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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 5,40 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahip), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. 

1. ZAPTI SABIK HULÂSASI, 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

Altmışsekizinci İçtima 

3 Mart 1341 Salı 

Birinci Celse 
Öğleden evvel Ali Sururi Beyin tahtı riyasetle

rinde inikat ederek Zapty Sabık hulâsası kıraat ve ka
bul ve evrakı varide aidoldukları mahallere havale 
olundu. 

Küçük sıhhiye memurlarının sureti nasıp ve azille
rine ve aşairi seyyarenin sureti iskânları hakkında Da
hiliye Vekâletince hazırlanmakta' olan kanun lâyi
hasının celbine dair Dahiliye Encümeni mazbatası ku 
raat ve kabul edildi. 

Memurin Muhakemat heyeti azalığından istifa 
eden Karesi Mebusu Ali Şuuri Beyin yerine diğer bir 
zatın intihabına dair mezkûr heyet riyaseti tezkeresi 
kıraat ve bu azalığa Karesi Mebusu Mehmet Cavit 
Beyin, intihabı kabul olundu. 

Encümendeki fartı mesaisi neticesi hastalanan Ço
rum Mebusu Ferit Beye ücreti tedavi olarak beşyüz 
lira itası hakkında Divanı Riyaset karan kıraat ve 
reddedildi. 

Asileri tart ve tenkil eden Ciran Aşireti Reisi ile 
biraderlerine beyanı takdirat edilmesine dair Muş 
Mebusu İlyas Sami ve esami defterindeki İzmit keli
mesinin Kocaeli suretinde tashihine dair İzmit Me
busu İbrahim Beylerin takrirleri kıraat ve kabul 
olundu. 

Hâdisei isyanı tel'in ve takbih eden ve mutelif 
mahallerden varit olan telgraf nameler ile Köy Ka
nununun tatbikinden teşekkürü havi telgrafnameye lâ
zım gelen cevapların itası tensip edildi. 

Müteakiben Hükümet ile fenerler idaresi arasında 
münakit itilâfnamelerin tasdiki hakkındaki kanun ile 
Himayei etfal cemiyetine füruht olunacak arsaya ve 
bazı mevadm istihlâk resimlerine müteallik kanun
lar ikinci defa olarak tayini esami ile reye vaz olun
duktan sonra birbuçuk da içtima edilmek üzere celse 
tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek Alman 

Reisicumhurunun vefatından dolayı Alman Meclisine 
beyanı taziyet edilmesine dair Zonguldak Mebusu Tu-
nah Hilmi ve belediye intihabatının kimler tarafın
dan fesh edilebileceği hakkındaki mazbatanın tercihan 
müzakere olunmasına dair Karesi Mebusu Heyetinin 
istifa ettiği hakkında Ali Fethi Beyin, beyanatı istima 
edildi. 

Badehu yeni Heyeti Vekilenin teşekkülüne kadar 
bütçelerin ve hükümeti alâkadar eden diğer mevadm 
tehiri müzakereleri bittakrir memurin muhakematı 
hakkındaki maddei kanuniyeyi muaddil teklifi kanu
ninin ilk müzakeresi icra edilerek mevadı kanuniye 
aynen kabul olundu. Müteakiben Cebelibereket vi
lâyeti ile müddeiumumiliği arasında mütehaddis. bir 
ihtilâf hakkındaki Dahiliye Encübeni mazbatası mü
zakere olunarak neticede encümene iade ve tevdi olun
du. Badehu birinci celsede tayini esami ile reye vaz 
edilmiş olan kanunların ekseriyeti ârâ ile kabul olun
duğu tebliğ ve Çarşamba günü toplanılmak üzere cel
se tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var (Hayır sesleri) Aynen kabul edenler el kaldırsın. 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Zaptı sabık hülâsası 
aynen kabul edilmiştir. 

— 126 — 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Tezkereler 
1. — İstanbul Mebusu Ali Fethi Beyin; Başvekâ

letten istifa ettiğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 

REÎS — Vardır okunacaktır : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

istanbul Mebusu Fethi Beyefendi Başvekâletten 
istifa etmişlerdir. Istifayi vaki kabul olunarak yeni 
heyeti vekilenin teşekkülüne kadar vekâleten ifayi 
vazife etmeleri kendilerinden rica olunmuştur, efen
dim. 30 . 3 . 1341 

Türkiye Reisicumhuru 
Gazi Mustafa Kemal 

Evrakı saire 
1. — İrtica harekâtının ret ve takbihi hakkında 

İstanbul Amele murahhasları heyeti, İstanbul'da şarkî 
anavatan talebeleri, İstanbul meşayihi, Aksaray, Al-
tunova, Amca, Ordu, İsparta, Orhangazi, İğdır, Beya-
zit, Boğazlıyan, Pazarcık, Devrek, Düzce, Diyarbekir, 
Dinar, Zara, Selçuk, Sivas, Sarıkamış, Susurluk, Ta
vas, Fethiye, Kars, Karacaviran, Karaköse, Kangal, 
Gediz, Mapavri, Yalvaç, Yenipazar, Yenihan'dan 
mevrut telgraflar. 

REÎS — Vardır bunlara Divanı Riyasetten müna
sip cevaplar yazılacaktır. 

Tezkereler 
2. — Başvekâlete Malatya Mebusu İsmet Paşa

nın intihap olunduğuna ve müşarünileyhin intihap ey
lediği vekillerin heyeti umumiyesinin Meclisi Âlinin 
tasvibine arz olunduğuna dair Riyaseticumhur tezke
resi ve Hükümete beyanı itimat olunması, 

REİS — Okunacaktır : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
3 .3 .1341 tarihli tezkereye zeyildir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun maddei mahsusası 
mucibince Başvekâlete Malatya Mebusu ismet Paşa 
Hazretleri intihap olunmuştur. Müşarünileyhin intihap 
eylediği diğer vekillerin esamisi berveçhiatidir. He
yeti umumiyesi Meclisi Âlinin tasvibine arz olunur. 
efendim. 

Türkiye Reisicumhuru 
Gazi Mustafa Kemal 

Başvekil : ismet Paşa Hazretleri 
Dahiliye Vekili : Tekfurdağı Mebusu Cemil Bey

efendi 

Hariciye Vekili : izmir Mebusu Tevfik Rüştü Bey
efendi 

Müdafaai Milliye Vekili : Kütahya Mebusu Re
cep Beyefendi 

Adliye Vekili : izmir Mebusu Mahmut Esat Bey
efendi 

Nafia Vekili : istanbul Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyefendi 

Maliye Vekili : Trabzon Mebusu Hasan Beyefendi 
Ticaret Vekili : Gaziantep Mebusu Ali Cenani 

Beyefendi 
Sıhhiye Vekili : istanbul Mebusu Dr. Refik Bey

efendi 
Bahriye Vekili : Cebelibereket Mebusu İhsan Bey

efendi 
Maarif Vekili : istanbul Mebusu Hamdullah Sup

hi Beyefendi 
Ziraat Vekili : Sanman Mebusu Sabri Beyefendi 
(Allah muvaffakiyet versin sesleri.) 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Hüküme
tin siyaseti umumiyesi malûmdur. Hariciyede ecnebi 
devletlerle hüsnü münasebetin muhafazası, ahden mu
allak bulunan mesailin hüsnü intacı, nafia, ziraat ve 
sıhhati memleket tedabirinin ehemmiyeti mahsusa 
ile inkişaf ettirilmesi ve cumhuriyetin feyyaz ve ıslâh-
kâr mesaisinin maliyede, ticarette, maarifte ve adli
yede devamıdır. 

Müdafaai Memleket için berrî, bahrî ve havaî kuv
vetlerin kemiyet ve keyfiyetlerinin muhafaza ve tak
viyesine ehemmiyet veriyoruz. 

