne vardır? Bendeniz burada Muvazenei Maliye
noktasını esas ittihaz ettim. Bütçe Dairesinde Ad
liye Vekâletinin dilediği şekil ve surette hükkâmı istihdam etmesi salâhiyetini alması. Saniyen
mevcut teşkilâtı mümkün olabildiği kadar bir
noktai nazara ircaa çalıştım. Malûmâliniz bizde
üç türlü İstinaf mahkemesi Var. Birisi Hâkimi
Münferid Kanununun icabettirdiği İstinaf mah
kemesi. Diğeri her vilâyet merkezinde mevcut İs
tinaf mahkemeleri ve üçüncüsü her liva merke
zinde liva merkezlerinden gayrı kazaları şâmil
olan istinaf mahkemesi, istinaf namı altında üç
türlü teşkilâtın bulunması vahdeti adliye itibariy
le muvafık değildir. Ve bunu defaten kaldırmak
imkânı da yoktur. Binaenaleyh ikinci madde
mucibince verilecek salâhiyet dairesinde hâkimi
münferitlik istinaf mahkemesini teşkil etmek
salâhiyetini Adliye Vekâleti ihraz etmiş olacak
tır. O halde ne kazanmış olacaktır? Malûmâli
niz Hâkimi Münferitlik Kanunu, istinaf mahke
melerini iki şekilde tâyin eder. İstinafı hukuk
ayrıdır. İstinafı ceza ayrıdır. Fakat ne olursa
olsun hâkimi münferitliğin icabettirdiği İstinaf
Mahkemesinin âzası beş kişidir. Halbuki gerek
liva istinaf mahkemesinin ve gerek vilâyet isti
naf mahkemesinin icabettirdiği âzanm miktarı
reisle beraber yedi kişidir. Dört âza, iki âza mü
lâzımı, bir de reistir. Şimdi eğer Adliye Vekâ
leti bir İstinaf mahkemesini hâkimi münferit
istinaf mahkemesi şeklinde tesis etmek salâhiye
tini ihraz ederse her istinaf mahkemesinden iki
adam kazanacak ve kazandığı ikişer adamı teş
kilâtı noksan olan liva merkezlerine, teşkilâtı
hiç bulunmıyan ve bütün muamelâtı adHye yal
nız kadının elinde bulunan yerlere lâzım olduğu
kadar muavin, müddeiumumi ve müstantik gön
dermek gibi bütçesi dâhilinde olmak üzere salâhi
yet imkânını iktisabedecektir. Ondan maada,
müçtemi olan, bâzı mahakimi, münferit hale irca
ederek, onlardan ikişer âza tasarruf edecek ve
yine bütçesi dâhilinde noksan olan yerleri ikmal
edecektir. Bu, noktai nazarın en mühim kısmıdır.
Sonra, Hâkimi Münferit Kanununun gayet
mühim bir noktası var. Orada teşjkilâtı mülkiye
esas ittihaz edilmiştir. Teşkilâtı mülkiyeye tâbi
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kazalarda mutlaka hâkimi münferit bulunur. Bi
naenaleyh meselâ Kırşehir livasında hâkimi mün
ferit teşkilâtı yapmak lâzımgeldiği zamanda ka
nun mucibince Kırşehir'inde bir İstinaf Mahkeme
si olduğu gibi Kırşehir 'ine tâbi olan kazalarda da
hâkimi münferit bulundurmak lüzumu kanunisi
vardı. Halbuki her kazaya bu şekilde hâkim bul
mak zamana mütevakkıf olduğu için eğer Mec
lisi Âli Adliye Vekâletine bu salâhiyeti verirse
Kırşehir'inde teşekkül eden İstinaf mahkemesine,
hâkimi münferit bulunmıyan bugünkü mahke
melerin raptı salâhiyeti de ınevzuubahsolmalıdır.
Ezcümle bugün Tokad Mahkemesine iki tane
kaza mahkemesi merbuttur ki, bu hilafı kanun
dur. Eğer bu salâhiyet verilecek olursa Adliye
Vekâleti lüzum görürse merkezi teşkilâta hâkimi
münferitleri raptedecek veyahut merkezde teşkil
ettiği hâkimi münferit istinaf tfeşkilâtiyle mül
hakatın bugünkü teşkilâtını raptedecek. Tabiî
maksat, gaye yavaş, yavaş hâkimi münferitlik
esasına, doğru gitmeye müstenittir. Binaenaleyh
Heyeti Muhteremeden rica ederim, Muvazenei
Maliyeye katiyen dokunmamak şartiyle muame
lâtı adliyeyi de tesri etmek noktai nazarından
faydalı olan bu kanuna ve aynı zamanda teşkilât
yapılacak yerlerde yeni yeni adamlar tasarruf
etmek suretiyle teşkilât ihdasına meydan vere
cek olan bu salâhiyete Adliye Vekâleti mazhar
olsun.
Şimdi ikinci bir noktayı arz edeyim: Bugün
Kırşehir'in, merkez Kırşehir'inin muamelâtı is
tinaf iyesi Yozgad'a tâbidir. Eğer bendenize bu
salâhiyet verilirse Kırşehir'inde hâkimi münferit
lik teşkilâtının icabettirdiği istinaf mahkemesini
teşkil ettiğim gün nefsi Kırşehir cünha muame
lâtı ve nefsi Kırşehir'de hukuktan mütevellit ve
kabili istinaf mevaddm ' da muamelâtı Kırşe
hir'inde görülmüş olacaktır. O halde Muş'un mer
cii istinafı Bitlis'tir, diye Bitlis'e göndermiyeceğiz. Bayezid'in mercii istinafı Erzurum'dur,
diye oraya göndermiyeceğiz. Kezalik Kırşehir'ini
Yozgad'a göndermiyeceğiz. Meselâ bugün kendi
mmtakama yakın olan Söke'yi tâ Kütahya'ya
göndermiyeceğiz. Hem bir cihetten tasarrufu
hükkâm vardır, hem sürati muamelât vardır.
Ve hem de o tasarruf sayesinde yeni yeni teşkilât
vardır. Bu salâhiyeti lütfettiğiniz gün öyle
zannediyorum ki, bendeniz az bir zamanda He
yeti Celilenize bütün livalarda bu istinaf mahke-
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melerinin teşekkül ettiğini tebşirde bulunabi
leceğim.
REŞİD AĞA (Malatya) — Hâkimi münferit
olmıyan kazalar da hâkimi münferitlere rapte
dilecektir diyorsunuz, bu nasıl oluyor? Bunu izah
buyurmanızı rica ediyorum.
ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B.
(Devamla) — Evet onu arz ediyorum. Meselâ
zatıâlilerinizin Behisni kazasında da hâkimi
münferit teşklâtı yoktur. Oranın merbut olduğu
liva Malatya livasıdır. Şimdi Malatya livasında
hâkimi münferitliğin icabettirdiği istinaf mah
kemesini teşkil ettiğim gün demiyeceğim ki, ve
demiyorum ki, Behisni kazasında da hâkimi mün
ferit lâzımdır. Bugün zaten onu yapmak benim sa
lâhiyetim dahilindedir. Eski kanun mucibince...
Fakat oraya hâkimi münferit yapmak zamana
mütevakkıf olduğu için bugün orada lâzım olan
reis ve etrafındaki iki âza, müddeiumumisi ve
müstantik de varsa kezalik merkeze tâbi kala
caktır. Veyahut Malatya'nın bugünkü liva teşki
lâtı baki kaldığı halde eğer elimde adam bulu
nuyorsa Behisnide de hâkimi münferit teşkilâ
tını yapacağım. Ve diyeceğim, sen her ne kadar
bu kazada hâkimi münferit isen de senin merîm tiyetin Hâkimi Münferitlik Kanunu mucibince
teşekkül edecek Malatya'daki İstinaf mahkeme
sine değil, şimdiki mahkemeyedir. Yani bende
niz öyle düşünüyorum ve şunu tasavvur ediyo
rum ki, bu teşkilâtı inşallah bir ay zarfında bi
tirecek ve Heyeti Muhteremeye mahallinde teşki
lât yaptığımı tebşir edeceğim.
REFİK B. (Konya) — Müsaade buyurulürsa
bendeniz encümenin noktai nazarını arz edece
ğim. 'Bilâhara itiraz edenlere de cevap verece
ğim.
Efendim, mevzuu müzakere olan kanun defatle adliyeye ait mesailin müzakeresinde He
yeti Celilenizin izhar ettiği temayülâttan mül
hem bir (kanundur. Heyeti Muhteremeniz teslim
buyurursunuz ki, her zaman adliye meselesi
mevzuubahsolursa hepimizin ittihadettiğimiz bir
nokta vardır ki, o da «adliye teşkilâtının, adliye
nin halihazır teşkilâtının halkın muhtacolduğu
adaleti temine kâfi olamadığıdır. İşte bu nok
tada vâki olan ittihattan mülhem olarak Adliye
Vekâletinden; elimizde bulunan matbu şeklinde
görüldüğü veçhile bir teklifi kanuni Meclisi
Âlinize arz edilmişti. Encümen, Adliye Vekili
