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(Birinci Celse hafidir) 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saati: 3,55 

REİS — Reisisani Rauf Beyefendi 
KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı ,Bey (Van) 

REİS — Efendim celse küşadedildi. 
Zaptı sabnk hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin 
tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve aynen kabul olundu. Trabzon Me
busu Celâl Beyle rüfekasımn Evkaf bütçesine 
dâhil hademe ve mürtezikine tahsisatı fevkalâde 
itasına dair teklifleri Lâyiha Encümenine ha
vale olundu. Memurin Muhakemat Heyetinden 
istifa eden Canik Mebusu Emin Beyin yerine 
Kângm Mebusu Behçet Bey intihabedildi. Mu
rakabe Encümeninin vekâletlere tefriki hakkın
daki mazbata tebliğ edildi. Diyarbekir Mebusu 
Kadri Beyin mezuniyeti hakkındaki Divanı Riya
set kararı kabul, Batum Mebusu Ali Rıza Efen
dinin bâzı muahedata dair sual takriri Hariciye 
Vekâletine havale edilerek celsei hafiyeye geçildi. 

(İkinci ve üçüncü celseler hafidir.) 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Rauf Kayseri Van 

J Âhf Hakkı 
• 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır, sedaları) Zaptı sabık hulâsası ay
nen kabul edilmiştir. 

FERÎD B. (Çorum) — Reis Bey, içtiamı sa
bıkta benim Murakabei Maliye Komisyonundan 
istifam mevzuubahsolmuştu. Burada yoktur. 

Onun için takririmin okunmasını arz ediyorum. 
(Okundu, sedaları) Okunmadı efendim. 

REÎS — Efendim, o takririniz henüz okun
mamıştır, evrakı varide meyanmdandır. Zaptı 
sabıka tabiî ithal edilemez. 

FERÎD B. (Çorum) — Tebliğ edildi de onun 
için söylüyorum. 

REÎS — Efendim, henüz takrir okunmamış
tır. 

' 3. — İSTİZAHLAR 

1. — Lâzistan Mebusu Ziya Hurşid Beyle ar
kadaşlarının, 18 madde üzerine istizah takriri 
ve Adliye Vekili Refik Şevket Beyin cevabı. 

REÎS ;— Efendim, bugün Heyeti Celilele-
rine. arz edilmek üzere birtakım teklif, lâyiha
lar, müteferrik evrak ve mazbatalar mevcut
tur. Aynı zamanda Adliye Vekâletinden isti
zah devam ediyor. Heyeti Aliyenizin tensibine 
iktiran ederse bugünkü evrakı varideyi yarın
ki ruznamemize itihal edelim. Bugün Adliye 
Vekâletinin istizahına devam edelim. Adliye 
Vekâletinin istizahına devamı muvafık gören
ler lütfen el kaldırsın. (Kabul edilmiştir) O hal
de Adliye Vekâletinden istizah müzakeresi de
vam ediyor. Söz Erzincan Mebusu Emin Beyin. 

EMÎN B. (Erzincan) — Efendim, bir sözü
mü tekrar ederek söze başlamak istiyorum. 
Aynı zamanda da Adliye Vekili Refik Şevket 
Beyin cevaplarına bendeniz de cevap vermek is
tiyorum, tarihi teşriîde hiç zannetmem ki bir 
vekil, musirren iddia ederek söylüyorum, selef-
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leri zamanındaki ahval ve vakayii mukayese ; 
ederek cevap vermiş olsunlar. Bunun eseri 
zaıf olduğunu iddia etmiştim. Bendeniz yok
ken cevap vermişler. Bunun eseri zaıf olduğunu 
ispat etmek gayet kolaydır. Acaba selefleri 
zamanındaki, alelhusus Muhtar Bey zamanında
ki hususatı nazarı dikkate aldılar mı? Muhtar 
Bey zamanında memurinin yüzde yüzünün tah
vili icabediyordu. Çünkü Hükümet yeni teşek
kül etmiş, birtakım imanı zayıf olan adamlar' 
hayatı memuriyette büyük mevkilerde bulunu
yordu. Bunlar doğrudan doğruya Ferid Paşa
nın amal ve efkârını halka telkin eden adam
lardı. Bunları azlederek yerlerine gayei .milliyeyi 
tamamiyle kabul etmiş zevatı göndermek lâzım-
geliyordu. Muhtar Beyin vermiş olduğu harcı
rahın yine Refik Şevket Bey zamanındaki veril
miş olan harcırahtan pek az fazla olması Muhtar 
Beyin gayei milliye uğrunda daha ziyade çalış
masını ispat etme'kten başka 'hiç'bir netice ver
mez. 

Bütçedeki tasarruf meselesine gelince; evet 
bütçede tasarruf yaptılar; fakat ne suretle yap
tılar? Acaba Meclisi Âlinin vermiş olduğu para
yı tamamiyle sarf etmiyerek ve tevzii adaleti 
memlekette tamamiyle tatbik ederek mi tasarruf 
yaptılar? Hayır efendiler, öyle yapmadılar, alt
mış bin nüfuslu bir livayı adliyesiz bıraktılar. 
Gene livası, gibi, merkezi itibariyle söylemiyo
rum efendim muhiti itibariyle söylüyorum, elli, 
altmış bin nüfuslu bu livayı Ergani'ye raptet
tiler ve Grene ile Diyarbekir arasındaki mesafe
yi maalesef haritada bile ölçmeye tenezzül etme
diler. Bugün Gene'den kalkan bir adamın Diyar-
bekir'e gelmesi için kışın altı ay yol yürümesi 
lâzımdır, (mübalâğadır, sadaları) buyurun efen
dim; mübalâğa değildir. îşte yaptıkları tasar
ruf. Her kim Bitlis'e gitmiş ise kış günü orada
ki yoldan geçilmenin mümkün olmadığını bilir. 

