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t ikbali için Meclisten on zatın tefrik edil
mesine dair takriri 193:194 

6. — Mazbatalar 193,195 
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na zeylolmak üzere tanzim edilmiş olan ka
nun lâyihası ve Adliye Encümeni mazba
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7. — Sualler, cevaplar 187,190 
1. — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Be-

REÎS — Efendim ! celseyi küşadediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak: 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık'hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Balıkhane Nizamnamesinin tadiline dair lâyihai 
kanuniye Kavanin ve Muvazenei Maliye encü
menlerine, hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
kısmının affı hakkındaki Kanunun tefsirine ve 
asker firarisi olan memurlara maaş verilip ve-
rilmiyeceğine dair îcra Vekilleri Riyaseti tez
kereleri Adliye Encümenine havale edildi. Trab
zon Heyeti Tahkikiyesinin hareket ettiğine dair 
tezkere okundu. Afyon Karahisar ve Dumlupı-
nar muarefelerinde yararlığı görülen zabitle
rin takdirname ile taltifleri hakkındaki Müda-
faai Milliye Vekâleti tezkeresi kıraat ve mütte-
fikan kabul olundu. Mezuniyete mütaallik Di

vanı Riyaset kararı kabul olundu. Zafer tebrik-
nameleri okunarak cevap yazılması tensibedil-
di. Roma mümessili Celâleddin Arif Beyin, şe
hit merhum Süleyman Fethi Bey namına iz
mir'de bir âbide rekzine dair teklifi müzakere 
edilerek Gazianteb Mebusu Yasin Beyin bu hu
sustaki takriri kabul edilerek Müdafaai Milli
ye Vekâletiyle Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
setine tevdi olundu. 

Encümenlerden mevrut mazbatalar ruzna-
meye alındı. Sıhhiye Vekâleti için intihap icra 
kılınarak Sinob Mebusu Doktor Rıza Nur Be
yin 163 rey ile ihrazı ekseriyet eylediği tebliğ 
olundu. Bilâhara düşmandan kurtarılan mahal
ler ahalisine muavenet icrası hakkındaki lâyihai 
kanuniye müzakere edilerek maddeleri aynen ve 
heyeti umumiyesi 4 ret ve 3 müstenkife karşı 
157 rey ile kabul edildi. Erzurum Mebusu Ne
cati ve Sivas Mebusu Vâsıf beylerin bu hususa 
tahsis edilen paranın memurin için sarf edilmi-
yeceğinin yapılacak talimata derci hakkındaki 

— 186 — 
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takrirleri kabul olunarak Heyeti Vekileye teb
liğ edildi. Ve teneffüs için Celse tatil olundu. 

(İkinci Celse hafidir.) 

Üçüncü Celse 
Musa Kâzını Efendi Hazretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde bilinikat vaktin geç olmasına meb-
ni Çarşamba günü içtima olunacağı tebliğ edi
lip Celseye nihayet verildi. 

Sualler 
Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin şimendi

ferlerin ne dereceye kadar tamir edildikleri 
hakkındaki sual takriri Nafıa Vekâletine, 

Muş Mebusu Abdülgani Beyin tecil karar
namesinin sureti tatbikatına dair sual takriri 
Adliye Vekâletine tevdi edildi. 

tkinei Reisvekili Kâtip 
Musa Kâzım Van 

Hakki 
Kâtip 

Kayseri 
Atıf 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı? (Kabul, sesleri) Zaptı sabık ay
nen kabul edilmiştir. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Evkaf Müdüriyeti Vmumiy esinin 1338 
senesi bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesine 
dair kanun lâyihası 

REİS — 1338 senesi Evkaf bütçesine tahsi
satı munzamma ilâvesine dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye var. Muvazenei Maliye 
Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Elviyei Selâsede arazinin tahriri ile se-
nedata raptı hakkındaki kanun lâyihası 

REİS — Elviyei Selâse'de arazinin tahriri ve 
senedâta raptı hakkında Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye var. Kavanini Maliye ve 
Muvazenei Maliye encümenlerine havale ediyo
ruz. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Gıyaben 
müebbet küreğe mahkûm Milis Mülâzimisanisi 
Sungurlulu İbrahim Efendinin affına dair ka
nun teklifi (2/566) 
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RElS — Gıyaben müebbet kürek cezasına 

mahkûm Milis Mülâzimisanisi Sungurlulu İbra
him Efendinin affı hakkında Denizli Mebusu 
Yusuf Beyin teklifi kanunisi var. Lâyiha Encü
menine gönderiyoruz. ...,<•. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed 
Şükrü Beyin, Türk köylüsünün fedakârlığını 
tebcilen Büyük (Mûlet Meclisi önündeki meydan
lığa bir kağnı âbidesi rekzedümesine dair taktiri. 

I 

REİS — Türk köylüsünün fedakârlığını teb
cilen Büyük Millet Meclisi önündeki meydan
lığa bir kağnı arabası rekzi hakkında Karahi
sarı Sahib Mebusu Mehmed Şükrü Beyin tak
riri vardır efendim. 

Riyaseti Celileye 
Bugünkü Zaferi [Millînin en mühim âmille

rinden biri de hiç şüphesiz Sakarya; Zaferini te
min eden kağnılardır. Türk köylüsünün feda
kârlığını tebcilen Büyük Millet Meclisinin 
önündeki meydanlığa bir kağnı âbidesi rekzuıi 
teklif enerim. 

25 Eylül 1338 
Karahisarı Sahib Mebusu 

Mehmed Şükrü 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bu gibi şeylerin 
hepsinden birer numune toplayıp bir müze ya
pacağız ve bunu ahfada yadigâr bırakacağız 
efendim. Onun için şimdilik lüzumu yoktur. 

REİS — Efendim, takriri reye koyuyorum. 
(Divanı Riyasete sadaları) 

Efendim, Büyük Millet Meclisi meydanlığın
da bir kağnı âbidesi rekzi teklif ediliyor. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey bu gibi âbideler çoğalacak efendim. Heyeti 
Vekileye verelim evvelâ onlar tesbit etsin. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Evvelâ ya
nan evleri yapalım. Ondan sonra bunu düşünü
rüz. 

2. —! AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

V. — Memurin muhakemat heyetindeki mün-
hallere âza intihabolunmasına dair Heyet Riya
seti tezkeresi 
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REİS — Münhal âzalıklara yeniden intihap 

olunmasına dair Memurini Muhakemat Heyeti
nin tezkeresi vardır efendim. 

Büyük Millet Meclini Riyaseti Celilesine 
Meclisi Millî [Muhakemat Heyeti âzasından 

Rifat Beyin (Kayseri), Adliye Vekili Safa Bey, 
(Mersin) in Dahiliye Vekâleti Vekili bulunma
ları ve Basri Bey (Karesi), Dursun Bey (Ço
rum), Rıza Bey (Yozgad), Hamdi Bey (To-
kad'ın) da mezunen memleketlerine azimet ey
lemiş olmaları hasebiyle heyete devam edeme
mekte ve bu yüzden işler görülememekte oldu
ğundan mesalihin teehhürden vikayesi zımnın
da mumaileyhimin yerlerine diğerlerinin intiha-
batı hususuna müsaade buyurulması arz olunur 
efendim. 

26 . IX . 1338 

Memurin Muhakemat Heyeti Reisi 
Canik Mebusu 

Emin 

REİS — Bunların yerine fazla rey alanlar 
sırasiyle tefrik olunacaklar. Arif Bey (İstan
bul )'< Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. Durak Bey (Erzurum), Kabul eden 
ler lütfen el kaldırsın kabul edilmiştir. Tak i 
Efendi (Sivas), Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. Süleyman Sudi Bey 
(Bayezid), Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Zekâi Bey (Adana) Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Arif Bey (Konya)... (Encümende, bulunanlar 
heyete devam edemezler sesleri) 

REİS — Arif Bey neresini tercih ediyorsu
nuz efendim ? , 

ARİF B. (Konya) — Encümene devam edi
yorum. 

REİS — Encümene devam ediyormuş efen
dim, o halde ondan sonra Neşet Bey (Kângırı) 
var efendim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Kavaninî Maliye Encümen Kâtipliğine 
Mardin Mebusu Necib Beyin intihab olunduğuna 
dair Encümen Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Kavanini Maliye Encümeni Kâtip
liğine Mardin Mebusu Necip Beyin intihabolun-
duğuna dair bir tezkere var. 
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Riyaseti Celileye 

Kavanini Maliye Encümen Kitabetine Mardin 
Mebusu Necip Bey intihabolunduğu arz olunur 
efendim. 

24 Eylül 1338 
Kavanini Maliye Encümeni Reisi 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

2. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, me
maliki mustahlâsa ahalisi için hariçten celbedüe-
cek inşaat malzemesiyıden Gümrük Resmi alın
mamasına dair takriri 

REİS — Memaliki mustahlâsa ahalisi için 
eelbedilecek olan malzemei inşaiyeden Gümrük 
Resmi alınmamasına dair İzmit Mebusu Hamdi 
Beyin temenni takriri vardır, efendim; bu kanun 
meselesidir. Tensip buyurursanız bunu Heyeti 
Vekileye havale edelim. (Münasip sesleri) 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Hain düşman tarafından tamamen ihrak edil

miş olan Karamürsel kasabası ahalisinin mesken
lerini tamir etmek, barakalar inşa etmek için, İs
tanbul'dan celp ve mubayaa ettikleri cam, çivi 
gibi malzemei inşaiyeden Gümrük Resmi taleb-
edilinekte olduğu vâki olan müracaat ve şikâyet
ten anlaşılmıştır. Her türlü felâket ve fecaatlere 
mâruz kalan memaliki mustahlâsa ahalisinin ecza
yı memali'kimizden bulunan İstanbul'dan sırf me'-
valarını tamir ve inşa için celbedecekleri bu kabil 
levazımı inşaiyeden Gümrük Resmi alınması mu
vafık olamıyacağı hususunun Maliye Vekâletine 
emir ve tebliğini rica eylerim efendim. 

25 . IX . 1338 
İzmit Mebusu 

Hamdi 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim iki 
gün evvelde arz etmiştim. Karamürsel ve havali
sinde harabedilmiş olan meskenlerini tamir ve 
inşa için ahalinin İstanbul'dan celbettikleri cam 
gibi, çivi gibi malzemei inşaiyeden ayrıca Güm
rük Resmi alınmaktadır. Bir taraftan muavenet 
etmek istediğimiz bu zavallılardan ufak bir şey 
için, resim yani gümrük almak muvafıkı mâde-
let değildir. Bunun için Heyeti Celilelerinden is
tirham ediyorum. Bu takririm Maliye Vekâletine 
tevdi buyurulsun. Bunun hakkında bir usulü tes
viye bulunsun (Heyeti Vekileye havale olunsun 
sadaları) 
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NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Kavanini 

Maliye ve Mııvazenei Maliye encümenlerine git
mesi lâzımdır. Takrir, teklifi kanuni mahiyetin
dedir. 

ETHEM B. (Menteşe) — Maliye Vekâletine 
gitsin. 

REÎS — Bunda şayanı müzakere bir şey gör
müyorum. Bu; bir teklifi kanuni değildir. Bu; 
bir kanunun tadiline mütaalliktir. Onun için, re
ye koymak icabet mez. 

3. — Cebelibereket Mebusu Faik Beyle arka
daşlarının, Yunanlıların Trakya'da yapmakta ol
duğu mezalim hakkında Hariciye Vekâletinin na
zarı dikkatinin celbedilmesine dair takriri 

REÎS — Efendim, Cebelibereket Mebusu 
Faik ve Edirne mebusları Faik ve Şeref beylerin 
bir takriri var. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey, Hamdi Beyin takriri ne oldu? Teklif reye 
konmadı. Heyeti Vekil ey e gitsin. Heyeti Vekile 
bunu nazarı dikkate alsın, bir kanun yapılsın 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
Yunanlıların Trakya'da yapmakta olduğu me

zalim için, Hariciye Vekâletinin nazarı dikkati 
celbedilmesini ve siyasi teşebbüsatta bulunulma
sını teklif eyleriz. 

| 27 . I X . 1338 
Cebelibereket Edirne Edirne 

Faik Şeref Faik 

ŞEREF B. (Edirne) — Arkadaşlar azim ve 
imânı millî ile yürüyen şanlı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Orduları bütün vatanın bir cüz'ünde 
bile bir düşman neferi bırakmamak şartiyle 
yola çıkmış ve gariki avnillâh yürüyor efen
dim; yıldırım süratiyle gitmektedir, buna şüphe 
yok. Fakat ne diyeyim? Haniya; belki Yunan
lılar, Allahın kendilerini yarattığına bile piş
man oldular. Bunu biliniz. Trakya'da bugün 
Yunanlıların yapmadığı feeayi kalmamıştır. Ba
kınız bizim Tekfur dağı livası Trakya'nın en 
mamur olan kısmıdır. îslâm ve Türk yurdu
nun en büyük mefahirine malik olan Edirne şeh
rini mâlûmuâlinizdir ki Yunanlılar bir millî 
gaye olmak üzere nasıl Ayasofya'yı istihdaf et
mişlerse bizde, ötedenberi bir millî gaye olmak 
üzere Edirneyi tanır ve biliriz. Orada yüz elli 
altı tane cami vardır. Bunların bir taşına doku-
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nulursa, bir daha yapmak imkânı yoktur. Hattâ 
size söyliyeyim: Bir gün salâhiyettar ve namdar 
olan mimar Kemaleddin Beyin ağzından işit
tim. Bulgarlar Mimar Sinan'ın Lüleburgaz'da 
yapmış olduğu bir minareyi yıkmışlardı. Dedi 'ki, 
aman efendiler bunun yapılması imkânı yoktur. 
Bu; Büyük Mabedin tekrar eski şeklinde yapıl
ması gayrikabildir. Bırakınız minaresiz kalsın. 
Çünkü bunu yapacak kimse yoktur. 

Efendiler bu ulu binanın şerefini muhafaza 
edelim. Bu hırsızlar, bu melunlar mutlak ve 
mutlak olarak oraları bir an içinde kül ve ateşe 
çevireceklerdir. Biliyorum. Ordumuz yıldırım 
süratiyle yetişti. Ve dikleştiği zaman jaktıkla-
rını yaparız. Nitekim Edirne'de kırk bin hane 
yıkmışlar, yakmışlardı. Fakat ahalinin, mille
tin hamiyeti ve himmeti ile bunlar yapılmış ve 
halk sığınmıştır. Fakat efendiler orada mevcut 
olan mefahiri millîyenin bir taşma dokunacak 
olursa bunun tamiri ve telâfisi imkânı yoktur. 
Bunun için Meclisi Âliden istirham ediyorum: 
Hariciye Vekilimize oradaki şeyler için şahsan 
salâhiyet veriniz. Müteşebbisleri mesul tutmak 
hakkında bir protesto yapsın. Binaenaleyh bu 
hususta Hariciye Vekilimize müsaade buyurma
nızı rica. edermi. (Hay hay sadaları). 

HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ DOKTOR 
RIZA NUR B. (Sinob) — Efendim Yunanlıla
rın Trakya'da mezalim icra ettiklerine dair bâzı 
haberler varid oldu. Anadolu'da yaptıkları esna' 
mezalimi dünya da bildi. Bunu ve bu mezalimi 
dünya bilirken, Cihan bilirken; yine Trakya'da 
mezalim yapmak tasaddisinde bulunuyorlar. Bit
tabi bu; hükümetin nazarı dikkatini celp etti. 
Bu tarzda cihanı medeniyete karşı, bu mezalimin 
önüne geçmek ve menetmek için bir teşebbüste 
bulunmayı düşündük. İsabettir ki Heyeti Celi-
lenizde bunu yapmaya teşebbüs ediyor. Ve 
Heyeti Celile bunu yapmamızı emir buyuru
yor. Yapmaya hazırız. (Ya bunları o cihanı 
medeniyet yapıyorsa? Sadaları.) Efendiler teklif 
eden arkadaşlarla görüştüğüm zaman şu yaz
dığım notayı gösterdim. Bakabilirsiniz. Yazdı
ğım şuradadır. Fakat efendiler her şey için 
bir zaman istiyor. İşlerim pek çok protesto 
etmeyi şuraya yazmışımdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Tarih te
kerrürden ibaretmiş. Allah Mehmetçiğime Ça-
nakkaleyi öbür tarafa aşırtsın. 
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DOKTOR ABİDİN B. (Lâzistan) — (Al- I 

kışlar ve gürültüler.) Muhterem arkadaşlar; bu 
cinayeti ve bu namussuzluğu icra eden Yunan
dılar lıer halde Türkün tokadını, Türkün şa
marını takdir edenlerderdir. Fakat bunu yap
tıran kahbe ingiliz'dir, İngizler bizi aldatmak 
ve iğfal etmek istiyorlar. Fakat Türk artık al-
danmaz, ve iğfal edilmez. Arkadaşlar Balkan 
Harbinde nâehiller tarafından idare edilen Türk
lerden yedi günde yedi vilâyeti alan Balkan 
devletleri ve bütün İngilizler Alamanlarla alay 
ediyorlardı. Siz Türklere tüfek verdiniz. Fakat 
onlar patlatamadılar diyorlardı. Almanlar da 
biz size tüfek verdik, bizim tüfeklerimiz pat
lardı; fakat siz patlatamadınız diye 'beyanı 
serzeniş ediyorlardı. Efendiler biz de bugün 
İngilizlere deriz ki siz Yunana top, tüfenk, 
tayyare... Her şey verdiniz Fakat kahbe Yunan 
patlatamadı. Türkler, Osmanlılar tavşanı araba 
ile avlar. Avladı, hem de canına okudu. Muh
terem arkadaşlar; bendeniz hemen bütün as
kerliğimi o mübarek Edirne'de Sultan Selim'in 
minareleri etrafında, geçirmiş bir şahsiyetim. 
Evet. Edirne'de envai mezalim yapılmakta, 
Tekfurdap yakılmaktadır. Efendiler bu me
zalimi yapan; bu harikı ika eden hiç şüphe
siz İngilizlerdir. İşte gazetelerde okuyoruz. 
Bir taraftan bize bitaraf mıntaka diyorlar. . 
Bir taraftan da Çanakkale'de mezalim ve tehcir 
yapıyorlar. Binaenaleyh bendeniz de Şeref Bey 
kardeşim gibi rica ediyorum. Hariciye Vekâ
letinden işimiz çoktur; bilmem nedir! demesin
ler, en büyük ve en birinci iş olan protesto
yu versinler. Vaktiyle hocam ve yine hocam 
olan pek muhterem Rıza Nur Bey gitmeli, kuv
vetli bir protestöname vermelidir. Artık İslâm 
canı, İslâm kanı heba ve heder olmamalıdır. 
Türk her halde bunlardan intikam almalıdır. 
bugün intikam günüdür. İğfal edilıııiyelim ar
kadaşlar, 

REİS —• Efendim takrir hakkında izahat 
verildi. Takriri reyi âlinize arz ediyorum. Bu 
takririn Hariciye Vekâletine tevdiini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldıranı, müttefikan ka
bul edildi. Hariciye Vekâletine tevdi ediyoruz. 

C — SUALLER, CEVAPLAR 

1. --Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, 
şimendiferlerin ne dereceye kadar tamir edil-
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dikhrine dair suali ve Nafıa Vekili Feyzi Be
yin şifahi cevabı 

REİS — Efendim Ömer Lûtfi Beyefendi
nin Nafıa Vekâletinden bir sual takriri vardı. 
Şifahi cevap istiyorlardı. Vekil Bey hazırdır
lar, cevap vereceklerdir. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) 
— İnayeti hakla kahraman ordumuz tarafın
dan hezimete uğratılan düşman esnayı ricatte 
bikes kalan halkı ve şehirleri harabettiği gi
bi, şimendiferlerimizde de bütün kudret ve 
kuvvetiyle tahribat icra etmiştir. Bu tahriba
tın miktarı bir heyet tarafından tetkik ve tes
hil olunmaktadır. En büyük tahribat Ankara 
ile Eskişehir arasındadır. Bu tahribatın mik
tarı 163 kilometredir. Bunun Beylikahır'a ka
dar olan kısmı (Sual okunsun sesleri.) 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memleketimizde mevcut bilûmum şimendi

fer hututu üzerindeki tamiratın ne dereceye 
kadar temin olunduğu ve elyevm nerelere tren 
işliyebildiği ve hitamı tamiratın ne zaman müm
kün olacağı hakkında Nafıa Vekili Beyefendi
nin serian ve şifahen cevap ita buyurmasını ri
ca. ederim efendini. 
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Ömer Lûtfi 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbe
kir) — Efendini arz ettiğim gılbi, düşman en 
büyük tahribatı Eskişehir ile Ankara arasın
da yapmıştır. 163 kilometreden ibaret olan bu 
tahribatın mühim bir kısmı tamir edilmiş ve 
bugün Beylikahır ile Beylikköprü arasında 
32 kilometrelik kısım kalmıştır. Burada iki 
köprü vardır. Bu köprülerin tamiratı da on 
beş güne kadar hitam bulacak ve bu suretle 
Ankara ile Eskişehir arasında seyrüsefer baş-
lıyacaktır. Bundan sonra yine Eskişehir ile 
Konya arasında, Cay istasyoniyle Afyon ara
sında, 51 kilonuetrelik bir tahribat vardı. Bu 
da bir hafta zarfında ikmal edildi, burası da 
ta Sabuncu istasyonuna kadar işliyor. Yalnız 
Sabuncu Pınarı ile Eskişehir arasında beş köp
rü vardır. Bunlar da bir haftaya kadar ikmal 
edilecektir. Yine Eskişehir'den Yarımca yani 
Haydarpaşa arasındaki kısım üzerinde düşman 
kasten müsademe yaptırarak, on üç makina ile 
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iki yüz on vagonu hurdahaş etmiş ve hat üze
rinde bırakmıştır. Bunlardan yalnız bir maki-
ııa ile on beş vagon hat üzerinden alındı Diğer 
aksamınd.vı altmış vagon işe yarıyacak bir şe
kildedir. Diğerleri de hurda halindedir. Sonra 
Karaköy ile Bilecik arasında 17 kilometrelik: 
bir mahal vardır. Malûmuâliriiz bunlar zama
na mütevakkıftır. Eskişehir ile Haydarpaşa ara
sındaki 17 kilometrelik kısım üzerinde kam
yonlarla münakale yapmak istiyoruz. Müdafaa! 
Milliyeden istedik. Afyon Karahisar'mdan İz
mir'e ve Uşak'a kadar olan kısımda da tren iş
liyor. Uşak ile Alaşehir arasında yani Ahnıet-
lerlc Elvanlar, Günan köyü ile Konaklar ara
sında 7 kilometrelik bir kısım vardır ki, bura
da da kamyon ile nakliyat yapacağız. Şu hal
de 15, âzanıi 20 gün sonra Ankara'dan İstan
bul'a, Ankara'dan İzmir'e - birinde 17 kilomet
relik birisinde ise 7 kilometrelik mesafe kam
yonla olmak üzere - seyrüsefer kabil olacak
tır. Eğridere ile tamir arasındaki hattm Şamlı 
ile Sarayköy arasındaki kısmında bir köprü var
dır. Bunun da tamiri bir haftaya kadar bitecek
tir. Yalnız Menderes Köprüsü kalıyor. Bunun 
da 8 - 15 güne kadar ikmaline ümidimiz var
dır. Manisa, Balıkesir, Bandırma arasındaki 
hattan bugüne kadar malûmat alamadık. İki 
defa Erkânı Harbiyeye telgraf yazdım. Henüz 
cevap gelmedi. Bursa, Mudanya arasındaki hat
tan da malûmat yoktur. Diğer hatlarımızdan 
muattal kalan malûmu âliniz Bağdad hattının 
Mamure'den Nusaybin'e kadar olan kısmıdır. 
Bunun esbabı, gerek haleflerim ve gerek ben
deniz Hariciye Vekâleti vasıtasiyle teşebbüsat-
ta bulunduk. Fransa itilâfnamesi dolayısiyle 
o kısmı işletmek üzere bir grup teşekkül ede
cekti. Bu grup maalesef teşekkül edemedi. 
Yalnız iki gün evvel Hariciyeye bir tezkere 
yazdım. Hariciyeden hâlâ bir cevap gelmedi. 
Bu grupim teşekkülünde bu hattın da ikmali
ne çalışılacaktır. (Teşekkür ederiz, kâfi. sesleri) 

ÖMER LÛTFI B. (Amasya) — Efendim Ve
kil Beyefendinin verdikleri izahata teşekkür ede
rim. Hakikaten âzami himmetin icra ve sarfolun-
duğunu arz ettiler. Yalnız iki yerde, yani ak
tarma yapacakları iki mahalde kamyon işletecek
lerini ve bunu ciheti askeriyeden istediklerini 
söylediler. Zannederim ki, Şimandifer Kumpan
yası kendi yolcuları için otomobil ve kamyon 
koyup da biletini kendi biletleriyle kesecek olur-
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sa daha iyi olur. Çünkü aktarması <l#jıa seri ve 
daha salim olur. Sonra Bursa ile Mudanya ara
sındaki hattan haber alınamamış. Ordu çok meş
guldür. Kendileri birer mühendis gönderip aldı-
rırlarsa hem daha çabuk olur, hem de tamiratın 
derecesini öğrenmiş olurlar. 