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Beyin huzuriyle o teklifi uzun uzadıya muza- i kilât için para bulmakta müşkül bir mevkide
kere etti. Müsaadenizle 'o teklifi evvelâ oku
kalıyoruz. Bu itibarla bu halin ademitemadisi
yacağım, bil'âhara şimdi encümen noktai nazarı
için halkın en çok muhtacolduğu adalet ruhunu
na muvafık olarak Adliye Vekili Refik Şevket
bulmak esasına tevafuk eden ve binaenaleyh te
Beyin izahatına birkaç şey ilâvesiyle meseleyi
hiri de memleketin her hangi bir hayatını tetkik
tenvir edeceğim.
ettiğimiz zaman; içtimai, iktisadi, siyasi her
noktai
nazara göre mahzuru dai olacağı anlaşı
Adliye Vekâletinin ilk teklifinde; muamelâtı
lan bir şekilde ve yine elde bulunan kavanine
adliyenin enva' ve miktarı nazarı dikkate alına
tevfikan Adliye Vekâletine böyle mukayyet bir
rak teşkilât yapilacak mahallin vaziyeti coğra
salâhiyeti vermek mecburiyetini hissettik. Bina
fiye ve münasebeti iktisadiye ve turku muva
enaleyh Heyeti Celilenize tasdik ve kabulü arz
salası, adedi nüfus gibi esasata istinaden bütçe
edilen
bu kanun bir ihtiyacı hakiki mahsulüdür
dâhilinde, ihükkâm ve memurin kadrosunda ta
ve Adliye Vekâletine pek mahdut ve mukayyet
dilât ifasına ve lüzum görülen mahallerde mü
bir salâhiyet veriyor. Meselâ kanunun ikinci
nasip şekil ve derecede teşkilâtı adliye icrası
maddesinde tasrih olunduğu veçhile hâkimi mün
na ve hükkâm ve memurine vazaifi asliyelerin
ferit teşkilâtı yapılan yerlerde, hâkimi münfe
den maada vazaifi sairei 'kanuniye tefvizine, Ad
rit teşkilâtının diğer yellerde tatbikine intizar
liye Vekâletinin göstereceği lüzum üzerine me
zuniyet itasına Heyeti Vekile sa'lâhiyettardır, I edilirse hem vakit geçecek ve hem de bunu yap
maya Adliye Vekâleti, bütçesi dâhilinde imkân
denmişti. Bu teklifi 'kanuni uzun uzadıya mü
görmiyecek. Biz diyoruz ki, Adliye Vekâleti
nâkaşa ve müzakereyi muciboldu. En nihayet
hâkimi münferit teşkilâtı olmıyan kazaların
Adliye Vekili Beyefendi de encümen tarafın
merbutu olduğu merkezde hâkimi münferit ka
dan »gösterilen mahaziri kabul mecburiyetinde
nununa tevfikan bir istinaf mahkemesi yapar.
kaldı. Encümen diyordu ki; evet, 'biz de teslim
Biliyorsunuz ki, hâkimi münferit kanununa
ederiz; memleketimizde mevcut teşkilâtı adliye
tevfikan istinaf mahkemelerinde iki âza, bir reis,
bugünkü 1 ihtiyacı adlîyi temine kâfi değil
iki âza mülâzimi vardır. Halbuki eski Teşkilâtı
dir. Fakat bugün 'böyle mutlak bir surette veri
Adliye
Kanununa tevfikan istinaf mahkemele
lecek salâhiyet olabilir 'ki, 'bize bugünkü teş
rinde
dört
âza, bir reis, iki âza mülâzimi vardır.
kilâtı da aratır. Onun için daha evvelce teşkilâ
Burada Adliye Vekâleti kendisine verilen şu sa
tı adliye hakkında verilen kanun esaslı bir su
lâhiyetle iki azaya verilen parayı tasarruf ede
rette Adliye Vekâleti tarafından tetkik 'olunup
cek ve bununla acilen teşkiline lüzum gördüğü
Meclise arz olununcaya kadar «İde mevcut
mahallerde
gerek hâkimi münferit
teşkilâtına
kavanine tevfikan 'salâhiyetinizi tevsie encümen
tevfikan,
gerek
eski
Teşkilâtı
Adliye
Kanununa
taraftardır, dedik ve bu noktai nazar üzerinde
tevfikan diğer vazifeler ihdas edilecek. Bu iti
ittifak ettikten sonra Heyeti Celilenize arz edi
barla bizim öyle yerlerimiz vardır ki, henüz
len esasat tesbit olundu.
polis komiseriyle idare olunuyor. Yani polis
Adliye Vekâleti teklifinde bize diyor ki :
komiseri müddeiumumilik vazifesini yapıyor.
Memurini adliyeye vazaifi asliyelerinden maa
(Jandarma neferi yapıyor, sadaları)
da vazaif tevdii.. Bu esasen elyevm mer'i olan
Bunu tafsile lüzum görmüyorum. Bu salâhi
bir kanunla verilmiş bir salâhiyetti. Binaen
yeti, bu ikinci madde ile tasrih olunan salâhi
aleyh bunun ayrıca bir kanunla teyit ve 'tekra
yeti, Adliye Vekâletine vermeye encümeniniz
rına lüzum görmedik.
mecbur olmuştur. Arz ettiğim gibi, bu mec
Saniyen Adliye Vekâletinin dilediği yerler
buriyet de bu kanunu vaz'ı ve tesbit eden yi
de teşkilât icrası.. Burada gerek encümeninizi
ne Heyeti Celilenizin vâki olan birçok müzave gerek Adliye Vekâletini bu teşkilâtı ve bu sa
kerelerindeki temayülâti umumiyesinden aldı
lâhiyeti almaya* sevk eden saikı esas; her ne za
ğı ilhamdır. Bu itibarla kabulünü teklif edi
man memleketimizi en çok muhtacolduğu teşki
yorum.
lât meselesi mevzuubahsolunca hepimizi hakiki
bir surette düşünürken bütçe meselesi, para me
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — is
seledir. Bir taraftan halkın âcil ihtiyaçlarını
tinaf mahkemeleri kaç kişiden mürekkeboladüşünüyoruz. Diğer taraftan yapacağımız teşcak!
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EEFİK B. (Konya) — Şimdiki hâkimi mün
ferit kanunu teşkilâtına nazaran istinaf mah
kemesinde iki âza iki âza mülâzimi, bir reis
vardır. Yani eski Teşkilâtı Adliye Kanunu
na tevfikan olan istinaf mahkemelerinden iki
adam tasarruf olunuyor. Eski Teşkilâti Mahakim Kanunu mucibince heyeti muhakemei
istinaf yedi kişiden mürekkep idi.
-, MUSTAFA
KEMAL B. (Ertuğrul) —
Beş kişiden mürekkep idi. iki âza mülâzimi ih
tiyat halinde idi. Şimdi yine aynı olacak.
REFÎK B. (Konya) — îyi ama iki azaya
bütçeden maaş veriliyor; onlar tasarruf olu
nacak ve bu tasarruf olunan para ile Adliye
Vekâleti ister Hâkimi Münferit Kanununa tev
fikan ister eski teşkilâta tevfikan teşkilât
yapacak.
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Demek
mahkeme iki âza bir reisten ibaret olacak.
REFÎK B. (Konya) — Tabiî değil mi efen
dim? Eski, elyevm meriyülicra olan Teşkilât I
Kanunu mucibince merkez istinaf mahkemeleri
beş kişiden mürekeptir. Fakat yanında iki de
âza mülâzimi vardır. Şimdi hâkimi münferit i
teşkilâtına tevfikan iki âza, bir reis iki de âza
mülâzimi, işte mevcut budur.
ABDÜLKADÎR KEMALt B. (Kastamonu)
— Adliye Vekili Muhteremi söze başlarken
memlekette hakiki adalet vaz'ı gayesiyle bu
kanunu teklif ettim buyurdular. Bendeniz
kanunu okudum. Hâkimi münferit teşkilâtı
hakkında da düşündüm, memlekette hakiki
adalet tesisi gayesiyle, ne hâkimi münferit teş
kilâtı sözünün ve ne de elde mevcut kanunların
hiçbir münasebeti olmadığına kanaat ettim.
Hiç şüphe yok ki memlekette hakiki adale
tin teessüsünde ittihadediyoruz. Yalnız bir
türlü ittihadededemediğimiz bir nokta varsa
o da mazide yapılmış olan bütün kavaninin, bü
tün teşkilâtı yıkarak yerine başkasını mı ikame
edelim, yoksa kanunu tekâmüle tevfiki hareket
mi edelim? İttifak edemediğimiz nokta budur.
Ben zannediyorum ki, mazide yapılmış olan kavanin bizim birçok kanunlarımızdan daha çok
düşünülerek muhit ve zamana daha çok muva
fık olarak vücuda getirilmiştir. Biz umumiyetle
bir şey yapalım diyoruz, fakat bu yapacağımız
şeylerin netice itibariyle memlekette maksadı
mızı kâfil ve kâfi olup olmadığını maatteessüf