HÎLMÎ Ef. (Niğde) — O kadar da mübalâğa 
olmaz. 

EMÎN B. (Erzincan) — Hilmi Beyefendi iti
raz ediyorlar. îtiraz etmesinler. Orası Niğde 
ile Ulukışla arası değildir. 

TEVFÎK B. (Dersim) — Bendeniz de itiraz 
ediyorum. Altı ay değil, altı gündür. 

EMÎN B. (Devamla) — Siz de Dersim hudu
dunu bilirsiniz beyefendi, Erzincan'ı bilemezsi
niz. (Devam, devam sedaları) 

Sonra efendim, bizim istizahımızın birinci 
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maddesine pek muğlâk ve müphem bir cevap 
verdiler. Efendiler, Elâziz meselesinde bir tane 
haksız vardır. Ya oradaki adliye müfettişi hak
sızdır veyahut doğrudan doğruya oradaki heye
ti hâkime haksızdır. Orada adliye müfettişi 
tahkikat yapıyor, göndermiş olduğu raporlar 
tetkik edilecek olursa heyeti hâkimenin eler. 
tutar yeri kalmıyor-. Sonra Vekili Muhteremin 
iddiası veçhile farz edelim ki, oradaki heyeti hâ
kime tebrie ediyor. Acaba Adliye Vekili Beye
fendi adliye müfettişine ihtaratta bulunamaz 
mıydı ki ; «Yaptığınız tahkikat gareze müstenit
ti» diye? Bilâkis o adliye müfettişini Kars'a 
reis yapıyorlar. Bu iki haksızlıktan birisinin 
tahakkuk ve tebeyyün etmesi lâzımgelirdi. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Bir şey soracağım. 
EMÎN B. (Devamla) — Siz sail olamazsınız. 
Sonra efendim, Refik Şevket Beyefendi, bir 

hâkim meselesi burada mevzuubahsolduğu za
man ya Ziya Beye veyahut da Hafız Mehmed 
Beye buyurdular ki ; (Bu adamın fenalığını ba
na niye iblâğ etmediniz? Eğer bunu bana iblâğ 
etmiş olsaydınız o anda azleder, tahkik eder, 
tebdil ederdim.) Efendiler rica ederim, fenalığı 
tamamiyle müspet ve gayei milliyenin aleyhin
de çalışan ve memleketi iğfal ve ihlâlde berde
vam olan ve berdevam olduğunu iddia eden zat 
ki, Refik Şevket Beyefendiye hitabederek söy
lüyorum. Vicdanında, namusunda zerre kadar 
şüphesi varsa o, gayei milliye uğrunda beraber 
çalışmıştır. Müddeiyatmı tamamiyle reddedece
ğim. Bir makamı resmîden işaratta bulunuyor 
ve diyor k i ; bu adam hüsnüniyet sahibi değildir. 
Bu adam Erzurum'da tehcir ımüstantıklığında 
'bulunmuştur. Bu tehcir müstan'tıklığmda bu
lunduğu zaman birçok zavallı halkın tehcirde 
alâkadarsın diye birçoklarını tecziye ettirdiğin
den dolayı Ferid Paşa bunu iltifat olmak üzere 
benim dairei intihabiyem riyasetine terfian gön
dermiştir. Bu adamın fenalığını defaatla kendi
sine söyledik. Fakat azil ve tebdil et, demedik. 
îşte dün aldığım cevapta diyorlar ki, ben ne ya
payım? Encümen müfettiş de gönderdi, tebdil 
etmedi. îşte efendiler bu kadar fenalığı sabit 
olan, sabit olan demiyeyim, memleket için mu
zır olduğu, bir makamı resmî tarafından ihbar 
olunan bu adam hakkında müfettiş tarafından 
ne tahkikat ve ne de tetkikat yapılmamış. Bu 
adam Ferid Paşa tarafından taltif edilmişti. Bil
mem ne için kaldırılmıyor? Zannederim ki, me-
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selede artık uzun boylu teşrih edilecek bir şey 
kalmamıştır. Gerek söz alan rüfekâyı kiram ve 
gerekse Vekil Beyefendinin kendi itirafatı me
seleyi halle iktiran ettirmiş ve mesele hollolım-
muştur. Bunun için itimat ve ademi itimat me
selesinin mevzuubahsedilmesini ve şimdiden ben
deniz kendi hesabıma ademi itimat beyan etti
ğimi rüfekâyı kirama arz eder ve sözüme hitam 
veririm. 

HAKKI B. (Ergani) — Biz de öyle efendim, 
biz de öyle... 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Mesele te
nevvür etmiştir. Sözümden vazgeçtim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ben
deniz dün müzakerenin kifayetine dair bir tak
rir vermiştim; artık reye koyunuz efendim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim; is
tihzan takririnin leh ve aleyhinde söz alanların 
sırasiyle beyanatını Meclisi Âlinize arz etmesi 
Nizanmamei Dahilî iktizasındandır. Eğer isti
zahın lehinde mütalâatta bulunacak bir arkadaş 
varsa lütfen söz ona verilsin. Eğer yoksa üç 
günden beri devam eden şu müzakere zanneder
sem dereeei kifayede Heyeti Celilenizi tenvir 
etmiştir. Diğer meselelerle iştigal edelim. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir vardır. 

MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) — Efendim, 
zapta geçmiş adliye memurlarının aleyhinde bir 
söz var. Bu gayrivâkıdır. Adliye memurlarının 
haysiyetine taallûk eder. 

REİS — Söz mü istiyorsunuz? 
MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) .— Adliye 

memurlarının, haysiyetine dair bir söz vardır, 
buna dair söyliyeceğim. 
^ REİS — Buyurun. 