Malûmu âlinizdir ki, yapılmış olan itilâf name 
mucibince 'Mamure ile Nusaybin'e kadar şimendi
fer yolu aksamının bir Fransız grupuna devrini 
Hükümet kabul etmiştir. O zaman bu hattı devir 
alacak olan grupun vakit ve zamaniyie gelip hat
tı teslim alması lâzımgclirdi. Fransız grupu zan
nederim ki, vakit ve zamanında teşekkül edeme
di. Bu teşekkül edemediği takdirde Fransız gru
pu namına Vesayeten hattın idaresi Türkiye Bü
yük Millet Meclisine aidolması iâzımgelirken, 
şimdiye kadar - her ne esbaba mebni ise esbabı
nı bilemiyorum - Fransız heyeti askeriyesinin nü
fuzu altında işlettirilmiştir. Yani bizim toprağı
mızda bulunan hat Fransız heyeti askeriyesi ta
rafından işlettirilmiştir ve işlettirilmektedir. 
Fransız grupunun çabuk teşekkül edememesin
den dolayı Fransız Hükümeti ile aramızda cari 
olan münase'batı haseneyi ihlâl etmemek için, 
bir müddet için, müsaadekâr davramldjğını tak
dir ediyorsam da bendeniz öyle zannediyorum, 
bunun hiçbir zaman bir emrivaki şeklini, alma
mak şartiyle bu gün devam ettiğini muaneze et-
miyeceğim. Fakat kaybolan, elyevm meveudol-
mıyan Fransız grupu namına hattı işleten ister 
biz olalım; ister Fransız heyeti askeriyesi olsun, 
onu bendeniz resmen tanımak istemem. Bu hat
tın üzerinde şimdiye kadar lâzım olan tamirat 
yapılmalı ve bitirilmeli idi. Malûmu âlinizdir 
ki... 

MUSTAFA B. (Kozan) — Başka mesele
dir bu. Rica ederim. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Devamla) — Rica. ede
rim hiç başka değildir. Sual sahibi benini. Ve
kil Bey buradadır. Cevap verecek odur. Hat
tın üzerindeki tahribatı da vekil beyefendi pek 
âlâ bilirler. Atılmış olan iki tane köprüdür. 
Bir de Cerablus köprüsü vardır. Bu taraftaki 
iki köprünün tamiri uzun zamana muhtaç de
ğildir, bundan daha büyük köprüler vekil be
yin himmetiyle çabuk tamir edilmiştir. Bun
lar da tamir edilebilirdi. Yalnız Cerablus köp
rüsünün tamiri hakikaten uzun zamana müte
vakkıf olabilir. Fakat orada yani ırmakta duba 
kullanarak makina ve vagon geçirip aktarma su-
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retiyle Cerablusun öbür tarafında da Mardine I 
ve Nusaybine kadar âmodü şüdün temini müm
kündür. Çünkü orada okadar mühim bozuk
luklar yoktur. İlerde bu hattın ehemmiyeti gün
den güne çoğalacaktır. Son günlerin siyasiyatı
na dikkat edecek olursanız, zannederim, bu 
hat bize çok lâzım olacaktır. Şimdiye kadar bu 
hattın tamiratına başlanmaması, zannediyorum, 
memleket için büyük zararlar tevlideder. Onun 
için, vekil beyefendiden rica ediyorum; Mec
lisi Âliye vadetsinler ki, bu hattı kim tamir 
edecekse, derhal tamirata başlansın. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — İtilâf; 
sizin zamanmızdadır. 

ÖMER LÜTFİ B. — Hayır zamanımda de
ğildir. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Efendim 
tabiî biz de bunun işletilmesini arzu ediyoruz. 
Malûmu âliniz Hükümet o zaman bir gurupa 
devrini kabul etmiştir. Malûmu âliniz Fransız
larla dost olmak hasebiyle, her halde zamanı 
da gelmiştir. Yine teşebbüsatta bulunacağımı 
arz ederim. înşaallah ümit ediyorum ki, o me
seleyi de yakın bir zamanda Fransızlarla hal ede
riz (Bravo, sadaları) 

REİS — Efendim mesele bitmiştir. 

4. — îzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, 
İznik ahalisine Müdafaai Milliye Vekâletince 
beş yüz çadır verilmesine dair takriri 

REİS — İznik kasabasına Müdafaai Millîye-
ce beş yüz çadır irsaline dair İzmit Mebusu Ham
di Beyin temenni takriri var. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Düşman tarafından kamilen yakılmış olan 

İznik kasabasiyle on beş karye ahalisi mesken-
siz kalmış ve kış dahi hülûl etmekte bulunmuş 
olduğundan açıkta* kalmış olan bu (biçare halkın 
az - çok barınmasını temin için Müdafaai Milli-
yece mahalline beş yüz çadırın acilen irsali hu
susunun Müdafaai Milliye Vekâletine emir ve 
tebliğini rica ederim efendim. 

İzmit Mebusu 
Hamdi 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim mü
saade buyurun, bendeniz Müdafaai Mlliye Ve
kili Kâzım Paşa Hazretleriyle konuştum, bir 
miktar çadır verebileceklerini söylediler. Fakat 
kendileri rahatsız oldukları için müsteşar paşa 
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ile temas etmemi taivtsiye ettiler ve Müsteşar Pa
şa bu hususta pek mümsûık davrandılar. Gayet 
az verebilirim diyor. Halbuki İznik kasabası ve 
on beş karye ahalisi taımaımen açıktadır. (Bara
ka yapsınlar sadaları) Baraka yaptıracak ne 
para vardır ve ne de bir şey, yani. mevcut ça
dırlardan Müdafaai Milliye Vekâleti verebile
cektir. Binaenaleyh takririmin Müdafaai Milliye 
Vekâletine tevdiini teMif ederim. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Hamdi Namık Bey 
biraderimizin bu teklifini hepimiz arzu ederiz. 
Binaenaleyh evi yanan herkese çadır verelim, 
fakat şunu da unutanıyalım ki, hulul etmekte 
olan kışın arifesinde, henüz işini bitirmemiş 
azîm bir ordumuz var. Bununla beraber bunla
rı da düşünmıekliğimiz lâzımdır. Müdafaai Mil
liye Vekâleti mesuliyeti üzerine alıp da bu ça
dırları veremez. Yalnız bir şey vardır. Bun
ları da düşünmek lâzımdır. Zaten tahsisat ver
dik. Bu gibi yerlerde derhal ve acilen yardım
da bulunmak için serian bir heyetin muavenete 
koşması lâzıcmgeldiğini arz etmek isterim. 

Dr. ABİDÎN B. (Lâzistan) — Hamdi Beyin 
yenmiş olduğu bu takriri bendeniz naibemehal gö
rüyorum. Çünkü İznik'de yalnız on beş karye 
değil; belki birçok halk ve birçok karyeler da
ha açıktadır. Belki îrirçok insanlar tamamen 
açıktadır. Fakat Osman .Beyin dediği gibi; or
dumuzun çadıra ihtiyacı vardır. Ve bunu Mü
dafaai Milliye Vekâleti temin edebilir mi ki o 
ahaliye verdikten sonra velevki sekiz çadır 
olsun, yıpranmadan tekrar geri alabilsin? Hal-
'buki ordunun uzviyeti bizim için çok mühimdir 
ve çok lâzımdır. Hakikaten gelecek olan kışa 
karşı ne gibi tedabiri tahaffuziyede bulunaca
ğız? Binaenaleyh bu karyelerin ahalisini di
ğer karyelere de naküedebiliriz. Ve bunlara baş
ka melceler de temin edebiliriz. Fakat efendi
ler ordu için her halde çadır lâzımdır. Binaen
aleyh, bendeniz bunun vakti merhunıma tali
kini teklif ederim. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, de
min de arz ettiğim gibi, bendeniz Müdafaai Mil
liye Vekili Kâzım Paşa Hazretleriyle temas et
tiğim zaman ordunun çadır ihtiyacından vares
te olduğunu anladım. Onun için Heyeti Celile-
den istirhamda bulunuyorum. Bugün mütema
diyen ilerlemekte bulunan ordumuz çadır isti
malinden vareste bir vaziyettedir. Yani bugün 
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halkın bir kısmına çadır vermek günah mı olur ı 
rica ederim ? Bu takrir Müdafaai Milliye Vekâ- i 
Utine gitsin imkân dâhilinde birkaç çadır veril- j 
s in . • ; 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Heyeti i 
Celilenin kararı var. Temenni takrirleri ne ı 
müzakere edilir ve ne de reye konur. 

REÎS — Efendim, takriri reye vaz'ediyorum. 
YASÎN B. (Gazianteb) — Bu birinci tak

riridir. Temenni takrirleri müzakere edilemez. 
reye de konamaz. Kararı vardır, Heyeti Aliye-
nin.... 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bir me
busun yapacağı ya sualdir, ya istizahtır. Te
menni takrirleri hakkında Heyeti Aliyenizin ka
rarı vardır. Buyurduğunuz gibi, müzakere edil
mez. Aidolduğu Vekâlete gönderirirz Zaten 
takrir sahibi de bunu teklif ediyor. Fakat tas-
viben değil bilâmütalâa gönderilir. Zaten bu da 
temenni takriri olduğu için doğrudan doğruya 
ve bilâmütalâa Müdafaai Milliyeye gider. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim, Mazhar Müfid Bey biraderimizin mü
talâaları varit değildir. Bu bapta müzakere ce
reyan etmiştir. Binaenaleyh, bilâmütalâa hava
lesi doğru olmaz. Zannediyorum ki, Hamdi Bey 
biraderimiz bu takriri vermekle isabet etmiş 
değildir. Altı yüz pare köy yanmıştır. Yalnız 
on beş köye hususi bir surette çadır vermek 
her halde muvafık değildir. Binaenaleyh, yapı
lacak şey, bu takririn reddi ve umumi surette 
tabiî mümkün olan muavenetin icrası hususu
nun vekâletten temennisidir. 

REÎS — Efendim, takriri reye vaz'ediyo-
rum. Takririn Müdafaai Milliyeye havalesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
memiştir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Demek 
ki, temenni takrirleri daima böyle reye kona
cak, usul oldu. 

5. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, muha-
sebei hususiye varidatının sureti tahsili hakkın
daki teklifin müstacelen müzakeresine dair tak
riri 

REÎS — Gaziantteib Mebusu Yasin Beyin, 
muhasebei hususiyeler varidatının sureti tahsili 
hakkındaki teklifinin müstacel ruznameye ithali 
hakkındaki takriri var. 
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Ruznamenin 58 nci ve 22 nci maddelerindeki 
teklifin diğer müstacel ve takdimen müzakere 
olunacak mevat meyanma ithalini teklif ederim. 
Bu iki teklif varidatı hususiyenin hususi tah
sildarlar vasıtasiyle tahsili hakkındadır. Mec
lisi Âli'nin malûımu olan varidatı hususiyenin 
kısmı âzamim Maliye Vekâleti bel'etmekte; mü-
taaddit istirhamlara rağmen bir para alınama
makta olduğundan mektepler tatil, muallimler 

• sefil bir halde bulunmaktadır, efendim. 
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Qazianteb Mebusu 
Yasin 

REİS — Efendim, Yasin Beyin bu takririni 
kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul edile
memiştir. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Tedrisatı İptidaiye 
Kanunu geliyor onunla beraber müzakere olu
nur, efendim. 

6. — MAZBATALAR 
/. — Amele hukukuna mütaallik kanun lâyi

hası ve İktisat Encümeni mazbatası 

REİS — Sanayi ve maden ocaklarında çalı
şan amelelerin ücretlerine dair lâyihai kanuni-
yenin Adliye Encümenine havalesine dair İkti
sat Encümeni mazbatası var. Adliye Encümeni
ne gönderiyoruz. 

2. — Kozan Mebusu Doktor Mustafa Beyin, 
Maarif teşkilâtına dair kanun teklifi (2/565) 

REÎS — Kozan Mebusu Mustafa Beyin maa
rif teşkilâtına dair teklifi kanunisi var, Lâyiha 
Encümenine gönderiyoruz. 

6". — Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyin, 
Ankara'ya gelecek olan Başkumandan Gazi Mus
tafa Kemal Paşa Hazretlerinin istikbali için Mec
listen on zatın tefrik edilmesine dair takriri 

REÎS — Başkumandan Paşa Hazretlerini 
istikbal etmek üzere Meclisi Âliden kur'a ile on 
zatın tefrik edilmesine dair Yahya Galib Beyin 
takriri vardır efendim. (Hepimiz gideceğiz ses
leri) 

Riyaseti Celileye 
Reisi Muhterem Başkumandanı Muazzam Gazi 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini münasip ma-



halden istikbal ve Meclisi Âlinin hürmet ve mu
habbeti kâmilesini tebliğ etmek üzere kur'a ile 
arkadaşlarımızdan on zatın tefrik buyurulmasını 
teklif eylerim. 
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Yahya Galib 

SADÂHADDİN B. (Mersin) — Divanı Riya
set halletsin. 

YAPIYA GALİB B. (Kırşehir) — Müsaade 
buyurun efendim. Başkumandan Paşa Hazretle
rinin teşriflerinde tabiîdir ki, Meclisi Âlinin aza
sının hepsi istikbal edecektir. Fakat daha önden 
gimek üzere on kişinin kur'a ile tefrikini teklif 
ediyorum. Bunu Divanı Riyasete tevdi etmek de
mek, Divanı Riyasete inhisar ettirmek demektir. 
Onun iein kur'a kime isabet ederse o gitsin, daha 
ileride istikbal etsin. 

Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Efendim bu 
hususta nizamname sarihtir. Yahya Galib Beyin 
teklifindeki on kişilik heyeti Meclisi Âli kabul 
edince, Divanı Riyaset kur'a ile on kişiyi tefrik 
eder. 

Nizamname sarihtir. Divanı Riyaset kur'a ile 
on kişi tefrik- edecektir. Yani bu Meclisin kabul 
etmesine menut bir şeydir. 

REİS — Efendim; Yahya Galib Beyin teklifi 
on kişilik bir heyetin Paşa Hazretlerini istikbal 
etmesidir. On kişilik bir heyetin kur'a ile tefri
kini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. Simidi kur'anın burada keşidesi... (Burada 
sadaları) Divanı Riyasetçe olmasını kabul ederse
niz... (Hayır hayır sadaları) 

Efendim kur'amn burada keşidesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

(Kur'a keşide edildi) ve 
[ Doktor t Âbidin Bey (Lâzistan), Atıf Bey 

(Bayezid), İhsan Bey (Cebelibereket), Emir Pa
şa (Sivas), Abdullah Efendi (Sinob), Tımalı 
Hilmi Bey (Bolu), Rifat Efendi (Konya), Hacı 
Mustafa Efendi (Ankara), Memduh Bey (Kara-
hisarı Şarki), Kadri Bey (Diyarbekir) istikbale 
memur oldular.] 

S. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararları 

REİS — Efendim, Divanı Riyaset kararları 
vardır. 

Heyeti Umumiyeye 
Zirde esamisi muharrer zevatın mazereti ka

tiye ve esbabı sıhhiyelerine binaen hizalarında 
gösterilen müddetlerle mezun addi Divanı Riya
setin 27 . IX . 1338 tarihli Yirmi Dokuzuncu İç-
timaında tensibedilmiş olmakla, Heyeti Umıımi-
yenin nazarı tasvibine arz olunur, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Doktor Adnan 

Ziya Bey (Sivas) Üç ay, 
Hilmi Bey (Ankara) üç ay, 
Kadri Bey (Diyarbekir) Üç ay, 
Hasan Tahsin Bey (Antalya) Uç ay, 
Doktor Eşref Bey (Adana) Üç ay, (Tabip ra

poruna müsteniden), 
Hacı Bekir Efendi (Konya) On beş gün, 
Ali Cenani Bey (Gazianteb) Üç ay, (Tabip 

raporuna müsteniden), 
Cevdet Bey (Kütahya) Bir ay. * 

REİS — Zij'a Bey (Sivas) m üe ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Hilmi Bey (Ankara) mn üç ay 'mezuniye
tini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Kadri Bey (Diyarbekir) m üç ay mezuniye
tini 'kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Hasan Tahsin Bey (Antalya) mn üç ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Doktor Eşref Bey (Adana) nın tabip rapo
runa müsteniden üç ay mezuniyetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Hacı Bekir Efendi (Konya) nın on beş gün 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Ali Cenani Bey (Gazianteb) in tabip rapo
runa müsteniden üç ay mezuniyetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Cevdet Bey (Kütahya) mn bir ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. "Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyeye 
Zirde isimleri muharrer zevatın mazereti 

kafiyelerine binaen hizalarında gösterilen müd
detlerle temdidi mezuniyetleri Divanı Riyase
tin 27 . IX . 1338 tarihli yirmi dokuzuncu 
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dçtinıaında tensibedilmiş olmakla Heyeti Umu-
miyenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Doktor 
Adnan 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bir ay 
temdiden ve tarihi hitamından itibaren 

Husrev B. (Trabzon) üç. ay temdiden ve,ta
rihi hitanımdan itibaren 

REİS — Efendim, Süleyman Sırrı Bey 
(Yozgat) m bir ay temdiden mezuniyetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Husrev Bey (Trabzon) un temdiden üç. ay 
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mezuniyetini kahul edenler lütfen el kaldırsın. 

' Kabul edilmiştir. 

2. — Divanı Temyizi Askerî Kanununa 
zeylolmak üzere tanzim edilmiş olan kanun lâ
yihası ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Divanı Temyizi Askerî Kanununun 
36 ncı maddesinin mefsuhiyeti hakkında Adli
ye Encümeni mazbatası var bunu ruznameye 
alıyoruz efendim. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİS VEKİ
Lİ ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — 
Efendim eshabmı bilâhara arz etmek üzere 
bir celsei hafiye talebediyorum. 

Hitamı celse; saat . 0 0 

(İkinci celse hafidir.) 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat saat : 20 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

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

REİS — Celseyi küşadediyorum. 

8. - MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — Memaliki mustahlasada muvakkat ma-
hakimi cezaiye teşkili hakkında kanun lâyihası 
ve Muvakkat Encümen mazbatası 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİS VEKİ
Lİ VE ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ 
Ef. (Eskişehir) — Efendim, ruznameye alın
mıştı, zannederim. Hükümetin memaliki mus-
tahlâsa hakkında bâzı teklifatı kanuniyesi var
dı. Bunun malî olan kısmı çıktı. Fakat cezaya 
ve menhubata taallûk eden aksamı çıkmamış
tır. PJncümen bir kısmını müzakere etmiş ve
yahut hepsini müzakere etmiş, bilmiyorum. Bi
zim teklifimize karşı haşka 'bir teklif kabul ettik, 
hiç olmazsa bu müzakere edilsin; hangisi kabul 
olunacaksa, zaten maksat müstacelen orada 
hadis olan efalin cezalarını vermek ve bunu 
bertaraf etmektir. 

Sonra menhubata mütaallik afcsam için de 
kati kararlar vermek karşısında bulunuyoruz. 
Onıftı için Hükümetin menhubat komisyonu na-
miyle bir teklifi vardır. Ret veya kabul edildi
ğine dair encümen bir karar vermemiş olduğu 
için bir şey yazılmamıştır. (Reddedilmiştir ses
leri) Yine Hükümetin teklifatı yazılmak lâ-
zımgelirdi ve encümenin de buna göre, bîr mü
talâada bulunması lâzımgelirdi. 

Reddedilip de böyle bırakılamaz. Hiç olmaz
sa denilir ki, mahakimi âdiye bunu halletsin. 
Onun için mevcudolan kısmı müzakere edelim. 
Eğer diğer kısmı reddolunmuş ise encümen dahi 
buna dair olan mütalâatmı söyler. Bu da tabolu-
nur. Meclisi Âlinizce ya kabul veya reddolunur. 
Her halde bunun yerine bir şey kaim olur. Me
maliki mustahlasada Yunan işgali zamanında bir
takım yolsuz harekâtta bulunanlar olmuştur. 
Halk bunlar hakkında fevkalâde gayız ve kin bes
liyor. Hükümet bunlar hakkında süratle verile
cek cezayı veya tatbik olunacak muameleyi tat-
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bik etmezse, halk kendi kendine hissi intikam ile 
hareket eder. Binaenaleyh bu hal 'bir hükümetsiz-
lik tevlidedebilir. Bendeniz bunun Hükümet na
mına rcüstacelen müzakeresini teklif ediyorum. 
Kabulünü istirham eylerim. (Kabul sesleri) 

REİS — Efendim Abdullah Azmi Efendi 
Hazretleri meseleyi tamamiyle izah ettiler. Mema
liki müstahlasada teşkil olunacak muvakkat ma-
hakimi cezaiye hakkındaki kanun lâyihasının tek
lif veçhile müstaeelen bugün müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Bugün müzakeresi 
kabul edilmiştir. Encümenin tesvid ettiği madde
leri okuyoruz. 