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düşünmüyoruz. Hakiki adaletten ben iki şey an
larım, birisi; mahkemeye müracaat eden her
hangi bir mazlumun hakkının süratle ihkak edil
mesi, hakkı ndır, diye teslim olunması, ikincisi;
hakkmdır, didikten sonra icra edilmesi. Ben
Adliye teşkilâtından bu mânayı anlarım. Filha
kika ekser hukukşinasan usulü muhakematı
mevcudenin bâzı noktalarının tashihi hususun
da müttefiktirler. Efendiler bidayet mahkemesi
üç kişiden mürekkep iken onun vazifesini bir
kişilik hâkimi münferide tevdi etmekle mesele
nin hallolunmuş olacağını zannetmek hatasına
düşmemek ]âzımgelir. Yani tebdili lâzımgelen
şey, hâkimi müçtemi mevcudunun bire tenzili
değildir, mesele, onların ellerinde bulunan kavanindeki noksaniyi izale etmek ve hâkimin
kendisine müracaat vâki olduğu zaman o müra
caatı süratle hallederek neticesini süratle, da
vacıya haklısın veyahut haksızsın diye söylemek
mevkiinde bulundurulmasıdır. Yoksa böyle bir
Iradeı Seniye ile binlerle hâkim yapıvermek,
binlerce masum ve mazlumların cahil hükkâm
elinde göz yaşı dökmesine sebebiyet verecektir.
Ve bunun da günahı maalesef esaslı tetkikat
yapmıyan bizlere terettübedecektir.
Hâkimi münferit teşkilâtı; efendiler biz hâ
kimi müçtemi teşkilâtiyle, - Mahkemei Temyiz
mukarreratmı biraz tetkik edenler pekâlâ gö
rürler - üç kazanın, yahut beş kazanın bir araya
gelmesiyle yekdiğerini nakız muhtelif kararlar
çıktığını görmekle müteezzi olurken, bugün üç
sene zabıt kitabetinde bulunmuş bir adamı hâ
kimi münferit muavinliğine tâyin etmekle ve
yahut hâkimi münferitliğe müstantiklerden bir
adam göndermekle, zannediyorum ki, işi büsbütün karışık bir hale koymuş olacağız. Binaena
leyh hâkimi münferit teşkilâtında heyet mütte
hittir, sözüne bendeniz iştirak edemiyorum. Ben
de bu heyeti muhteremenin âzasmdanım. Hâkimi münferit teşkilâtının ruhunu anlıyamıyoram. Eğer bunun ruhunu bizden evvelkiler de
anlasayclılar on dört seneden beri, meşrutiyetten beri Adliye teşkilâtında elaman diyen memleketin, bilhassa Anadolu'nun muhtelif yerlerinde bir hâkimi münferit teşkilâtı yaparlardı,
ortaya bu teşkilâtı korlardı. Bu, o kadar güç,
üzerinde oynanması o kadar mühlik bir meşeledir ki, efendiler, memlekete adalet yerine,
korkuyorum ki zulüm saçacağız. Korkuyorum
ki memleketi cahil hâkimler elinde kan ağla-
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tacâğız. Onun için çok rica ederim efendiler,
teşkilâtı Adliyemiz, hele bâzı yerlerde çok na
kıstır; Polisler, jandarma zâbitanı çavuş ve
ya onbaşıları müddeiumumilik vazifesini ifa
ile meşgul oluyorlar. Yanlız şurasını da söyle
mek lâzımgelir k i ; eğer esaslı bir tetkikat ya
pacak olursak kazalarda mevcut bulunan müd
deiumumilerin jandarmalardan daha ziyade
iş görmediğini anlamak gayet tabiî olur; hatta
esaslı teşkilât yapılan yerlerde bile kaza müd
deiumumileri jandarmadan daha büyük iş gö
remez ve esas itibariyle müddeiumumiler ve
müstantikler vazifelerinin, vazifei mevdualarının icabettirdiği şeyi yapmaktan umumiyet
le âcizdirler.
Müstantik teşkilâtı; Efendiler istintak ne
dir?
İstintak hakkındaki hangi müstantikiıı
malûmatı vâsıası vardır"? İstintak demek, ba
banın adı nedir, nerelisin? Kaç yaşındasın?
Sen şu cürmü irtikâp ettin mi? Etmedin mi?
Demek değildir. Cürmün söylenilmesi için
jandarma kumandanı ile bilittifak dayak bile
atılır. Binaenaleyh ben bunu terakki olarak
telâkki etmem. Filân yerde jandarma bulunu
yor diye oraya bir müstantik göndermek, üç
sene Adliyede zabıt kitabetinde bulunmuş bir
efendiyi tahkikat hâkimi vaziyetine koyarak
göndermek, jandarma yerine yine diğer isimli
bir efendiyi koymak demektir. Çünkü mak
sat istintak hâkimliği vazifesini ifa edecek ehil
bir adam ikame etmek değildir. Yani umumi
yet itibariyle bizim işlerimiz gösterişten ibaret
oluyor. Beyefendiler müsaadenizle arz ediyo
rum. 40 milyon nüfusa hâkim olan İngiltere'
de 135 hâkim ifayı vazife eder. Rica ederim
bugün memleketimizde Adliye Vekili Beyefen
di söylesinler: Kaç yüz hâkimimiz vardır. Ko
ca İngiltere'de (135) Ihâkim ifayı vazife ediyor
ve bunlar güç hal ile yetişmiştir. Hâkim ye
tiştirmek ne kadar güç şeydir efendiler.
En
büyük insanlar hâkimliği kabul etmemek için
dayak altında ölmüşlerdir. Haklıyı haksızdan
tefrik ederek, senin hakkmdır veyahut değil
dir demek emin olunuz, doktorların vereceği
r
rapor kadar haizi ehemmiyettir. Hattâ netice
umuma tesir yapacağı için daha mühim ve kıy
metlidir. Binaenaleyh böyle biz hâkimi mün
ferit teşkilâtı yapacağız diye dünkü teşkilâtı
bozarsak, istinaf mahkemelerini tezyit veya
tenkis edeceğiz diye Adliye Vekiline mutlak
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salâhiyetler verecek olursak, memleketi dün
mevcudolan şeylerden daha fena vaziyete sok
muş olacağız.
REFİK B. (Konya) — Mutlak değildir.
ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Devamla) —
Velevki mutlak olmasın, yani demek istiyo
rum ki hâkimi münferit söziyle fazla iştigal edi
yoruz. Ve bunu bir iş zannediyoruz. Emin ola
lım ki bizden evvel Hükümetin teşkilâtiyle alâ
kadar olanlar bunun fevkalâde fevaidini gör
selerdi ve kabiliyeti tatbikıyesine kaani olsa
lardı çoktan bu teşkilâtı tevsi etmişlerdir. Edir
ne'de bunun ikmâline muvaffak olamamışlardır.Memleketin en güzide hâkimlerini seçtikleri
halde bile orada bundan büyük faydalar temin ede
memişlerdir. Biz nasıl oluyorda Anadolu'nun
Bitlis'inde, veyahut Van'ında vesairesinde hâ
kimi münferit teşkilâtı yapıyoruz. Ve bunu
süratle tatbik edebiliyoruz. Ben bunu anlamı3>-orum. Binaenaleyh ben bu kanunun reddi
taraftarıyım.
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Memle
ket 600 sene kadılarla nasıl idare olundu?
VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey müsaade
buyurursanız, bir noktai anlıyamadım, efendim.
Kendilerinden soracağım.
REİS — Müsaade buyurunuz efendim, su
alin 3ranlız vekillere ve encümene karşı yapıl
masını teamül ittihaz ettik, ki o bile doğru
değildir,
binaenaleyh söz aldığınızda söyler
siniz;...
(Heyeti Umumiyeye hitaben) Müsaade bu
yurursanız efendim, usulü müzakereye dair bir
şey söyliyeceğim. Söz alan arkadaşlara bir leh
te, bir aleyhinde olmak üzere söz vermek lâzım
dır. Nizamname mucibince. Onun için söz alan
arkadaşlarıma soracağım. Hakkı Hami Bey
alehte söyliyecek Vehbi Efendi aleyhte mi lehte
mi?
VEHBİ E l (Konya) — Hem lehte, hem
alehte (handeler)
REİS — Esas itibariyle kabul ediyormusunuz?
VEHBİ E l (Konya) — Hakkında söyliye
ceğim.
R E İ S — Şevket Bey, siz?
ŞEVKET B. (Sinob) — Aleyhinde.
R E İ S — Şeref Bey?.
Ş E R E F B. (Edirne) — Hakkında.
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R E l S — Musa Kâzım Efendi?.
MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Aleyhte.
REİS — Vehbi Bey, siz efendimi'.