BUHİDDİN BAHA B. (Bursa) - Refik 
Şevket Bey, istizah edildi. Sual soruldu ve ce
vap verdiler. Fakat bendeniz buna ait söz söy-
liyeeek değilim. Rüfekâyı kiramdan biri Refik 
Şevket Beyi tenkid ederken adliyemizi de bil
hassa ecnebilere karşı fena göstermiştir. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — îzah ede
ceğim. 

MUHİDDİN BAHA B. (Devamla) — Bu, 
zapta geçmiştir, meydandadır, buradaki olan 
arkadaşlar da işitmiştir. Bunu benim telâkki 
ettiğim gibi başkalarının böyle telâkki etm'iye-
eeğini ümidetmiyorum. Dediler ki. Adliye Ve-
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kilinin emriyle hareket eden hâkimler meveud-

; oldukça bu memleketin adliyesine kim emniyet 
| edebilir? 
j Ad üye Vekili böyle emirler verirse, biz ka-
! pitülâsyonİarı nasıl kaldırabiliriz? Efendiler 
| Adliye Vekili, bir tezkere yazmış olabilir. (Na-
! sil yazar sesleri, şiddetli gürültüler) Rica ede-
| rim, ben Türkçe söylüyorum. Adliye Vekili tez-
ı kere yazabilir. 

• ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Nasıl olur? 
İstiklâli mahakim. nerede kaldı? 

MUHİDDİN BAHA B. (Devamla) — Adli
ye Vekili tezkere yazabilir. (Şiddetli gürültü-

I 1er, yazamaz, yazamaz sesleri) .Efendim yazması 
I muhtemeldir. Hata olsun, savab olsun. Ben onu 

demiyorum. Fakat kabahat olarak, hata da 
olarak Adliye Vekili böyle bir tezkere yazabilir. 
Fakat yazması doğru mudur, değil midir? Bu
na dair bir şey demiyorum. Fakat bu yazılan 
tezkere üzerine bir adliye memuru, her hangi 
bir hâkim böyle bir tezkere ile hareket edebilir, 
bu da olabilir. Fakat o hâkim bilûmum adliye 
memurları nezdinde menfurdur. Adliyenin 

j haysiyetini lekedar eden bir memurdur. Efeiı-
| diler, yalnız kendi muihitimizde değil, bütün 

dünya muhitine haykırabiliriz ki ; dünyadaki 
| adliye memurlarından; bizimkilerden daha na-
I muskârane hareket eden hiçbir adliye memuru 
I yoktur. Refah ve saadet içinde her türlü en'ânı 

ve ez vaka nail olarak maaşları ailesini, çoluğu-
nu, ('ocuğunu müreffeh yaşatan bir hükümetin 

| memurlarının bile irtikabettiği pek çok şeyler 
i vardır. 

i Efendiler, bizim memurlarımız müteham-
| mildir, sabunlu?*, kanaatlidir, her türlü ihtiya-
| çata rağmen namuslarını muhafaza etmektedir-
! ler. Onlara hürmet edelim. (Alkışlar) Binaen

aleyh her hangi bir ecnebi bizim mahkememize 
I gelirse - emin olunuz ki - en metin bir adalet 
, ^önıv. İslâm'ın, Türk'ün eğilmez bir adaletini, 

namusunu görür. (Alkışlar) ' 
I ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
i (Saruhan) — Efendim, Erzincan Mebusu Emin 

Bey biraderimizin yürüttüğü mütalâa gayrivâ-
l ıittir, gayrimantikidir. (Bir nispet kuruyor. 
j Mukaddem tarihte yüzde yüz memur tahvili lâ-

zımgelir, diyor. Binaenaleyh daha fazla me-
j mor tahvil edilmek lâzımgelir, diyor.- Bunun 

daha çok olması esaslı bir mantıka delil olamaz. 



î : 15 27. 
Bendeniz söylemiyorum. Yalnız şurasını arz 
etmek istiyorum ki, erkama dair verdiğim ma
lûmat, münhasıran tenvire müstenit idi. Başka 
bir şey söylemiyeeeğim. 

Sonra bâzı livaların muamelâtı adliyesinin 
civar livalara raptı meselesini mevzuubahsetti-
ler. Burada bulunan arkadaşlarıma sormadan 
hangi livanın muamelâtı adliyesini bir taraftan 
diğer tarafa naklettim. Bir vekilin haiz oldu
ğu salâhiyete. istinaden yapılması lâzımgelen 
hususatı re'sen ifa etmiyerek mücavir ve o da-
irei intihabiyeden bulunan arkadaşlarıma zerre 
kadar sormadım mı? 

EMİN B. (Ergani) — Sormadın. 
ADLÎYE VEKİLİ EEFlK ŞEVKET B. 

(üevamla) — Sordum. Rica ederim. Şimdi bun
ların sual olunacağını bilseydim sorduğuma ga
yet eminim. Eğer hatırıma gelseydi; şu ve şu 
arkadaşlarımın reylerini aldım demek lüzumu
nu evvelce hissetseydim isimlerini kaydederdim. 
Rica ederim bu arkadaşlardan ki : sorduğumu söy
lesinler. Ergani'nin muamelâtı adliyesini Di-
yaribekir'e raptettim. Ergani muamelâtı istina-
fiyesinde kaç evrak vardı? Kaç iş vardı? 

EMlN B. (Erzincan) — Elli senelik ad
liyesi nasıl lâğvolunur? 