Yunanlılardan ahiren istihlâs olunan ve bilâha-
ra edilecek olan memleketlerde teşkil olunan 

muvakkat mahakimi cezaiyeye dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Ahiren düşman işgalinden is
tihlâs edilen memalik dâhilinde işgal tarihinden 
itibaren Hükümetin tekrar teessüs zamanına ka
dar ika edilmiş olan ceraim mürftefeipleri hakkın
da deaviyi rüyet etmek üzere dairei kaza ve 
usulü mahakemeleri mevaddı âtiyede muharrer 
muvakkat mahakimi cezaiye teşkil olunmuştur. 

MADDE 2. — Devairi kazaiye âzami on beş 
mıntakaya münkasem olup her mmtafcaya heyeti 
kalemiyesiyle »birlikte seyyar olarak ifayı vazife 
etmek üzere bir * hâkim ve müddeiiumuımi tâyin 
olunur. 

MADDE 3. — İşbu mahkemeler birinci mad
dede mezkûr ceraimi Hiyaneti vataniye Kanunu 
usulüne tevfikan sureti kafiyede rüyet ve mülki, 
askerî bilûmum kavanin ve nizamatı cezaiye ah
kâmını tatbik eder. Ancak hâkim kendisine arz 
olunan deaviden işgal ve işgalden mütevellit 
ahval itibariyle bir mahiyetai istisnaiyeyi gayri-
haiz ve cüziyattan gördüğü meselei âdiyeyi ma
hakimi aidei mahalliyeye sevk etmek salâhiyetini 
haizdir. 

MADDE 4. — İşbu mahkemelerin ifayı va
zife ettikleri mahaller zabıtası hususatı ihzariye 
ve sairede mahkemenin tahtı emrinde olup ihmal 
ve tekâsülleri halinde mahkemece doğrudan doğ
ruya mesul edilirler. 

MADDE 5. — İşbu mahakim ifayi vazifeye 
mübaşeret tarihinden itibaren âzami dört ay 
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zarfında ikame olunan deaviyi rüyetle mükellef
tir. Vazifeye mübaderet; mahkemenin dairei ka
zasında teşekkülünden sonra Hiyaneti vatani
ye Kanununun on ikinci maddesi mucibince her 
mahalde mezkûr kanun ile birlikte işbu kanu
nun ilân ve tefhim edildiği tarihten itibar 
olunur. 

MADDE 6. — İşbu Kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 7. — işbu kanunun icrasına Adliye 
ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

18 . 9 . 1338 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Şer'iye Vekili 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Abdullah Azmi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Hini imzada bulunamadı Rifat 

Dahiliye Vekâleti Vekili Hariciye Vekili 
Mehmed Atâ Yusuf Kemal 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi Mehmed Vehbi 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Feyzi Mahmud Esad 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 

Doktor Rıza Nur 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 

Hini imzada bulunamadığı 

Riyaseti Celileye 
Düşmandan ahiren istihlâs edilen ve edilecek 

bulunan memleketlerde muvakkat mahakimi ce
zaiye ve menhubat komisyonu ve Heyeti Tefti-
siye teşkili hakkında Heyeti Vekileden tanzim 
kılman iki kıta lâyihai kanuniye Adliye ve Mu-
vazenei Maliye ve Dahiliye Encümenleri tara
fından müştereken müzakere olunmak üzere 
Heyeti Umumiyeden ittihaz olunan karar mu
cibince şehri halın yirmi beşinci Pazartesi gü
nü mezkûr üç encümeni teşkil eden zirde vazı-
ülimzsa zevat içtima etmekle evvel emirde, mu
vakkat mahaikimi cezaiye teşkiline dair olan 
18 Eylül 1338 tarihli lâyihai kanuniye kıraat 
olundu. Yedi maddelik işbu lâyihai kanuniye-
nin heyeti umumiyesi itibariyle ihtiva ettiği 
mesele, memaliki mustahlasada işgal tarihi ile 
istihlâs tarihi arasında güzeran olan müddet 
zarfındaki ceraim mürtekiplerinin âzami dört 
ay zarfında muhakemesini icra etmek ve mül
ki ve askerî bilûmum kavanin ve nizamatı ee-
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zaiye ahkâmını Hiyaneti vataniye Kanunu ah
kâmına tevfikan sureti katiyede tatbik ve ni
yet eylemek üzere on beş mıntakada birer hâ
kim ve müddeiiumumi tâyininden ibaret bulun
muştur. 

Lâyihai mezkûre Adliye Vekili Rifat Bey 
huzuriyle uzun uzadıya müzakere ve münakaşa 
edilerek neticei müzakerede istihsal olunan âra 
kavanini meveude mucibince her hangi bir su
retle ika edilen eeraimin rüyet i muhakemesiyle 
mükellef bir mahkemei umumiye olduğu gibi 
ahvali fevkalâde vukuunda halkın emniyeti 
umumiyesine ve tevzii hak ve adaletin seri bir 
surette tatbikine matuf bir de İstiklâl mahke
meleri mevcut bulunduğu halde işbu lâyihai ka
nuniye ile salâhiyeti katiyeyi haiz hâkimi mün
feritten ibaret bakaca da fevkalâde bir mah
kemei muvakkat tenkili ve telâfisi gayrikabil 
ahkâmı katiyei kazaiyeyi işbu hâkimi münfe
rit uhdesine teffiz haddi zatında muvafık bu
lunmadığı gibi istihlâs edilen memaUkin ekse
risinde teşkilâtı Adliyenin henüz itmam edile
memiş olması ve teşkil edilen mahaller mahke
meleri dahi vesaiti mevcudesiyle mesaili umu
miye ile birlikte hiyan'eti vataniye ve cesusluk 
ve mücıadeiei milliyenin bilfiil aleyhdarları ta
rafından ika edilen eeraimi saire gilbi halkın 
seri bir surette nazarı intibahına arz edilmesi 
muktazi m'esaili muazzamayı en seri bir suret
te hal ve rüyet ve icra etmek imkânı mutasav
ver olmadığından düşmandan istihlâs edilen 
mahallerin menatıfca taksimiyle derhal istiklâl 
mahkemelerinin izamı ve İstiklâl mahkemeleri 
Kanununun dördüncü maddesinin bahseylediği 
salahiyete binaen rnemaliki müstahlasaya izam 
kılınacak istiklâl mahkemesi heyetine vazifei 
istisnaiye tevcihi muvafık görülerek teklifi 
kanuninin reddine yedi muhalife karşı on iki 
rey ile ekseriyetle karar verilmiştir. Ve şu ka-
4ar ki, memaliki müstahlasaya gönderilecek 
o|an istiklâl malhkem'eleri heyetlerince ittihaz 
olünaoak idam muıkarreratı Meclisçe tasdika 
hftcet Jca'Jımaksızın icra olunması kanunu mez
kûrun beşinci maddesinin fıkrai ahiresi muci
bince Meclisi Alinin karariyle îstijdâî mahke-
mt^erdpe bahşolunacağı musarrah olduğundan 
Kf€K4lsç»e bu mahkemelere idam kararlarının ic-
rfsı salâhiyeti verilşnesi ve ancak müddei umu-
«fejler tarafından itiraz vukuunda kemakân tet-
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kik ve tasdika iktiran etmesinin ye müddei 
umumilerin hakkı itirazına aidolan maddeden 
yalnız vazife ile idam kararlarına ait itiraz 
haTckı baki kalmak üzere diğer hususattaki iti
raz haklarının memaliki müstahlasa İstiklâl 
mahkemelerine mahsus olmak üzere istimal 
edilmemesinin tahtı karara alınması ve bu mah
kemelerin ceraimden mütevellit hukuku şahsi-
yelerde hüküm itası ve heyeti mahkemeye ka
nunda muayyen tahsisattan başka şehrî nıak-
tuan ellişer lira tahsisatı munzamıma itası mü
nasip görülmüş ve hususatı mebhusünanhayı 
mübeyyin olmak üzere üç madde tanzim ve 
berayı tasdik Heyeti Uraumiyeye arzı karargir 
olmuştur. 

25 Eylül 1338 

Memaliki müstahlasaya gönderilecek İstiklâl 
mahkemelerinin vazaifi istisnaiyeleri hakkındaki 

Kanun 
L . 

MADDE 1. —• Memaliki müstalbjlasaya gön
derilecek İstiklâl mahkemeleri müddeiiumumi-
1 erinin İstiklâl mahkemeleri Kanununun altın
cı maddesinde muayyen hakkı itirazı yalnız 
idam hükümleriyle vazife noktasına münhasır
dır. 

MADDE 2. —.. Bu mahkemeler rüyet ettiği 
ceraimden mütevellit hukulku şahsiye dâvaları
na hükümedebilir. 

MADDE 3. — Bu mahkemeleri teşkil eden 
zevatın her birine şehrî ellişer lira tahsisatı 
mun zamma ita kılınır. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 5. — İşbu kanun Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

Encümeni Mahsus Reisi 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galip 

Âza 
Kırşehir Mebusu 

İstiklâl Mahkemesi Heye
tinin istisnai salâhiyetiy-
le tahsisatı munzamma 
almalarına muhalifim. 

Müfid ^ 

Kâtip 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 

Âza 
Canik Mebusu 

Emin 
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Âza 
Diyarbekir Mebusu 

Hamdi 

Âza 
Kırşehir Mebusu 

Sadık 
Âza 

Siird Mebusu 
Hükümetin lâyihasını 
kabul taraftarıyım 

Mustafa Sabri 
Âza 

Karahisar Mebusu 
Mehmed Şükrü 

Âza 
İçel Mebusu 

İstiklâl Mahkemesi gön
derilmesi şekline 

muhalifim 
Mehmed Şevki 

Aza 
Lâzistan Mebusu 

Muhalifim 
Bsad 
Âza 
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Âza 

Erzurum Mebusu 
Muhalifim 

Mustafa Durak 
Âza 

Maraş Mebusu 
Mehmed Hasib 

Âza 
Gazianteb Mebusu 
Ücrete muhalifim 

Ali Cenani 

Âza 
Karahisar Mebusu 

Ali Süruri 
Âza 

Yozgad Mebusu 
Ücrete muhalifim 

Feyyaz Âli 

Âza 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Mesud 

Âza 

Âza 
Kayseri Mebusu 

Abmed Hilmi 

Aza 
Kayseri Mebusu 
Mecliste ekseriyet 

olamıyacağmdan İstiklâl 
azalarına muhalifim 

Âtif 

YASİN B. (Gazianteb) — Encümen mazba
tasının lehinde, aleyhinde söz söyliyeceklerin 
sözleri tasnif edilsin. 

REİS — Tensibederseniz söz alanları leyh ve 
aleyhte olarak tasnif edersek müzakere daha 
kolaylaşmış olur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
ordumuz lehülhamd bir taraftan muzafferen iler
lemekte, bir taraftan da istihlâs edilen mahaller
de hükümet teşekkül etmektedir. Telâfisi gay-
rikabil olan zararın tevlidine de imkân yoktur. 
Ordu bütün satvetiyle oturmuş orada asayişi 
ihlâl edecek harekâtın vukuu imkânı olmamak
la beraber, bu teklif ile; bizim işgalimizden mu
kaddem vukubulmuş bâzı ceraimi tetkik etmek 
için salâhiyeti fevkalâdeyi haiz mahkemelerin 
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teşkili talebolunmaktadır. Efendiler, mahkeme
den maksat ma.lûmuâlileridir ki, kanunun hüs
nü tatbikidir. Altmış kaza istihlâs edilmiş, bu 
kazalara altmış mahkeme teşkil edilecek; liva
lar da keza diğerleri de silsileten teşekkül ede
cektir. Bunlar gid.ergitmez işe başlıyacaklar 
bundan sonra hadis olacak dâvaları görecek
leri gibi bundan evvel de gasıp gibi, sirkat gibi 
bâzı cürümler Vukubulmuş ise, bu gibi cürüm
ler hakkında takibatı kanuniye icrası salâhiye
tini haiz bir kanun yaparsanız, mahkemeleri
niz bunu icradan fariğ olmayacaktır. Yu
nan amaline düşman amaline hizmet etmiş olan
lar hiyaneti vataniyede bulunmuşlardır. Hıya
neti vataniyede bulunan kimseleri seri bir su
rette tecziye etmek üzere elde kanunlar vardır. 
Bu teklif ile fevkalâde mahkemelerin salâhiyet
lerini tadadetmek katiyen eliz değildir. Kiyaset 
bütçesini tetkik buyuracak olursanız geçen se-
neki İstiklâl mahkemeleri masarifi elli bin lira 
olmuştur. Elli bin lira daha paranız varsa ad
liye teşkilâtını daha süratli yapıp gönderiniz. 
Ve icraatınızı daha seri ve daha evvel yaptı
rınız. (Bravo sesleri) 

İMahkemeler masun, hapsanelerimiz . emin. 
İstediğiniz kadar mücrim telâkki edilen kimse
leri müddeiumumiler hapsanelere doldurur. 
Bunların cezasını verebilmek imkânı varken, 
neden tedabiri fevkalâdeye tevessül edelim Bu 
mahallerde hükümet teşekkül edince noksan 
hâkimler varsa, kazaların, livaların hâkimleri
nin noksanını ikmal etsin ve Meclisi Âli de ka
nunun hüsnü tatbiki için seri kanunlar yapsın. 

Yoksa Büyük Millet Meclisi âzasından beş-
kişiyi İstiklâl mahkemesi âzası, diye tefrik eder
seniz, rica ederim, altmış tane kaza ile nasıl uğ
raşabilsin? Ve niçin uğraşsın? Biz kudreti ad
liye itibariyle dünyada tekâmül etmekteyiz ve 
zannediyorum ki, birçok devletlere faikiz. Son
ra bunun bir misali geçmiştir. Vilâyatı Şarki-
yeyi istihlâs ettiğimiz vakitte böyle ahval var
dı. Failleri malı/kemelere verildi ve mücrimler 
tecziye edildi. İşleri daha seri yapmak için; 
fevkalâde tedhiş yapmanın mânası yoktur, ted
hişe de ihtiyaç yoktur. 

BİR SES — Tedhiş yoktur. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi

ler, tedabiri fevkalâde tedhiş içindir, bu budur. 
Başka bir şey değildir. İstiklâl mahkemelerini 
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^ne gibi fikirle gönderirseniz gönderiniz fevka
lâde tedbirler bu neticeyi verir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Fehııen, il
men bu bir istifa Kanununun tatbikidir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Anlıya-
madım. Hükümetin teklifi iki ciheti ihtiva - edi
yor. Biri cezayı; diğeri de inzibatı ihtiva lediyor. 
Sonra dört ayda ikmal edilmek üzere deniyor. 
Efendiler bugün on beş mahkeme değil, yetmiş; 
seksen mahkeme vardır. Bugün de onların hiç 
işleri yoktur. Rica ederim, elimizde seri mua
mele yapmak için de kanun vardır. Hiyaneti 
vataniye Kanunu bunu mütekeffildir. Sonra 
hukuki mesail de aynı suretle halledilebilir. 
Evvelce hadis olmuş gasıp mesaili veya emvali 
metruke mesaili vardır. Bunu da Hükümetin 
kanunları halleder ve mahkemeler vazifesini 
yapar. Bununla fazla masraftan da tevakki 
edilmiş olur. Esasen fazla masrafa lüzum yok
tur. Bunları mahakimi adliyeye vermekten baş
ka çare olmadığı için beyhude masarife meydan 
vermeyin. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Efendim, Hüse
yin Avni Beyin de dokunduğu veçhile, hakika
ten Hükümetin teklif ettiği lâyiha, birçok nok-
tai nazardan matlup maksadı temine gayri kâ
fidir. Eğer hakikaten Hükümet hâkim bulmak
ta güçlük çekmiyorsa, memaliki müstahlâsada, 
livalarda muhtelif yerlerde adlî mahkemelerini 
bir an evvel teşkil etsin. Görüyorsunuz ki Adli
ye Vekâleti bir müddeiiumumli ve mustantık 
göndermek için çırpınıyor. Bir müddeiiınmumi, 
ıbir hâkim bulamıyor. Sonra bunu Hükümet on 
beş mmtakaya ayırıyor. On beş hâkim gönderi
yor. Bu on beş hâkimin tabiî bir heyeti kale-
fmdyesi olur. Bir de müddeiiumumi gidiyor. Bun
lar hâkimi münferit şeklinde gitmektense esasen 
memleketin muhtacolduğu mahakimi adliyeyi 
teşkil etseler, daha muvafık ve daha muntazam 
olur. Sonra Hükümet lâyihanın beşinci madde
sinde diyor ki; (Bunlar kendilerine tevdi olu
nan vazaifi dört ay zarfında ikmale mecbur
durlar.) Zannediyorum Hükümetin maksadı 
orada seri ve âni iş yapmaktır. Halbuki seri ve 
âni iş yapmasını arzu eden Hükümet, nasıl 
olur da böyle bir hakimlin dört ayda iş yapması
nı tecviz ediyor? Bendeniz bilhassa encümenin 
noktai nazarını müdafaa edeceğim ve çok mu
vafık görüyorum. Encümen esbabı mucibesinde 
gayet sarih işaretler gösteriyor. Bilhassa bu 
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gidecek heyeti hâkfrnenin yapacağı işleri sarih 
surette işaret ediyor. Diyor ki; (Istihlâs edilen 
memalikin ekserisinde teşkilâtı adliyenin henüz 
itmam edilememiş olması ve teşkil edilen ma
haller mahkemeleri dahi vesaiti meveudesiyle 
mesaili umumiye ile 'birlikte hiyaneti vataniye 
ve casusluk ve Mücadelei Milliyenin bilfiil alylı-
darları tarafından ika edilen ceraimi saire gibi, 
halkın sıeri bir surette nazarı intibahına arz 
edilmesi muktazi mesail) nazarı intibahına, na
zarı tetbıişine değil. Bunu da encümen gayet 
açık söylüyor. Oradaki mahakimi adliye, me
saili âdiyeyi tedbire kudretyabolurlarsa çok iyi
dir. Ona bile muktedir olmaları imkânı yok
tur. Buraya göndereceğimiz istiklâl mahkeme
leri bâzı arkadaşlarımızın dedikleri gibi, tethdş 
için değildir. Tatmindir, tatyiptir. Bununla 
bize, halkın Yunan canavarlarının önüne düşüp 
de evini yaktıran, malını yağma ettiren bâzı 
melunları, ipe çekmek demiyeceğim, hiç ol
mazsa onların kafalarına birer damga vurmak, 
hiyaneti vataniye damıgasiyle damgalamak ve 
halkın nazarında onları bir mücrim vaziyetine 
sokmak ve bilâhara yapılacak bir sulhu umumi
de onlar affolunduğu zamanda işte biz şu müc
rimleri affediyoruz dliye ahaliye gösteririz. Yok
sa biz memleketlerimizi kurtardık diye şiddet 
ibraz etmiyelim. Bu hususta çok dikkatinizi 
celbederim. 

Bu İstiklâl mahkemelerini eski bir zihniyetle 
ve eski şekilde bir İstiklâl mahkemesi farz ede
rek memaliki mustahl asaya gönderiyoruz diye 
mütalâa etmiyelim ve onların aleyhinde bulunmı-
yalım. Efendiler bu hal bizim memleketlerde de 
vâki oldu. Fransızlarla bir itilâf akdettiğimiz za
man, malûmu âlinizdir ki, bir de affr umumi ilân 
edildi. Fakat işgal esnasında; memlekette yaşadı
ğım müddetçe memleketin bütün menabiinden, 
maliyle servetiyle iyi kötü istifade eden bâzı 
şahsiyetler, memleketin felâketli günlerinde hiya-
net ettiler. Fransızlara yardım eylediler. Fran
sızlara casusluk ettiler. Hükümet işte böyleleri 
affetti ve affolunanlar tekrar geldiler ve memle
kette fedakârlık gösterenlerin ve memleketi kur
taranların işlerine karıştılar. Keski yalnız işle
rine karışmakla kalsalardı ziyanı yoktu halbuki 
yine halkın o düşkün omuzuna çıkmak istediler. 
Biz mücrim değiliz, biz de memleketin evlâdıyız 
dediler. Bilâkis, bunlar memleketin evlâdı olma
dıklarını Fransızların kucaklarına atılmakla gös-
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termişler ve memleketin müdafaasına lâkayıt kal
mak - suretiyle fenalıklarını izhar etmişlerdir. 
Şimdi işte böyleler; memlekette hidematı umumi -
yenin başına; meclisi idarelere, meclisi umumile
re geçmektedirler. Böyle adamların, eskisi gibi, 
yine Hükümeti nüfuzları altında bulundurmak 
istediklerini gören halk hakikaten çok mühim olan 
hissi intikamlarını izhardan geri kalmıyorlar ve 
'bir suretle memleketimizde fena vaziyetler tahad-
düs ediyor ve bu hal birçok faciaların zuhuruna 
sebebiyet veriyor. Bu son vaziyetlerden Heyeti 
Vekile de belki az - çok haberdardır. 

Bugün Anteb halkı; memlekete fedakârlık 
eden insanlar, işgal esnasında memlekete lakayt 
kalmış adamların yine Hükümet işleri başına geç
mek istemelerinden mütevellit gayet elîm ve feci 
vaziyetler karşısmdadır. Onun için memaliki 
mustahlâsaya gönderilecek olan istiklâl mahaki-
mi bir an evvel gitmelidir. Sonra bizim Adliye 
Vekâletimiz ve teşkilâtı adliyemiz mevcut iken; 
Avrupalılar diyorlar ki; Adlî kapitülâsyonlar lâ
zımdır. Bilmem filânlar... Böyle bir şeyler isti
yorlar. Ben bunu hiç anlamıyorum. Bir kere ben 
kendi mülkümde, kendi, memleketimde istediğim 
gibi hür olarak hareket etmek, muamele yapmak 
isterim. Avrupa'nın böyle Adlî işlere karışmaya 
kapitülâsyonlardan bilmem nelerden bahsetmeye 
ne hakkı vardır rica ederim? 