VEHBİ B. (Karesi) — Lehte.
REİS — O halde efendim, Abdülkadir Ke
mali Bey aleyhte söyledi. Şimdi Vehbi Efendi
söyliyecek.
VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, ben Adliye
Vekili Beyefendiden birkaç şey soracağım. Bi
rinci sualim : Hâkimi müştemi, hâkimi münfe
rit her ne olursa olsun, eski usulü muhakemat
cari inidir, değil midir? Eğer cari olacaksa hâ
kimi müçtemi yapın, hâkimi münferit yapın hiç
faidesi yoktur. İbadullah yine ayaklar altında sü
rünecektir. Evvel be evvel usulü mühakematı de
ğiştirmelidir, efendiler, yorulmıyalım. Bir köylü
hâkimin huzuruna geldiğinde esselâmii aleyküm
filân adam bana bir tokat vurdu. Hakkımı alı
ver demeli. Yoksa tarafeyn tahriratla ifadei me
ram edecekse, dâvavekillerinin arkasında bana
bir arzuhal yaz diye günlerce denecekse, sonra
hâkim gün tâyin edecek günlerce gelip gidecekse
hâkimi münferit olsa da o zülüm câri olacak hâ
kimi müştemi olsa da o zülüm câri olacaktır. Bir
kere usulü mühakematı ıslah etmeli, daha doğru
su onu yırtmalı efendiler. Her köylü hâkim hu
zuruna geldiğinde esselâmii aleyküm efendi fi
lân adam bana dayak vurdu. Hakkımı alıver de
meli. Adliye Vekili bize böyle kanun getirsin. Biz
de usulü muhakemat yoktur.
ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu)
— Sonra bizim avukatlarımız ne olacak Hoca
Efendi?. (Handeler)
V E H B İ Ef. (Devamla) — İkinci; benim anlıyamadığım bir şey var. Bu kürsüden her zaman söy
leniyor, eğer efendim, hâkimi münferit yaparsak
hâkim bulamayız ve bütçemiz müsait değil. Doğ
rusu ya ben bunu anlıyamıyorum, canım her yer
de, her kazada değilse de ekser kaza, liva ve viyetlerde bir reis, üç âza, iki âza mülâzimi, müd
deiumumi ve sairesini yüzlerce, binlerce buluyo
ruz da aynı mahkemelerde hâkimi bire indirirsek neden adam bulamıyoruz? Henl emin olunuz
efendiler, dört kişi, beş kişi, üç kişi olduğu yer
de çıkan hüküm ne ise şahsı vahitten çıkan hü
küm de odur. Şahsı vahit daha ziyade korkar, da
ha ziyade düşünür. Daha ziyade ihtimamlj yapar.
Emin olun müştemi olandan daha ziyade hükümlei* iyi çıkacaktır. Mesele sadeleşecektir. Esasen
her meselenin ruhu ikiye müncer değil midir? Ya
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şahit, ya yemin. Daha başka bir şey var mıdır?
Esbabı sübutiye ve hüküm bundan başka nedir?
Ya şahit, ya yemindir. Adamın yoktur. Çoklu
ğunda bu beş adamı bire indirdiğimizde bütçemiz
neden müsaidolmuyor ve neden adanı bulamıyo
ruz : İşte aklım bunlara ermiyor. Ve bu kürsü- '
den bu gibi sözlerin söylendiğine doğrusu kendi
şahsım namına teessüf ediyorum.
Sonra, efendim her defa bu mesele konuşulu
yor, rica ederim sulh mahkemesi olan yerlerde
halkın bir şikâyetini görüyor muyuz?
BİR MEBUS BEY — Çok...
VEHBİ Ef. (Konya) — Ahali bilûmum mem
nundur. Hâkimi münferit yapıyorsak hemen de
nize düşüvereceğiz gibi korkmaktaki mâna? Bir
kere her yerde birer tane hâkim olacak deyive
relim. Altı ayda bunu tecrübe edelim.
BİR MEBUS BEY --• Çorbaya döndürürüz
Hoca Efendi!.
VEHBİ Ef. (Konya) — Hiçbir şey olmaz, hiç
bir şey olmaz, âlâ baklava gibi olur. (Handeler)
Çünkü halk seve seve kabul eder.
Bundan sonra, efendiler, arz edeceğim bir
mesele daha var. Kemali dikkat ve soğukkanlı
lıkla muhakeme etmenizi rica ederim. Ben diyo
rum ki, ve bu fikrim bugün değil on beş sene
liktir. Müstantik daireleri abestir? İbadullahı i/.rar için teessüs etmiş bir dairedir. (Bravo sadaları) Niçin? Efendiler soruyorum müstantik,
müstantik dairelerinde beş altı ay, sekiz ay yap
mış olduğu tetkikatm ve dinlemiş olduğu şahit
lerin mahkemeye, bir hükme, ve hâkimin kana
ati üzerine tesiri var mıdır, yok mudur? (Yok
tur sesleri). Tesiri yoksa, altı ay, sekiz ay, bir
sene ibadullahı bir müstantikin elinde çürütmek
te ve ondan sonra mahkemeye verip mahkeme
yeniden başlayıp aynı şahitleri celbedip, aynı
ifadeleri alıp mahkeme hükmünü verinceye kadar
yıllar geçeceğine doğrudan doğruya işe mahke
me vazıyed etse olmaz mı? İstintak dairesi la
zımsa rica ederim oraya bir âza tâyin edelim.
Hâkimi münferit, yahut iki âza tâyin edelim,
hâkimi müetemi müstantikin yapacağı tetkikatı
yapsın. Onlar da şöyle koca öküzün kaval d i ı w
lediği gibi dinlesin, neticede kanaatleri ne ise
bir hüküm verilsin işte oldu bir mehkeme, İkinci
bir mahkemeye ihtiyaç nedir?
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hoca
efendi öküz kaval dinlemez, koyun dinler.
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VEHBÎ Ef. (Devamla) — İşte efendiler, bu ka
nun ile yani şu maddei kanuniye ile biz adliye hu
susunda bir hatve attık ve bir iş yaptık dersek
yanılırız. Efendiler yanılırız, hiç faydası yoktur.
Usulü muhakematı kaldırmalı, hâkimi de mün
ferit yapmalı. Altı ay da bu milleti onunla smamalı, bakalım ne olacak? Binaenaleyh ben mad
dei kanuniyenin reddiyle teklifim dairesinde bir
maddei kanuniye tedvin olunmasını heyeti kiram
dan rica ediyorum.
ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, mevzuu müzakere Adliye Vekili ile Ad1 iye Encümeninin muvafakat ettiği ve bugün
tabolunan maddei kanuniyedir. Adliye Vekili
Bey izahat verirken adaletten bahsetmişse o mevzuubahis değil efendim. Binaenaleyh matbu olan
lâyihai kanuniye üzerine müzakere cereyan etsin.
Yani matbu olan maddei kanuniye mevzuubahs
olan mesele^ üzerine müzakere cereyan etmek lâ
zımdır. Yoksa bu vesile ile herkes arzu ettiğini
söylerse bu intacedilmez. Eğer adliye hakkında
söz söylemek lâzımgelirse adliyenin bütçesi bu
raya geldiği vakit her şey burada mevzuubahsolabilir. Şimdi, adliyenin her türlü şeysi mevzuubahsolursa bu mesele intacedilmez. Binaen
aleyh mevzuu müzakere, Adliye Vekiline bâzı i
hususatta takyidi bir şekilde salâhiyet verili
yor. Bu doğru mudur, değil midir, buna dair
söz söylemek lâzımdır.
HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim, ben
deniz bu kanun hakkındaki tenkidatıma baş
lamazdan evvel refiki muhterememiz Refik Şev
ket Beyefendinin ve bittabi onunla beraber
Heyeti Vekilei Muhteremenin vaz'ı imza etmiş
oldukları işbu kanun şüphesiz hüsnüniyet üze
rine yapılmış ve ıslahatı adliyede bir hatve atı
labilmesi için yapılmış olduğunda tereddüde
mahal olmadığını arz edeyim. Fakat bendeniz,
gerek Adliye Vekili muhtereminin ve gerek diğer
rüfekası kiramının yalnız hüsnüniyetlerinin ıs
lahı adlîmiz için kâfi olacağı kanaatinde ol
saydım şüphesiz muhalefet beyan etmez ve
vaz'ı imza ederdim. Fakat her hangi bir zatın
hüsnüniyeti şüphesiz böyle mühim bir mesele
yi zâmin olamaz. Bu itibarla muhalif kaldım.
Esbabı muhalefetimi de Heyeti Muhteremenize
arz edeceğim. Tabiî hakem Heyeti Aliyenizdir.
Refik Şevket Beyefendinin, kabulünü elzem
addettikleri şu lâyihai kanuniyenin esbabı mueibesi nazarı tetkikten geçirilecek olursa bunu I