Siyaseti dahiliyede her şeyden evvel bJadisatı ahi-
renin sürat ve şiddetle itfası ve memleketin madde
ten ve manen ifsattan vikayesi, umumî huzur ve süku
nun muhafazası ve herhalde devlet nüfuzunun teyit ve 
tarsini için seri, müessir tedabiri mahsusa ittihazını il
tizam ediyoruz. (Alkışlar.) 

Meclisi Âlinin yed'i tetkikinde bulunan bütçenin 
sürati intacı istirhamı mahsusumuzdur. 

Hükümet mesaisinde sebebi muvaffakiyet olacak 
maddî ve manevî kuvveti Büyük Meclisin itimat ve 
müzaharetinde bulur. Bu itimadın derecesini izhar 
buyurmanızı rica ederim. (Alkışlar.) 

RElS — Efendim; beyanatta bulunan Başvekil 
Paşa Hazretleri Meclisi Âlinin Hükümete olan itimat 
derecesini anlamak istiyorlar. Binaenaleyh Hükümete 
bu beyanatlarına itimat edenler beyaz, etmeyenler 
kırmızı rey vereceklerdir. 

—, 127 — 
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FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Müzakerei 
umumî açılacaktır. 

ALÎ FUAT PAŞA (Ankara) — Muhterem efen
diler; memleket hiç ümit edilmedik bir zamanda bir 
hükümet buhranı içinde kaldı. Bu, arkadaşların ma
lûmudur. Bu buhranı davet edecek ortada ne vardır? 
Bunu bendeniz anlayamadım? (İsyan sesleri.) Müsaa
de ederseniz arz edeceğim. 

Daha bir kaç gün evvel Meclisi Âli Genç isyanını 
teskin için istediği tahsisat ve salâhiyeti vermek su
retiyle Fethi Bey Hükümetine itimadını izhar etmiş
tir. Alenî celsede ve muvacehei millette tedabiri va
kıayı hadise ile mütenasip bulan hükümet fırkası, bi-
lâh'ara hususî bir müzakerede hangi esbaba mebni 
muvafık bulmadığını bendeniz anlamıyorum. Bu mü-
talâata binaen hadisei isyaniyenin hükümetin düşme
sine sebep olduğunu zannetmek doğru olamaz. 

Efendiler; kabinelerin böyle ikide bir, anlaşılama
yan- sebeplerle gelip gitmesi cidden fikirlerde istiraha
tı selbediyor. Milleti huzur ve sükuna mazhar etme
dikçe, idarede istikrarı temin eylemedikçe, refah ve 
terâkki cümlenizce malûm olduğu üzere muhal olur. 
îsyanlar, irticalar, tenkil ve asiler, mürteciler tedip 
olunmalıdır. Buna şüphe yoktur. Ancak milletin hu
kuku tabiiyesini ve hürriyetini tahdit ve tazyik edecek 
tedbirlere de idare makinesinde yer verilmemesini ri
ca ederim. Malûm olduğu üzere hükümetlerin hik
meti vücudu, yalnız ve yalnız milletin hukukuna ria
yet etmek ve ettirmek, vicdanlarda huzur ve sü
kun vücude getirmektir. Biz Fethi Bey Hükümetinin 
çekilmesini bu esas ile kabili telif görmüyoruz. Hü
kümetin tebeddülünü mucip sebep ne ise muvacehei 
millette alenen münakaşa edilmedikçe maatteessüf İs
met Paşa Hükümetine itimat edemeyeceğiz. (Tabiî 
sesleri.) 

BAŞVEKİL ÎSMET PAŞA (Malatya) — Hükü
met buhranının sebebini muhetrem Fuat Paşa Haz
retleri anlamak istiyorlar. Zannediyorum ki arz et
tiğim- programda bunu vazıhan ifade ettim.- Mev
cut olan hadiseyi süratle itfa etmek istiyoruz ve bu
nu hepimiz istiyoruz. (Tabiî sesleri.) Memleketin if
sattan vikayesi, huzur ve sükûnun muhafazası için, 
seri ve müessir tedabiri mahsusa ittihazını iltizam 
ediyoruz. Bu, saraheten mevzubahis olmuştur. Bu 
noktai nazarın memleketin ekseriyeti meşruasına ik
tiran ettiği kanatındayız. Meclisi Âli bu kanaati iz
har buyurursa, programımızda kabul ettiğimiz veçhi
le,, memlekette yalnız hadisatm itfasını değil, bütün 
memlekette hadisatı muhtemeleye karşı behemehal 

seri ve müessir tedabiri mahsusa alacağız. (Bravo ses
leri, alkışlar.) Malum olmayan ve iki manaya çıkacak 
olan iltibaslı kelimelerin zararı daha çoktur ve bu 
mutadım değildir. Gayet açık bir surette vaziyeti 
ortaya koyup, kemali cesaretle ve kemali kanaatla 
alacağımız vaziyeti ifade etmek hem vazifemizdir, hem 
de Büyük Meclisin memlekete çizmiş olduğu necat 
yolunda muvaffakiyetle yürümek için en kısa yol
dur. (Bravo sesleri.) Onun için tebeddülü hükümette 
ve hükümetin takip edeceği siyasette malum olma
yan hiç bir nokta yoktur. Yalnız bu münasebetle hu
susî bir hasbihalin ve bir fırka içtimainin burada 
mevzubahis olması ve bilmecburiye benim fırka da
hilinde muhtelif mebahisten bahsetmiş oluşum, ih
timal ki arkadaşlarımız arasında hakikaten ihtilâfı 
efkâr olduğunu ifham eder. Bu böyle değildir. Teş
kilâtı siyasiyenin kendi içinde münakaşat olur! Son
ra kanaatlar birleşerek yürüyebilirler. Bu noktai na
zardan herhangi, bir zaaf hasıl olmamasını izhar için 
tafsilât vermedim. Ben takip olunan bir hattı hareketin, 
müsmir ve faydalı olan bir hareketin, behemehal leh-
darı ve aleyhtarı olmasını tabiî addedenlerdenim. (Bra
vo sesleri.) Bir hareketin müttefikan lehtarı veya 
müttefikan aleyhtarı olur şeklim ender addederim. 
Fakat muayyen bir hedefe yürüyen ve muayyen 
bir hatta teveccüh eden bir adamın eğer sinei millette 
leh tarlan ekseriyeti katiyeyi haiz iseler, o hattı hareket 
takip olunacak demektir. Ekalliyete iseler diğer fi
kir yürüyecek demektir. Bunun için herhangi bir il
tibasa mahal kalmayacak surette vuzuhla idarei ke
lâm ettiğimi zannediyorum. Meclisi Âlinin tayini esa
mi ile vereceği itimat kararı üzerine takip olunacak 
hattı hareket taayyün edecektir. (Alkışlar.) 

ALÎ FUAT PAŞA (Ankara) — Reis Paşa; bir 
sual sormak istiyorum. (Kâfi sesleri.) 

RECEP BEY (Kütahya) — Sorsunlar, Başvekil 
Paşa Hazretleri cevap vereceklerdir. 