Bu mülkün sahibi hakikisi benim.. Binaen
aleyh ben her istediğim şeyi yaparım. Avru
palılar benim yapacağım işlerde kimlerin mu
tazarrır olacağını tasavvur ediyorsa veyahut 
hissediyorsa onlar bizim mmeleketimizden çık
sınlar; onların bizim memleketlerimizde yer
leri yoktur. Sonra böyle istiklâl mahkemeleri 
göndermek; bir tethiş tarzında 'hariçte tesir 
bırakır diyecek olursak, aldanırız. Çünkü biz 
ne vakit kuvvetimize, ne vakit süngümüze sa
hip olduğumuzu ispat etti isek; o zaman hariç
ten gelen bütün zincirler ayaklarımızın altın
da kırılıyor. Hulâsa haricî bir tesir varit de
ğildir ve memaliki mustahlâsaya fevkalâde mah
kemeler göndermek muvafıktır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Eruzurum) — Efen
dim benim fcatflıişten maksadım haricî tesirler dü
şüncesi değildir. Ben Avrupa'dan korkar bir 
adam değilim. Eğer bu sözleriniz bana ait ise... 

YASÎN B. (Devamla) — Hayır; ben şahsı
nıza karşı söylemiyorum, ihtimalata karşı söy
lüyorum. Arz ettiğim müessif haller, son defa 
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A dana'da da oldu ve elyevm olmak ihtimali 
de pek çoktur. Yani Adana'da, Urfa'da, An
teb'de ve hulâsa işgal edilen ve bilâhara kurta
rılan yerlerde, halkın; bilhassa diyanetine, mu
kaddesatına sadık kalması lâzımgelen bâzı va
tandaşların - ki, onlara vatandaş diyemiyece-
ğim - vatansızların, insafsızların yapmış olduk
ları ihanetlerin cezasını vermek için; icraatı 
gayet seri ve Allahtan başka kimseden kork
maz. kimseden yılmaz insanlardan mürekkep 
olarak tstiklâl mahkemeleri göndermek ve böy-
lelerin burunlarını kırmak lâzımdır, vaciptir. 
Yoksa Hükümetin teklif ettiği veçhile bura
dan memaliki mustahlâsaya yalnız hâkimi mün
ferit göndermek kâfi değildir. Bizde alelade 
bir hâkimin yazdığı bir şeye jandarma dairesi 
aldırmaz ve işler bu suretle aylarca sürünce
mede kalır. Efendiler, Ordunun temin ettiği za
feri takviye için ne hâkimi münferit usulü ne 
de teşkilâtı adliye kifayet edemez.. Ancak Al
lahtan başka kimseden korkmaz ve milliyetine 
sadık, kimselerden müteşekkil tstiklâl mahkeme
lerini memaliki mustahlâsaya göndermek lâzım
dır. Memaliki mustahlâsaya gidecek olan bu 

- mahkemelerin gayesi; halkı tethiş değildir. Bi
lâkis; onların birçok ihtiyacatım tatmindir, 
tatyiptir ve bugün halkın bihakkin istediği ada
leti, tevzidir. Encümenin mazbatasında iyi bir 
nokta daha var. 

İkinci maddede diyor ki; «Bu mahkemeler, 
rüyet ettiği ceraimden mütevellit hukuku şahsiye 
dâvalarına hükmedebilir.» Hakikaten efendiler 
bu gibi mesail çok vardır. Bugün kurtarılan mem
lekette bir adam tasavvur ediniz ki, evi yıkılmış, 
namusu heder edilmiş; öküzü, ineği, her şeyi mah
volmuş, gitmiş ve bunların gitmesine, mahvolma
sına da o memlekette yaşıyan bir vatandaş sebeb-
olmuş... Ve o vatandaş; düşmana bu hususta mua
venet etmiş; müzahir olmuş... Şimdi böyle bir za
vallı, bir felâketzede, yalnız kendi felâketinin mü
sebbibi olan adamın hapse girmesiyle; mahkûm 
olmasiyle teşeffii sasdr edemez. O adamın eline; 
yağma edilmiş malından velev iki tavuğun geç
mesi; onun müsebbibinin idam edilmesinden daha 
müessir olur. İşte bilhassa İstiklâl mahkemeleri
nin yapacağı işler; bu gibi ahvalin süratle halli
dir. Halkın mutazarrır olduğu şey ne ise, halkı 
mutazarrır eden her kim ise onu bulup ve zararı
nı tazmin edip sahibine vermektir. Yoksa bu gibi 
raesailde yalnız ceza ile iktifa etmek matlup tesiri 
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hâsıl edemez. Binaenaleyh encümenin teklif etti
ği mevaddm kabul edilmesini rica ederim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim ben-
denizce bu lâyihai kanuniye üzerine müzakere 
cereyan edebilmek için evvelâ esası müzakere Hü
kümetin teklifi midir? Yoksa encümenin ittihaz 
ettiği mevad mıdır? Bu cihetin taayyün etmesi 
iktiza eder. Bu cihet anlaşıldıktan sonradır ki, 
bittabi ona göre söz söylenecektir. Hükümetin 
teklif ettiği şekil; memaliki müstahlâsaya birta
kım muvakkat mahkemelerin gönderilmesi mahi
yetindedir. Encümenin teklifi ise İstiklâl mahke
melerine dair olan bir kanunu tadil eder bir maz
bata şeklindedir. Yani şimdi bizim müzakere et
mek istediğimiz şey; istiklâl Mahkemeleri Kanu
nunun tadili midir? Yoksa, Memaliki müstahlâ
saya birtakım muvakkat mahakim izamı mıdır? 

Mesele eğer Memaliki müstahlâsaya mahakim 
izami ise, müzakerenin doğrudan doğruya Hükü
metin teklifi üzerine yapılması lâzımdır. Yok 
eğer mevzuubahis mesele İstiklâl Mahkemeleri 
Kanununun tadili ise, bu tadil ister bir arkadaş 
tarafından ve ister beş arkadaş tarafından veril
miş olsun, veyahut encümenin bir teklifi olsun, 
alelûsul bu tadil teklifinin Lâyiha Encümenine 
gitmesi icabeder ve bu; ancak Lâyiha Encüme
ninden geldikten sonra müzakere edilebilir. Yok
sa istiklâl mahkemeleri hakkında Ve İstiklâl mah
kemelerinin sureti izamına dair elimizde bir ka
nun mevcut iken, memaliki müstahlâsaya gönde
rilecek İstiklâl mahkemelerinin şekli izamı hak
kında ayrıca bir lâyihanın buraya gönderilmesi 
doğru değildir. Eğer Hükümet memaliki müstah
lâsaya İstiklâl mahkemeleri göndermesini müna
sip görüyorsa; bunun için; nerelere ve kaç tane 
İstiklâl mahkemesi lâzım olduğunu Heyeti Celile-
ye teklif eder ve Meclisi Âli >de o teklifi muvafık 
görürse, oralara gönderir ve eğer bu husus için 
İstiklâl mahkemeleri hakkında mevcut kanun ah
kâmını gayrikâfi görüyorsa; o teklifle beraber bir 
tadil teklifinde bulunur ve onu da Heyeti Celile 
nazarı itibara alır. Binaenaleyh encümenden ge
len lâyiha şimdi mevzuubahsolamaz. 

HASAN B. (Trabzon) — Her şey mevzuuba-
h ist ir. 

HAKKI HAMt.B. (nevamla) — Her şey 
mevzuubahsolabilir. Beyefendi hazretleri... Fakat 
Hükümetin şu hakkı kanunisine neden tariz edi
yoruz? Ortada kabul edilmiş, tasdik olunmuş bir 
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kanun mevcuttur. Hükümet; ben İstiklâl mahke
meleri istemiyorum derken, hayır, illâ İstiklâl 
mahkemeleri göndermek lâzımdır, demek bilmem 
ne dereceye kadar doğrudur? 

EMİN B. (Erzincan) — Bu teklif Adliye Ve
kilinin hnzuriyle müzakere edilmiştir. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Bendeniz 
memaliki müstahlâsaya İstiklâl mahkemeleri 
gönderilmesi lüzumuna dair olan esbabı mucibeyi 
arz ederek, bunun lüzumu olmadığını Heyeti Ce-
lilenize arz etmek isterim. 

Efendim istiklâl mahkemeleri, fevkalâde ha
lin henüz devam etmekte olduğu zaman içindir 
ki; İstiklâl Mahkemeleri Kanununu tetkik eder
sek; vazaifinin en ziyade asker firarilerine aidol-
duğunu görürüz. İstiklâl mahkemeleri, asker fira
rileri mesaili de dâhil olduğu halde; bâzı mühim 
işler için, muvakkat anlarda hali faaliyete getiril
miş mahakimi fevkalâdedir. Bence bugün, bu 
mahkemei fevkalâdelerin gönderilmek istenilen 
yerlerde, cidden maksadı tesisine muvafık tarzda 
hâdisatm vüeudiyle gönderilmesi lâzımgeldiği ka
naatinde değilim. Rica ederim, Anadolu düşman
dan tathir edilmiştir. Her tarafta zapturapt tesis 
edilmiştir. Hamdolsun memleket hali tabiîye av
det etmiş gibidir. Gidecek olan mahkeme, maziye 
aidolan mesaili rüyet edecektir. 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Ya düşmanla teş
riki mesai edenler? 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Düşmanla 
teşriki mesai edenlerin bir kısmı tevkif edilmiş
tir. Bir kısmı da tevkif edilmek üzeredir. Bina
enaleyh deseler ki; filân yerde bir isyan var
dır. Filhakika biz her ne kadar o yerleri almış 
isek de, Eskişehir, Bilecik mmtakasmda filân fa
lan yerde mütaaddit çeteler halkı heyecana ver
miştir, şu şekilde asayişi dahilî yeniden böyle bir 
tedbiri vaz'ettirecek şekildedir bir teklif vâki 
olsa, belki düşünebiliriz. Halbuki böyle bir şey 
yoktur. Yalnız- menhubat mesailinin halli ve 
düşman işgali esnasında fenalık yapanların se-
i'i'an tecziyesi, eğer matlubolan bu ise, bunun için 
mahakimi adliye ve eldeki mevcut kavanin kâ
fidir. Beyefendiler; bugün sizin beş tane İstik
lâl mahkemesi gönderdiğiniz yerlerde mahaki
mi adliye tabiî teşkil ediliyor. 60 - 70 - 80 ka
dar mahakimi adliye vardır. Rica ederim, bu 
kadar mahkemelerin yapacağı işi beş mahke
me mi yapacaktır? 
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Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Her uzvun 

bir vazifesi vardır ve her vazife de bir uzva 
muhtaçtır. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Efendiler 
deniliyor 'ki; mahakimi adlice mesaili umu
miye ile iştigal edebilir, mesaili saire ile işti
gal edemez. Mahaldmi adliyenin de İstiklâl 
mahakiminin de uğraşacağı şey mesaili âdiye
dir. O da, nedir? Menhubat, katil, sirkat, gasıp, 
bilmem cinayet ve saireden ibarettir. Ve düş
man işgali esnasında yapılan vakayidir. Gön
dereceğiniz İstiklâl mahkemeleri de bunlarla 
iştigal edecek, mahakimi adliye de bunlarla 
iştigal edecek eğer muradedilen bunun hari
cinde bir eürümse, rica ederim, bunlar haricin
de bir cürüm ne zaman yapılmıştır? Ve mahi
yeti nedir? Bu da anlaşılmalıdır. Yapılan fe
nalıkları tetkik edecek olursak bunu, İstiklâl 
mahkemelerinden ziyade mahakiımi adliye da
ha iyi yapabilir. Efendiler Adliye Vekili bura
da mevcuttur. Hükümet burada hazırdır. Hü
kümet mevcut vesait ile oralarda ifası lâzım-
gelen hususatı, ben yapamayacağım, dediğinde 
ve Hükümet şu vesaitteki noksanı işbu dairede 
tadil ederek matlup derecede icrayı adalet 
edeceğim, dedikten sonra, hayır bunu yapamaz
sın, diye Meclisi Âlinin, Hükümetin vazaifine 
müdahaleye hakkı yoktur. Rica ederim, Hükü
met, ya vardır, ya. yoktur. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Var var. 
HAKKI HAMİ B. — Eğer varsa evvelâ Hü

kümeti dinlemek lâzımdır.. Hükümet lâzım değil-
derse, hayır efendim, illâ lâzım mı diyeceğiz? 
Hükümet; tcrai vazaifi eline almış ve memleke
ti bizzat ve bilfiil idare eden Heyeti Vekiledir. 
Heyeti Vekileniz (Hayır efendiler; oraya İstik
lâl mahkemesi izamına lüzum yoktur. Mahakimi 
nizamiye veyahut muvakkat mahkemelerle biz bu 
işi göreceğiz.) dedikten sonra «siz bu işi yapamı-
yacaksınız» demek Hükümete ademiitimat demek
tir, itimat yoksa, ona göre Meclis hareket eder. 

SAYSALLI İSMAİL SÜBHl B. (Burdur) 
— Hükümet biziz. 

REİS — Rica ederim rasgele hatibin sözünü 
kesiyorsunuz. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Bu itibarla 
bendeniz diyorum ki; encümenden gelen lâyihayi 
kanuniye şayanı müzakere bile değildir. Hükü-
metinkine gelince; Hükümetin (Muvakkat maha-
kim) tâbirini istimaline ben hayret ettim. Zaten 
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Hükümet oralarda teşkilâtı adliye yapacaktır ve 
gidecek olan bu adliye mahkemeleri bittabi bu 
gibi mesail ile iştigal edecektir. Efendiler; en zi
yade mühim olan mesele, hiyaneti vataniye cür-
müdür ve bunun için de Meclisi Âli bir kanun 
kabul etmiştir. Onunla en nihayet bir dâvayı 
yirmi günde intacetmek zarureti vardır. Istir-
hamederim, tasavvur ediniz iki, her hangi bir mu
hakeme her hangi bir şeyi yirmi günden daha ev
vel nasıl ikmal edebilir? Gösteriniz! İstiklâl mah
kemelerinin şimdiye kadar hali faaliyette 'bulun
dukları yerlerde vazıyed ettikleri mesailin yüzde 
50 - 60 ını yirmi günde ikmal edebilmiş mi? 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Yüzde doksa
nını; evet yüzde doksanını.. 

HAKKI HAMİ B. — Yapamaz. 
MUSTAFA B. — Rakamla ispat ederim. 
HAKKI HAMI B. — Fakat efendiler bir 

mahkemenin kanaati viedaniyesinin husulü için 
mutlaka tahkikat icra etmesi lâzımdır ve o tahki
kat için yirmi günden aşağı zamanın kifayet et
tiğine bendeniz katiyen inanamam ve esasen de bu 
müddet kâfi değildir, imkânı yoktur. Sürat için 
elimizde mevcut Hiyaneti Vataniye Kanunu kâ
fidir. Oralara gönzdereceğimiz maba'kimin adedi, 
beş İstiklâl mahkemesine karşı 60 - 70 belki 
daha fazladır. Onlar tarafından bu dâvalar 
daha çabuk bir surette ve daha sehil bir surette 
ikmal edilebilir. Bu itibarla, muvakkat mahke
me yerine serian oralarda mahakimi adliyenin 
teşkilini Hükümetten rica edelim mesele bitsin. 

HASAN B. (Trabzon) — Rica değil, emrede
lim emir... 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) —Efendim 
gerek Hükümetin kanununda ve gerek encüme
nin kabul ettiği şekilde bir esbabı mucibe gös
terilmemiş. Bir lâyiha! kanuniyeyi müzakere 
ederken, onun tenkidatı için mutlaka esbabı 
mucibesi okunur. Çünkü o kanunun tanzimi bir 
esbabı mucibeye müstenittir. Hükümet esbabı 
mucibesini izah eder, encümen reddederse, yine 
esbabı mucibe ile izah eder ve teklif ettiği şekli 
de birtakım esbabı mucibeye istinadettirir ve 
sonra Heyeti Uimumiyede söyliyen hatipler de 
bu mevzu üzerine bu vadide leh ve aleyhte ida
re! kelâm, ederler. Onun için kanunu tenkid 
etmek, leh ve aleyhinde söz söylemek, esbabı 
mucibesinin meçhul olduğuna göre, müşkül ol
makla beraber, dinlediğimiz rüfekanm mütalâ-
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alarmdan anlıyabildiğimiz esbabı mncibeye göre 
kanaati âcizanemi arz edeceğim : 

Hükümet işgal esnasında Memaliki Müstah-
lasada vukua gelen ceraimi tetkik ve muhakeme 
için muvakkat mahakim teşkiline lüzum görü
yor. Acaba Hükümet evvelâ kavanini mevzuamız 
dairesmde teşkili lâbüdolan mahakimi teşkil 
etmiş, Meclise göndermiş de bunların ademikifa-
yesi sabit olmuş mudur? Anlıyoruz ki, devair-
den vâki olan tahkikatımıza nazaran, Hükümet 
daha Memaliki müstahlasadan hiçbirisine ne bir 
müddeiiumumi ve ne de bir hâkim göndermiş, 
asıl mahakimi asliyenin daha evvel gitmesi ica-
bederken, bunları göndermeden, mevcut kava
nini mevzuamızda şekli taayyün etmiş ve bütün 
dünyanın kabul ettiği kanunlara az ve çok şe-
bih mahakimi göndermeden böyle mahakimi mu
vakkate göndermesindeki hikmeti ve esbabı mıı-
cibeyi göstermemiştir. Demek ki esbabı mucibesi 
yoktur, Hükümet bu bapta hiçbir esbabı mu
cibe aramamıştır. Böyle asbap mucibesiz gelen 
bir kanunu tetkik etmek doğru değildir. 
Her ne şekilde olursa olsun, daima ma
hakimi mevcudenin fevkinde müstesna mah
keme teşkili ahvali fevkalâde üzerine yapılır, 
acaba öyle bir ahvali fevkalâde var mıdır? Hü
kümet bu bapta bize verdiği kanunda ahvali 
fevkalâdeden dolayı diyor. Masebakta bir sene 
evvel, iki sene evvel vukubülmuş ahvalin tet
kik ye muhakemesi için bize kanun veriliyor. 
Her halde iki sene evvel vukubulmuş bir cür-
mün bugün muhakemesine ahvali fevkalâde de
nemez. O bitmiş; artık onun tesiratı zail ol
muştur. Bugün ise bu ahval mevcut değildir. 
Üç seneden beri düşmanın elinde bulunan mem
lekette inim inim inliyen ahalii Islâmiye bizi 
'halaskar olaraik beklerken, (bizim şimdi onları, 
bilmedikleri ve işitmedikleri bir şekilde bir ma-
hakeme ile karşılamaklığımız doğru değildir. 

REFÎK B. (Konya) — Zannederim bunu o 
mazlum halk istiyor. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) —. Müsa
ade buyurunuz, memaliki müstahlasada, zanne
derim ki, yalnız bizden adalet bekliyen ahalii 
tslâmiyedir. 

KADRÎ B. (Diyarbekir) — O da tevzii ada
let içiiı gidiyor. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz, bendeniz maruzatımı bitireyim 
de ondan sonra cevap vermek istiyenler kürsüye 
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çıksınlar ve söylesinler. Eğer kanunu müzake
re edecek isek bu suretle olur. Oradan buradan 
söz söylenirse bir şey anlaşılmaz. Herkes kana
atini söylemekte serbesttir. Heyeti Celüe hâ
kemdir. Kararını verir. Efendiler; şimdiye 
kadar, yani insanlar cemiyet halinde yaşamaya 
mecbur oldukları andan itibaren vaz'edilmiş bin-

' lerce cilt Garp'ta ve Şark'ta hukuka ait kitap.* 
lar vardır. Eğer Heyeti Aliye «Bu şimd'.ye ka
dar yazılmış olan ilmi hukuka ait kitaplar kılâ-
sik birer nazariyeden ibarettir, bunlar ilim de
ğildir. Böyle ilim yoktur.» Derse, hiçbir şey de 
yok demektir. Yok eğer dünyada iki insan bir 
araya gelince, eğer insanlar cemiyet halinde ya
şamaya başladıkları tarihten itibaren, kavaidi 
hukukiye, kavaidi kanuniye lâzımdır denilirse, 
her halde biz de az - çok kavaidi hukukıyeye tev
fikan... (Usul haricindedir, sadalan) Hayır mev
zu dahilindedir. Evet az - çok kavaidi hukukı
yeye tevfikan muamele lâzımdır. Bendenizin 
kanaatim böyledir. 