C :1

kabul ıstırarında bulunmasında bir iki saikın
mevcudolduğu görülür. Bunlardan birisi; teşki
lâtı adliyenin teşkilâtı mülkiyeye tâbi olması
nın muvafık olamaması ve sonra teşkilâtı hazi
ranın bugünkü* şekliyle istenilen maksadın mahakim tarafından temin edilememiş bulunması
itibariyle Adliye Vekâletine her halde teşkilâtı
istedikleri bir şekildedir ki, ne hâkimi müçtemi
ve ne de hâkimi münferit bunların arasında
bir şey, yani hâkimi müçtemi de yapabilecek
ler. Hâkimi münferit de yapabilecekler fakat
isterlerse bunların arasında da üçüncü bir şe
kilde ismini bendeniz bilmiyorum, üçüncü bir
şekli yapabilecek bir vaziyette kendisine salâ
hiyeti kâmileyi verebilmek ve bu verilmediği
takdirde tabiî bugünkü adliyeden fazla bir şey
istemek mümkün olamadığı ve bu salâhiyet ve
rildiği takdirde bütçenin erkâmı dâhilinde her
halde bugünkü adliyenin sabıka nispetle daha
iyi bir şekle irca edilebileceği gibi birtakım
mütalâata müstenidolabilir. Fakat efendiler ga
yet maddî bir misalle bu kanunun ne olduğunu
arz edeceğim. 'Bu kanun, aynı, şimdi Heyeti Celilenize arz edeceğim şekildedir. Meselâ : Dahi
liye Vekili bir livayı, bir kazayı istediği şekle
koyacak, yani, Dahiliye Vekiline öyle bir salâ
hiyet vereceksiniz ki, Ankara vilâyetini Dahili
ye Vekili isterse Ankara kazası yapabilecek, di
yecek ki, burada vilâyete lüzum yoktur. Burayı
bir kaymakam idare edebilir. Ankara vilâyeti
demekten ise 'buraya Ankara kazası diyelim ve
burada da bir kaymakam bulunduralım. Ve
Kalecik'i vilâyet yapalım ve oraya bir vali
gönderelim, işte bu kanun budur.
ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hayır, hayır....
HAKKI HAMI B. (Devamla) — Bu kanun
budur, efendim. Yani size maddî bir misal ile
söylemekten maksadım, bundan sonra adliyede
ki şeklini de sıöyliyeceğim.
Sonra efendiler, böyle daha bir teklifde 'bu
lunmak mecburiyetinde kalmıştım ki, o da Harbi
Umuminin muvakkaten vücuda getirdiği bâzı
halat : Meselâ bâzı memalik vardır ki, Harbi
Umumi esnasında oranın ahalisi azalmış ve bir
takım yerlerde de ahali tekasüf etmiş. Halbuki
oralarda birtakım teşkilât vardı. Binaenaleyh
nüfusu azalmış olan o yerlerde teşkilâttan istifade edebilmek ihtimali mevcuttur. Şu halde arz
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ettiğim gibi Adliye Encümeninin 4e esbabı mucibesinde bildirildiği ıgibi, Adliye Vekilinin tek
lif ettiği esasattan yalnız birisini Adliye Encü
meni kabul etmiştir. Orada Adliye Vekili iste
diği gibi adliye teşkilâtında oynıyabilir. Yalnız
bunu kabul etmiştir Yoksa diğer cihetin de
meselâ; memurini adliyeye vezaif vermek, bun
lar zaten mevcuttur. Düzüm yoktur, demiş ve
bu ciheti hırakniıştır. Şimdi Adliye Encümenin
de evvelce Hükümetten gelmiş bir teşkilât ka
nunu vardı. Onda hâkimi münferit esasını ka-.
bul etmişti. Ve sonra onda Cinayet mahkemeleri
ni kabul ve istinaf mahkemelerinin ilgasını tek
lif etmişti. Ve bu şey de müzakere edilmekte
iken her nedense o geriye istenildi ve ondan son
ra bendeniz eminim ki, bu mevkii meriyete kon
mazdan evvel ve ihtimal ki, .konduğu bir sıra
da kabul edilirse o kanun yine gelecek, biz bu
nu kaldırmaya mecbur olacağız.
Fakat zaten Adliye Vekilinin hütün maksa
dını temine kâfi mevaddı ihtiva eden o layihayı
geriye almış bulunduğu halde her halde teşki
lâtı Ihazırayı birbirine karıştırmaktan ve idari
bir mahiyeti haiz bulunmaktan başka adlî hir
kanun denilmiyecek olan bu lâyihanın müsta
celiyetle kabulünde ne dereceye kadar isabet
•olacağını bilmem. Çünkü Konya'da hir Cinayet
Mahkemesi vardır. Vekâlet, orada mevcut bulunan Cinayet Mahkemesi, işlere ve mevki ve ah
vale nazaran lâzım değildir, diyecek ve Cinayet
'Mahkemesini oradan kaldıracak. (Başka tarafa
nakledecek.
Sonra efendim, diyecek ki, filân kazada nü
fusu itibariyle vukuat fazladır. Orada bir ci
nayet mahkemesi teşkil edeyim. Buradakini ora
ya nakledecek, burası cinayet mahkemesiz ka
lacak. Sonra efendim, Adliye Vekâleti istediği
bir livada hâkimi münferit teşkilâtı yapacak, rica ederim...
TKEfS — Rica ederim, vakit geliyor, Nizam
name zaten bir çeyrek saatten fazla müsaade
vermiyor.
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I] söylemekte hatipler bu müddet ile mukayyet
değildir. Bu tahrirî beyanat içindir.
REİS — Niçin (bağırıyorsunuz? Maksadınız
tahkir midir? Vakit gelmiştir diyorum, benim
hakkımı siz nasıl nezedersiniz ?
NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Eğer hak
kı kelâm memnu ise ve hiçbir hatibin sözü dinlenmiyecekse o başka.
REÎS — Vakit geliyor, dedim. Söz kesme
dim.
HAKKI HAMI B. (Devamla) — Sonra efen
diler, hâkimi münferit usulüne tevfikan oralar
da bir hâkimle lüzumu kadar muavin bulunuI yor. Bu kanunla icabeden yerlerde bir hâkimle
idare edilecek, bu kanun kabul edildiği takdirde
muavin bulunmıyacaktır. Halbuki oraya mua
vin vermekten maksat, hâkim hastalanır ve
başka bir sebepten dolayı mazereti meşruası zuI hur ederse mahkemenin işi geri kalmasın yani
iş atalete mahkûm kalmamak için muavin o va
zifeyi ifa edebilsin diyedir, bu bir.
ikincisi hâkimi münferit o işi başaramaz ve
hâkim muavini o vazifeyi ifa için yardım eder,
her halde hâkim muavinleri verilirken her şey
düşünülmüş ve o suretle verilmiştir. Şimdi o da
kaldırılacak. Ve esasen bunları da kaldırabil
mek gibi bir maksat üzerine teklif ettiklerini
Vekil Bey söylemişlerdi. Bu itibarla da bu ka
nun doğru değildir. Hulasaten şunu arz etmek
istiyorum ki, bütçenin tahammülü yoktur diye
idari mahiyeti haiz olan ve teşkilâtı adliyeyi
zirü zebev edecek olan bu gibi kanunu bende
niz katiyen muvafık görmüyorum, ikincisi bu
suretle adliyeden herkesin siyyanen istifade de
ğil bilâkis bütün mahakimin bu suretle atalete
sevk edileceğhre katiyen kaaniim. Çünkü; fazla
zannederek alman azalar şüphesiz asıl mahke
| me âzalarının mazeretine binaen hazır buluna
madıkları zaman yerlerine ikame edilecek ze
vattır. Şu halde onlar alındığı gibi çok zaman
lar mahakim teşekkül edemiyecektir. Buna teş
kilâtı adliyede ıslâhat mı diyeceğiz! Yoksa teş-