ADLİYE VEKİLİ REF.ÎK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — O mahkemedeki evrak otuz beş 
tanedir efendim. Bütün kazasiyle beraber, mua
melâtı istinaf iyesiyle beraber (15, 16) sıda 
giyabi olmak üzere (35) iş vardı; (Maşallah sa-
daları.) Aksaray'ın, yalnız Aksaray'ın iki kaza
siyle 800 işi vardı. Binaenaleyh Meclisi Âlini
zin tasarruf maksadına binaen ve elbet yine 
arkadaşlarımızın isimlerini şimdi hatırlıyamı-
yorum, Ergani mebuslarından bâzılarının muva
fakatiyle yapılmıştır. (Hiç kimse yoktur, ses
leri) bir vekilin haiz olduğu salâhiyete tevfi
kan yapılmıştır ve burada yapılan kanunu mah
susa muvafıktır. 

Sonra efendiler; eğer Adliye vekilleri her 
adliye müfettişinin yaptığı tahkikatın mucibi 
muhakeme olduğuna kaani olacaksa o halde usu
lü muhakematı cezaiyenin müstantik -1 mahsus 
faslına, heyeti ittihamiyei mahsusa faslına hiç 
lüzum yoktur. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Öyle 
ise müfettişe de lüzum yoktur. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REÎFÎK ŞEVKET B. 
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(Devamla) — Müfettiş tahkikatını yapar. Mu
cibi muhakeme olduğunu görür. Fakat he
yeti hâkime bütün bunları menedebilir. Bun
dan dolayı ben karışmam. Bu vazifeler bana 
ait değildir. Binaenaleyh bunlar kanuni mesail-
dir. Bunda Emin Bey zannederim, zühul bu
yurdular. 

Efendiler, Erzincan reisi ibrahim Efendiden 
bahis , buyurdular. Bahis buyurdukları Zühtü 
Bey gayet sevdiğim ve ihtiram ettiğim bir ar
kadaşımdır. Cidden memleketin iftihar edebi
leceği bir zattır. 

EMlN B. (Erzincan) — Memleket de ifti
har ediyor. 

ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — O zat bana bu reisin kaldırılma
sını hususi ve resmî yazdı, bendeniz intihabı Me
murin Encümenine havale ettim ve ısrar ettim. 
Hattâ dikkat buyrulursa dosyamda mevcuttur. 
Encümenim, bâzı arkadaşların dediği gibi emir
le hareket ettiği zannolunan encümenim demiş
tir ki; bir işarı idari ile hiçbir hâkimi yerin
den kaldıramayız. Esbabı mucibeyi bulmak için 
her halde bir müfettiş gönderilmesi lâzımdır. 
Sivas'da bulunan müfettiş Galib Beyi göndere
cektik ve kendisine de yakında söylemiştim. 
Gürün den gelirse Erzincan'a göndereceğim. 

İ Hattâ yalnız şunu hatıılatanak isterim. Emin 
j Beye demiştim ki, bunun hakkında delâili mad-
j diye ne varsa bunları bana getiriniz. Bunu söy

ledim. Bunlar da müfettişe mucibi tahkikat ol
sun. Emin Beyden kaç defa istedi isem bugün 
evde mektubu unuttum, yarın şöyle oldu dedi. 
Yalnız dedi ki, bu adam memleketi çorba edi
yor. Başka bir şey demedi. Rica ederim, bir 
adam memleketi çorba ediyor diye başına pilav 
geçirmek doğru mudur?" Sonra efendim; esbabı 
mucibe.. Tarafımdan taltif edilmiş. Çünkü Fe-
rid Paşa tarafından taltif edilmiş diye ben Er
zincan reisini himaye ediyormuşum. Rica ede
rim böyle itirazın bilmem ne şeysi olabilir? Ya
ni cevap vermeye ne kadar liyakati olur? 

ZIYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Zaten ço
ğu cevapsız kaldı. 

! ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. 
I (Devamla) — Efendiler; çok isterdim ki, Ziya 

Hurşid Bey biraderimiz bu gençliği ile, dimağı
nın ve zekâsının hararetiyle biraz da mesaili 
hukukiye ile iştigal etsin ve kürsüye çıktığı za« 
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man k ı t a l a r ın ve tetebbüatlarm verdiği kuv
vetle konıpsun, fakat hariçten edindiği muvak
kat malûmat ile burada söz söylemesin. 

ZIYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — O senin 
hüsnü kuruntun. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Efendiler; Muhiddin Baha Beyin 
buyurdukları gibi.. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Onu ispat 
edeceğim kürsüde. Göreceksin hangimizin nasıl 
tetebbu ettiğimizi. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Efendim; bendeniz Ziya Hurşid 
Beyefendinin malûmattı hukukiye ve kanuniyesi 
olmasını temenni ederim. (Takrir ver sadaları) 

Şimdi bir nokta var efendim; Muhiddin Baha 
Bey hakikaten bu memlekette adliye olmadığını 
ve adliye olmadıkça kapitülâsyonları kaldıramı-
yacağımıza dair olan yine Ziya Hurşid Bey bira
derimizin de itiraf buyuracağı sözüne itiraz bu
yurdular. Efendim; bendeniz içinizde memleke
tin istiklâliyle her biriniz kadar alâkadarım ve 
memlekette haricî tesir ve nüfuzun kaldırılması 
için hepimizin aynı hararetle çalışmasında müt-
tefikurrey velefkâr olan bir arkadaşınız sıfa-
tiyle söylerim ki; memlekette hâkimlerin vicdan 
ve kanaat ve idarelerine tesir etmek imkânı hiç
bir ferdin elinde yoktur ve edilmemiştir ve böy
le bir emir verilmemiştir. Verilmek imkânı da 
yoktur. Heyeti Celilenizden çok rica ederim, 
muarızlarım eğer bunu, bir hâkime emir veril
diğini ispat ettikleri takdirde vekilin vaziyeti 
ne olacaksa, ispat edemedikleri takdirde de me
busun vaziyeti o olsun. (Şüphesiz, sadaları) 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan).— Kürsüde 
ispat edeceğiz, efendim. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. Bu is
tizah hakkında evvelce isimlerini kaydettiren 
rüfekamn sırasiyle isimlerini okuyacağım: Said 
Bey (Muş), Zülfü Bey (Diyarbekir)... 