ALÎ FUAT PAŞA (Ankara) — Efendim; bende
niz Başvekil Paşa Hazretlerinden şunu sormak is
tiyorum ki; Fethi Beyefendi Kabinesi harekâtı isya-
niye hakkında tedabiri kâfiye alamamışlar mıdır? 
Kendilerinin bu husustaki kanaatları nedir? Bunu 
izah buyursunlar. (Lüzum yok sesleri.) 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Rica 
ederim: Fethi Beyefendi ile beni burada münakaşaya 
sevk etmeyiniz; bunu burada ne amelî faydası var
dır ve ne de dürüsttür. (Bravo sesleri.) Hadisenin 
surat ve şiddetle itasına bütün vatandaşlar taraftar-
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ûm. Bundan başka fikir besleyen - alamaz. Sürat ve 
şMdetfe itfasını istilzam eden bütün tedabir alınmak-
tadır. JÜr taraftan hadise .sahası noktai nazarından 
•©lan Ttedabiri, diğer taraftan da tedabiri umumiyeyi 
atmak lâzımdır. Almacak bir tedbir ve herhangi bir 
esas ımuhtelif şekillerle münakaşa olunduktan sonra, 
nibayet bu hattı hareketin müsip olduğuna ekseriyet 
<kaa*af verirse, ondan sonra mesele yoktur. Eğer be
nim programımda ve takip edeceğim hattı harekette, 
iltibasa mahal verecek notalarla kabul olunan ve 
olunmayan noktalar varsa sual buyurursunuz. Cevap 
vermek hem vazifemdir, hem de iktidarım vardır. 
'(Bravo sesleri.) Siyaseti umumiyedeki programım iki 
smana, üç mana çıkmayacak kadar vazıh olduğu için, 
bunun üzerinde yürümeyi Meclisi Âli iltizam buyu-
rursa kararını ittihaz edecektir. 

REİS — Efendim; Hükümete itimat edenler be
yaz etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. (Ankara 
dairei intihabiyesinden istihsali ârâya başlandı.) 

REÎS — Efendim; reylerini istimal etmeyenler lüt-
ıe- istimal buyursunlar; istihsali ârâ hitam bulmuş
tur. 

Ârântn neticesini arz ediyorum : 179 Zat reye 
iştirak -etmiştir. 153 itimat, 23 ademi itimat, 2 müs
tenkif -vardır. Bir- beyaz rey de sonradan verilmiştir. 
"Binâenaleyh İsmet Paşa Hazretleri. Hükümetine 152 
rey ile itimat edilmiştir. (Sürekli alkışlar.) (Allah" 
muvaffak etsin sesleri;) 

Başvekil ismet Paşa (Alkışlar arasında) efendim; 
Meclisi Âlinin tecelli eden itimadına arzı şükran ede
rim. Meclisi Âli emin olabilir ki memleketin selâme
ti için tayin etiği hutufta ve şimdi kabul buyurduğu 
siyaseti dahiliyede memleketimiz için yalnız selâmet ve 
necat neticesini idrak edeceğiz ve behemehal muvaf-

iak olacağız. (Brs\© sesleri.)̂  sürekli alkışlar.) Mecli
si Aliden, vaziyet icabı, hemen bu gece müzakere
sini teklif edeceğim bir kamın vardır. Bu kanunun 
bu gece müzakere ve intaç edilmesini istirham ede
rim. (Hay hay, kabul sesleri.) 

3. — Harekâtı Askeriye mıntıkasında ve Anka
ra'da birer istiklâl mahkemesi teşkili hakkında Baş
vekâletten mevrut tezkere (3 /386) 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
Lâyihalar 

/. — Takriri sükûn hakkında kanun lâyihası (1/638) 
REİS _-— Efendim; Paşa Hazretlerinin bahis -bu

yurduğu kanun şimdi geldi Adliye Encümenine tev
di ediyoruz. 

REFİK BEY (Konya) — Şimdi Encümende mü
zakere eder ve getiririz efendim. 

REİS — Efendim; Adliye Encümenine tevdi et
mek tabiîdir. Adliye Encümenine tevdi edeceğiz. Ad
liye Encümeni de hemen şimdi müzakere edip geti
receğiz diyor. Hemen şimdi müzakeresini Heyeti Ce
biniz kabul ederse, Encümenden geldikten sonra mü
zakeresine devam ederiz. Hemen şimdi müzakeresini 
kabul edenler el kaldırsın... (Kabul sesleri.) (Müsta
celiyet kararı ile sesleri.) (Nizamnameye muhaliftir 
sesleri.) 

REtS — Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

ALÎ RIZA BEY (istanbul) — Paşa Hazretleri; 
müstaceliyet kararı ile müzakere edilmesinin reye va-
zım teklif ederim. 

REİS — Efendim; bunu Encümen gelir teklif 
eder; reye koyarım. Meclis müstaceliyetle müzakeresi
ne karar verirse bir defa müzakere ile çıkar. Ruzna-
memize dahil olan mevada devam ediyoruz. , 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVÂD 

/. — Karesi Mebusu Vehbi ve Haydar Adil 
Beylerin Belediye kanunlarında, intihabatın hangi se
beplerle hangi heyet veya makam tarafından fesh 
edileceğine dair sarahat olmadığından bu sırada 
pek oçk mevzubahis olan bu meselenin tefsiri hak
kında (4/243) numaralı takriri ve Dahiliye Encü
meni mazbatası. 

REİS Okunacaktır. 

Belediye kanunlarında intihabatın hangi sebeplerle 
hangi heyet veya makam tarafından fesh edileceğine 
dair sarahat olmadığından bu sırada pek çok mevzu

bahis olan bu meselenin tefsiri hakkında Karesi Me
busu Vehbi ve Haydar Âdil Beylerin (4/343) numaralı 

takriri ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

Riyaseti Celiileye 
1. — 1293 tarihli Vilâyat Belediye Kanunu ile 

Dorsaadet Belediye Kanununda belediye intühabatı-
nın hangi sebeplerle hangi heyet veya makam tara
fından fesh edileceğine dair bir madde yoktur. Yâl
nız Vilâyat Belediye Kanununun 33 ncü maddesin
de rey sandığındaki .reylerin taıdât ve tasnifini be
yandan sonra (Hitamı muamelâtta kimlerin ismimde 
usulüne muvafık olarak ekseriyet hasıl olursa mazba-
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tasını tanzim ile Şubatın annesinden evvel hükümeti 
mahalliyeye gönderilir ve âzallığa intihap olunan
ların isimleri Meclisi idare defterine kayıt ile badet-
tasdik memuriyetleri canibi hükümetten tezkerei 
resmiye ile kendilerine bildirilir) diye mukayyet ol
masına göre ancak intihap encümeni reylerin tarzı 
zuhurundan dolayı beyanı mütalâa etmek salâhiye
tini haiz olduğu aMaşıknakta ise de gene feshine dair 
bir sarahat bulunmamaktaıdır. 

Binaenaleyh belediye intihalbatında her hangi su
retle yolsuzluk olduğuna dair vuku bulan şikâyet ve
ya ihbar veya iddia üzerine hangi makamca tahki
kat icra ettirileceğinin ve yolsuzluğun tahakkuku ha
linde hangi makam ve mercice feshi veya tashihi 
hakkında karar ittihaz olunacağının tayin ve tefsiri. 

2. — Dersaaddt Belediye Kanununun 52 nci ve 
Vilâyat Belediye Kanununun 30 ncu maddelerinde 
reyin ne suretle ita edileceği beyan edildikten sonra 
intihap edeceği zevatın- (esamisirDi birer pusulaya tah
rir ve zirini imza veya temhir edip ve kapalı bir 
zarfa koyup intihap pusulaları vaz'ına mahsus san
dığa atacak) diye muharrer olmasına ve 33 ncü mad
desinde sandık açıldıktan (pusulaların hini tadadında 
okunmaz vepa intihap ettiği adamın kim olduğu an
laşılmaz pusula zuhur ederse hesaba ithal olunma-
yıp, ayrıca hıfz olunur...) diye hükümsüz pusula
ların yalnız bunlara münhasır olduğunu delâleten 
ifade etmesine göre bir belediye intihabından bütün 
müntehipsr veya kısmı küllisi İntihap Encümeni hu
zuruna bizzat gelerek rey verdikleri ve sandık açıl
dıkta reylerde imzasız veya mühürsüz olanları bu
lunduğu takdirde bu reylerin kıymeti' nedir? 

3. — Şayet bütün müntehipler bizzat rey vererek 
intihap icra edildiği ve intihap Encümeni bunları 
kaibul ile mazbatasını tanzim eylediği takdirde bu 
mazbatanın reddine kim salâhiyattardır? 