BÎR SES — Acayiboluyor. 
HAFIZ MEHMED B. (Devamla) - Mü 

saade buyurun. Kendi fikrimi arz ediyorum. 
işgal esnasında Meclisi Âli birtakım kavanin 
neşretti' ki, biz o kavanini mezkûreyi işgal mın
tıkasında neşir ve ilân edemedik. Bugün o hal; 
bundan iki sene evvel, üç sene evvel burada ne
şir ve ilân edilmiş kavanin ile meydana getiril
miş birtakım efalin karşısında bulunmak mec
buriyetinde kalmıştır. Acaba bu doğru mudur? 
Tabiîdir ki, doğru değil. Eğer biz bunlara karşı 
mevcut usulü muhakememiz, kavanini mevzua 
mız dairesinde müstakil mahkeme gönderir
sek, elbette bunlar bu meseleyi ilmî ve kanuni 
olarak tetkik edip kararlarını vereceklerdir. 
Fakat bu şekilde göndermiyerek fevkalâde şe
kilde mahkemeler gönderirsek, zannediyorum 
ki; tamamiyle bunda zühul edecekler ve verile
cek kararlarla hâsıl olacak hatiatı her halde 
telâfi edemiyeeeğiz. Onun için her halde me
maliki müstahlasaya, mevcut mahakimi munta-
zamamız veçhile birer mahkeme teşkil ederek 
gönderelim. Oraya gitsinler ve oraya keza me
murini Hükümet de gitsin, onların da mütalâa
larını alalım. Memurini mülkiye de hakikati bi
ze lâyihalarla bildirsinler, bundan sonra, haki
katen teşkili zarureti hakkında kanaat hâsıl 
edersek o zaman düşünürüz. Bu nıkatı nazar
dan Hükümetin teklifi şayanı kabul olmadığı 
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gibi encümenin bundan tamamiyle ayrı olarak | 

.teklif ettiği kanun dahi tabiîdir ki, şayanı ka
bul değildir. Çünkü aynı nazariye bunda nahi 
mevcuttur. Malûmuâlileridir k i ; Heyeti Celile, 
istiklâl mahkemelerinden verilmiş olan birçok I 
hükümleri bittetkik yanlış olduklarına kanaat I 
hâsıl ederek, bâzılarını tadil ve bâzılarını ise I 

, affetmiştir. Hattâ geçen sene burada müzakere * 
edilen Af Kanunhnda nev 'i mahkeme itibariyle I 
bir af yapıldı. O da İstiklâl mahkemelerince ve
rilen hükümler hakkında idi. Hattâ, o zaman 
bendeniz demiştim ki; nev'i mahkeme tâyini 
suretiyle af yapmak doğru değildir. Çünkü bu, 
mahkemelerin verdiği hükümlerin ademi isabe
tini kabul demektir Binaenaleyh bu doğru de-

. ğildir demiştinm. 1 

YASÎN B. (Gazianteb) — Alelıtlak mı? 
HAFIZ MEHMET) B. (Devamla) — Hayır 

öyle değil. Kanunu mezkûrun müzakeresini 
muhtevi zabıt gelsin, anlaşılır! Daha üç gün 
evvel 20 - 30 arkadaşın imza ettiğini gördüğüm I 
bir takrirde Konya İstiklâl Mahkemesinden ve
rilen bir ilâmın hafif delâile müstenidolduğun- I 
dan dolayı affı temenni ediliyordu. Binaena- i 
leyh çok rica ederim. O halde tahkikat ve her 
hangi bir fiilin tâyini nev'i ile, tâyini cezası- I 
nm, bir ilim bir ihtisas meselesi olduğunun ka- J 
bul ederim. Bunu kabul ettikten sonra da zan- j 
nediyorum ki, ortada şayanı münakaşa bir me- I 

. sele kalmaz ve mevcut heyeti hâkimemiz mesaili 
mezkûreyi halleder. I 

Eğer mevcut heyeti hâkimemiz ifayı vazi- I 
feyp gayrimuktedir ve gayrikâfi geliyor d'er-

% seniz; o halde mahakimi meveadenin el'an dur- I 
masına lüzum ve mâna yoktur. Mahkemelerin 
kapılarım kapayınız. I 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Bu, o demek 
değildir. I 

HAFIZ MEHMED B. (De zamla) — müsaa
de buyurunuz da arz edeyim. Eğer dünyada, 
yani insanlar arasındaki münasebatm cürüm ve
ya efali memnua veya gayrimemnua olduğunun 
tâyin ve takdiri bir meselei hukukiye değilse, 
dediğiniz doğrudur. Sonra çok rica ederim; hiç
bir hükümetin ve bilhassa bir hükümeti munta-
zama veya bir hükümeti ihtilâliyenin tarihin
de, mebuslarının hâkim, olduğu vâki olmadığı 
gibi, emsali de yoktur. Hem mebus hem hâkim 
yoktur. I 
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KADRİ B. (Diyarbekir) — Vardır. 
HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Yok-

tur, Ruslar'da Çekalar vardır. Efendiler; ma
demki Mebuslarda sıfatı masuniyet vardır, böy
le sıfatı masuniyeti haiz olan zevatın hâkim 
mevkiinde bulunması doğru değildir. Bu husus
ta uzunuzadıya sizi tasdi etmeye lüzum görmem. 
Hepimiz insanız. Mebus olmak itibariyle, insan
lığın fevkine çıkmış değiliz. 

NURİ B. (Bolu) — O mesele ameliyata geç
miştir. Meclisi Âli, istiklâl mahkemelerini tec
rübe etmiştir. Milletin ruhuna bakalım, celp
name ile kimse gelmiyor. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — O, za
bıtaya ait bir şeydir. Efendiler; yine kanunun 
bîr ibaresinden anlıyoruz ki : Bu mahkemeler 
cürümden münbais veya mütevellit hukuki şah-
siyeyi dahi rüyet edeceklerdir ve yinıe rüfeka-
yı kiramın ifadelerinden anılıyoruz ka; cürüm
den münbais hukulki şahsiye demek; güya em
vali mesruka veya emvali muhterika ve saire
ye şâmil imiş. Çok rica ederim, buna kıyas ola
rak, usulü cezaiye mucibince m ahlakimi cezai
ye denilen şeyi kıyas ediyorum, bir kere maha-
kim... 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Yeni na
zariye. 

HAFIZ MEHMET) B. (Devamla) — Müsaa
de buyurun, bir kere mahakimi cezaiye hukuku 
şahsiyeye hükmiedenıez. O âdeta abdestsiz na
maz kılmaya benzer. Birisi abdestsiz namaz 
kılmış, ona kimse bir şey dememiş; bu onun em
salidir. Bendeniz, imkânı kanunisi olmadığını 
arz ediyorum ve ispat edeceğim. Efendiler; cü
rümden münbahis hukuku şahsiye diye kavanini 
tnevcudemizde meveudolan şey yalnız bir mecru
hun tabip ücretiyle eyyamı 'muattala yevmiye ve 
masrafıdır. 

YASlN B. (Gazianteb) — Oezaiyûnca öyle. 
HAFIZ MEHMET) B. (Devamla) —' Bende

niz o cozaiyûnu görmedim. Yani buna dair iki 
türlü mütalâa beyan etmiş olan -cozaiyûnu oku
madım ve esasen bu bapta, cezaiyûndan olup da iki 
türlü mütalâa d'ermeyan edecek adamda tasavvur 
edemiyorum ve. yoktur. Çünkü efendiler cürmün 
vukuundan mukaddem bir adamın malı, ahkâmi 
fikihiyemizin kabul ettiği esbabı tasarruftan bi
rine müstenittir. Bu bapta hukuku şahsiye, cür
mün vnukundan münbais olmaz, ondan doğmaz. 
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Mukaddema sabittir. Yani, belki buna vukubu
lan taarruz bir cürüm teşkil eder ve o cürüm, 
hufcuikıV şahsiyeye taarruzdan dolayı, yani hukuku 
şahsiyeye vukubulan taarruz hasebiyle ika edilen 
cürüm başkadır. Sonra bir şahsa taarruz suretiy
le vukubulan cürüm başkadır. Sonra taaruz ile 
ondan bir hukuku şahsiye tevellüdü y'me başka
dır. işte usulü muhakematı cezaiyenin kabul etti
ği (münbais) kelimesi, o cürmün vukuuna kadar 
gayrimeveut ve* cürmün vukuiyle o adamın du
çar olduğu zarar ve ziyan demektir. Vakıa bi
zim usulü cezaiyemizin iptidai neşrinde vâzıi lâf
zın, elfazı sureti vaz'ı ile ondan maksudolan mea-
nisini düşünmeksizin, (Münbais) kelimesini; 
Yasin Beyin dediği şekilde, kabul edip bâzı hü
kümler dahi vermişlerdir. Fakat memlekette le-
hülhamd erbabı hukuk yetiştikten sonra, 25 - 30 
senedir bu katiyen bir meselei hukukiye değildir. 
Yani emvali mesruka cürmünden mütevellit hu
kuku şahsiyeden değildir ki, hukuku şahsiye deni-
lebilsin. Yalnız ceza mahakiminin (Ipkai kâne 
alâ makâne) usuli vardır ki; emvali metruke 
mevcutsa^ onu sahibi aslisine iadedir. Bu huku
ku şahsiye değildir. Buna (îpkaü kân alâ makân) 
derler. Bunu tabiatıyle yapar. Mallı mesruk-
tur, bulunmuştur, sahibine verir. Fakat tazmi
nat meselesi, onun kıymetini takdir ve tâyin me
selesi sırf ilmî ve hukuki bir meseledir. Bunu 
ceza mahkemesi yapamaz. Eğ#- beyler; Yasin 
Beyin dediği şekilde cürümden münbais hukuku 
şahsiye kelimesini, böyle emvali meşrutaya da 
şâmildir dersek vâzıı kanunu ahlâksızlıkla ittiham 
etmiş oluruz... 

ALÎSÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) —Kim
se ittiham edemez. 

, HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Müsa
ade buyurun, bendeniz arz edeyim de ondan son
ra söyleyiniz. Malûmuâliniz, usulü cezaiye diyor 
ki: Cürümden münbais hukuku şahsiye, cürmün 
tâbi olduğu müruruzamana tâbidir. Yani bir se
ne, üç sene, on sene müruruzamanla hukuku şah
siye takibedilemez. Şimdi ahlâksızlık olur mu? 
Olmaz mı? Bir akdi meşru ile size yüz lira ve
riyorum. Bunun müruruzamanı on beş senedir. 
Sonra, bir fiili gayrimeşru ile benim malım çalı
nıyor. Onun müruruzamanı üç senedir. Demek 
efali gayrimeşrua ile zimmet, medyuna terettü-
beden hukuk, daha hafif ahkâma tâbidir. Sonra, 
bir fiili meşru ile vukua gelen zimmet on beş se-
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I nedir. Kanunun ibaresi budur. Eğer dersek ki: 

Cürümden münbais hukuku şahsiye budur, 6 za
man ahkâm budur. Fakat böyle değildir. Çünkü 
bu yolda mehazir mevcudoMuğu gibi eğer cürüm
den münbais hukuku şahsiyeye, mali mesruk ye 
sairedir, diyeydik, bunun için de her halde ah
kâmı nmıımiyeye nazaran, yine on beş sene kabul 
etmesi lâzımgelirdi. O ancak arz ettiğim gibi, 
nazarı itibara aldığı eyyamı muattala ve takip 
ücretidir ki; ona hukuku şahsiye demiştir ve bu
dur. Hiçbir vakitte cürümden mukaddem ve mev
cut ve ancak ikai cürümle zimmeti medyuna te-
rettübetmiş olan hukuku şahsiye, cürümden ma-
dut değildir ve hiçbir mahkemei cezaiye dünya
nın hiçbir yerinde bunun rüyetini mahakimi ce-
zaiyeye vermemiştir. Eğer bunu vermek lâzımge-
lirse, mahakimi hukukıyenin mânası yoktur. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. — Estağfurullah, estağfu
rullah... öyle bir şey yoktur. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Mesele 
bundan ibarettir. Dünyanın hangi yerine gitseniz 
bu böyledir. Fakat her halde... 

KADRİ B. (Diyarbekir) — Cani esirleri de 
hukuk mahkemesine mi vereceğiz? 

ŞEREF B. (Edirne) — Bu bir ilim mesele
sidir. Başka bir şey değildir. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETÎ REÎSVEKÎ-
LÎ VE S E R İ Y E VEKÎLÎ ABDULLAH AZMÎ 
Ef. (Eskişehir) — Malûmu âlileridir ki kaza-. 
nın mekân ile, bâzı hususa/t ile takayyiidefctiği 
ahkâmı esasiyei Islâmiyemizdendir. Hükümıetin 
teklif ettiği seyyar mahkemeler, zaman ile, 
mekân ile, bâzı mesailin niyetiyle takayyüdet-
miş mahakimdir. ilmin haricinde bir şey de
ğildir. 

ŞEREF B. (Edirne) — Hayır, öyle d e p d i r . 
ŞEVKET B. (Sinob) — Kavanini mevcude-

yi izah eder misiniz? 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Devamla) — Kaıva-
nini mevcudeyi de izah edeceğim. Dinleyiniz. • 
Hükümetin teklif ettiği seyyar malhkemelerdir. 
Hükümet bunlardan başka bir şey teklif etmi
yor. Bunlar da mevcudolan mahkemelerin şek
linde, bâzı hususatı rüyet etmek içindir. Çün-

I kü Hükümetin no'ktai nazarı... 
MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Bir sual 

soracağım. 
ABDULLAH AZMÎ Ef. (Devamla) — Son-

I ra sorarsınız, şimdi müsaade edin. ,., 
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metsizlik cereyanına sebebiyet verir ve bunun 
mesuliyetini Hükümet kabul etmez. Meclisiniz 
de kabul etmesin. Teklif olunan şey. mahkeme
lerin teşkilidir ve bu mahkemelerin sırf bu me
sai! ile iştigal edebilmesi için seyyar mahkemeler 
unvanı verilmiştir ki; âzami on beş mahalde teş
kilini teklif ediyoruz. Bunları mutlaka on beş 
olarak, teklif etmiyoruz. Âzami olarak on beş 
teklif ediyoruz. Tabiî mahkemeler zamanı za
manına adaletle iş görecektir. Her işi gününe 
talik eder. Her iş, hangi gün müracaat edilmiş 
ise, ona göre onun talik olunacak günü vardır. 
Binaenaleyh, adlî mahkemeler mutlaka bu işi 
tehir etmek mecburiyetinde değildir. Mutlaka 
müracaatı tarihinden itibaren bir gün tâyin 
ederler. Bu mesail mtulaka süratle halloluna-
maz. Biz, İstiklâl mahkemesi teklif etmedik. 
Fakat süratle iş görecek olan her hangi bir 
mahkemeyi Meclisi Âliniz muvafık görürse He
yeti Vekile bunu ret taraftarı değildir. Fakat 
biz bunu teklif etmiyoruz. Birkaç mülâhazaya 
ınebni teklif etmiyoruz. Zira kabul edilirse Mec
lisin devamı müzakeresine mâni olur. Saniyen; 
istiklâl mahkemesinin, son tadil edilen kanun 
mucibince, salâhiyeti de bir derece tenkis veya 
tahdidedilmiştir. 
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MUSTAFA SABRI Bf. (SİM) — Kaza; za

man ile, mekân ile takayyüdeder, ama Heyeti 
Vekileden değildir, Heyeti Celiledendir. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — Bk 
Heyeti Vekile takayyüdetsin demedik. Sen 
bana hücum için vesile aradın. Ama bu vesile 
değildir. 

MUSTAFA SABRİ Ef. (Siird) — Siz Hey
eti Vekile takyidettirir diyorsunuz da onun için 
diyorum. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Devamla) — Bdz 
kanun teklif ediyoruz yahu.. (Devam, devam 
sesleri) Hükümetin bundaki noktai nazarı, müs-
tacelen, yani işgal esnasında evvelce vâki olan 
efalin cezasını müstacelen vermektir. Bu müs
taceliyette hikmet de vardır. (Gürültüler) (De
vam sesleri) Bu hikmeti idrak ed'emiyenlere 
benim sozütm yoktur. Onlar bunu inkâr eder. 
Buna şüphe yoktur. Fakat benlim sözüm idrak 
edenleredir. Bugün düşman elinden kurtulmuş 
halk, Büyük Millet Meclisi Hükümetinden ada
let bekliyor. Adalet demek; mutlaka af ile mu
amele demek dıeğildir. Adalet demek; her şeyi 
yerliyerine koymak demoktir. Yani ceza görecek 
adamı cezalandırmak, affedilecek adamı affet
tirmektir. Adaletin mânayı lûgaviisi bundan 
başka bir şey değildir. Bugün düşman eliyle 
kendi kardeşinin ırzına, malına, canına kasd-
ettirmiş olan bir adamı, rica ederim, herbiri-
nizin aklî ve vicdanli olan düşüncenize müracaat 
ederim. Gözünüzün önünde bu adam hâlâ ge
zer durursa, insan buna karşı hissi intikam 
besler mi, beslemez mi? (Besler sesleri) Esasen 
Hükümet teşkilindeki esbabtan birisi de, her
kesin kendi efaliyle yapması lâzımgelen işle
rin bir kısmını Hükümete terk etmeleridir. Yani 
hissi intikam ile, kendi elleriyle yapabilecekleri
ni Hükümete terk etmeleridir. Hükümet, teşkili 
için olan esbabı mucibenin birisi de budur. Bu
nu ahalinin ellerine terk etmiyerek, Hükümete 
terk etmektir. Hükümetin bunu serian görmedi
ğini hisseden halk ki, bu, âdeta olan cürümler 
kabilinden değildir, efendiler. Günkü, bir adam 
tehevvürle sövmüş. Tehevvürle bir adamı vur
muş, bir adamın malını çalmış. Bu kabilden de
ğildir. Düşman eliyle yaptırılan bir cürümde 
her halde bir fevkalâdelik vardır. Bunun sür
atle görülmesi de hikmeti Hükümet icabıdır. 
Günkü, süratle görülmezse, ihtimal ki, hükü-

Salisen; müddeiiumumilik teşkilâtı -kabul 
edilmiştir. Yani bunu Meclisin nüfuzu noktai 
nazarından teklif etmek istemedik. Fakat Mecli
siniz bunu kabul ederse o başka... Maksadımız 
İstiklâl mahkemelerini istemeyiz, demek de de
ğildir, Biz böyle bir şekil bulduktan sonra İs
tiklâl mahkemesini Meclisi Âlinizin reyine bırak
mıştık. Diğer bir mesele mevzuubahsoldu ki, ilân 
edilmiyen kavanin tatbik edilemez, işgal altın
da bulunan memalikte o memalik işgal altında 
iken burada birçok kavanin çıktı. O kavanin 
kendilerine iblâğ edilemedi denilmek istenildi. 
Hatırladığıma göre, ika olunan bir cürümden do
layı bir şahsın cezadide olması mademki cezadır. 
O adam fıtratı islâmdan beri cezadidedir. Karde
şinin malını yaktırır, ırzına tecavüz ettirir, nef-
yine sebebiyet verir ise bunun müslüman olması 
itibariyle kendisinin bir cürüm yapmış olduğunu 
müslünıanlığı itibariyle bilmesi lâzımdır. Bunu 
bilir. Bilmezse müslüman değildir. Binaenaleyh 
bu esasen fıtratı islâm ile ilân edilmiştir. Mevcud-
olan kavaninde de cürüm ilân olunan şey esasen 
esasatı islâmiyede de cürüm ilân edilmiştir. Bina-
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enaleyh1 kardeşinin malını Yunanlılara teslim 
eden bir kimse için iddia etmemek bilmem ki; ne 
dereceye kadar muvaffak olabilir? Bu nazariyatı 
hukukıyeye girmez. Bu noktai nazardan kabul 
edilmek lâzımgelirse, şu halde o cürümlerin tec
ziye edilmemesi lâzınıgelir. Halbuki o cürümler 
meveudolan kavaninde de cürümdür. Pakat su-
veri tatbikıyesi itibariyle belki tetabuk etmez. 
Yani Hiyaneti vataniye Kanunu neşrolunmamdan 
evvel meveudolan kavanin ile tevfiki muamele 
olunmak icabederdi. Hiyaneti vataniye usulü mu
hakemesinin tâyin edilmesinden maksat, dâvala
rın süratle rüyet edilmesidir. Yani bunda ne esa-
satı ilmiyeye, ne de esasatı hukukıyeye ve ne 
adil ve mâdelete karşı bir mugayeret görmüyo
rum. Yalnız İstiklâl mahkemelerini tenkid etti
ler. Bunun cevabını encümen verir. Çünkü bunu 
biz teklif etmedik ve biz yazmadık. Onun müda
faası bize düşmez. Binnetiee teklifimizin kabulü
nü rica ediyorum. Daha fazla izahatı Adliye Ve
kili verir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim beyanatı 
âlileri arasında, istihlâs edilen memalikteki hal
kın mutlaK surette adalet talebettiklcrini zikre
diyorsunuz ve yine beyanatı âlileri sırasında 
İstiklâl mahkemelerini kabul ettiğinizi dermeyan 
buyuruyorsunuz. Ve encümenin teklifini de siz 
teklif etmediğiniz halde; teklifin lehinde olduğu
nuzu ifade ediyorsunuz, binaenaleyh mutlak ada
letin istihsalini bir mankeniei fevkalâdeden bek
liyorsunuz. Şu halde; yarın sulh masasının başı
na oturduğumuz zaman adlî kapitülâsyonların 
ilgası iddiasını dermeyan ederken, mahakimi ni
zamiyenin müdafaasını ne suretle temin edecek
siniz? Yani böyle bir teklifin kabuliyle Avrupa'
ya; Türkiye'de mahakimi nizamiye adaleti neşre
demiyor, adaleti neşretmek için bu memlekette ya 
İstiklâl mahkemesi, yahut fevkalâde bir kanunla 
mukayyet mahkemeler lâzımdır, fikir ve kanaa
tini telkin etmez mi? 

HEYETİ VEKİLE REİSVEKİLİ ŞER'I YE 
VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Ef. — Bida
yeti izahatımda demiştim ki : Hükümetin bu 
tekliften 'beklediği, bu dâvaların müstacelen inta-
cediİmesidir. Yani teklif edilen şu şekil, müs
taceliyet esbabına müstenittir. Binaenaleyh bi
zim teklifimiz mahakimi âdiye teklifidir. 
Eğer Meclis rüyeti dâvada istical isterse, yani 
İstiklâl mahkemesiyle gördüreceğiz derse, bun
da muhayyerdir benim sözüm budur. 
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HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) - Efen

dim İstiklâl mahkemeleri son kabul olan ka
nun mucibince her şeye hüküm veremez Ka
nun bu hususta sarihtir. Yani İstiklâl mahke
melerinin vazifesi bu kanun ile mukayyettir. 
Sonra Hiyaneti vataniye Kanunu ki, bundan 
evvelki ceraime de teşmil edilmiştir. Hiyaneti 
vatanİ3re Kanunu mucibince muhakemenin yir
mi günde ijpnali lâzımdır. Hiçbir mahkeme 
bu kadar sürat gösteremez, böyle seri 'muhakeme 
yapamaz, binaenaleyh fevkalâde tedabir her tür
lü mahaziri dâidir. Bittabi mahkeme kanun 
dairesinde yürüyecektir, binaenaleyh bunda siz 
nasıl adalet görüyorsunuz? 

ABDULLAH AZMİ Ef. — Efendim her 
şeyi mahkemeler günü gününe kaydetmeye mec
burdur. Yalnız bunlara o işleri ta'kibetmek va
zifesi verilmiştir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Neden? 
Ondan evvel verilse. 