Bu arkadaşlarımız aynı mevzu üzerinde söz 
söylemek üzere söz almışlardır. Aynı zamanda 
müzakerenin kifayetine dair takrirler vardır. 

ÎHSAN B. (Cebelibereket) — Reis Bey, hep 
aleyhinde söylediler. Ben lehinde söyliyeceğim. 
îstemez misiniz Heyeti Aliyenız? (îsteriz, sa
daları) 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Efendim, 
bendeniz müzakerenin kifayeti aleyhinde söz 
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söyliyeceğim. Muhiddin Baha Beyefendiye çok 
teşekkür eedrim. (Müzakerenin kifayesi aley
hinde söyle, sadaları) Rica ederim, bendeniz 
sahibi istizah olduğum halde Refik Şevked Bey 
altı kere kürsüye çıkti, söz söyledi. Bendeniz 
ancak, bir kere çıktım. Şahsım aleyhinde söy
lenmiştir. Müdafaa edeceğim. Baha Beye çok 
teşekkür ederini. Geçen gün söylediğim söz sui-
tefehhüme uğramış. Onu müdafaa edeceğim. Ve 
ispat eyliyeceğim. Refik Şevked Beyefendinin 
geçenki sözleriyle işhadedeceğim. Yalnız sükû
netle dinleyiniz, efendim. 

REÎS — Rica ederim, Ziya Hurşid Bey, mü
zakerenin ademikifayesi hakkında söyleyiniz. 
Müdafaa hakkında size söz vermedim. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Efendim, 
hasmım sekiz defa kürsüye çıktı. Ben bir kere 
söyledim. (Şiddetli gürültüler, hasım yok, ses
leri) Hasım sözünü geri aldım, efendim. 

REÎS — Efendim, hasım sözünü geri aldı. 
Kifayetin aleyhinde söyleyiniz. Efendim müza
kerenin kifayetini reye koyacağım. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Efendim, 
nasıl müdafaa edebilirim? Meseleyi tavzih etme
dikçe ne söyliyebilirim efendim? Mutlaka söy
lemeliyim, tavzih etmeliyim. 

REÎS — Efendim, diğer arkadaşların da 
hakkına riayet etmelisiniz, sizden evvel daha on 
kişi var. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Peki efen
dim. Bendenizin burada iddia, ettiğim; son bu
yurdukları, yani mahkemeye emir verilmesi 
hakkındaki sözlerimi suitefsir ettiler. Binaen
aleyh, ben diyorum ki ; Heyeti Celile müzake
reyi kâfi görmesin, bendeniz aksini ispat edece
ğim. Sahibi istizahım ve söz istiyorum. 

REÎS — Şimdi efendim, Nizamnamemiz sa
rihtir. Müzakerenin kifayeti hakkında takrir
ler vardır. Söz vermeden beyanatta bulundular. 
Müzakerenin kifayetini reyinize arz ediyorum. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Olmaz 
efendim, olmaz. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim, bir 
şey arz edeceğim. Ziya Hurşid Beyin kifayet 
takriri aleyhindeki sözü ne oldu? Bilâhara Ziya 
Bey noktai nazarını söyledi. Fakat noktai naza
rının Heyeti Aliyenizce şayanı kabul olduğunu 
teyidedecek ve Heyeti Celilenizi tenvir edecek 
mesail ile bâzı müphem olan şeyin tavzihi ve 
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müzakerenin gayrikâfi olduğunu söylemek lâ
zım gelir. Yoksa müzakerenin kifayeti aleyhinde 
söz söylemek, bunu demiyeceksin, şunu demi-
yeceksin, derse Nizamnamei Dahilînin; «Müza
kerenin kifayetinden sonra bir tek kişi söz alır» 
fıkrası zaittir. Binaenaleyh, Meclisi Âlinizce 
henüz tenevvür etmemiş bâzı mesail varsa o 
meseleler müphem kalmıştır. Bunların tenviri 
arzu olunuyorsa söz alan zat; «Şu, ve şu mese
leler müphem kalmıştır» der. Bu noktanın iyi
den iyiye tavzihini Heyeti Celilenize arz eder, 
bu esası Heyeti Celileniz kabul ederse müzake
reyi gayrikâfi addeder. Bendeniz, bunu arz et
mek istiyorum. 

REÎS — Ziya Hurşid Bey müzakerenin ki-
fayesi aleyhinde söz istediler 

ZİYA HURŞÎD BEY (Lâzistan) — Bir şey 
söylemedim. Söz vermediniz, efendim. 

REÎS — Kendimi müdafaa edeceğim, dedi
ler. Sözleri müzakerenin ademikafiyeti aley
hinde söylem'ek içindi. O hususta söylediler ve 
işaret ettiler, dediler ki, bâzı sözlerim vardır. He
yeti Celilenizi ikna edeceğim. Ziya Hurşid Beyin 
kendisini müdafaa 'etmesiyle; Adliye Vekili Be
yin altı defa' kürsiye çıktı, ben de bir defa çıktım, 
daha söz söylemeye hakkım vardır, demesi ara
sında çok fark vardır. 

Şu itibarla zannederim ki, mesele tenevvür et
miştir. Yalnız îhsan Beyefendi diyor ki; birçok 
zevat aleyhinde söylemiştir. Eğer Heyeti Celile
niz kabul ederse yalnız îhsan Bey lehte söylesin 
efendim. Reye koyuyorum. îhsan Beyin Adliye 
Vekâleti meselesinde söz söylemesini kabul eden
ler lûtffen ellerini kaldırsın. (Ret, ret sedaları) 
Efendim, müsaade buyurursanız muvafık bulan
lar lütfen ayağa kalksın. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey 
mssaade buyurunuz, bir şey arz edeceğim. Bunu 
reye koymak doğru değildir. 