Bu sırada vilâyatça pek çok mevzuubahis odu-
ğundan müstacelen heyeti celMece tayin ve tefsirini 
arz ve istirham eyleriz. 

Karesi Karesi 
Mehmet Vehbi Haydar Adil 

Türkiyö Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 1.3.1341 

Adet : 54 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

1293 tarihli Vilâyatı Belediye Kanunu ile Der-
saadet Belediye Kanununda intihabın hangi sebepler
le hangi heyet veya makam tarafından fesh edile
ceği hakkında bir madde olmamasından bunun ta

yini ve mezkûr kanunun 33 ncü maddesinde (pusu
laların hini tadadında okunmaz veya intihap ettiği 
adamın kim olduğu anlaşılmaz pusula zuhur eder
se hesaba ithal edilmeyip, ayrıca hıfz olunur) diye 
muharrer olmasına nazaran bir Belediye intihabın
da bütün müntehipler veya kısmı küllisi İntihap En
cümeni huzuruna bizzat gelerek rey verdikleri ve 
sandık açıldıkta reylerde imzasız veya mühürsüz 
olanları bulunduğu takdirde bu reylerin kıymeti ne 
olacağının tefsiri hakkında Karesi Mebusu Vehbi ve 
Haydar Âdil Beylerin Heyetli Umumiyeden muhav-
vel takrirleri tetkik ve müzakere olundu. 

Belediye Intihabatına ait herhangi bir hususun 
tetkiki, ve kanuna ademi tetabuku halinde feshi 
teamülen Dahiliye Nezareti ve halen Dahiliye Vekâ
leti tarafından icra ve infaz olunmakta ise de bu
nun belediye heyetlerinin mahiyeti teşekkülleri ha-
sabiyle muvafık olmıyacağı ve intihaba ait yolsuzlu
ğun teşriî vaziyeti haiz olan ve kudretini Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu mucibince Büyük Millet Meclisinden 
alan Şûrayı Devlete ve teşekkül edinceye kadar Me
murin Muhakemat Heyetine hasr ve tevdii muvafıkı 
.nefsülemir görülmüştür. 

33 ncü maddedeki «imzasız veya .mühürsüz» zu
hur eden pusulaların hükümsüz. olacağının tasrih 
edilmesine nazaran şayet bir intihapta müntehiplerin 
kısmı küllisi İntihap Encümeni huzuruna bizzat ge-
erek rey verdikleri ve sandık açıldıkta reylerde imza
sız veya mühürsüz olanları bulunduğu takdirde sa
rahati kanuniyeye binaen bunların hükümsüz adde
dilmesi zarurî olduğu teemmül edilmiş olmakla Ri
yaseti Celileye takdim kılındı. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas Kayseri 
Muammer Ahmet Hilmi 

Kâtip Âza 
Gaziantep Sivas 

Ahmet Remzi Halis Turgut 
Âza 
İzmit 

İbrahim 
REİS — Efendim! Dahiliye Encümeni mazbatası 

söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Şu halde reye arz 
ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul et
meyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir efen
dim. 

On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı celse; saat : 6,35 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i ıtıüzakerat; saat: 7,5 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisansahip), Hakkı Bey (Van) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim. Hemen mü
zakeresine karar verdiğiniz kanun Adliye Encümenin
den gelmiştir. Okunacaktır. 

2. — Takriri sükûn hakkında 11638 numaralı ka
nun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası: 

REÎS — Okunacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ahval ve hadisatı fevkalâdei ahirenin gösterdiği 
lüzum ve memleket dahilinde emniyet ve asayişi hu
zur ve sükûnu ve nizamı içtimaiyi ihlâl edecek irti-
cakarâne ve ihtilâlkarâne harekât ve teşebbüsa-
ta ve ifsadata karşı icap eden tedabiri itti
haz. ile Türkiye Cumhuriyetinin nüfuz ve kudretini 
takviye ve inkilâbm esasatım tarsin ve masum halkı 
ızrar ve idlâl eden mütecasirlerin süratle takip ve ten
kili maksadiyle icra Vekilleri Heyetinin 4 Mart 1341 
tarihli içtimaında karara iktiran-eden işbu lâyihanın 
iktisabı kanuniyeti için Meclisi Âlinin nazarı tasvip 
ve tasdikine arzına müsaade Duyurulmasını rica ede
rim. 4 Mart 1341 

Başvekil 
İsmet 

Madde 1. — trtica ve isyana ve memleketin nizamı 
içtimaisini ve huzur ve sükûnunu ve emniyet ve asa
yişini ihlâle bais bilumum teşkilât ve tahrikat ve teş-
vikat ve teşebbüsât ve neşriyatı Hükümet, Reisicum
hurun tasdiki ile resen ve idareten men'e mezundur. 

İşbu efal erbabının Hükümet İstiklâl Mahkeme
sine tevdi edebilir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden' itibaren 
iki sene müddetle meriyül icradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun tatbikine İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

İcra Vekilleri Reisi 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Bulunamadı 

Maliye Vekili 
Hasan 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Bulunamadı 

Sıhhiye Vekili 
Doktor Refik 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Hadisatı fevkalâdei ahirenin gösterdiği lüzum 

üzerine hükümetten teklif ve tetkik olunmak üzere 
encümenimize tevdi buyurulan lâyihai kanuniye mü
talâa ve tetkik olundu. 

Hükümetin lâyihai mezkûreye müteallik esbabı 
mucibesi encümenimizce de muvafık ve bu kanu
nun kabulü menafii âliyei vataniye noktasından mu-
sip görülmüş olmakla aynen kabul edilen işbu ka
nun lâyihasının müstacelen müzakere buyurulmak 
üzere heyeti umumiyenin nazarı tetkik ve tasvibine 
arz olunur. 

\dliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 
Aza 

Konya 
Refik 
Aza 

Bayezit 
Şefik 

Muhalifim 
Bursa 

Osman Nuri 

Mazbata Muharriri 
Çorum 
Münir 

Aza 
Karesi 

Ahmet Süreyya 
Aza 

Kırşehir 
Ali Rıza 

Kanuna tamamen 
Muhalifim 

Dersim 
Feridun Fikri 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Yavaş ya
vaş okunsunda yazalım. 

REİS — Encümen, mazbatasında bu kanunun müs
taceliyetle müzakeresini teklif etmektedir. Müstaceli
yetle müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın.. Müstaceliyetle müzakeresi kabul edilmiş
tir. 

Kanun maddeleri yavaş, yavaş okunacak, arzu bu
yuranlar yazabilir. 
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Takriri Sükûn Kanunu 
Madde 1. — İrtica ve isyana ve memleketin ni

zamı içtimaisini ve huzur ve sükûnunu ve emniyet ve 
asayişini ihlâle bais bilumum teşkilât ve tahrikat 
ve teşvikat ve teşebbüsat ve neşriyatı Hükümet, Reisi- ' 
cumhurun tasdiki ile resen ve idareten men'e mezun
dur. 

İşbu efal erbabını hükümet, İstiklâl Mahkemesine 
tevdi edebilir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Reis Paşa 
Hazretleri! Bu hükümetin teklifidir. Encümen bunu 
irtica ve isyan değil, (irticaa ve isyana) diye kabul 
etmiştir. 

RElS — O suretle tashih ederiz efendim. 

Madde 1. — irticaa ve isyana ve memleketin ni
zamı içtimaisini ve huzur ve sükûnunu ve emniyet 
ve asayişini ihlâle bais bilumum teşkilât ve tahrikat 
ve teşvikat ve teşebbüsat ve neşriyatı hükümet, Reisi
cumhurun tasdiki ile resen ve idareten mene mezun
dur. İşbu ef'âl erbabını hükümet İstiklâl Mahkemesine 
tevdi edebilir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren iki sene müddetle meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun tatbikine İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REİS — Söz isteyenler, Feridun Fikri Bey (Der
sim), Tunalı Hilmi Bey (Zonguldak), Vehbi Bey (Ka
resi), Zeki Bey (Gümüşhane), Usule dair söz istiyo
rum Reis Paşa! 