HAKKI HAMİ B . (Devamla) — Peki, peki, | kilâtı adliyeyi kökünden sökmek mi diyeceğiz?
Bu ciheti Heyeti Celileniz takdir eder. Ve ka
teşekkür ederim.. Herkes usule riayet ederse,
rarınızı verirsiniz efendim.
bendeniz de maalmemnuniye 'boyun eğerim.
ŞEREF B. (Edirne) — Mevzuubahis ve mü
ABDÜLKADÎR KEMAIit B. (Kastamonu)
— 'Reis Bey, zannederim M, bu çeyreklik mü
zakere olan cihet hâkimi münferit meselesi ol
saade okumak içindir.
duğu ve yalnız Sulh Mahkemeleri Kanununun,
NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahip) — Lisanen | yani hâkimi münferit kanununun iki maddesine
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münhasır bulunduğu cihetle burada söylenen I ğil - Avrupalılaşmayı kabul edersek, adalet,
sözlerin de onlara münhasır kalması mebhasmda
yapacağımızdan Avrupalılara bir kanaat vere
ceğimize dair fikirleridir. İşte hâkimi müçte
Abdullah Azmi Bey kardeşimizin söylediği söz
mi denilen bir plânı bu suretle içimize soktu
doğru olmakla beraber, fakat her fırsatfa Mec
lar. Bu Öyle bir belâdır. îlk 93 ü mütaakıp
lisi Ali ve bütün Meclisi Âliyi teşkil eden arka
daşlar daima Heyeti Vekileyi yani tcra Vekille- I hâkimi müçtemi suretiyle memlekette başlıyan
rini tenvir etmek ve kendi fikirlerini onlara tel- I teşkilât yine benim zavallı memleketimde ol
muştur. Size gayet elim, tarihi adlîmiz için
kin etmek mevkiinde bulunduğu için ve bende
siyah kalemle yazılacak kadar gayet feci bir
niz de şu vesile ile ilk defa olmak üzere Türki
vaka anlatayım. Bize gelen müddeiumumiler,
ye'de bu kanunun ilk tatbik edildiği yer benim
hâkimler, adlin, kitabın ne olduğunu bilmiyen
memleketim olduğu için orada gördüğüm muhasbir sürü biçarelerden ibarettir. Bunlar geldik
senat ve seyyiatı hakkında Meclisi Âlinize bir
leri vakit yaptıkları ilk iş, paçaları sıvayarak
kaç söz söylemekliğime müsaadenizi istirham ede
o güzel vilâyetin ahalisini bol mikyasta soy
rim.
maktan başka bir şey olmazdı. Şimdi hâki
Biz Türk müslümanlar şu padişahlık kurul
mi
münferit usulü kalkıp da kadılardan alınıp
duğu zamandan beri doksan üçe kadar hâkimi
hâkimi müçtemi usulüne verildiği dakikada semünferit usulü/ile adaleti almaya alışmış bir
lâbetli hükkâm bulamadığımız cihetle biz bir
neslin evlâdıyız. Bilirsiniz ki, kemali itminan
kafadan
alamadığımız hükmü beş kafadan al
ve iman ile bir kadının huzuruna giden her han
mak,
beş
kafayı bir araya getirerek bunların
gi bir sahibi dâva kadıya dâvasını söyler ve on
müzakeresinden
almak istediğimiz için işte
dan hükmünü alır, gider. Bunun için arada ne'
böyle
bir
usul
yaptık,
dediler.
vasıta, ne usul hiçbir şey yoktur. Çünkü halk
ta safvet ve salâbet olmakla beraber o kadılar da
Efendiler, Usulü Muhakeme namiyle ortaya
salâbet ashabından idi. Adaleti sijyanen tevzi
koydukları, tercüme ettikleri şeyi Fransızcadan tercüme etmişler. Size bütün metniyle mu
ederler. (Hukukan farkı yoktur, bir çobandan
kabele
ederek ispat ederim ki, tecrübe eden
bir şenin şahın) kadılar tamamiyle buna riayet
ler mânasını anlamamışlar ve yanılmışlardır.
ederlerdi. Bu birçok zaman devam etti. Hâkimi
Hattâ size bir maddesinden bahsedeyim. Gı
münferit usulü bizim memleketimizde devam et
yaben mahkûm olanlar hakkında hakkı temyiz
tiği müddetçe o kadar yükseldi ki, Bursa'nm
başmüddeiumumiyeye aittir, demişler. Halbuki
Domaniçin göbeğinden kopan bu padişahlık ta
Fransızcasmda temyiz, müddeiumumilere yani
Tuna, Vistül sularına kadar gitti, Bu; bütün
istinaf müddeiumumilerine aittir. Gâvurcasmı
adlin seyyanen tevzii yüzünden idi. Bizde ada
söylemiyorum, mahsus ağzıma almıyayım diye.
let Yıldırım Bayazıt ile tereddiye düştü, hâki
Temyiz doğrudan doğruya o muhakemeyi tem
mi münferit usulü Yıldırım Bayazıt zamanında
yiz
eden ceza mahkemesine ait diyecek iken
tereddiye başladı ki, tarihi adlimizi bilenler
bizde
tercümesinde başmüddeiumumiye aittir,
bunu takdir ederler. Hattâ Bayazıt tamamiyle
demişlerdir.
Trabzon'da, Erzurum'da, ta akkızmış ve kadıları bir araya toplayıp gazyağı ile
sayı memalikimizde gıyaben mahkûm olan bir
tutuşturulmasını emretmişti. Hâkimi münferit
adamdan İstanbul'daki başmüddeiumumi nere
usulüne alışmış olan bu millet vaktaki 93 har
den haberdar olacak da o adamın dâvasını rübini mütaakıp Berlin Kongresinde bize hâkimi
yet
edecek? îşte bakınız hatayı anlamamışlar.
müştemi usulünü kabul ettirmek için Avrupa'da
Tercüme
olarak usulü muhakematı cezaiye, diye
bir kıyam, bir fikir hâsıl oldu.
alelâcaip bir şey karşımıza çıkarmışlar. Usulü
Fakat hâkimi müçtemi için vâki olan bu kı
muhakematı hukukiye diye de karşımıza acayip
yamı tetkik edecek olursanız bu, ilk defa olmak
bir
şeyler çıkarmışlar. Bunlar çıkınca ne oldu?
üzere bir Rum tarafından çıkarılmıştır, bu da
Memlekette
adalet tereddiye düştü. Rumeli'de
Aleksandr Kara Teodor Paşadır. Bize hâkimi
Anadolu'da
ahali
geniş geniş soyuldu, gitti. Bi
müçtemi usulünü sokmuştur. Hâkimi müçtemi |
naenaleyh, ben Meşrutiyetten yalnız bir şeye
usulünü bize sokmasının birinci sebebi, güya I
medyunu şükranım o da : Hâkimi münferide,
Tanzimatın kokmuş, müteaffin, beyinsiz adam
yani mazimize bizi irca eden teşkilât. Efendilarının ; biz Avrupalılaşmak • muasırlaşmak de- I
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ler. bir emirname ile bir milletin mukadderatı
değişmez. Bir kanunla bir millete kanun yapıl
maz. Kanun milletin yatağında, sinesinde, kar
şısında yaşar. Zaten muta olduğu iyin ve mil
letin sinesinden koptuğu iyin muta olur. Kanun
buna derler. Yoksa bugün masanın başında otu
rup dört maddelik bir kanun yaparak; işte size
muta olmak üzere bir kanun yaptık demek, gü
lünç olmaktan başka bir şey değildir. Nitekim
tanzimat ye teşkilât daha doğrusu kanunu esa
siyi kabul ettiğimiz 1255 tarihinden beri bugüne
kadar yapılıp yapılıp da cilt cilt düsturlarda
uyuyan kanunların milletçe makbul olmaması
ve memlekette tatbikinin muhal olması böyle
milletin içine inerek halkın ruhuna nüfuz ve
orada yaşıyan canlı müesseseleri kanun haline
koyabilecek eshabı kudretin içimizden yetişme
sine mâni olmuştur. (Bravo, sesleri) Şu halde
Balkan faciasını mütaakıp bizim memleketi
mizde hâkimi münferit için bir hatve atıldı.
Ben bu hatveden çok memnun oldum ve emin
olunuz bütün sağ elimi m a k a m sıdku iman olan
göğsümün üzerine koyarak bütün milletime bağırıyorunı ki : Eve't o salâbetli kadılar bulun
saydı, o mahkemei şeriyeler mevcudolsaydı ne
teşkilâtı adliye yapaydık, ne de bir şey. Bize
gelen hâkimler münferit bir surette muhakeme
ederken bunun birçok muhassasatını gördrüm.
Birincisi; ayağının çarık ipinde feyzi beka
aradığımız köylü paldır küldür gelerek hâki
min huzuruna girebilmek hakkını nihayet haiz
olabildi. Gelir bir arzuhalcinin elinde birçok
para vermek mecburiyetine düşmek suretiyle
kendini soydurmaktan ziyade doğrudan doğ
ruya muhakemeye gider. Ve dâvasını hâkime
arz eder. Hâkim ifadesini zapteder. Dâvasını
rüyet eder. Bu biraz parasız olur. Binaenaleyh
bundan köylü memnundur. Sonra ben gördüm
ki, bir hâkimi münferit günde otuz dâva hükme
diyor ve hükmettiği dâvalar itimadediniz ki, nıüştcmian hükümlerden pek çok yüksektir. Yalnız
şu kadarını söyliyeyim ki, daha birçok misaller
tadadedeyim. Hâkimi münferit ile bu memleke
ti kurtarırsınız. Evet efendiler, adalet bir memîeketin bekasının esasıdır. Bütün mesaliki meveudeyi beşeriyenin her bin birçok bilgiler ister.
Fakat adalete müstenidolanlar her ilmin fevkmdeki ilmi bilmek isterler ki, beşerin son ilmi de,
efendiler budur. Onun için hukuk ilmini bilen
ler adaleti, hukuku, adlî tevzi etmek için birta-
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kim usuller vazetmişlerdir. Bu usulleri bizim
şeriatımız kabul etmiştir. Nitekim adabı hüküm
vardıı\ Hüküm nasıl verilir. Kadı nasıl olmalı
dır. Bu usuller zaman ve mekân itibariyle tegayyür eder. Nihayet asrı hazırda bittabiî inkâr
edemeyiz ki, birçok şeylere ihtiyacımız vardır.
İşte demin Vehbi Efendi Hazretlerinin burada
söylemek istedikleri, ki Adliye Vekili o usulü ih
ya etsin, yani halkı yaşatan usulü bulsun. Bir
kanun yapsın getirsin, demek istediler. Yalnız
Hazretin bir sözüne itiraz edeceğim müsaadele
rine mağruren... Evet efendiler, bizde bütün adli
yede en berbat olan bir şey varsa o da İstintak
Daircsidir. Çünkü müstantiklik meslek olarak ka
bul edilmemiştir. Fakat istintak dairesi olmak
itibariyle bunu meslek olarak kabul etmeli. Bir
sözle Meclisi Âlinizi tenvir etmek istiyorum.
Efendiler, memleketimizde adaleti tevzi etmek is
tiyor musunuz.' Memlekette salâhiyeti fevkalâde
yi haiz hiç kimseden korkusu olmıyan hiç kimse
nin emrine tâbi olmıyan bir istintak ailesi teşkil
ediniz. Bunu teşkil ettiğimiz dakikada bir müstaııtik bir kazaya gittiği zaman emin olunuz ki, o
müstantik o kazada otuz sene hakkı tekaüde ma
lik oluncaya kadar müstantik olur. Aledderecat onun hayatı terfih olunur. Yoksa bir müstautiki hukuk hâkimi yapmak, hukuk hâkimini bil
mem ne yapmak, bunlar çocukça işler, mukallidanc giden işlerdir ki, Türkün ruhu ile, yaşayışı
ile hiçbir münasebeti yoktur.
Adliye Vekilinin teklif ettiği bu kanuna ge
lince, bendeniz Meclisi teşriin Adliye Vekiline
bu kadar salâhiyet vermesine taraftar değilim.
Adliye Vekiline Meclisiniz bu salâhiyeti ne hakla
veriyor sorarım size? (Bravo, sadaları) (Jünkü
elinizde bir kanununuz vardır. O kanım mevcut
tur. Siz diyorsunuz ki, - Adliye Vekiline evet siz
istediğiniz yerde istediğiniz gibi hâkim muavini,
sulh hâkimi tâyin edebilirsiniz. İstinaf mahkeme
si yapabilirsiniz - bizde istinaf mahkemeleri ne
rede? Nitekim bütçe geldiği vakit de uzun uzadıya arz edeceğim. Bu veçhe üzere katiyen bu
na taraftar değilim. Açık soyuyorum, emin mi
siniz efendiler? Bidayeten hata etmiş olan hâkim
ler istinaf en hata etmez mi? Eğer bidayette ha
ta ettiğini kabul ediyorsanız mahkemei istinafta
da hata etmiş olur. Fakat bendeniz Mahkemei
Temyizin teşekkülünü daha ziyade mahkemei
hasmiye suretinde teşekkül etmesini ve halkın
bağıran, ağlıyan sızısına parmağını koyarak bu
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memlekette başka türlü teşkilât yapılmasını o
zaman arz edeceğim. Binaenaleyh ziibdei kelâm
olmak üzere,1 bu kanun Meclisi teşriin tanıamiyle
salâhiyeti tamnıesiyle tearuz teşkil ettiği için bu
kanunu Meclisi teşriî kabul etyemez.