REÎS — Efendim, îhsan Beye söz verme hu
susunda ekseriyet olmadığı cihetle müzakeratm 
kifayetini reyi âlinize koyuyorum. Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Ekse
riyetle müzakerenin kifayeti kabul edildi. Şimdi 
bu bapta verilen takrirler reyi âlinize vaz'edi
lecektir. 

Riyasete 
Adliye Vekili Refik Şevket Beye beyanı iti-
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madolunarak ruznameye geçilmesini teklif eyle
rim. 

27/Mart/1338 
Kütahya 

Ragıb 

Riyaseti Celileye 
Vakit gecikmiştir. Daha söz söyliyecek birçok 

arkadaşlar bulunduğu gibi meselenin bir de cel-
sei hafiye kısmı vardır. Binaenaleyh izahatın 
Cumartesi gününe tehirini teklif ederim. 

23/Mart/1338 
Çorum 
Sıddık 

(Bu gfeçti sedaları) 
Riyaseti Celileye 

Verilfen izahat kâfidir. Adliye Vekili Refik 
Şevket Beye itimadedilerek ruznameye geçilme
sini ekltif ederrim. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

Riyaseti Celileye 
Müzakfere kâfidir. Adliye Vekili Refik Şev

ket Beye beyanı itimatla ruznameye geçilmesini. 
teklif eylerim. 

23/Mart/1338 
Çorum 
Hâşim 

25/3/1338 

Riyaseti Celileye 
Kanuna riayet mecburiyetinde olmadığını 

millet kürsüsünde alenen ikrar eden ve bütün 
icraatında kanunşikenane hareket eylediği sabit 
olan Adliye Vekili Refik Şevket Beye itimat 
reyi vermek, hukuku milleti mütekeffil ve 
her şey ve herkes ve her makamın fevkinde 
olan kanunu istihfaf ve gayrikanuni muamelâtı 
tasvibetmek ve hilafı kanun muamelâttan do
layı memurin hakkında halkın yekdiğeri aley
hindeki tecavüzattan efradın hakkı şikâyetini 
inkâr demektir. Hukuku umumiye ve hukuku 
hususiyesi kanunun tahtı kefaletinde olmıyan 
bir cemiyetin hakkı bekası iddia edilemiyece-
ğinden ve vâzıı kanun olan Meclisi Âlinin tas
vip ve neşrettiği kavanine riayet mecburiye
tinde olmadığını anifülarz itiraf ve ef'aliyle sa
bit olan ve kırk senelik kavanini adliyeyi kö
künden koparıp atan ve bu beyanatı gazetelerle 
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enzarı âleme arz olunan bir vekile itimat reyi 
vermek Meclisi Âlinin vaz'ı kanunisiyle müte-
nasibolamıyaeağmdan vekili mumaileyhe ade-
miitimat beyanını teklif ederim. 

Lâzistan 
Ziya Hurşid 

ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Reis Bey, 
takririmi izah edeceğim. 

REÎS — Müsaade buyurunuz. Bir defa tak
rirler hep okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetini teklif ederim. 

23 . I I I . 1338 
Bitlis 

Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 
Bütçesinde, mevzuu olan tahsisat miktarına 

bir şey zam ve ilâve etmeksizin hâkimi mün
ferit teşkilâtını memleketin her tarafına teşmil 
ve livalarda dahi istinaf teşkilâtını temin etme
ye muvaffak olan Adliye Vekili Refik Şevket 
Beye itimadedilerek ruznamei müzakerata ge
çilmesini teklif eylerim. 

23 Mart 1338 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 
Devameden izah ve istizah meseleyi tama-

miyle tenvir etti. Binaenaleyh; müzakere kâfi
dir. Ruznameye geçilerek Adliye Vekiline be
yanı itimadolunmasmı teklif eylerim. 

Muş 
Ahmed Hamdi 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Adliye Vekili Refik Şevket Beye itivnat 
beyan edilmesi 

REİS — Efendim, Ergani Mebusu Plakkı 
Beyle rüfekasınm on sekiz imzalı bir takriri var. 
Tâyini esami ile itimat hakkındadır. 

Riyaseti Celileye 
Adliye Vekili Refik Şevket Bey hakkındaki 

itimat ve ademiitimadm tâyini esami ile reye 
vaz'olunmasını teklif eyleriz. 

23 Mart 1338 
Ergani Ergani Ergani 
Hakkı Nüzhet Sırrı 
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Aydın Siird Karahisarı Sahih 

Tahsin Mustafa Sabri Hulusi 
Trabzon ' Ergani Lâzistan 

Celâleddin Emin Ziya Hurşid 
Trabzon Gene Bolu 

Hafız Mehmed Celâl Şükrü 
Mardin Malatya Bitlis 
Midhat Sıdkı Vehbi 

Van Karahisarı Şarki Diyarbekir 
Tevfik Mesud Hacı Şükrü 

REÎS — Adliye Vekili Refik Şevket Bey, bu 
takrirlerden hangisini kabul ediyorsunuz? 

ADLİYE VEKİLİ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim tâyini esami ile itimat takri-
i-inin reye vaz'mı istiyorum. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Reis Bey, 
takririmi izah edeceğim. 

REİS — Evvelâ, müzakerenin kifayetiyle 
ruznameye geçilmesini arzu eden takriri reye 
koymak lâzımgeliyordu. Fakat şimdi Adliye Ve
kili Beyin intihabettiği takriri reye koyuyorum., 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Reis Bey es
babı mueibeli takrir vardır. 