REİS — Buyurun efendim! 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Kanunun 
mukaddemesinde usul hakkında olmaz ki, bir kere 
müzakeresi başlansın da ondan sonra söylesinler. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Arkadaşlar! Usule 
dair söz istemekten maksadım şudur: Bu kanunun 
mahiyeti asliyesiyle elimizde bulunan Teşkilâtı Esa
siye Kanununun mahiyeti asliyesi arasında büyük bir 
tezat vardır. (Bu esas hakkındadır sesleri) Müsade 
buyurunuz. Çünkü bu bir kere Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa münafi midir, değil midir? 

İlk evvel bu tahakkuk edecek, bu tahakkuk et
tikten sonra bu kanun müzakere edilebilir. Yoksa 
tahakkuk etmedikten sonra bu kanunu nasıl müzakere 
edebiliriz. Bu kanun, teşkilâtı Esasiye Kanunu ile ta
ban tabana zıttır. (Hayır sesleri) (Onu heyeti umu-
miyesinin müzakeresi esasında söylersiniz sesleri) 
Şüphe yok, heyeti umumryesinin müzakeresinde söy-
liyeceğim. Fakat arz ettiğim, tahakkuk etmeden bunu 

müzakere edebiür miyiz, edemez miyiz? Meselesi 
vardır. Elimizde mevcut Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 26 ncı maddesi pek sarihtir. İdam hükümlerinin 
infazı gibi vazaifi bizzat Meclisi Âli icra eder. Bina
enaleyh bu madde ile şimdi teklif olunan mevat bir 
birine zıttır. Bendeniz usule dair bunu arz ediyorum. 
İlk evvel Teşkilâtı Esasiye Kanununun bu maddesi 
değişir, ondan sonra bu kanunun müzakeresine baş
layabiliriz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Bu kanun hükümet tarafından teklif edilmiş ve Ad
liye Encümeniniz tarafından dahi tetkik edilerek 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi olmadığı görül
müştür. Aynı zamanda hikmetin, zamanın icabat ve 
ihtiyacatına müstenit ve ondan dolayı tatbiki lâbüd 
görülmüş olan bir tekliif kanuninin müzakeresi mev
zubahistir. Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi kanun 
yapılamayacağı Teşkilât Kanunumuzun hükmü sa
rihi iktizasından olduğu halde ve bu itirazın her ka
nunda yapılması lâzım iken, hiç birinde hiç bir vakit 
yapılmamıştır. Yani böyle bir kaide, böyle bir hüküm 
yotkur ki, her hangi bir teklifi kanunî Heyeti Umu-
miyede sahai müzakereye vaz edildiği zaman Teş
kilâtı Esasiye Kanununa münafi miidr, değil midir? 
Bunun için başlı başına bir bahis açalım, müazkere 
açalım ve karar alalım. Ondan sonra tekliif kanuninin 
müzakeresine geçelim. Böyle bir şey yoktur. Her han
gi bir arkadş Teşkilâtı Esasiye Kanununun ahkâmı 
sarihasına münafi görüyorsa müzakeresi esnasında 
münafidir, der. Bu cihet müzakere esnasında intaç 
edilmi solur. (Öyledir sesleri) Binaenaleyh; bu başlı 
başına ayrı bir müzakereyi mucip değildir. 

REİS — Efendim! Kanun hükümetten gelmiştir. 
Hükümetten geldiğine göre Lâyiha Encümenine tevdi 
edilmeden ait olduğu encümene doğruca verilmiştir. 
Encümen de bunu tetkik etmiş ve Meclisi Âliye 
sevketmiştir. Binaenaleyh Encümen bunda Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa taarruz eden bir cihet görmemiş. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Reis Paşa Hazret
leri! Dahiliye Encümeni tetkik etmiş midir? 

REİS — Müsaade buyurun efendim! Müzakeresi 
esnasında söz alır ve Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
tarruz eden yerlerini izah buyurursunuz. Meclisi Âli
nin kaarrına bağlıdır. 

REİS — Buyurun Feridun Fikri Bey! 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muhterem 

arkadaşlar! Teklif edilen lâyihaı kanuniye, Encümen
de mevzubahis olurken bir noktaya ehemmiyetle işa
ret etmiştim. O nokta da, bu kanunun tatbikatta ne 
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suretle işliyeceği keyfiyeti idi. Evvel be evvel bu nok
tayı tespit etmek isterim. Devletin Ceza Kanununda, 
Usulü Muhakeme Kanununda vesair Kavanininde 
mevcut olan ahkâm tetkik edilerek, memleketin em
niyeti dahiliye ve hariciyesinin tehlikeye maruz kal
dığı bu zamanda, hangi çarkların işlemediği ve han
gi çarklar işlediğine karşı tedbir alınması lâzım gel
diği noktası tespit ve tetkik edilmeden bu kanun, bu
raya alelımiya bir vaziyetle getirilmiştir. (Alelımiya 
değil sesleri) (soldan gürültüler). 

MUSTAFA BEY (Tokat) — O,' senin kanaatin!.. 
FERİDUN FÎKRİ BEY (Devamla) — Efendi

ler! Kavanini mutelifinin tetkiki, tamik ve tetebbuu lâ
zımdı. Çünkü bu kanunun ihtiva ettiği hüküm, cid
den vahim bir mahiyeti haizdir. 

Arkadaşlar! Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun Hu
kuku âmme faslının yetmişinci masuniyeti şahsiye 
maddesinden şu fıkrayı okuyorum: 

Madde 70. — Şahsî masuniyet, vicdan, tefekkür, 
kelâm, neşir, seyyahat, akit, sayiamel, temellük ve 
tasarruf, içtima, cemiyet, şirket hak ve hürriyetleri 
Türklerin tabiî hukukundan dır. (Hiç şüphe yok ses
leri). 

Muhterem arkadaşlar! Heyeti Ceiilenize teklif edi
len lâyihai kanuniye ile bu hukuk, doğrudan doğru
ya hükümetin hakkı takdirine, hükümetin yedi ida
resine, hükümetin takdir ve murakabesine tamamiyle 
ve onun idaresine tevdi ediliyor. (Asiler için sesleri). 

Müsaade buyurunuz efendiler, filhakika irtica, is
yan, bunlar menfur şeylerdir. Memlekette bunların, 
kavanin dairesinde, esasatı adliye dairesinde ve ka
vanini mevcude usulü üzere imha edilmesi lâzım ge
lir. 

Ancak efendiler! Bu kanunun ifadei umumiyesi, 
tamamiyle hukuku esasiyei hükümetin yedi murakabe
sine bırakmak gibi bir vaziyete de müntehi olabilir. 

Çünkü hükümet, bu hususatı, bütün faaliyeti mem
leketi, bütün hürriyetlere taallûk eden faaliyetleri, 
her nevi siyasi faaliyetleri, lâalettayin siyasî fırkala
rın faaliyetlerini, matbuatın neşriyatını., (soldan gü
rültüler) Müsaade buyurunuz! Vatandaşların hürriyeti 
içtimaiyelerini ve bütün hususatı bu kanunun tahtı 
murakabesine - eğer bu suretle kabul edilecek olur
sa - ithal edebilir. 