noktai nazardan vâridolan endişenin de bu
günkü kanun ile gayri vâridolduğunu arz ederim.
Sonra müstantikler meselesini söylediler. Şe
ref Bey biraderimiz müstantiklerin ehemmiyetini
izah ettiler.

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sarahan) — Efendim, arkadaşlardan söz söyliyen
Abdüîkadir Kemali Bey nıahakinıden sürat ve
icra istedi. Zannedelim k i ; bunda ittifak etmiyen kimse yoktur. Fakat kendileri de bilirler
ki: Sürati icraiyeyi temin edecek vesaittir. Bu
vesaiti adliyeyi istihsal için bir çareyi hal teklif
eden kanunun aleyhinde bulunmıya zannede
rim ki, bu vesile olsun: Mektebi Hukuktan feyz
almış ve mevkii mübeceeliui o mektepten aldı
ğı irfana medyun bulunmuş olan Abdüîkadir
Kemali Bey...

Bu bir meselei mahsusadır. Bugün mevzuubahsolan şeyle alâkası yoktur. Belki memleke
tin emrazı adliyesine çare aramak için başka
zaman hululünde bu mesele üzerinde müdavelei
efkâr edebiliriz. Bu hususatla münasebeti yok
tur. Onun için yine arz ediyorum. Efendim hâ
kimi münferitlik teşekkül ettiği her yerde mevzuubahsolan sulh hâkimleri hakkındaki kanım
caridir. Yani halka doğru büyük bir hatve atıl
mıştır ve daha da atılmış olacaktır. Hakkı Hami
Bey biraderimizin bizim kanunun maksadı vaz'j
ile asla alâkası olmıyan, derccatı mahakinı ile
asla alâkası olmıyan ve müzakere ile derecei
taallûkunu bir türlü anlıyamadığım Adliye Ve
kili vazifesiyle, Dahiliye Vekili vazifesini ve
Adliye ile teşkilâtı mülkiyeyi mukayese etmesi,
Nusret Efendi biraderimizin söylediği gibi (Kı
yası maalfaruk) dır. Ve maksatla hiç münase
bet ve alâkası yoktur. Onun için o cihetten ben
deniz bir mütalâanın vâridolmadığı kanaatinde
yim. Bununla beraber yine tekrar ediyorum ki:
Efendiler; bu kanun ile ne Mecisi Âlinizin salâ
hiyeti teşriiyesine tecavüz vardır. Ne de zan ve
tevehhüm olduğu gibi salâhiyeti vâsia vardır.
Hâkimi münferit teşkilâtının bir maddesinde
sizler hâkimi münferit maiyetine mutlaka bir
muavin lâzımdır diyorsunuz. Bendeniz diyo
rum ki: Bu muavine her yerde lüzum yoktur.
Meselâ Ankara vilâyetinin bâzı sancaklarında
muavin fazladır. Onun için bendenize salâhi
yet veriniz o muavini başka yerde kullanayım.
Bunu kullanmak hilafı kanun mudur? Rica ede
rim bu bir, saniyen diyorum ki, meselâ bugün
Kastamonu vilâyetinde Kastamonu Adliyesini
döndüren 1 3 - 1 4 hâkim vardır. Kastamonu'da
daha ziyade kazası olan Ankara'da yedi hâkim
vardır. Yrani makina daha muntazam dönüyor.
Orada hâkimi münferit teşkilâtı olmadığından
dolayı daha fazla adamlar aynı işi görüyorlar.
Burada hâkimi münferit teşkilâtı olduğundan
dolayı daha çok iş daha az adamla dönüyor. Bi
naenaleyh rica ederim ben bu adamları tasarruf
edeyim demek ve sizin istediğiniz veçhile hâkimi
noksan olan mahallerde adalet yapmak istemek

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu)
- - Nakaisini idrak eder.
R E F İ K ŞEVKET B. (Devamla) — Müstantik ve müddeiumumiler gibi adliye müfettişi olan
zevatın bir jandarma neferi ile mukayesesesini
bendeniz kabul etmem ve reddederim.
Sonra zannediyorum ki, Heyeti Muhteremeye
arz ettiğim izahat ile bir salâhiyeti mutlakayı
vâsia ve fevkalâde işetmiyorum. Bugünkü mev
cut teşkilâtta ahalinin maraz kaldığı müşkülât
ve suubeti kaldırmak ve mevcut teşkilâtta istinaf
heyeti beş kişiden mürekkeptir yine beş kal
mak, eğer Hâkimi Münferit Kanununun istilzam
ettiği şekilde yapılırsa o beş kişiden fazla kalan
hâkimleri adaletin noksan olan yerlerine teşmi
lini ve bu suretle halka suhulet bahsedilmesini
istiyorum. Acaba bu kaabili itiraz bir nokta
mıdır? Binaenaleyh bendeniz tâbiri mutlakı ile,
sanki salâhiyeti mutlaka isteniyormuş gibi
bir
zehabın katiyen vâridolmadığını tekrar ederim.
Sonra Vehbi Efendi hocamız hâkimi münferitliğin lehinde bulundular ve usulü muhakeme
nin aleyhinde bulundular. Tanıamiyle fikirlerine
iştirak ederim. Yalnız bir noktayı kendilerine
söyliyeyim ki: Lehinde bulundukları Sulh Hâ
kimleri Kanunu hâkimi münferitlerin bulunduğu
yerlerde caridir. Şikâyet ettikleri usulü nıuhakenıatı cezaiye, usulü muhakematı hukukiyenin tatbikatı; hâkimi münnferitlerin teşekkül
ettiği yerlerde yoktur. Binaenaleyh hâkimi mün
ferit demek tabiatiyle sulh hâkimi demektir. O
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Meclisin salâhiyeti teşriiyesine tecavüz müdür,
efendim? (Hayır, katiyen sesleri). Sizden salâ
hiyeti vâsia istemek için evvelâ ben salâhiyeti
teşriiyeyi anlamaz adam vaziyetinde olmalıyım
ki: Zannederim arkadaşlarım beni böyle bir zan
altında bulundurmazlar bu son verdiğim cevabı
biraz tasrih etmek isterim.
Şeref Bey biraderimiz kanunu ya pek ace
le okumuşlar veyahut iyice imali zihin etme
mişler, diyorum ki, efendim kanunda hâkimi
münferittik teşkilâtı, teşkilâtı mülkiyeye tâbi
dir. Binaenaleyh liva esasına müstenittir. İsti
naf mahkemesi teşkil ettiğimiz gün mülhakat
ta da teşkilât yapm aklığımız lâzımgelir. Bugün
bunu yapamayız. Eğer sürati muamelât istiyor
sak bugün bütçemiz buna müsait değildir. Hâ
kimi münferit yapmak salâhiyetini istemek bu
Heyeti Muhteremenin salâhiyetine tecavüz de
mek midir"? Rica ederim gayet müfitti ve red
dedilecek bir mesele değildir. Bendeniz Heyeti

ÎKÎNCÎ

O:*

Muhteremenizden haiz olduğum itimada müste
niden, fazla fazla teşkilât ile memleketi jandar
ma neferlerinin, polis neferlerinin elinden kur
tarmak için başka çare bulamıyorum. Eğer ba
na milyonlar verirseniz adamlar bulursanız ta
biî daha ziyade memnun olurum. Binaenaleyh
şimdilik bu kadar suhulet göstermenizi ve bu
kanunun maddelerinin müzakeresine geçilmesi
ni teklif ederim.
REİS — Efendim müzakerenin kifayetine
dair üç takrir var. (Kâfi sadaları) bir takrirde:
Mesele tavazuh etmiştir, müzakerenin kifayesiyle maddelere geçilmesini teklif ederim, deni
yor. Karesi Mebusu Basri ve Tunalı Hilmi bey
lerin aynı mealde takrirleri vardır.
Müzakereyi kâfi görüp maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.
Maddelere geçilmiştir efendim. On dakika te
neffüs edelim.
Kapanma saati: 4,15 sonra

CELSE

Açılma saati:
REİS — Reisisani Adnan Beyefendi
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Ragıb Bey (Kütahya)

REİS — Celseyi açıyorum, efendim.