REİS — Efendim teklif usulündedir. Kim
senin buna itirazı yoktur. Kimse söz söyliycmez. 
Adliye Vekili, şimdi Heyeti Aliyenize arz etti
ğim takrir mucibince muamele yapılmasını ka
bul ettiler. Binaenaleyh beyanı itimat buyuran
lar beyaz, itimat buyurmıyanlar kırmızı pusla 
versinler. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz 
(Âra toplandı.) 

EMİN B. (Ergani) — (Gümüşane Mebusu 
Hasan Fehmi Beye hitaben) Meclis Reisi Gelip 
de şöyle rey verin diyemez. Bana beyaz ver di
yor; böyle olmaz. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Sen de vermezsin. 
Mesele hallolur. Ne oluyorsunuz yahu? 

REİS — Efendim tasnifi âra neticesini arz 
edeceğim. Reye iştirak eden zevatın adedi 186. 
Ademiitimat veren zevatın adedi 58, müstenkif 
16, itimat reyi veren zevatın adedi 112 dir. Şu 
halde 112 rey ile Adliye Vekiline beyanı itimad-
edilmiştir. (Sol cenahtan, alkışlar) 

LÛTFl B. (Malatya) — Meclis iftihar etsin. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Rica 

ederim Reis Bey, söz istiyorum. Efendim malû-
muâliniz müzakerenin hitamında, rey itası sıra
sında arkadaşlar fikirlerini istedikleri kadar 
açık söyliyebilirler. Hattâ bendeniz açıktan tak-
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rir verdim. Refik Şevket Beye itimadedilmesini 
arkadaşlara teklif ettim. Ve okundu. Arkadaşlar 
bana ne veriyorsunuz? Dedi. Benim, beyaz veri
yorum yolundaki ifademe hiçbir suretle bir şey 
mâni olamaz. Bütün arkadaşlar1 n üzerinde bu 
bak vardır, mevcuttur. Yalnız Makamı Riyaset 
reyini Makamı Riyasette bulundukça izhar ede
mez. Aşağıda bulunan arkadaşların yekdiğerine 
kanaatini kabul ettirmek zaten vazifenin üssül-

Hacı Ahmed Haindi Ef. (Muş), Huhiddin B. 
(Elâziz), ismet B. (Çorum), Mustafa Taki Ef. 
(Sivas), Rifat Ef. (Konya), Ali Süruri Ef. (Ka-
rahisarı Şarki), Emir Pş. (Sivas), Ahmed B. 
(Yozgad), Halil ibrahim Ef. (izmit), Mustafa 
B. (Dersim), Ahmed Mazhar B. (istanbul), 
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Hüseyin B. (Elâ
ziz), Mehmed B. (Biga), Şükrü B. (Canik), 
Atıf B. (Kayseri), Ragıb B. (Kütahya), is
mail 'Subhi B. (Burdur), Hacı Galib Ağa (Ma
latya), Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Âsim B. 
(Erzurum), Halil ibrahim .Ef. (Eskişehir), Ce-
vad Abbas B. (Bolu), Hasan Fehmi B. (Gü-
müşane), Arslan B. (Maraş), Sadık B. (Kırşe
hir), Esad B. (Lâzistan), Hacı Nuri B. (Siird), 
Vehbi B. (Bitlis), Haşim B. (Çorum), Salâhad-
din B. (Menteşe), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), 
Ali Vefa B. (Antalya), Ruşen B. (Gümüş'ine), 
Rasim B. (Elâziz), Yahya Galib B. (Kırşehir'), 
Rasim B. (Sivas), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), 
Muhiddin Baha B. (Bursa), Resul B. (Bitlis), 
Şükrü B. (Bayezid), Feyzi Ef. (Malatya), Hacı 
Feyzi B. (Elâziz), Reşad B. (Saruhan), Ali B. 
(Karahisarı Sahib), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), 
Hüsnü B. (Bitlis), Rauf B. (Sivas), ihsan B. (Ce
belibereket), Hamdi Ef. (Diyarbekir), Şeref B. 
(Edirne), Tevfik Rüşdü B. (Menteşe), Musa Kâ
zım Ef. (Konya), Operatör Emin B. (Bursa), 
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esasını teşkil eder. Arkadaşlar bu hususta suite-
fehhüme kapılmasınlar. Bu vazifei esasiyedir. 
Nasıl takririmle açıktan aç^ğa itimat teklif ettim 
ise, her arkadaşa herkesin söylediği gibi ben de 
söyliyebilirim. 

RE IS — Yarın badezzeval saat bir buçukta 
içtima etmek ve Nevahi Kanununu müzakere ey
lemek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hamdullah Subhi B. (Antalya), Dursun B. (Ço
rum), Hüseyin B. (Kozan), Zülfi B. (Diyarbe
kir), Hasan Ef. (Denizli), Hafız ibrahim Ef. 
(İsparta), Sabit B. (Kayseri), Neşet B. (istan
bul), Rıza B. (Muş), Yunus Nâdi B. (İzmir), 
Memduh Necdet B. (Karahisarı Şarki), Salih Ef. 
(Siird), Hamid B. (Biga), Kılıç Ali B. (Gazi
anteb), Tevfik B. (Van), Hilmi B. (Ankara), 
Mehmed Sırrı B. (Siverek), Rıza B. (İstanbul), 
Mehmed Şükrü B. (Gümüşane), Cevdet B. (Kır
şehir), Atıf B. (Bayezid), Hakkı B. (Van), Şa-
kir B. (Ankara), Tahsin B. (izmir), Rıza B. 
(Kırşehir), İzzet B. (Tokad), Ömer Lûtfi B. 
(Saruhan), Cevdet B. (Kütahya), Rıza B. (Yoz
gad), Halil B. (Ertuğrul), Ahmed Hilmi B. 
(Kayseri), Osman B. (Kayseri), Hasan Sıddık 
B. (Van), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Hacı 
Süleyman Ef. (izmir), Ömer Lûtfi B. (Amasya), 
Mustafa Hulusi B. (Karahisarı Sahib), Hacı Arif 
B. (istanbul), Kadri B. (Diyarbekir), Rüşdü B. 
(Maraş), Kasım B. (Muş), Hacı Ilyas Sami Ef. 
(Muş), Mustafa B. (Kozan), ibrahim Süreyya B. 
(Saruhan), Nuri B. (Bolu), Şevket B. (Sinob), Dr. 
Fuad B. (Bolu), Emin B. (Eskişehir), Dr. Re
fik B. (Bayezid), Osmanzaıde Ahmed Hamdi B. 
(Ertuğrul), Ali Vâsıf B. (Gene), Faik B. (Edir
ne), Emin B. (Aydın), Sıddık B. (Çorum), Ab-
durrahman Lâmi Ef. (Gazianteb), Dr. Fikret B. 
(Kozan). 