REFİK BEY (Konya) — Erbabı namus için de
ğildir bu kanun! Çünkü hayatı siyasiyede hakkı tak
dirini istimal etmek, kendilerine en ziyade itimat olu
nan hükümetlere bile verilmemiştir. I 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla,) — Medeni, 
muasır, müteceddid bir heyeti içtimaiyede tefriki va-
zaif esası vardır. Hükümetin hukuku muayyendir. 
Hükümet, istediği zamanda müphem birtakım tabir
lerle her hangi bir mefhumu, irtica ithal edemez mi? 
Herhangi bir mefhumu, isyan manasına ithal edemez 
mi? 
(Soldan hayır edemez sesleri) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hüküme
te tariz etmei 

REİS — Hilmi Bey! Sükût ediniz. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sözünü 

geri alsın! 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar! Heyeti Ceiilenize sorarım. Memleke
tin nizamı içtimaisi mefhumundan daha müphem da
ha seyyal, daha hududu tahdit edilmemiş ne vardır? 
(Anlatacağız sesleri). 

Tarihi siyasî meydandadır. Hepimizin zihninde 
yaşamaktadır.. Hükümeti müstebide, nizamı içtimai 
prensibi arkasından, daima kendi emellerini sahai 
icraatta ileriye sürdürmüşlerdir. Müsade buyurunuz 
muhterem arkadaşlar! Cumhuriyetimizde böyle bir 
maddeye yer olmamalıdır. Çünkü" nizamı içtimaî tabiri 
seyyaldir, içinden çıkılamaz. Efendiler! Cumhuri
yeti idarede bütün vatandaşların meftur olması lâzım 
gelen bütün ulvi kabiliyetler, bütün hareketler.. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bütün 
isyanlar ve bütün inkılâplar!. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bütün faali
yetler bu kanunun dairesi dahiline ithal edilecek olur
sa, o zaman memlekette Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun Hukuku âmme faslında vatandaşlara temin edi
len faaliyet, hürriyet nerede kalır? Efendiler! Cum
huriyet ve hakimiyeti milliye idaresinden maksat, bü
tün evlâdı vatanın emniyet ve huzurudur. Hüküme
tin bu gibi hususatta hakkı takdirini istimal etmesi 
demek, herkesin ferdasından emin olmaması demek
tir. (Sağ taraftan alkışlar) (Soldan ayak patırtıları). 
Müsaade buyurunuz. Heyeti Celileniz, mabedi hürri
yettir. Heyeti Celileniz bu mübarek vatanin sinesinde 
hakimiyeti milliye kaidesini yaşatan en büyük mabe
di muallâdır. Bırakınız böyle bir kanun huzurunda 
maruzatımı kemali serbesti ile ifade edeyim. Rica 
ederim, Heyeti Celilenin nasafet ve adalet hissine 
müracaat ederim. Dünyada huzur ve sükûn tabiri ka
dar hududu geniş bir tabir yoktur. Nereden başlayıp 
nerede bittiği malûm olmayan başka bir mefhum var 
mıdır? Huzur ve sükûn «f endiler, buna ne girmez? 
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Açın bütün dünyadaki hükümet tarihini, açın tarihi 
siyasiyi, dünyada bütün hükümatı keyfiye olanca ic
raatını, olanca yalnış harekâtını huzur ve sükûn ka
pısından, kaidesinden içeriye sokmuşlardır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sen de 
uslu otur çocuğum!. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Binaenaleyh 
bu kanunun bu ibaratını, Teşkilâtı Esasiye Kanunu-, 
nun Hukuku âmme faslında vatandaşlara bahşolunan 
hukuku âliyesini, azamî surette takyit eder mahiyette 
görmekteyim ve Cumhuriyetin, hâkimiyeti milliyenin 
ruhuna tamamen muhalif görüyorum. (Sağdan alkış
lar). 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Çok yan
lış. Hangi maddei kanuniyeye istinaden söylüyorsu
nuz? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Emniyet ke
limesi de var. Dünyada emniyet kelimesini, bir hü
kümetin bir icra makinesinin eline tevdi ederek bunun 
arkasından faaliyeti beşeriyeyi, teşkilât,- tahrikat, teş-
vikat, teşevvüşat ve neşriyat diye tahdit etmek doğru 
değildir. 

Efendiler! İnsanların zihninden geçen fikri bile 
bunun şümulüne ithal etmeye imkân vardır ve efen
diler! Dünyada tarihi siyasinin bütün safahatında bu 
hakikat yer yer tecelli etmiştir. Bu zemine girmeden 
vatanın muhtaç olduğu huzuru, vatanın muhtaç oldu
ğu sükûnu, vatanın muhtaç olduğu emniyeti temin 
etmeye imkân vardır ve imkân olduğunu geçen gün 
buradan, milletin mukadderatını düşü mesuliyetine 
tevdi ettiğimiz insanlar huzuru millette söylemişlerdir. 
(Sağdan alkışlar) Bu hakikat ayan iken bu yanlış yola 
gitmek, sizi temin ederim ki, vicdanımın en elemli 
ukdelerinden birini teşkil etmektedir. (Allah allah 
sesleri) yalnız yegane tesellim; Encümende bu husus
ta muhalif kalmak gibi bir saadeti azimeyi bana bah-
şetmesidir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Aklın başında olsa 
iyi ama! 

TALÂT BEY (Ardahan) — Fakat Dersim Mebu
su olduğunuzu unutmayın. 

FERİDUN FİKRİ BEY "(Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar! isyanın tenkilinde vatanın mühim bir kıs
mını, hudut ile maksur edilebilen bir kısmını, kana 
boyanan, ıztıraba gark eden isyanı biran evvel ve bilâ 
merhamet tenkilde hepimiz müttefikiz ve en ziyade 
nazarı dikkatimizi, nazarı ehemmiyetimizi o noktaya 
tevcih etmek lâzım gelirken; nazarı dikkatimizi bu 
meselei vataniyeden ayrı, başka bir sahaya tevcih et

mek.. (İftira ediyorsun sesleri) tevcih etmek ve bu yol 
üzerinde yürümek kadar yalnış bir şey tasavvur olu
namaz. 

Efendiler! Bendeniz kanaati vicdaniyemi arz edi
yorum. Heyeti Celile mütehammildir. Maruzatımı 
serbest bir surette ifade etmekliğime müsaade buyur
manızı tekrar istirham ederim. Arkadaşlar! Geçen 
gün Fethi Beyefendi buraya gelmişti. Fethi Beyefen
di Nasturî harekâtından başlayan son şark isyanının 
mahiyeti manzuresinin nasıl bir muhassalai ihtiras ol
duğunu, ecanip tahrikatının neticesi olarak memle
ket dahilinde cereyan eden bir faaliyeti dahiliye oldu
ğunu, siyaseti dahiliye faaliyetlerinden hariç, sırf 
menfur bir hareket olduğunu teşrih buyurdukları za
man, Heyeti Celile müttefikan beyanı itimat etmişti. 
Bu itimat mevcut iken şimdi Heyeti Celileniz böyle 
adeta şüphe kanunu mahiyetini tazammun edecek bir 
suret, bir hareket ve nevama idarei örfiyeyi bile hafif 
bıraktıracak bir surette bir harekette bulunmak Teş
kilâtı Esasiye, Cumhuriye ve Hâkimiyeti Milliye ru
huna münafidir. Bendeniz bu kanunun heyeti umu-
miyesinin reddini teklif ediyorum. 

REFİK BEY (Konya) — O; Cumhuriyetin muha
fazası için teklif olunuyor. 