ABDULLAH AZMİ Ef. — Bunun esbabı 
mucibesini arz etmiştim. Galiba iyi izah ede
memişim. Esanayı işgalde, tazyik tesiriyle ika 
olunan cürüm, bittabi kasten ika edilen cürüm 
gibi değildir. Yani tesiri itibariyle bu kabil
den değildir. Yani bir adam öfkelenmiş, biri
nin kafasını kırmış, öldürmüş, yahut birinin 
malını elinden almış, bu kabilden değildir. Ya
ni düşmanın eliyle yaptırılan cürüm bu ka
bilden değildir. Onun için ona karşı beslenilen 
hissi intikam daha gayızlıdır. O hissi intikam 
belki durdukça kendi kendine intikamını al
maya sevk eder. Bunun için Hükümeti hükü-
metsizliğe sevk eder, bunun için istical lâzım
dır. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Lütfen 
encümen de noktai nazarını izah etsin. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Efendim... 
OSMAN B. (Lâzistan) — Encümenin hangi 

kısmı namına söz söyliyeceksiniz. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Encümenin ek
seriyeti namına söyliyeceğim. Efendim mema-
likS müstahlasada düşmanlar tarafından vücu
da getirilmiş, ika ettirilmiş, birçok mezalim 
birçok ceraim mevcuttur, işgal zamanında, din
daşlarımıza, hemşerilerimize fenalık edenleri 
mezalim yapanları tecziye etmek suretiyle, 
bunların kalblerini daha ziyade memnun et
mek için Hükümet Meclisi Alinize bir kanunla 
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» rini de birer reis ve bir âza olarak gönderme

dik. Bunların maiyetlerine iki arkadaş verdik. 
Onlar elde bulunan kavanini cezaiye dairesin
de ve kendi vicdanlarının ieabettirdiği daire
de ceza vermek salâhiyetini haiz olduklarından 
dolayı onları da üç kişi olarak gönderdik. Tev
zii adaleti temin için teşkil edilen İstiklâl mah
kemelerinin üç azadan mürekkebolması lüzumu
nu nazarı itibara alan Meclisi Âli, düşmandan 
istihlâs edilen yerlerde cürüm işlemiş olan 
mücrimler hakkında verilecek hükmün de bir 
hâkimin kafasından çıkmasını^ bir türlü hav
salasına sığdıramıyaeağını nazarı itibara ala
rak dedik ki; Hükümetin, teşkilini teklM etti
ği bu mahkeme burada icrayı adalet edemez. 
Çünkü bizde adaleti mutlakanın temini kabil 

I değildir. Adaleti mutlaka ancak Cenabı Hakka 
mahsustur. 
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geldi. Yedi maddeden ibaret olan bu kanunu 
Hükümet doğrudan doğruya kendisi teklif et
miş olmayıp Meclisi Âliden bâzı rüfefcanm gös
termiş oldukları arzu ve vermiş oldukları tak
rir üzerine ihzar ve takdim etmiştir. Meclisi 
Âli bu lâyihai kanuniyeyi berayı müzakere üç 
encümenden mürekkep bir Encümeni Mahsusa 
havale buyurmuştur. Encümende bu kanunu 
müzakere ettiğimiz zaman, Hükümet tarafın
dan teklif olunan mevaddı kanuniyenin heyeti 
umumiyesini tetkik ettik. Hükümet tarafından 
teklif olunan bu yedi maddenin birinci mad
desi; düşman işgalinden istihlâs edilen mema-
lik dâhilinde işgal tarihinden itibaren Hükü
metin tekrar teessüs ettiği tarihe kadar ika 
edilmiş olan eeraim mürtekipleri hakkındaki 
deaviyi rüyet etmek üzere mahakimi cezaiye 
teşkilini teklif ediyor. Kanunun ikinci mad
desi; bu mahkemelerin bir hâkim ile bir müd-
deiiumumiden terekkübedeceğini ve üçüncü mad
desi ise; Hiyaneti vataniye Kanununa tevfi
kan icrayı kaza eyliyeceklerini beyan ediyor. 
Biz düşündük. Dedik ki; Hükümetin teklif et
miş olduğu bu ma'hkemelerde bir hâkim ile 
bir müddeiiumumi orada ika edilmiş olan cera
im mürtekiplerinin, hattâ idamı icabettiren 
mücrimlerin muhakemesini niyet ederek idam 
cezasını verecektir. Biz idam cezasını vermek 
için, teşekkül edecek malhke'menin vereceği 
hükmün bir kafadan çıkmasını bir türlü hav
salamıza sığdıramadık. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — 1300 se
ne nasıl çıkmış? 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Rica ederim. Sö
zümü kesmeyiniz; söz alır, söylersiniz... Bizde 
maihalkimi nizamiye teessüsünden itibaren de-
recata taksim edilmiş; meselâ cünha mahke
meleri, cinayet mahkemeleri denmiş, cinayet 
mahkemeleri üç seneden fazla hapis cezalariy-
le kürek ve idam cezalarına hüküm vermek 
münasebetiyle, bu mahkemeler dört âza ve bir 
reisten ibaret olmak üzere teessüs etmiş ve 
şimdiye kadar da bu yolda icrayı muhakeme 
ederek hükümler vermiştir. 

Efendiler; biz Meclisi Âli burada içtima 
(atikten sonra Meclisi Âliyi yıkmak, Meclisi Âli
nin aleyhine isyan etmek, Meclisi Âlinin gay-
rimeşruiyeti hakkında ifsadatta bulunmak, 
Meclisi Âliyi âdeta halka âsi bir heyet şeklin
de göstermek istiyen mücrimler hakkında ceza 
vermek için gönderdiğimiz İstiklâl m ah kem el e-

Biz cezada da, mükâfatta da ancak adaleti 
içtimaiye dediğimiz itidali yapabiliriz. Binae
naleyh bu itidali yapmak ııoktai nazarından 
biz böyle bir mahkemenin tevzii adalet edemi-
yeceğini nazarı dikkate alarak başka bir şekil
de düşündük ve bu arkadaşlarımızdan bâzıla
rının fikirleri şu Mi. Bu kürsiüi âlide deniliyor
du ki kaza; zaman ve mekân ile takayyüt ve ta
hassüs kesbeder. Efendiler; Kanunu Medeni
miz bulunan mecellemizde kazanın zaman ile 
mekân ile takayüt kesbedeceği müsarrahtır, 
fakat; bizini mahkemelerimizden ceza mahke
meleri hâkimlerinin zaman ve mekâna göre ic
rayı hükmetmeye mezun olduğunu gösterir bir 
maddei kanuniye yoktur. Ancak hukuka müta-
allik ahkâmı şer'iyeye mütedair mesai! de şer' 
hâkimleri zaman ile takyidedilmiş ve kendile
rine örfiye namiyle iki sene 'bir müddet veril
miştir. Bundaki esbaıb da hâkim bulunduğu 
memlekette yerli hükmünü almamak ve o mem
leket ahalisiyle ülfet peyda etmemekten iba
rettir. İşte bu maksada matuf olarak 'hâkimin 
hakkı kazasını zaman ile takyidetmişlerdir. 

Fakat ceza hâkimlerinin zamanla mukay-
yedolduklarına memleketimizde hiç tesadüf edil
memiştir. Ancak bir misal olarak size izah ede
bilirim. Devri Hamidîde Ali Şamilleri muha
keme etmek ve onlar hakkında ceza vermek için 
Trablusgarb'a gönderilmiş bir mahkemei cezaiye 
vardır ki, bunun da hukuka, usule ne kadar 
mugayir olduğunu Heyeti Aliyeniz takdir buyu
rursunuz. 

— 208 — 
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Binaenaleyh dört ay zarfında ikame olunan 

dâvaları rüyet edecek olan bu mahkemeler hak
kında düşündük, memaliki müstahlasada vu
kua getirilmiş eeraimin, ika edilmiş mezalimin 
halkın kendisine karşı yapılmış olan fenalığın 
bir sürati muayyene ile, bir sürati seria ile cezala
rını verdirmek suretiyle onları cezalandırmak 
için ne yapalım? Dedik ki; her halde böyle bir 
heyete ihtiyacımız var. Bu heyet olsa olsa ahi
ren kendilerine verilen kanun ile tama'miyle ve 
serin kanlılıkla elde mevcut bulunan kananlara 
tatbik etmek suretiyle kanun haricinde vicdanla 
hüküm vermek suretiyle teessüs etmiş olan İstik
lâl mahkemeleri heyetlerini göndermek mesele
sini düşündük. Encümeninizde bu cihet dûru-
diraz tetkik edildi. Bir kısım rüfeka dediler 
ki; İstiklâl meselesini Hükümet teklif edecek. 
Elde bulunan kanun mucibince Hükümet tek
lif edecek. Meclis kabul ederse İstiklâl mah
kemeleri gönderilecek. Binaenaleyh Hükümetin 
böyle bir İstiklâl mahkemesi teklifi yoktur. Tek
lif olamayınca istiklâl mahkemesini göndermek 
lâğvoluyor dendi. Müzakere edildi. Denildi 
ki; Hükümet, İstiklâl mahkemesi gönderilmek 
için teklifte bulunduğu gibi encümen de onla- -

rın bu teklifini yapmaya salâhiyettardır. Bi
naenaleyh; Encümeni Adliye memaliki mus-
tahlasaya İstiklâl mahkemesi göndermek husu
sunu Meclisi Âliye arz eder ve bu da salâhiyeti 
dahilindedir. Bu arzu dairesinde bu memleket
lere İstiklâl mahkemesi gönderilmek esası kabul 
edildi. Gönderilmek lâzımdır, denildi. Bu da 
karara iktiran etti; İstiklâl mahkemelerinin gön
derilmesi esası bu suretle kabul edildikten son
ra sürati hakkında noktai nazarlar, ayrıldı. 
Denildi ki; Müddeiumumilerin itirazı ve nok
tai nazarı var. Burada hukuku şahsiye nokta
sından birtakım deavi var. Bu mahkemelerin 
teşkili icabedecek. Binaenaleyh; bu mahkeme
ler hukuku şahsiyeye ait dâvaları rüyet edemi-
yecek olursa matlup faide temin edilmiş ola
maz. Ne yapalım? İstiklâl mahkemelerine hu
kuku şahsiyenin de hükme raptedilmesi salâhiye
tini verelim dendi, ve bu hususta epeyce mü
zakere ve münakaşa cereyan etti. Ve netekim bu 
kürsüde de eldeki mevcut bulunan usulü hu-
kukiyeye, nazariyatı hukukıyeye ait sözler söy
lendi. Bendeniz arz edeceğim : 

Ceraimi teviideden hukuku şahsiye ikidir. 
Bunlardan birisi; cürümden doğar. Diğeri de; 
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cürmü doğuran hukuku şahsiyedir. Meselâ : 
İzmir'de ikamet eden bir Müslümanı, İzmir'i 
Yunan işgal ettikten sonra hapsaneye atmış, 
o adam da ashalbı sanattan bulunmuş. Meselâ 
bir berber diyelim, o berlber yevmiye iki, üç li
ra kazanıyor.' Yunan Hükümeti bunu, Anka
ra taraftarı olmak üzere; diğer birinin teşvi
kiyle hapsaneye atmış ve bu adam, iki buçuk 
sene bapsanede yatmış. Bugün memleketi is-
tihlâs olunarak bu adam çıkmış. Şimdi bu 
adamı hilafı usul hapis ve tevkif ettiren - Eş
has noktai nazarından - adamları bulursak, 
hakkında takibatı kanuniyede bulunacağız. 
Bu adam oraya giden İstiklâl Mahkemesi Heye
tine bir istidayı şalhsi ile müracaat ederelk dese 
ki : Efendiler, bu adamlar iki buçuk senenin 
muhtevi olduğu günlerde ıbeni muattal bırak
tılar; derimden, ticaretimden mahrum kaldım. 
Hukuku şahsiyemi, hukuku ticaır'iyemi gasbet-
tüler; muattal kaldığım günler için tazminat 
isterim. Bunu huikuk mahkemesine müracaat 
ettirerek hükmettirmek salâhiyeti de vardır, 
ceza mahkemesine müracaat ettirerek, oradan 
da hüküm almak salâhiyeti vardır. Bunda 
muhayyerdir. Ceza Kanununun birinci madde
si, ceraimden münbais kaydından muarradır. 
Efendiler, bu cürüm hukuku şahsiye! âdiye ile 
midir? Hukuku şahsiyei âdiye ile hukuku şah-
siyei cürmiye noktasını nazarı itibara alarak 
diyor ki, bir adamın hukuku şahsiyesini, hu
kuku şahsiyei zatiyesini nazarı dikkate alarak, 
bu adam dâvasını; ceza mahkemesinde de, hu
kuk mahkemesinde de ikame edöbilir. Hattâ 
aşağıya iniyor. Cürmün doğurduğu müruruza
manı şahside, cürmü doğurduğu' ve aynı za
manda cürmü doğuran hukuku şahsiye mah
kemeleri o cürmün nev'ine göre, derecata göre 
müruruzaman hakkında sakıt olur; kablelhü-
küm... Eğer hüküm verilmiş, hukuku şahsiye 
kaziyei katiye teşkil ederse on beş seneye mah
kûm edilir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Ceza Kanunname 
dersi mi okuyoruz efendim? 

MÜFİD Ef. (Devamla) — Elimizdeki mazba
tayı müdafaaya medburuz, Hoca Efendi. Bu
rada anlatmaya encümen mecburdur. Binaen
aleyh; ceza mahkemeleri hukuku şahsiye dâ
valarını rüyet etmek, yani cezalan doğuran 
eeraimin 'doğurduğu veyahut cürmü teviideden 
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hukuku sahsiyeyi rüyet etmeyi eldeki kanunla 
muvafık bularak, teklif ettik. 

Efendiler, biz bu kanuna da bunu dercettik. 
Şimdi Heyeti Vekilcnin teklif etmiş oldukları 
mahkeme heyetinin adedi itibariyle onların tevzii 
adalet noktasında, isabet ve ademiisabet nokta
sında encümenin düşündüğünü - gidilmek ve gön
derilmek lâzımgeldiği takdirde ve mahakimi umu-
miyenin bu isleri bir an evvel başarmasına ka
naat hâsıl olur da bir mahkeme, Meclisi Âlice 
gönderilmesi icap ve takarrür edecek olursa -
birtakım mevaddı kanuniyeye lüzum hissedilme-
sidir. İşte bunu nazarı dikkate alarak encümeni
niz, istiklâl mahkemesinin gönderilmesine aid-
olan bu beş maddelik lâyihai kanuniyeyi Heyeti 
Oelilenin nazarı tasvip ve tasdiki alilerine arz 
etmiştir. Şimdi burada söylenilecek başka bir MİZ 
yoktur. Hükümetin teklif ettiği meseleyi de, elde 
mevcut bulunan usulü cezaiye ve teşkili mahaki-
me mugayir gördüğümüzden dolayı, kabul etme
dik. Teklif olunan heyet, Heyeti Oelilenin yap
tığı bir kanunla teşekkül edecek olduğundan do
layı, bunu arz ettik, burada ayrıca iki madde var
dır. Bunlardan birisi : Müddeiiumumilerin hakkı 
itirazının tahdidi meselesi hakkında ve diğeri de 
bu ceraimden mütevellit hukuku şahsiyenin ora
da hükme raptı hakkında olan maddedir. Onun 
hakkında bendeniz şahsan muarız kaldığım için 
söz söyiiyemiyeceğim. Encümeni Âlinizin Meclisi 
Âliye teklif etmiş olduğu maddei kanuniye ile, 
İstiklâl mahkemesi heyeti gönderilmesi hakkın
daki maksadı budur. Tâyin ve takdir Heyeti Oe-
lilenize aittir. 

VELİ B. (Burdur) — Efendim müzakerele
rin hararet peyda ettiği zaman söz söylemek için, 
insan büyük bir belagata ve büyük bir natıkaya 
saJhilbolmak gerektir. Tâ ki : samiin hazerafcına 
itidal ve sükûnet ile ismai merama muvaffak ola
bilsin. Bendenizde bu ikisi de yok... Bir hüsnüni
yet var. Ve bu hüsnüniyet namütenahidir. Istir-
hamatımm kemali itidal ile hüsnü kabul ve telâk
ki edileceği ümidi katisi var. Ona iğtirareıı şura
da daha büyük bir salâhiyetle iradı mekal eden 
arkadaşlarıma zamimei kelâm olmak üzere, bâzı 
mâruzâtta bulunmak isterim. Şüphe yok ki, efen
diler, herkesin maksudu bir... Fakat rivayet ihti
lâfı var. Ve rivayet ihtilâfı iki noktadan inbias 
ediyor. Memaliki müstahlâsa mebus arkadaşla
rımızdan birçoklarının dediği gibi, orada düş
manla teşriki mesai etmiş bâzı kimseler kendi 
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dindaşlarını vatandaşlarını, ırkdaşlarmı, zaten 
düşmanın payi istilâsı altında ezilen zavallıları 
şüphe yok ki ; hiç umulmadık ve insaniyetin ta
hammül etmediği bir şekilde ve düşmanın daha 
ziyade tazyikine mâruz bırakacak birtakım de-
naetlerde şenaatlerde bulunmuşlardır. Kütlei 
milliye dâhilinde Âe Misakı Millî hududu dâhi
linde yaşıyan insanların içinde böyle simaların 
düşmanla teşriki mesai edecek böyle edaninin 
mevcudiyetini görmek ve tasavvur etmek ilk 
perdede insanı dilhûn ediyor ve oturduğu yer
de asabiyete sevk ediyor. Bunun içindir ki : 
Heyeti Celilenizden bir kısmı mühimini, kemali 
dil hunisinin tercümeni olmak üzere, büyük bir 
hararetle, seri ve âcil bir tarzda tatbikat, tee-
rimat icrasını talepte İsrar ediyor. Şüphe yok 
ki, bu arkadaşlar haklıdırlar. Fakat ; diğer bir 
kısım; o kısım; daha derin, daha şâmil, muhiti 
içtimainin zaruretlerini daha ziyade nazarı dik
kate alarak, âtinin ve âlemin telâkkiyatını, in
tizarlarını daha etraflı düşünerek, bugünün 
mütteheyyiç günlerini düşünmek ve bugünün 
müeyyit zaruretleri karşısında zaptı nefsetmek 
lüzumunu (Bravo, sesleri) ve bununla âleme 
ve her halde akalli kalil olan edaniye bir dersi 
intibah ve dersi intibahların en müessirini ver
mek istiyor. Ben bundan bir şey anlıyorum. O 
caniler cezasız mı kalsınlar0' Hayır efendiler, 
kimse cezasız kalsın demiyor. Ne Hükümetin 
lâyihasını reddedenler cezasız kalsın, diyor ve 
ne de bunun kabul edilmesini arzu edenler di
yor ve ne de Mecliste böyle bir telâkkiye sahip 
bir zatın bulunacağını tasavvur ediyoruz. Hiç 
kimse bu kabil edaninin cezasız kalmasını iste
mez. Fakat efendiler, birkaç milyon insana si
zin varlığınızı, sizin kurduğunuz şu binayı, si
zin ifa ettiğiniz şu kadar hidematı mübeccele ve 
muazzamayı kemali tahassür ve kemali atşile 
bekliyen ve senelerden beri düşmanın ezginliği 
altında hasretlerle inlemekten kurtulan ve ar
tık Allah'a, âlemi İslâm ve insaniyete karşı is
timdat kollarını açmış olan bir kimseye karşı; 
bugün siz kemali adil ve refetin nişanesi olan 
rahîm, şefik, yaraya merhem sancı, harabeleri 
tamir edici kollarla, en evvej böyle bir taha-
lükle ve böyle bir va'dile koşacağınız yerde... 
Aman sakın her küçük suitefehhümü bile davet 
edebilecek, belki yâr ve ağyar nazarında suite-
fehhüm ve dedikoduları mucibolacak yanlış 
yollara adım atılmasın, diyen arkadaşlardan 
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bir kısımları hüsnüniyet taşıyorlar. Ben de âci
zane onlar meyanında bulunuyorum. Kemali 
hüsnüniyetle kanunun ve bunun mütemmimi ve 
muaddili olan ve onu nakzile yerine İstiklâl 
mahkemesini koyan bu projenin katiyen aley
hinde bulunuyorum. (Bravo, sadaları) Arz 
ettim ki efendiler, o kısım mahakimi fev
kalâdenin temini icabeden haller - memle
kette - sayılacak derecededir. Devede kulak 
tâbiri azdır. Bu tâbir bunun azlığını ifadeye 
kâfi gelmez. Denizde katre nispetinde azdır. 
Ve bunu şu kürsüden âlemi islâmiyet ve insani
yete ilân ediyorum. (Bravo, sadaları) Efendi
ler, rica ederim, (Gürültüler ve devam, sada
ları) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Hamdolsun azdır. 

ALÎ SÜRURÎ Bf. (Karahisarı Şarki) — 
Yanlıştır. 

VELÎ B. (Devamla) — Ali Süruri Efendi 
kardeşime hitaben şu mâruzâtı tekrar etmekte 
bir lüzumu kavi ve âcil olduğunu hissediyorum. 
Sözümün mebdeinde şu suretle kanunu müda
faa edenlerin ruhu. bütün bir samimiyet ve bü
tün bir teessür ile doludur. Ve o teessür He
yeti îçtimaiyemizin, Heyeti Milliye ve diniyemi-
zin salâbetini, tesanüdünü âlemi islâmiyet ve 
insaniyet nazarında göstermek arzusuna müs
tenittir. O hararetle kendilerinin ve arkadaşla
rının sinesinin yandığını tekrar etti ve söyledi. 
Yine tekrar ediyorum, bu yoldaki ısrarlarını 
derin mütalâalarından, vukuflarından intizar 
ve daima derin düşünmelerini, bu yolda düşün
melerini rica ederim. 

Binaenaleyh, efendiler memleketimiz istir
dat ve istihlâs edilmiş olmakla bugün mübahi-
yiz. Efendiler, bu teklif, bugün ayaklarınızın 
tozuna bile mütahassir olan o kütleye karşı 
âlemi insaniyet ve âlemi islâmiyet ve medeniyet 
nazarında büyük bir uçurum açmak demektir. 
(Soldan, katiyen, sadaları), (Sağdan, alkışlar) 
Efendiler, içtihadatı zâtiye her ne suretle olur
sa olsun mahfuz olabilir. Bunda herkesin ve her 
ferdin bir hakkı mutlakı vardır. Fakat ; Mecli
sin önünden, Meclisin içinden, millet kürsüsü
nün önünden ve millet binasının içinden istih
lâs edilen memleketler ahalisinin böyle fev
kalâde mahkemelerle teorimin! iktiza edecek bir 
şey yoktur. Ahaliden bir kısmının kalabalıklar 
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I halinde... (Gürültüler, devam, sadaları) Düş

manla teşriki mesai etmiş ve Hükümeti Milli-
yeye karşı koymuş kimseler yofetnr. Hiç olmaz
sa böyle kütleler olmadığı halde, büyük kütle
ler halinde Hükümeti Milliyeden müteneffir, 
düşmanla müştereken icrayı habaset etmiş kim
seler olduğunda ısrar etmek vatana hizmet de
ğildir. (Şiddetli alkışlar) Binaenaleyh; bu mü
him zamanlarda Büyük Millet Meclisinin büyük * 
işlerine ve büyük namına münasip, lâyılk ihti
yatlar ve teenniler göstermenizi ben değil, âle
mi İslâmiyet ve insaniyet teklif ediyor. (Sol
dan; hayır, sadaları) (Sağdan; alkışlar) 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Hilafını 
iddia eden kürsüden söylesin. 

VELl B. (Devamla) — işte efendiler, sırf 
âcizane, kasırane... (Estağfurullah, sesleri) 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Fâzılâne 
dâhiyane, efendim. 