(Adliye Vekili Refik Şevket Beye itimat reyi verenler) 
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(Ademiitimat reyi verenler) 

Ömer Vehbi Ef. (Konya), Necati Ef. (Lâ
zistan), Hilmi B. (Ardahan), Fahreddin B. 
(Kars), Dr. Abidin B. (Lâzistan), Mehmed Vas-
fi B. (Karahisarı Şarki), Sıdkı B. (Malatya), 
HamdiB . (Tokad), Ali Rıza B. (Kars), Lûtfi 
B. (Malatya), Abdullah Ef. (Bolu), Feyyaz 
Âli B. (Yozgad), Vâsıf B. (Sivas), Hulusi B. 
(Karahisarı Sahib), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), 
Tufan B. (Hakkâri), Celâleddin B. (Trabzon), 
Eyub Sabri B. (Eskişehir), Edib B. (Batum), 
Emin B. (Erzincan), Ali Rıza Ef. (Amasya), 
Mesud B. (Karahisarı Şarki), Rifat B. (Kay
seri), Midhat B. (Mardin), Hacı Mustafa Sabri 
Ef. (Siird), Cemal Paşa (İsparta), Mustafa B. 

(Gümüşane), Mehmed Emin B. (Ergani), Bahri 
B. (Yozgad), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Mehmed 
Akif B. (Burdur), Hakkı Hami B. (Sinob), Hü
seyin Hüsnü Ef. (istanbul), Ali Haydar B. 
(Gene), Sırrı B. (Ergani), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Rifat B. {Tokad), Ziya B. (Kângırı), 
Kadri B. (Siird), Hafız Abdullah Ef. (izmit), 
ismail B. (Erzurum), Mahmud Said B. (Muş),. 
Ali Rıza Ef. (Batum), Akif B. "(Batum), Ziya 
Hurşid B. (Lâzistan), Halil ibrahim Ef. (An
talya), Tevfik Ef. (Kângırı), Mehmed Şükrü 
B. (Karahisarı Sahib), Tahsin B. (Aydın), Hacı 
Atıf Ef. (Ankara), Mustafa B. (Karahisarı 
Şarki), Şevki B. (içel), Hakkı B. (Ergani), Ce
lâl B. (Gene), Hafız Mehmed B. (Trabzon). 

Müstenkif kalanlar 

Nusret Ef. (Erzurum), Hacı Mustafa Ef. (An
kara), Mehmed Ragıb B. (Amasya), Cemil B. 
(Kütahya), Salâhaddin B. (Mersin), Yasin B. 
(Oltu), ismail Remzi B. (İsparta), Nebil Ef. 
(Karahisarı Sahib), İbrahim B. (Karesi), Nüz-

het B. (Ergani), İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı 
Sahib), Mehmed Nadir B. (İsparta), Abdülgafur 
Ef. (Karesi), Şeyh Fikri Ef. (Gene), Arif B. 
(Bitlis), Hasan Basri B. (Karesi), Ahmed Nuri 
Ef. (Batum). 

(Müstenkif kalanlar) 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
A) Tekâlifi Kanuniye 
1. Kütahya Mebusu Cemil Beyin, yüz para

dan ziyade çay ve kahve satan esnafın Temet
tü vergilerine bir misli zam" icrası hakkında 
teklifi 

2. Zonguldak merkezi memurini maaşa-
tma zam icrası hakkındaki kanunun tadiline 
dair teklif 

3. Erzurum Mebusu Salih Efendinin sin
leri altmış beşi tecavüz eden mahkûminin af-
larma dair teklifi 

4. Meclis memurininden asker olanların 
maaşatma dair heyeti idare ve teklif edilen 
maddei kanuniye 

B) Tezkereler 
1. Şehbenderhaneler Rüsumunun tezyidi 

hakkındaki kanunun tesrii müzakeresine dair 

Hariciye Vekâleti tezkeresi 
C) Müteferrik evrak : 
1. İstiklâl Madalyası kurdelelerine dair Di

vanı Riyaset kararı 
2. Reşad Hikmet Bey merhumun mezarı

nın inşası için Meclis veznesinden para tah
sisine dair Divanı Riyaset kararı. 

3. Mezuniyet hakkında Divanı Riyaset 
kararları 

D) Mazbatalar 
1. Kaza malmüdürlerinin sureti tâyini 

hakkındaki lâyiha! kanuniye hakkında Kava-
nini Maliye Encümeni mazbatası 

H) Sual : 
1. Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, postala

rın esbabı teehhürüne dair Dahiliye Vekâle
tinden sual takriri 

3. Müzakere edilecek mevad : 
Nevahi Kanunu 

»-©-« 

T. B. M. M. Matbaası 