REİS — Buyurun Zeki Bey! 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Efen
dim! Zeki Beyden evvel ben söz istedim. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Reis Paşa! Sözleri 
leh ve aleyhte olarak tasnif ediniz, ona göre söylen
sin. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar! Evvelce bu kürsüden söylediğim 
veçhile hadisei isyan zuhur eden mıntıkada hüküme
timizin her türlü kanunî icraatına taraftarız ve bu
nu bir daha tekrar ediyorum. Fakat bu muayyen ha
dise karşısında milletin hukuku tabiiyesini tazyike 
matuf olarak icraata katiyen taraftar değiliz. Huzu
ru âlinize getirilen kanun gayrı vazıh ve elâstikidir. 
Eğer bu kabul edilirse, buna istinaden Teşkilâtı Esa-
siyemizin ruhundan doğan siyasî taazzuvlar ve bun
ların faaliyetini tahdide veyahut matbuatı tazyike te
şebbüs edilirse, halk hâkimiyeti tenkis edilecek de
mektir. Çünkü artık milletvekillerinin sadaları dahi 
bu kubbe altından harice çıkamayacaktır. Bu kanu
nu kabul etmek, Cumhuriyet tarihi için bir şeref de
ğildir, 

İstiklâl Mahkemelerine gelince : İstiklâl Mah
kemeleri, isminin medlulü veçhile, istiklâl harpleri
miz esnasında yapılmış ve yapılması lâzım gelen bir 
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mahkeme idi. Binaenaleyh bunların tarihe kanştırıl-
» ması da Meclisi Âliniz "için tarihî bir şereftir. İsmet 

Paşa Hazretleri eğer İstiklâl Mahkemelerini ıslâhat 
âleti zannediyorlarsa pek ziyade yanılıyorlar. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hâkimiyeti milliyeye 
bir hatime!.. 

REFlK BEY (Konya) — Gördüğüm tezahürata 
binaen peşinen arz edeyim ki, Heyeti Celilenizi tasdî 
etmeyecek ve mütalâatımı mümkün olduğu kadar ih
tisar edeceğim. Feridun Fikri Bey biraderimiz kema
li teheyyüç ve asabiyetle buradan, teklif edilen bu 
kanunun ademî kabulü hakkında beyanatta bulun
dular, dediler ki, bu kanunun kabulü Teşkilâtı Esasi
ye Kanunu ile bahşedilen hukuku ammeye tamamiyle 
münafidir ve onu ihlâl, edecektir. Gene Kâzım Ka-
rabekir Paşa Hazretleri de, buna yakın olmak üzere 
kısa beyanatında bu kanunun kabulü halinde halkın 
hâkimiyeti tenkis edilecek ve milletvekillerinin sesi bu 
kubbeden harice çıkmayacaktır dediler. Efendim! 
Muhtasaran arz etmek mecburiyetindeyim. Feridun 
Fikri Beyefendi, Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri! 
Beyhude telâş ve endişe içinde kalmayınız! işte Teş
kilâtı Esasiye Kanuniyle tahtı emniyete alman hu
kuku âmmei millet ve milletin hakkı hâkimiyeti, bu 
kanunun kabulüyle siyanet edilecektir. (Bravo sesle
ri.. alkışlar.) 

TUNALI HÎLMİ BEY (Zonguldak) — Yaşa Re
fik Bey! 

REFİK BEY (Devamla) — Efendiler! Heyeti Ce-
lileye meçhul değildirki inkılâbı hiçe indirmek ve 
Cumhuriyeti yıkmak, vatanı yeni bir suriş ve inkısa
ma uğratmak fikri melânetkâri ve irticakârisi ile Şark
ta bir nairei ihlâl ika edilmiştir. Biz burada kanun
ların kelimeleri üzerinde münakaşaya devam ederken, 
hukukunu siyanet' etmek istediğimiz aziz kardeşleri
mizden bir çoğunun kanı akmaktadır. (Çok doğru ses
leri.) Arkadaşlar! Hepiniz bilirsiniz; millet dört ta
raftan dahilden ve hariçten bin türlü melunâne hü
cumlara maruz kaldığı zaman, geçen devrei intihabi-
yeye iştirak eden arkadaşlar pekâlâ takdir ederler. 
Büyük Millet Meclisinin büyük kubbesi bu gibi tari
hî, bu gibi fevkalâde vekayie sahne olmuştur. O za
man hiçbir arkadaşımızın hatırına gelmemiştir ki, biz 
mevcut kavaninimizi nazarı dikkate alırsak ve mev
cut kavanine nazaran tedbir ittihaz edersek, hürriye
ti tahdit etmiş olacağız, kanunları çiğnemiş olacağız, 
kanunu esasiye muhalif harekette bulunacağız. Arka
daşlar! Vatan meselesi mevzubahis olduğu zaman, bü
tün o kanunların selâmeti, milletin hayatı mevzubahis 

olduğu zaman her şeyin fevkinde elbette millet hâ
kim olacaktır. Efendiler: Bu dakikada emin olunuz 
memleketin istiklâli, milletin hayatının masuniyeti 
için kan akıtan mübarek ve aziz şehitlerin ervahı bu 
müzakereyi takip etmektedir. Emin olunuz, hepimize 
hitap ediyorlar : Efendiler! Biz temiz kanımızı akıt
tık, size bir vatan, bir istiklâl, bir hayat temin ve 
milleti saadete isal eden' bir inkılâp verdik, bir inkı
lâp vücude getirdik. Sizden temenni ediyoruz ki, size 
bıraktığımız bu mübarek vediaların muhafaza ve si-
yaneti için bizim ruhlarımızı tazip etmeyiniz, başka 
hiçbir şey söylemeyeceğim. 

Sizin vicdanlarınıza müracaat ederek memleketin 
selâmetine, memleketin hayatına ve Cumhuriyetin 
hayatına suikast etmek isteyen mürtecilerin biran ev
vel muhiti vatandan her ne suretle olursa olsun ref ve 
izaleleri için bu kanunun kabulünü Heyeti Celileniz-
den istirham ediyorum. Başka bir diyeceğim yoktur. 

RAUF BEY (istanbul) — Muhterem arkadaşlar! 
Refikimiz Refik Bey, kanunun kabulü hakkındaki 
mütalâalarını irat buyururken, gene rüfekamızdan Fe
ridun Fikri Bey ve Kâzım Paşanın beyanatlarına te
mas ettiler ve kendilerine hitap ederek, endişe etme
melerini ve bu kanun ile mübarek inkılâbımızın, Cum
huriyetimizin ancak masun bulundurulması esas ol
duğunu beyan buyurdular. 

Efendiler! Genç hadisei isyaniyesinin fiilen zahir 
olduğu günlerde istifa eden hükümetin, mahiyeti is
yanı, müessir olduğu mıntıkayı ve şâmil olabileceği 
menatıkı ve bunun esbap ve illetini göstererek, huzu
ru Mecliste vaki olan beyanatından zannediyorum bu 
isyanın-, bu isyan mahiyetinin - müşterek kanaat ola
rak - hakikatte birtakım kimselerin, mekruh, merdut 
hattâ leimâne denebilecek bir kasıt ile menafilerini is
tihsal için birtakım gafilleri peşlerine takmak sure
tiyle ortaya atıldıkları anlaşılmıştır. Aziz arkadaşlar! 
Hepimizin müştereken cereyanını takip ve hamdolsun 
intaç ettiği hâkimiyeti milliye ve Cumhuriyet idaremi
zin, Genç vilâyetinde zuhur eden ve milleti amali 
fasidelerine sürüklemek isteyen birtakım mütegallibe-
ler tarafından ika olunan hadisei isyan dolayısıyle yı
kılacağına ihtimal vermek, zaafı kalpten başka hiçbir 
şey değildir. (Sağdan bravo sesleri.) Efendiler! Türki
ye halkı içerisinde şuuru olan, namusu olan, kalbinde 
vatan muhabbeti olan hiçbir fert bu melanete karşı 
göz yumamaz ve bir saniye bile tahammül edemez. 
Bunun için efendiler! Genç isyanıyle Cumhuriyetimi
zin tehlikede olduğunu bendeniz kabulde mazurum. 
Arkadaşlar! Kanunun Heyeti Umumiyesinden bah-
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sedithlken a&fekadan hazfları, Teşkilâtı Esasiye .Ka
nununun bir maddesinden bahsederek, hukuku tahliye
nin tahdidinden endişe ettiklerini söylediler. Teşkilâ
tı Esasiye Kanununu müzakere ve tedvin eden bu he
yeti muhtereme hiç şüphesiz bu noktada kendileri de 
mütehassrstırlar ve böyle bir ihtimale karşı.tetkik en
dişesi ile de mütehassıstırlar. 