VELt B. (Devamla) — Arkadaşların eltafı 
her zaman makbuldür, işte bu maksatladır ki, 
şu isitisnaiyet mahiyetini haiz bir hizmeti - ne 
diyeyim - siyasiye olmak üzere Meclisi Âlinize 
teklif ediyorum. Bırakınız mıahakimi fevkalâ
denin tesirati dâhiliyesini; bırakınız mahakimi 
fevkalâde usulünü ihdas etmek zaruretlerinin 
haricinde o usulü idamenin ve o usulü, arz 
ettiğim gibi, düşmandan kurtulmuş olmakla 
meserretinde henüz tamamiyet ruhunu benim
sememiş olan bir kimseye böyle yolsuzluğunun 
cezasını vermesini bırakınız istiklâl mahkeme
leri denilen; sırasında, muhitinde pek mübec-
cel, fakat, zaruret haricine çıktıkları zaman ve
yahut zaruret dâhilinde olmıyan hukukları, o 
aradaki bütün Kuvayı Hükümeti, bütün halkı 
varlıklariyle maneviyatları altında bulunduran 
kütlelerin.. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Namussuz
lara karşı. 

VELÎ B. (Devamla) — Hamdi Bey sizinle 
de konuşuruz, efendim. 

istiklâl mahkemelerinin hideınati mübecele-
sini sırasında ihtiyaç anında bu Meclis takdir 
etti ve onu o zaman gönderdi. Şüphe yok. Fa
kat o zaman memlekette fevkalâdelikler ve 
Hükümeti Millİyenin varlığına karşı müsellâh 
taarruzlar; tahacümler vardı. Ve eğer efendi
ler, bunu da el'an söylüyorsanız ben artık bir 

I şey bilmiyorum. (Yok, sadaları) 
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EMÎR Pş. (Sivas) — İstiklâl mahkemelerine 

katiyen ihtiyaç kalmamıştır. 
VELİ B. (Devamla) — Mâruzâtımı şurada 

kesiyorum. Benden evvel söz söyliyen arkadaş
larımdan birtakımlarının istinadettikleri esa-
satı ilmiye var. Ben o esasatı ilmiyeden birta
kımlarının mevcudolduğuna kaaniim. Ve se
net göstermek şartiyle bu hususta münakaşatı 
hususiyeyi her Manian kabuJ ederim. Bu ma-
hakimatı istknaıiyeyi îzaım 'meselesi ihaMandaki 
hulâsai mâruzâtım ezher cihet Meclisi Âliniz
den gayrimuntazar ve netayici idariye itiba
riyle de merduddur (Bravo sadaları) ve müza
kere kâfi sesleri) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, müsaade buyurun bir vak'a anlatayım. 

BEİS — Efendim, biz lehte ve aleyhte ola
rak söz istiyenleri tefrik ettik. 

REFİK B. (Konya) — Efendiler, şimdi yok 
yüksek ve yok beliğ ifadeleriyle noktai naza
rını izaha çalışan Veli Bey arkadaşımız (İzah 
eden sesleri) kelime üzerinde oynamıyalım rica 
ederim. Söze başlarken buyurdular ki; çok ha
raretle mevzuu münakaşa olan bu meseleyi, 
kendi düşünceleri dairesinde Heyeti Celilelerine 
ifade için; her halde belagata ve çok yüksek 
ifadeye ve talâkata malik olmaklığım icabetler. 

Bendeniz de ilmine, fazlına daima hürmet 
ettiğim Veli Bey arkadaşımızın izahatından 
sonra hakikaten kendi kanaatimi izah için cid
den müşkül bir vaziyette bulunuyorum. Fakat 
efendiler cidden her suretle şayanı takdir bir 
surette, münakaşa edilen şu mühim mesele etra
fında, noktai nazarlarını izah buyuran arkadaş
larımız bu meselenin leh ve aleyhinde söyler
ken çok kıymetli izahatta bulundnular. Bende
niz de İstiklâl mahkemelerinin, nazariyatı hu
kukiye itibariyle, lâzım veya gayrilâzım oldu
ğunu artık tekrar etmiyeceğim. Yalnız İstiklâl 
mahkemelerinde bir müddet çalışan arkadaşla-
rınızdanım. İstiklâl mahkemelerinin halkın 
ruhu üzerinde bıraktığı tesiri arz edeseğim: 

Efendiler, nazariyat daima tatlı ve çok geniş 
ve çok esaslı düşüncelere istinadeder, o nis
pette de caziptir. Rica ederim, halk işlerini 
bu muazzam dâvaya başladığımız günden iti
baren çok ehemmiyetli bir surette tetkik bu
yuran Heyeti Celilenizden yine halkın ihtiya
cına ve halkın menfaatlerine aidolan şu mese
leyi de etrafiyie düşünmesini tekrar rica ede-
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rim. Efendiler bâzı arkadaşlarımızın iddia -etti
ği gibi, İstiklâl mahkemeleri halkı ne tethiş et
miştir, ne de ürkütmüştür. İstiklâl mahkemeleri 
geliyor diye onları dehşetler içinde bırakma
mıştır. İstiklâl mahkemeleri, gerçi hakikaten va
zifesinde tedhiş kuvveti ifa etmiştir. Fakat kim
lere karşı? Canilere, kaatillere, hainere, hırsız
lara karşı efendiler! 

İstiklâl mahkemesinde hiçbir iş yoktur ki 
senelerden beri birçok teşkilât, birçok ıslahat 
birçok faaliyetle işliyen adliye m akmalarımız
dan daha evvel intacedilmiş olmasın. Dilim var
mıyor. Çok elimdir. Fakat ne yapalım ki halkın 
hissiyatına tercüman olmak da lâzımdır. Her han
gi bir iş için halk, İstiklâl mahkemesi karşısına 
gelmişse hepinizin arzu etmiş olduğu hakikati, 
adaleti görmüş, oradan hissesini almış, milletin 
mahkemeleri karşısında minnet ve şükran his
siyle ayrılmıştır. Bendeniz sözüme başlarken, 
nazariyattan bahsetmiyeceğim demiştim. Esasen, 
tab'an nazariyateı da değilim. Çünkü nazariya
tın hakikat üzerinde bir faide temin etmediğine 
kaail olanlardan bir ferdim. Çok şey söylenir vo 
sözler çok yaldızlı ve tumturkalı kelimelerle de 
ifade edilir. Fakat efendiler rica ederim, o söy
lenilen sözler halkın ihtiyacı hakikisiyle ne de
receye kaabili tevfiktir. Buyuruluyor ki; Büyük 

Millet Meclisinin kürsüsünden Büyük Millet 
Meclisinin, büyük milletimizin adaletine tercü
man olan şu içtimagâhmdan halka karşı büyüklüğü 
ile mütensaip icraat gösterelim. İşte asıl nokta 
burasıdır. Ben de bu arkadaşımla beraberim. 
Efendiler, betbaht yurtlarımız zaıim, yangıncı, 
hain ve alçak Yunanlılar, tarafından zaman za
man yer yer işgal edildiği sıralarda esaretin fe
lâketin en korkunç, en acı sadematiyle inliyen 
dindaşlarımız, bir de yanıbaşmda hemfikir bil
diği dindaş, vatandaşlar tarafından - maalesef 
inkâr edemiyeceğiz - duçarı taarruz olmuştur. 
efendiler, bu adamlar da mazharı adalet olsun, 
artık bu milletin arasında diğerlerinin yeri 
olmasın. (Soldan alkışlar) (Gürültüler) Efendi
ler istirham ederim itidalimizi muhafaza ede
lim. Çok mühim bir dakikada bulunuyoruz. 
Halkm çok muhtacolduğu adaleti rica ederim, 
düşünelim ve tatbik edelim. Efendiler Afyon Ka
ra hisar'ından geçiyordum. Afyon Karahisar'ı Me
busu arkadaşlarımız zannederim bunu teslimde 
bir an tereddüdetmezler. Efendiler B'elediye Re
isinin yanma gittik. Oraya hal ve şanından zu-
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lüm görmüş, felâket geçirmiş ve kalbi çok yaralı, 
vicdanı titriyerek söz söyliyen bir adam geldi. 
Belediye Reisine hitaben dediki; (Efendi ben ha
in düşman memleketi istilâ ettiği zaman kaçmış
tım; ailem burada kalmıştı. Eşyam mağazam, dük
kânım, her şeyim burada idi. Ben ayrıldıktan 
sonra isimlerini söylemeye bile haya ettiğim din
daşlarımızdan birkaç tanesi bugün el'an sokak
larda bu memleketin namus Ve halâsi için kan 
döken adamlar arasında geziyorlar, onlar hain 
Kiryako, Bedrus ile, Yunanın cellâtlariyle bera
ber gelmişler. Harimi ismetime tecavüz etmişler, 
kapımı kırmışlar, haneme tecavüz etmişler, evimi 
çırçıplak yapmışlar, her şeyimi götürmüşler. Ri
ca ederim Reis Beyefendi; 'ben bu memleketin 
oldukça sahibi servet bir adamıydım, öenatoı Hak-
<km inayetine, ordunun kahramanlığına yüzlerce 
lıamdüsenalar olsun, ben onları yine kazanırım, 
fakat bu tecavüz esnasında aileme hakaret edil
miştir. işte ben bunu affetmiyorum, işte bu hain
ler kendi içimizde bir iş yapmışlar gibi suratıma 
müstehzi bir tavırla bakarak, geziyor. Eğer Hü
kümet teessüs etmiş ise - ki o zaman askerî, mül
ki memurin, polisi, jandarması, hepsi oraya gel
miş ve Hükümeti mülkiye işe başlamıştır - eğer 
Hükümet varsa, bu kaatiller, bu caniler, bu din
sizler bizim aramızda gezmesinler!) Bu sözü söy
lerken efendiler ağlıyordu. Size soruyorum, han
ginizin vicdanı, hanginizin kanaati bu kaatilleri 
aranızda görmeye razı olur? işte arkadaşlar, işte 
efendiler, adalet bunlar hakkında gösterilecek
tir. Şimdi bunu ne suretle tatbik edelim? Hükü
metin de noktai nazarı, encümenin de noktai na
zarı bir, hepsi de halkı lâyık olduğu adaletten 
miistefidedelim diyorlar. Fakat efendiler; yine 
burada ihtiyaç üzerinde, yine hakikatlar üzerin
de bir an için benimle beraber düşünmenizi rica 
ederim. Soruyorum burada deniliyor ki; «îgbu 
mahkemelerin ifayı vazife ettikleri mahallin za
bıtası muhafızları hususatı ihzariye ve sairede 
mahkemenin tahtı emrinde olup ihmal ve tekâ-
sülleri halinde mahkemece derhal tecziye edilir» 
Ne güzel nazariye! Ne güzel kanun! işte biz bu 
kanunu kabul ettik mi artık zabıta kemali faali
yetle ışliyecek ve bizim arzu ettiğimiz şeyler ya
pılmış olacaktır, binaenaleyh bizim arzumuz da 
yerine gelecek. Efendiler bu güzeldir, nazariyat 
da gayet güzeldir. Soruyorum bilhassa adliyeci, 
idareci arkadaşlarıma; Hükümetin teklif ettiği 
hâkim ve müddeiiumumiye - dört ay da müddet 
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tâyin ediliyor - çok mühim vaziyetler karşısında 
'kalacak ve çırpmaeak. Efendiler bu mesele çok mü
himdir, çok naziktir. Şu kanunla siz alâkadar
sınız. Mahkeme zabıtaya, şunu tahtı tevkife alı
nız ve şunun hakkında takibat yapınız diyecek. 
Efendiler o polis binlerce iş altındadır ve öteden 
beri zabıtada maalesef garip bir zihniyet de hâsıl 
olmuştur: Mademki adliyeden gelmiştir. Ehem
miyeti yoktur. Daha mühim işler vardır. Onları 
takibedeyim diyecek. Halk mahkemeden mahke
meye, kapıdan kapıya, jandarmadan, polise, mah
kemeden mutasarrıfa gidecek. Fakat neticede ne 
eline bir şey geçecek, ne de ümidettiği bir şey 
olacak, ne de sizin ona temin etmek istediğiniz 
adaletten müstefidolacak. Binaenaleyh efendiler 
hu kadar izahatta bulunduktan sonra hepiniz de 
ihtiyaç üzerine hakikati gören düşünen muhte
rem arkadaşlarsınız, artık ne arzu ederseniz öyle 
yapınız. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında iki takrir var ve mesele hakkında da üç 
takrir var. (Gürültüler) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Hakkında söz söyliyeceğim. Sıra 'benimdir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Bey üçüncü 
olarak söz aldığımı pekâlâ biliyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Muhterem arkadaşlar; bendeniz istiklâl mn-
hakimi hakkında ve Hükümetin teklifi lehinde ve 
aleyhinde idarei kelâm etmeden evvel, mema-
li'ki müstahlasanm vaziyetinden, vaziyeti hak-
kikiyesinden ve ihtiyacından bahsedeceğim 
ve bunlardan biraz encümende bahsettim. 
Lâyihai kanuniyede imzanı lehinde olmak 
üzere gözüküyor. Fakat istisnası taraftarı 
değilim. Yani şu istiklâl mahkemelerine zey]ola
cak şeye taraftar değilim. Veli Beyin tekrar ettik
leri gibi ben de tekrar sövüyorum. Elhamdülillah 
hainler çok değildir ve bu bizim ırkımızın necib 
milletimizin yüksek bir seviyede olduğunu pekâlâ 
bildirir. Afyon'da kasten Yunanlılara muavenet 
etmek maksadiyle hiyanet eden dört kişiyi geçmi
yor. Fakat tevkif edilenler iki yüz kişiyi geçmiş
tir. işte ben istiklâl mahkemesini bunun için is
tiyorum. Zabıta önüne gelen herkesi içeri tıkıyor. 
Ben gidiyorum filânın kulağına bir şey fısıldıyo
rum. Onu ol ip hapse koyuyorlar, öbürüsü geli
yor, kapıyı açıyor dışarı çıkarıyor, yirmi tanesi 
çıkıyor, işte vaziyet budur. 
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OSMAN B. (Lâzistan) — O halde, ortada 

Hükümetin müddeiiumumisi yok. 
REFİK B. (Konya) — Çok teşekkür ederini; 

ben bunu bilhassa kaydettim. Tesirden Cızâde hâ
kimler lâzımdır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Rica ederim dinleyiniz. İhtiyacı tamamiyle kav
radıktan sonra karar veriniz. Memaliki müstahlâ-
sanm vaziyeti hakikiyesini kavramadan iş yapa
cak olursak, iyilik yapalım derken fenalık yap
mış oluruz. Bugün - maalesef - haini vatan deni
len ve bu sıfatı iktisabedenler üç kısma ayrılır. 
Bunların bir kışını hakikaten Yunanla teşriki 
mesai etmiş, millete ihanet etmiş, hemşerilerine 
fenalık yapmış, dinine fenalık yapmış, bizim içi
mizde yaşıyamıyacak olan insanlardır ve bunlar 
ordumuz girdikten sonra halkın ayakları altında 
gebereceğini bildiği için, doğrudan doğruya ge
lip hapsaneye girmişlerdir. Bu kabîl olanlar za
ten damgalarını almışlardır ve halkın içerisinde 
yaşıyamıyacaklarmı anlamışlardır. Halk bunla
rın tecziyesini bir an evvel istiyor ve içlerinde 
görmek istemiyorlar. Bir kısmı ise zafiyeti kalb 
ile, düşmanın süngüsiyle, topu ile, tüfeği ile teh
didini ikaa muktedir olduğu bir zamanda, ne 
yapsın zavallı, korkusundan çünkü efendiler siz 
herkesten aynı metaneti, aynı şecaati istiyemez-
siniz, ne yapayım iyidir demiş, düşmanın lehin
de istiyerek, istemiyerek bir şey yapmış. Müftü 
Efendiyi misal gösteriyorum. Zavallı üç defa Yu
nanlıların tekliflerini kabul etmemiş, dördüncü
sünde muztar kalmış, kabul etmiş. Böyle adam
lar vardır. Yunan ordusuna düa edeceksin de
mişler, benim dinime halel gelir demiş ve Padi
şah namına düa etmiş. Bunlar da mevkuftur 
efendiler. Böyleleri de vardır. Zafiyetle düşman
la teşriki mesai etmiş gibi görülenler de vardır. 
Bir kısmı da vardır ki, menfaati için, ticareti 
iein onlara piyaz yapmış. Onlarla hoş geçinmiş, 
. . . ^ 

ticaretini yapmıştır. 
Eğer hoş geçinip ve menfaatini temin etme

miş olsa idi, dükkânını kapayıp evinde oturması 
ve aç kalması ieabederdi. Ticaret yapmış, beş on 
kuruş para kazanmış. Efendiler bunları da hiya-
net maksadiyle yapmamıştır. Açlıktan kurtul
mak, Ölmemek için hoş geçinmişlerdir. Efendiler; 
aynı zamanda memleketten çıkanlar hiç şüphe
siz; memleketi seven ve düşmanın mahvını isti-
yen, öteden beri mücahedei milliyeye iştirak et
miş vatanperverlerdir. Fakat içeride kalanlar da 
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emin olunuz, onlar kadar vatanperverdirler. On
lar da o kadar hizmet yapmıştır. Onlar da hain 
değildirler. Eğer onların hepsinin çıkması lâzım -
gelse idi, Anadolu'yu baştanaşağı toprak bulacak
tınız. Onlar oturmuşlardır ve memleketlerini mu
hafaza etmişlerdir. Hattâ onlar icabında Yunan
lıların tecavüzüne karşı satırla bile mukabele et
mişlerdir. Efendiler Anadolu'nun tarihinde böy
le şehametler mevcuttur. Rica ederim; çîkmıyan
ları hiyanetle tavsif etmiyelim. Bu öyle tehlikeli 
bir oyundur ki, bugün bunu körükliyecek olur
sak... (öyle bir şey yoktur sadaları) Müsaade bu
yurunuz rica ederim, arkadaşlardan bu kanaatte 
olanlar var da onun için söylüyorum, zannedil
mesin. Maalesef bu kanaatte olanlar vardır, ve 
bu kanaat üzerine söylüyorum. Meşhudatımı söy
lüyorum. Millet kürsüsünden itiraz etmeyiniz. 
Yani biz çıktık, siz çıkmadınız, memlekete ihanet 
ettiniz demek doğru bir zihniyet değildir, (öyle 
diyen yok, hayır sadaları) Biz onlarla yaşıyaca-
ğız onlarla bu memleketin imarına, terakkisine 
çalışacağız. Çıkanlar kaç kişidir? Çıkmıyanlar 
kaç kişidir? Çıkanlar yüzde 10 değil efendiler, 
yüzde 1 bile olamazlar. • 

ABDULLAH AZMİ Ef. — Rica ederim me
sele, çıkanlar girenler meselesi değildir. Cürüm 
ika edenlere ait bir meseledir. Zapta geçiyor rica 
ederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bu gibi 
zihniyetler vardır. Bu gibi zihniyetlere hitaben 
söylüyorum. 

ABDULLAH AZM.t Ef. — Girenler, çıkan
lar. meselesi değildir, rica ederim, bunlar zapta 
geçmesin. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) *- Bina
enaleyh, vaziyeti hakikiye budur. İhtiyaç, budur. 
Halk İstiklâl mahkemelerini istiyor ve bize bu
nu söylediler. Şunun ve bunun tahakkümü al
tında aylarca inlemekten kurtulmak: için is
tiyor. Bugün poliste öyle bir zihniyet vardır 
ki ; memleket dâhilinde kalanların hepsi ha
indir, canidir zannediyor. Bu vaziyette tahki
kat yapıyor, halka müşkülât çıkarıyor ve on
ları tehdidediyor. Memleket dâhilinde olanla
ra müşkülât gösteriyor. Efendiler doğru mu
dur? Halk istiyor ki iyi ve kötü üzerinden bir 
silindir geçsin, iyiler meydana çıksın ve kötü
ler cezalansın. Halk bunun için ve bu tazyik
ten kurtulmak için İstiklâl mahkemelerini isti-

A ''* 
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yor. Fakat eğer İstiklâl mahkemeleri gidip 
halka zulüm yapacaksa ve anlaşılmaz bir zihni
yetle, onlar üzerinde tehdidat yapacaksa, 
muhterem arkadaşlarınım söylediği gibi, ağ-
lıyarak, tehlillerle, sabahlara kadar niyaz ile 
ordumuza 'kavuşmak istiyen bu millet üzerin
de böyle tazyik ve tedhiş yapmak muvafık de
ğildir. Tamız biz İstiklâl mahkemelerini gön
derirken; vaziyeti gören ve bilen ve ihtiyacı 
takdir eden arkadaşlardan göndermek gibi 
bir isabet yapacak olursak, hiç şüphesiz mem
leketimize hizmet etmiş oluruz. Fakat aksi tak
dirde felâkettir. Aksisi tamiri gayrikabil za
rarlar, \ vaziyetler ihdas edecektir. Yani bunu 
da bilelim. Bu Meclisi Âlinin takdirine mevdu 
bir meseledir, ©en ihtiyaç ve vaziyeti hakiki-
yeyi söylüyorum. Sonra efendiler; bir şey da
ha arz edeceğim. Bugün en evvel Hükümeti te
sis eden Afyon livasıdır. Orası en evvel istir-
dadedilen livamızdır. Hâlâ orada bidayet mah
kemesi yoktur. Ordunun Hukuk Müşaviri bana 
«Rica ederim, gidiyorsunuz. Söyleyiniz bura
ya bir bidayet mahkemesi göndersinler.» dedi. 
Adliye Vekili Beye söyledim. Kendileri daha 
evvel inti'habetmişler, Afyon'a gidecektir. Dü
şününüz ki memaliki müstahlasanm diğer ak
samında altı aya, bir seneye kadar ben öyle 
zannediyorum, M memur olacak, adliyeciiik 
yapacak hükkâmm bulunamaması yüzünden 
teşkilâtı yapılamıyacatotır. Oraya imtisaleıı de 
bunu tehir etmek, geriye bırakmak doğru de
ğildir. Binaenaleyh bu itibarla da oralarda ga
yet seri bir silindir, birkaç koldan bir silindir 
geçirmek lâzımdır. İstiklâl mahkemelerine di
ğer bir noktai nazardan da lüzum görüyorum. 
O da; kendi livamı arz ediyorum. 

Efendiler; Diyanet yapanlar yalnız kendi 
milletimiz değildir. Milletin içinde bulunan Hı
ristiyanlar, Ermeniler, Rumlar o kadar hiyanet 
yapmışlardır ki, Yunanlılardan çok fazladır. 
Bunların bir kısmı kaçmıştır ve lâyık oldukla
rı cezaya belki şimdiye kadar uğramışlardır. 
Fakat gitmiyen gidemiyen, Yunan esirleriyle 
beraber tutulup gelenler vardır. Bunlarda mı 
cezasız kalacaktır? 