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir, efendim.

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI
/. — Elâziz Mebusu Muhiddin Beye izin ve
rilmesine dair Divanı Riyaset karan
REİS — Divanı Riyasetin mezuniyete mu
ta allik bir kararı vardır.
Heyeti Umumiyeye
Mamuretülâziz Mebusu Muhittin Beye ma
zeretine binaen üç ay müddetle mezuniyet itası
Divanı Riyasetçe tensibödilmiş olması keyfiyeti
Heyeti Umunıiyenin nazarı tasvibine arz olu
nur, efendim.
• Türkiye Büyük Millet Meclisi
Reisisanisi
Doktor Adnan

9. — BEYANAT
1. — Yunan ordusunun taarruzuna ve Yu
nan mezalimine dair İcra Vekilleri Heyeti Reisi
Fevzi Paşanın beyanatı
REİS — Efendim, malûmuâliniz ruznamemizde Yunan mezalimine dair Heyeti Vekile
Riyasetinin beyanatı vardı. Reis Paşa Hazret
leri o zaman teşrif etmediklerinden dolayı tehir
edilmiştir. Şimdi geldiler, beyanatta bulunacak
lar, efendim.
HEYETİ VEKİLE REİSİ FEVZİ Pş. (Ko
zan) — Yunan mezalimine dair Heyeti Vekilenin müzakeratını arz etmeden evvel Yunan'm
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ahiren inkişafına başlamış olan taarruzuna dair
ufak 'bir maruzatta bulunmak isterim.
Malûmuâlinizdir ki, itilâf devletlerinin ta-.
vassut teklifi Yunanlılar tarafından reddedil
dikten sonra katî olarak taarruz etmeleri lâzımgelirdi. On beş gündür de buna intizar olu
nuyordu. Bu müddet zarfında düşmanın geri
hatlarında tahribat yapmak için akıncı müfre
zelerimiz faaliyete 'geçtiler. Gerek Uşak - Ala
şehir hattının iki yerden tahribine ve sevk def
terlerinin "elde edilmesine muvaffak oldukları
gibi, Aydın - Nazilli şimendifer hattının dört
köprüsünü de tahribettiler ve bunlardan birisi
70 metre tülünde olduğu için bu suretle Yunan
sevkiyatı biraz tetire uğramıştır. Fakat son al
dığımız malûmata nazaran 7 Temmuz tarihinde
Kiralın hanedaniyle beraber izmir'den Uşak'a
hareket ettiği anlaşıldı. Bunu mütaakıp 8 Tem
muz tarihinde Bursa'da toplanmış olan kuvvet
lerinden bir kısmı Bursa 'nın cenubuna doğru
Orhaneli'ne; taarruza başladı, 9 Temmuzda bu
•hareket (Yenice) yakînine kadar tevessü etti.
Dün Bursa ve Uşak'ta toplanmış olan kuvvet
leri harekete başladılar. Bursa'daki kuvvetleri
bir koldan Yenişehir ve diğeriyle İnegöl istika
metine hareket ederek kolbaşlariyle bu nokta
lara vâsıl oldular. 'Cenuba hareket eden kol da
(Yenice) yi dün işgal etti. Bugün bu üç kol ile
başlanan hareket, şarka doğru tevessü ve inki
şaf etmektedir, ileri kıtaatımızla müsademe
dünden *beri başlamıştır. Aynı zamanda Uşak'ta
toplanmış olan Yunan kuvvetleri dün Uşak'in
şimalinde Gediz (istikametine hareket ettikleri
gibi bir kol ile de Dumlupmar istikametinde
şarka doğru ve Dumlupmar'm cenubuna doğru
hareket ettiler. Bu suretle şimaldeki Bursa Yu
nan grupu ile cenuptaki Uşak Yunan igrupu üç
koldan yekdiğerine mütekarip bir harekete baş
lamış bulunuyorlar ve bugün de bu hareket da
ha ziyade şarka doğru ve şimale doğru inkişaf
etmektedir.
Malûmuâlinizdir ki, Yunanlılar geçen muha
rebede gayet geniş bir cephe üzerinde ve muhte
lif hedeflere doğru dağınık bir hareket yaptılar
ve bu hatalarını mağlûbiyetleriyle ödediler, bu
seferki hareketleri geçen seferki hatalarını ta
mir eder gibi görünüyor, müşterek bir hedefe
doğru teveccüih ettikleri istidlal olunuyor. Bu
nunla beraber, geçen sefer hareketlerinde bü
yük 'bir sürat görünüyordu. Bu seferki hareket-
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lerinde daha ziyade teenni meşhut oluyor.
Yalnız düşmanın bu defa başlamış olduğu hare
keti neticesinin kati bir safhaya girmesi ihtimal
ki, 2-3 ve 'belki 4-5 büne mütevakkıf bulunuyor
ve bu muharebe de; düşman menabiinden aldı
ğımız malûmata nazaran belki bir ay kadar
devam edecek bir istihzaratı takibettiği anlaşılı
yor. Ordumuz gerek bu müddeti takibedeeek
ve gerek birçok miktarda artıracak surette ha
zırlığını yapmıştır. (Elhamdülillah sadaları)
Avnihakla düşmanın bu son darbesini hakkımızla mütenasip bir suretle defi ve tardedeeeğimizi lütfü Hak'tan bekleriz, (inşallah sadala
rı) (Alkışlar) Yunanlıların bu defaki harekâ
tında kıratlarının ve hanedanının da beraberce
bulunması her halde muharebenin muannidane
ve şedit olacağını bize ihsas etmektedir.
REFlK B. (Konya) — Ehli salip süsünü «f-ı
ha ziyade takviye için papazları da gelmiştir.
FEVZÎ Pş. (Devamla) — Var ama, ben
deniz onu nazarı dikkate almadım..
Kiralın şahsı, mevkii ve tecaribiyle muhare
beyi şiddetle yapmak arzusu, içine girdiği vazi
yetin zaruretinden istidlal olunuyor. Ancak su
nu da arz edeyim ki : Yunan tebliğlerini alıp
okuyoruz. Bizim akıncı kollarımızın yaptıkları
harekâtı gayet büyük ve muannidane bir şekil
de tasvir ettiklerine nazaran (Handeler) öyle
zannediyorum ki, maneviyatı ikinci inönü'nde
yediği darbelerden dolayı biraz kırılmıştır, (in
şallah daha ziyade sadaları) Şunu da arz ede
yim ki; bu taarruz ufak muvaffakiyet ile başla
mıştır. Bugün bir tayyaresi düşmüş, iki tane ra
kibi de esir edilmiştir.
NEClB B. (Mardin) — Nerede?..
FEVZt Pş. (Devamla) — Denizli'de efendim.
Cumartesi günkü müzakeremizde efendim,
Yunan ordusunun mezalimine dair uzun uzadı ya müzakerattan sonra, teklifi âeizanem üzeri
ne ve Heyeti Aliyenizin karariyle, teklifleri ala
rak müzakere ettik. Malûmu âlinizdir ki, Yunan
ordusu her yediği dayağı mütaakıp meydanı
harbdeki inhizammm acısını;, gerideki masum,
silâhsız, çoluk çocuk ve kadınlardan almayı şiar
edinmişti. Hattâ bendeniz şunu diyebilirim ki :
Cephede, meydanı mücahedede ne kadar tele
fat verirse o miktara mukabil geride çoluk ço
cuk öldürmesini kendisine şiar edinmişti. Fakat
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bizim ordumuz, bilhassa Türk askerleri şimdiye
kadar böyle cellâtlık, kundakçılık ve yangmcıhk yapmamışlardır. Ancak onlar, intikam mu
harebe meydanlarında mertçe düşmanlarından
almayı öğrenmişler ve asırlarca bunu tatbik et
mişlerdir. Onun için Heyeti Aliyenizden istir
ham ederim; düşmanlarımızın derekesine inmiyelim. (Bravo sadaları, şiddetli alkışlar) Ordu
muzun, milletimizin ve dini mübinimizin adlü
refetini daima düşmana gösterelim. (Alkışlar,
bravo sadaları) Büyük bir âlemi adavete karşı
göstereceğimiz bu temkin ve vakar emin olalım
ki : Bizim kazanacağımız dâvamızda en parlak
bir misal olacaktır, (inşallah sesleri) Onun için
Heyeti Aliyenizden rica ederim : Takrirlerin
birinde de beyan edildiği veçhile, Heyeti Vekileye salâhiyet veriniz. Heyeti Aliyenizin tezahüra
tını, icabı gibi lâzım gelen yerlere arz ederiz.

C :â

Yalnız Gavp'ııı değil, âlemi insaniyet ve beşeri
yetin kulağına; bu yirminci asırda yapılan me
zalimi lâyıkı veçhile izah etmeye gayret edece
ğiz (Muvafık sadaları) (Alkışlar)
REİS — Efendim, bir takrir var .
Riyaseti (VI il ey e
Verilen izahat bilâkaydüşart kâfidir. Ruznameye geçilmesini teklif eylerim;
Edirne
Mehmed Şeref
REİS — Bu takriri kabul edenler ellerini
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir, efendim.
Perşembe günü aynı saatte içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum.
(5 sonrada içtimaa nihayet verildi)
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