VEHBİ Ef. (Konya) — Cezasız kalsın di
yen yoktur^ cezasız kalsın demiyoruz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Sonra 
efendiler, Ermeniler vaktiyle tehcir edilmişti. 
Bir tedbiri ihtiyati olmak üzere bunlar teb'id 
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edilmişti. Ve bu teb'id edildiği zannedilen Er
meniler teb'id edilmemiş yerlerinde kalmıştır, 
memlekette muhafaza edilmiştir. Burası çok 
mühimdir. Ben kanaatimi söylüyorum. Hilâfın
da kanaat getirenler, hilâfında, lehinde kanaat 
getirenler lehinde. Kimsenin kanaatine tesir 
yapmak için değil. Teb'idine karar verilenler 
ve teb'id edildiği zannedilenler polisçe himaye 
edilmiş ve memlekette haraca bağlanmış, kal
mışlar. Memleketin işgal gününden itibaren 
Yunan ordusundan evvel Ermeniler tarafından 
memleket tahrip ve yağma edilmiştir. Şimdi bu 
fenalığı yapanlar bu memlekette yaşıyorlar. 
Yine memlekette icrayı faaliyet ediyorlar. (Kah
rolsunlar, sesleri) 

Mevcut kavanin bunları tecziyeye kâfi mi
dir? Kâfidir. Halk temenni ediyor k i ; bir an 
evvel bunlar içlerinden atılsın ve tecziye edil
sin. Benim emniyetimi haiz değildir diyor. Bu 
polis ki bu memlekette yaşıyor, buna emniyetim 
yoktur. Bana fenalık yapmıştır, bu ne duru
yor? Diyor. İstiklâl mahkemesinin lüzumuna 
bu itibarla da kail olanlardanım. Efendiler; bu
gün memalki müstahlasada Hükümet yoktur. 
Uşak'ta henüz Hükümet yoktur ve orasını bir 
askerî kaymakam idare ediyor ve tek başına 
ifayı vazife eyliyor. 

REİS —• Müzakerenin kifayetine dair üç 
takrir var. 

DURAK B. (Erzurum) — Kifayetin aley
hinde söyliyeeeğim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Biz 
dairei intihabiyemizden yeni geldük. Bizim ma
lûmatımızı meşhudatımızı bu Heyeti Celile din-
lemiyeeek mi? Rica ederim müzakere kâfi ne 
demek? Halk orada cayır cayır yanıyor, biz
den adalet bekliyor. 

REİS — Efendim birçok söz almış zevat 
vardır. Böyle müzakere on gün devam eder. 
(Etsin yarma kalsın, sadaları) 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler,, burası 
bir kanaat kürsüsüdür. Herkes kanaatini bu
rada serbest ifade edebilir. Hiç kimsenin kana
atine tecavüz edemez. Ben bütün arkadaşları
mın bu kürsüde söylediklerini hürmetle karşı
larım. Yalnız çok rica ederim, asabiyetle karşı-
lamıyalım. Lehinde bulunan, arkadaşları aley
hinde bulunanlar heyecanla karşılıyorlar. Aley
hinde bulunan arkadaşları da lehinde bulunan
lar heyecanla karşılıyorlar. Herkes gelir, bu 
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kürsüde fikrini söyler, kanaatini söyler ve ef
kârı umumiyeyi tenvir ederse eder; edemezse 
kürsüden aşağı iner. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Bu şiddeti 
ruhtur. 

DURAK B. (Devamla) — O şiddeti ruh ben
de de. var. (Gürültüler) Efendiler, bendeniz de 
bu encümende bulunuyordum. Encümen namı
na söz söylemek salâhiyetinde değilim. Fakat 
kendi kanaatimi söylüyorum. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Şiddeti ruh yalnız 
Mustafa Beyde mi var? Her halde ondan daha 
çok fazlası başkasında da vardır. Onu iyi bilsin. 

DURAK B. (Devamla) — Efendiler, bizim 
buraya geldiğimiz günleri hatırımıza getirelim. 
Üç seneden beri geçirdiğimiz dehşetli, buhranlı 
günleri hatıra getirelim. O günlerde memleket
te mevcut o fevkalâdeliğe, fevkalâde mahkeme
ler, fevkalâde şeyler lâzımdı, efendiler. O gün
lerde memleketimizin her tarafında ihtilâller, 
iğtişaşlar ve birtakım hatır ve hayale gelmiyen 
şeyler cereyan ediyordu. İstanbul Hükümeti, o 
hainler biliyorsunuz bizi ne ile itham ediyor
lardı. O günlerde efendiler, bizim katî tedbir
lere, katî çarelere ihtiyacımız vardı. Ve o gün 
için fevkalâde mahkemeler teşkiline bütün he
yetimiz hahişger* idik ve onu kemali samimi
yetle yapıyorduk. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu
gün daha fazla var. 

DURAK B. (Devamla) — Çok rica ederim 
müsaade buyurun. Efendiler! Elhamdülillah 
biz o günleri geçirdik, bugün âmâli mil üyemize 
muvaffak oluyoruz ve olmaktayız, ve hattâ ol
duk, diyorum. 

ÎSMAÎL SUBHt B. (Burdur) — Sulhu im
zaladınız mı? / 

DURAK B. (Devamla) — Süngü imzalıyor, 
efendiler, bizim arkadaşlarımızın bundan bir 
buçuk sene evvel kanaati yok iken, yine dedim, 
süngü imzalıyacaktır. Unutmayınız rica ederim, 
ve beni söyletmeyiniz. (Brova, sadaları) Efen
diler; süngü imzalıyor. Bizim âmâli milliye-
mizi süngü verecektir ve vermiştir de, bundan 
eminiz. Hiç şüphemiz yoktur. Efendiler biz o 
günlerde İstiklâl mahkemelerini teşkil etmiştik 
ki, memleketimizin içinde düşman lehine bizim 
aleyhimize birçok propagandalar, birçok teşki
lât yapanlar vardı. Bizim güya onların gözün-
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de gayrimeşru olduğumuza dair yapılan birçok 
şeylere sed çekelim ve bunları yıkalım ve bu gün
leri getirelim diye o şiddet istimal edildi. El
hamdülillah bunların hepsini yıktık ve bugünler 
gelmiştir. İstiklâl mahkemelerine bendeniz hür
met ederim, İstiklâl mahkemeleri hakikaten 
memlekette müfid işleri intacetmiştir. Bunlara 
hepimiz hürmet ediyoruz ve bunları bendeniz 
tarihe karıştırmak istiyorum, bugün üç sene
den beri bize hasret olan, demin burada bir ar
kadaşımızın söylediği gibi, ayaklarımızın tozu
nu kemali hürmetle bekliyen yerler ahalisine İs
tiklâl mahkemelerini bugün rica ederim, hangi 
hisle gönderiyorsunuz? (Bravo sadaları,- alkış
lar) Efendiler acaba gönderdiğiniz yerde sizin 
arzu etmediğiniz adamlardan kaç kişi mevcut
tur? İşte efendiler; daireı intinahiyesine git
miş ve avdet etmiş olan Şükrü Bey arkadaşımız 
şimdi burada söylediler ki : Afyon Karahisar'm-
da ancak dört kişi vardır. Dört kişi için mi bun
ları yapıyorsunuz? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Yüz 
elli kişi mevkuf bulunmaktadır. Yalnız... 

DURAK B. (Devamla) — Efendiler orada 
bulunan hainleri ordu tepelemiştir, ve düşman
la beraber kaçmışlardır. Sizin hatır ve hayali
nize gelen adamlar pek azdır. Bunlar pek müs-
tesnaiyattandır. Çünkü efendiler; biz de bu 
muhacerete mâruz kalmış kimseleriz ve memle
ketimiz senelerce düşman elinde kalmış ve git
miş görmüşüz ve bunun acısını takdir etmişiz
dir. Ve takdir ederiz. Efendiler memleketleri 
düşman istilâsı altında kalan halkın başından çe
şit çeşit ve hatır ve hayale gelmiyen birçok şey
ler geçer. Bunların aralarında birçok dediko
dular olur. Kimisi ekmeğini çıkarmak, kimisi 
arazisini fazla ekmek için, kimisi menfaati uğ
randa, elhasıl her birisi bir menfaat uğrunda 
yaşamak için yaparlar. Hainleri istisna ediyo
rum. Yani bütün bütün hainler için söz söy
lemiyorum. Bu gürültüleri kısa bir zamanda hal 
ve fasletmek gerçi Hükümetin vazaifi asliyesin-
dendir, fakat oraya tedhişle gidilmez. İstiklâl 
mahkemeleri memleketi tedhiş ediyor. 

R E F İ K B. (Konya) — Hayır öyle değil. 
DURAK B. (Devamla) — Demin zatıâliniz 

söylediniz. 
REFİK B. (Devamla) — Hainleri, hırzız-

ları tedhiş ediyor dedim. 
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DURAK B. (Devamla) — Şimdi istiklâl mah

kemeleri göndereceğiz. Fakat... 
OSMAN B. (Lâzistan) — Zaten öteki züm

reyi kimse tedhiş edemez. Namuslu kimseler te-
dethhüş etmezler. 

DURAK B. (Devamla) — Şimdi istiklâl mah
kemeleri, kazaların adedini iyi bilmiyorsam da 
zannediyorum ki, yüz kaza kadar bulunuyor. 
Bu yüz kasaya kaç İstiklâl mahkemesi göndere
ceksiniz? Ve onlar her kazada kaç gün kaiacak-

. tır. Eğer istiklâl mahkemeleri oraya gidip de 
iki sözle hüküm verecekse bu adalet olmaz efen
diler. Refik Bey biraderimiz buırada Afyon Ka-
rahisar'ında bir vakadan bahsediyorlar. Dediler 
ki; Belediye dairesinde oturuyordum. Birisi gel
di şöyle dedi, böyle dedi. Doğrudur, Şüphe 
yoktur ki olmuştur. Ve söylemiştir. 

RElS — Efendim, müzakerenin aleyhinde 
söyleyiniz. 

ALI SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — Re
is Bey Makamı Riyaseti Nizamnamei Dahilî ah
kâmını tatbika davet ediyorum. Kifayeti müza
kere aleyhinde söz söylemelidir. 

DURAK B. (Devamla) — Ademikifayesi hak
kında söz söyliyorum. Bunu tamamiyle anla
tacağım, ondan sonra rica ederim, böyle mü
him meselede Riyaset niçin böyle yapıyor? 

REÎS — Efendim, Nizamnamei Dahilî bu
nu icabediyor. 

DURAK B. — Pekâlâ. Nizamnamenin ha
ricinde bir şey yapıyorsam, tetkik buyurun. Ben 
diyorum ki, müsaade buyurun, söz söyliyeyim. 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun sözü
nü bitirsin, usulü müzakere hakkında söylüyor. 
(Gürültüler) 

•DURAK B, (Devamla) — Efendiler, rica 
ederim; bendeniz evvelce buraya çıktığım za
man rica ettim ki; sözümü kesmeyin, sonra 
söyliyecek arkadaşlar çıksın burada söylesin. 
Efendim; Refik Bey biraderimiz böyle bir vaka 
görmüş ve işitmiştir. Doğrudur; şüphe yoktur. 
Fakat efendiler; böyle bir vaka varmış. Rica 
ederim, bunların mânası nedir? Çok rica ede-
rim. Hükümetin teşekkülünün esbabı nedir? 
Ve bu Hükümetin mânası nedir? Demek' ki; 
Hükümet yoktur. (Alkışlar.) Bendeniz arkadaş
larda bir kanaat daha görüyorum. Bâzı arka
daşlar zannediyorlar ki, her şey istiklâl mah
kemesiyle olur. Her şey istiklâl mahkemesiyle 
olursa, demek ki, memleket baştan başa kan 
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içindedir, öyle ise her yeri yakalım, valileri kaldı
ralım, mutasarrıfları kaldıralım mahkemeleri kal
dıralım. her vilâyet ve livaya istiklâl mahkemesi 
gönderelim, memleket öyle-mi olsun? Süruri 
Efendi biraderimize rica ederim; siz encümende 
de böyle yaptınız. 

ALÎ SÜRURl Ef. (Karahisari Şarki) — 
Ben diyorum ki; müzakere kâfi değildir. Du
rak Beyi güzelce dinliydim. Benim talebim 
budur. Müzakere kâfi midir? Değil midir? En
cümende size ne yaptım? Söyleyin! 

DURAK B. (Devamla) — Çok telâş göste
riyorsunuz. Bunun esbabını ani uyamıyorum. 
Şükrü Bey biraderimiz polislerden şikâyet et
tiler. Şüphesiz haklan vardır. Fakat yine tek
rar ediyorum. Hükümetin orada mânası, nedir? 
Efendiler ya Hükümet vardır. Ya yoktur. Biz 
burada toplandık. Bir Hükümet teşkil ettik. Bu 
Hükümet ya vardır diyelim. Yahut yoktur diye
lim. Buradan dağılıp gidelim. Efendiler, çok rica 
ederim; Büyük Millet Meclisi bundan böyle 
memlekette münferiden hâkim mevkiinden çe
kilsin, elini kana bulaştırmasın. Bundan mü
nezzeh kalsın. Büyük Millet Meclisi, büyük ola
rak, büyük kontrolünü ifa etsin. Efendiler an
larım; Büyük Millet Meclisi üç dört arkadaşı
nı intihabetsin. Oralara göndersin. Oradaki, me
murları, Hükümeti işleftsin. Oradaki mutasarrıfı
nı da oranın maarifini de; nafıasını da, mahkeme
sini de mümkün mertebe işletsin. Efendiler 
memlekette hâkim olmadıkça adalet temin edi
lemez. (Bravo sesleri.) Memlekette ne vakit ka
nun hâkim olursa, o vakit adalet temin edi
lebilir. (Sürekli alkışlar.) Büyük Millet Meclisi 
yalnız şunu düşünsün, gayesi bu olsun, mem
lekette kanun hâkim olsun. (Gürültüler.) Bi
zim fevkalâde iş görecek zamanlarımız inşallah 
geçmiştir. (Meclisi tezyif ediyorsunuz sesleri.) 
Meclisi tezyif etmiyorum. Affedersiniz, Meclisi 
takdis ediyorum. 

Siz bunu anlıyamıyorsunuz. Büyük Millet 
Meclisi çok büyüktür. 

ALI SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — 
istiklâl mahkemeleri "kanunidir. 

DURAK B. (Devamla) — Onları da söyle
rim. Çok iş görmüştürler. Kendilerine teşekkür 
ederim. 

Fakat bundan sonra lüzumu yoktur. Anlamı 
yorum ne oluyorsunuz! Ali Süruri Efendi! Bun-
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da çok heyecan gösteriyorsunuz. Acaba ne var! 
(Gürültüler, devam sesleri). 

Arkadaşlar; dalıa söyliyecek çok sözler var. 
Fakat efendiler sia kâfi görüyorsunuz. Büyük 
Millet Meclisi her şeyden münezzeh olarak, yük
sek ve yüksek olarak kalsın. (Alkışlar). 

RE IS — Üç takrirle müzakerenin kifayetini 
teklif ediyorlar. 

. Birisi Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin'dir. 
Diğer bir takrir de yine maddelere geçilmek için 
müzakerenin kifayeti hakkındadır. Müzakerenin 
kifayetini reyi âlinize vez'edeceğim. Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın, müzakere kâfi 
görülmüştür. 

Birçok takrir vardır. Fakat vaktimiz çok gee 
kaldı. (Gürültüler, devam sesleri). 

Riyaseti Celileye 
Mahakimi mevcuda ile Hiyaneti vataniye Ka-

ııunıma tevfikan ve ıkaıvanini mevcudeye tatbi-
kan ve serian ifayı lâzımei adalet ettirilmesi 
hususunun Hükümete emir ve havalesini teklif 
eyleriz. 
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Mersin Erzurum İçel 
Salâhaddin Süleyman Necati Haydar Lûtfi 

Sivas Siverek LâzisUn 
Vâsıf Lûtfi Ziya Hurşid 
Gene Siird Muş 
Celâl Mustafa Sabri Abdülgani 

Muş 
Kasım 

(Gürültüler). 

REİS — Müsaade buyuran efendim, iki tak
rir daha var: 

Riyaseti Celileye 
Maddelere geçilmesi hususunun tâyini esami 

ile reye konmasını teklif ederiz. 
Kozan Burdur Trabzon 

Soysallı Mustafa îsmail Subhi Nebizade Haindi 
Karahisarı Şarki İstanbul îzmir 

Ali Süruri Okunamadı Yunus Nâdi 
Gazianteb Cebelibereket Sinob 
Kılıç Ali İhsan Abdullah 

Kozan Erzincan Mardin 
Doktor Fikret Tevfik İbrahim 

Ankara Şarki Karahisar Edirne 
Şemseddin Memduh Necdet Faik 
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Sinob 

Mehmed Şevket 
Riyaseti Celileye 

Mahallinde tetkikatta bulunmak üzere Mec
listen üç zatın mahalline izamını teklif eylerim. 
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Karesi 

Mehmed Vehbi 

OSMAN B. (Lazistan) — Bunun buraya ta
allûku yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bendeniz onu, mad
delere geçilmesi hakkında teklif ettim. 

REİS — Efendim, on beş imzalı tâyini esa
mi takriri var. Heyeti umumiyesinin kabulü ile 
tâyini esami ile reye vaz'ı tekîif ediliyor. (Yarı
na kalsın, sadaları) Efendim, tâyini esami ile 
reye vaz'ediyoruz. 

REFİK B. (Konya) — Ekseriyet yok, yarı
na kalsın. 

OSMAN B. (Lazistan) — Bu hiçbir mânayı 
tazammun etmiyor. (Şiddetli gürültüler) 

REİS — Efendim, tâyini esami ile heyeti 
umumiyesinin... 

OSMAN B. (Lazistan) — Parlâmento usu
lünü çok iyi biliyoruz, efendim. 

REİS — Efendim, tâyini esami teklifi, mad
delere geçilmesi hakkındadır. Kabul edenler be
yaz, etmiyenler kırmızı verecektir. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSVEKİLİ 
ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efendi
ler, ortada iki şekil vardır. Birisi Hükümetin; 
birisi encümenin tesbit ettiği şekildir. Bunlar 
reye ayrı ayrı konmalıdır. 

TAHSİN B. (Aydın) — Esasen kanunun 
şayanı müzakere olduğunu kabul ediyoruz ki, 
müzakere ediliyor. 

DURAK B. (Erzurum) — Hangi kanun! 
Şekil ikidir. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSVEKİLİ 
ŞER'ÎYE VEKtLl ABDULLAH AZMİ Ef. - Evet 
efendim, şekil ikidir. Birisi alelade mahkeme
dir. Yalnız nasıl ki, İstanbul'da birinci hâkim, 
ikinci hâkim, birinci ceza, ikinci ceza. olduğu 
gibi; iki -mahkeme teşkilini teklif ediyoruz ki, 
birisi sırf bu hususa bakacaktır, diğeri başka 
bir hususa bakacaktır. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — O şekli 
kabul ederiz? 

— 218 
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İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSVEKİLİ 

ŞER'İYE VEKİLİ ABDULLAH AZMİ Bf. (De
vamla) — Bu seyyar bir mahkeme şeklidir. Bu
nu ayırın. 

HAPIZ MEHMED B. (Trabzon) — Mevad-
dı kanuniye öyle değil, onun için kanun yap
maya lüzum yoktur. Onun için Adliye Dairesi 
bir kanun yapar. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — Efen
dim bu kanun ikinci şekle dair olan kanundur. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Bu ka
nuna lüzum yok. 
. ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — Lü
zum yok olmaz ki... Mahkeme teşkili için kanun 
yapılmaz 'mı? 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Yalnız 
bütçeye para konacak. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — Her 
ne ise, bizim teklifimiz başka mahiyettedir. En
cümenin teklifi başka mahiyettedir. 

HAPIZ MEHMED B. (Trabzon) — İkisini 
de reddediyoruz. (Gürültüler) 
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içtimai âti 

1. — Zaptı sabık hulâsası I 
2. — Evrakı varide | 
Hariçten celfoolıınacak zirai, sınai ve nakli 

ala t ve edevatın Gümrük Resminden affı hak
kında Gazianteb Mebusu Yasin Beyle rüfekası-
nm teklifi kanunisi 

Buhara Hükümetinin zafer tebriknamesi 
hakkında Hariciye Vekâleti tezkeresi 

Lozan Türk Kongresinin tebriknamesi hak
kında Hariciye Vekâleti tezkeresi 

Tunalı Hilmi Beyin, Bayburt ahalisinin teb
rik telgrafına dair takriri 

Maarif Encümenine âza intihabına dair tez
kere 

Mazbatalar 
Seferberlik zammı hakkındaki Kanunun 

tefsirine dair kavanini Maliye Encümeni maz
batası 

Emvali metruke Kanunu hakkında Kavani
ni Maliye Encümeni mazbatası j 

.1338 0 : 3 
REİS — Efendim, encümenin mazbatası 

mevzuu müzakeredir, o müzakereyi kâfi gördük. 
Şimdi tâyin esami ile maddelere geçilecektir. 

DURAK B. (Erzurum) — Yani İstiklâl mah
kemeleri değil mi, efendim? 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bu İstiklâl Mahke
mesi Kanunu için demin nisap vardı. Nisap yok
tur ve hiç vakit de nisap olmıyacaktır. 

REİS — Efendim, çok rica ederim oturalım. 
Bu mesele tâyini esami ile reye vaz'edilecektir. 
(Yoklama suretiyle, sesleri) 

REİS — Efendim maddelere geçilmesini ka
bul edenler beya^, reddedenler kırmızı pusla ve
receklerdir. 

(İstihsali araya başlandı.) 
REİS — Efendim, rey vermiyen zevat rey

lerini versinler. Reye iştirak 106 dır. 44 kabul, 
54 ret, 6 müstenkif var. Nisabı ekseriyet yoktur. 
Binaenaleyh tekrar reye konacaktır. Perşembe 
günü saat bir buçukta içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 6,30 
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rüznamesi 

Elbise bedeli Kanununun tefsiri hakkında 
] Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Hariçten ithal olunacak hayvanatı feresiye 
ve bakariye hakkyıda kavanini Maliye Encü
meni mazbatası 

İkinci defa reye vaz'edilecek mevad 
Memaliki müstahlasaya gönderilecek İstik

lâl mahkemeleri hakkındaki Adliye Encümeni 
teklifi 

Müzakere edilecek mevad 
Matbuat bütçesi 
Sivil ettilbba ve baytarlar Kanunu 
Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi teşkili 

hakkındaki tezkere 
Suruç Kaymakamı sabıkı İhsan Bey hakkın

daki mazbata 
Fenerler İdaresi hakkındaki lâyihai kanuni

ye 
Maslûp Kemal Bey ailesine maaş tahsisi 

[ hakkındaki lâyihai kanuniye 



T. B. M. M. Matbaan 