Efendiler! Genç isyanı hadis oldu diye biz, cum
huriyet ve hakimiyeti milliyenin ve idarei milliyettin 
temeli olan kanunu esasinin ihlal olunacağı kadar 
müsamahakâr bulunamayız. Kanunu Esasi, milletin 
hakimiyetini, inkılâbın esasını, tamamiyeti mülkiye
mizi müemmen olan bir kanundur. Bunun hiç bir 
noktasında müsamahada bulunamayız. Onun için 
bu hususta ne kadar dikkatli ve etraflı düşünürsek 
mahzur yoktur, fayda vardır. Kalplere gelen endişe
lerin hiç bir zaman şahsî olmadığına tamamiyle itimat 
buyurmanızı rica ederim. (Tabiî sesleri) Endişemiz 
vatanî ve millîdir. İstiklâl muharebatı zamanında en 
•çetin hadisat karşısında Millet Meclisi şu veya bu 
kanunu ihmal etmiş değildir. Millet Meclisi Teşkilâtı 
Esasiyeye muhalif bir harekette bulunmuş değildir. 
Millet Meclisi Hadisat karşısında sükûnetini muhafaza 
ederek, itidalini muhafaza ederek lâzım gelen tedabi: 

ri ittihaz etmiş ve etrafı ile düşünmüş ve tatbik etmiş 
olmak itibariyle muvaffak olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar! Tekrar ediyorum, bu ka
nun Başvekil Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi il
tibastan beri değildir, iltibas götürür bir ifade ile ya-
.zılmış maddesi vardır. Bu mesele üzerinde tetkikat-
ta bulunalım, mahzurları varsa refedelim ve daha lâ-
.ztm olan fıkralar varsa ilâve edelim. Fakat efkârı 
milleti endişettak edecek ve huzur ve sükûn tesis ede
lim derken ve sükûnu ihlâl edecek şekilde bir madde 
tedvin etmiyelim. İstirhamım bundan ibarettir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendiler! Tür
kiye Cumhuriyeti hududu dahilinde malumu âliniz 
unsur olarak Türk ve Kürt kardeşliği yaşıyor. Teşki
lâtı Esasiye Kanunumuzda, bu cumhuriyetin hududu 
dâhilinde bulunan aksam hepsi Türktür. Bu Türk 
olan Türkiye'nin bir cüzünde bir vaka hadis oluyor. 
iBu vaka ekseriyete şamil olmayan bir kısım zavallı- . 
•larm - açık ve sarih söyliyelim efendiler - Kürtlük 
peşinde koşmasından ibarettir. Bu vaka bu zavallıların 
;o havalide böyle leimane bir maksatla takip ettikleri 
hadisedir. Ulu Türk Milletine açık, sarih olarak ifa
de etmek lâzımdır. Türk Milleti bu gibi vakayii çok 
görmüş ve geçirmiştir. Bunlar hiç bir zaman Türk 
milletinin kattı ile, canı ile, mevcudiyetiyle istihsal et

tiği cumhuriyete ve hakimiyeti miffiyeye icrayı tesir 
edemez efendiler. Cumhuriyet, çok kavi ve çok esaslı 
bir kaledir. Onu böyle dört yoluk hiç bir zaman, hiç 
bir vakit sarsamaz, tehdit edemez. Millet, onların ba
şına vurur, bin parça eder. 

ALİ BEY (Rize) — Bin seneden beri böyle söy
leniyor. 

HALÎS TURGUT BEY (Sivas) — Efendiler! 
Türk Milleti kendine sahip olduğu günden itibaren 
ve hakkını tanıdığı günden beri böyle bir söz söyle
memiş ve daima hakkını muhafaza etmiştir. Ve daima 
edecektir. Efendiler! Vaka böyle iken, ve muayyen 
mahalle münhasır iken yangını orada o şekilde itfa 
etmiyerek, vatanın diğer aksamında şöyle olur, belki 
böyle olur demek doğru bir şey değildir. Türk mille
tinden şüphe olunamaz. Efendiler! Hakimiyet onun 
hakkıdır. (Gürültüler) Hiç bir suretle o hakkı kimse
ye veremez. (Gürültüler) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ben mil
letime kalubelâdan beri aşık olmuşum. Sözünü geri 
:al. 

MEHMET EMİN BEY (Karahisanşarki) — Mil
leti. tenzih ederiz. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Efendiler! 
Bir yangın söndürülürken Türk milletinin hukuku ta
bi iyeleri tahdit edilmemelidir. Efendiler! Türk mil
letinden fesat, irtica, isyan çıkmaz, çıkamaz. Bunu 
böyle açık ve sarih bilmemiz icap eder. Fakat ortada 
müttefik olduğumuz bir nokta vardır, bir hadise var
dır. Bu hadiseyi elimizden geldiği kadar biran evvel 
itfa etmek hepimize ve bütün meclise, bütün millete 
borçtur. 

Efendiler! Kanunda diğer bir madde vardır, ikinci 
maddesinde diyor ki : Bu kanun iki sene devam ede
cektir. Hilmi Beyefendiden soruyorum; bu hadise da
ha iki sene mi yaşıyacak? Efendiler! Türk milleti hiç 
bir zaman kendi hayatına, hakimiyetine taalluk eden 
bu gibi fesada hiç bir zaman meydan vermiyecek, der
hal bastıracaktır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bu kanun 
sayesinde. 

AVNİ BEY (Bozok) — Muhterem arkadaşlar! 
Bazı arkadaşlarımız kanunun Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzla bir muhalefet, bir tezat teşkil ettiğini söy-
liyerek izharı endişe ediyorlar ve bu kanun kabul 
edildiği takdirde Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
hukuku âmme faslının kapanacağını söylüyorlar. Hu
kuku ârrnne denilen şey isyan çıkarmak mıdır? İh
tilâl •midir? Yoksa memleketin huzur ve sükûnunu 

— 136 — 



t : 69 4 . 3 .1341 C : 2 

ve nizamını ihlâl midir ki, bu kanun çıkarıldığı tak
dirde bü haklar ihlâl olunsun,, kamın sakıt olsun? 
Kanun hukuku tahliyelerini alıyorum demiyor, Ka
nun, isyana, fesada, irticaa ve nizamı içtimaiyi mu-
mil harekâta bir mania teşkil ediyor. Telâş nereden 
inbias ediyor? Gene muhterem bir arkadaşımız, noktai 
nazarını terviç ettirmek için bir mütalâa serdettiler. 
Ben şayanı hayret gördüm. Kanunun kabulü, neden 
Türk Milletine iftira olsun, ademi itimat olsun? Ben 
bunu hiç bir zaman varit görmüyorum. Kanunun ka
bulü, huzur ve sükûna nail olmak istihkakında, oldu
ğunu son muzafferiyetiyle gösteren bu milleti, ifsat 
etmek isteyen edanî içindir. (Bravo sesleri) Bu mil
leti sükûta. ve huzura götürmek içindir. Adı üzerin
dedir. Takriri sükûn kanunudur. Bunda eshabı na
musun ve memleketin terakki ve taalisini hedef itti
haz etmiş taazzuvların, teşekkülâtın korkmasına ma
hal yoktur. Bu, namussuzların korkacağı ve memle
kete kundak sokmak, isteyenlerin kofkacağL bir ka
nundur. Telâşa lüzum görmüyorum. (Alkışlar) 

ÎLYAS SAMİ BEY (Muş) — Muhterem arkadaş
lar! isyanın mahalli intişarı ile çok yakından alâka
dar olan bir arkadaşınızı da şu vesile ile yapılan ka
mın hakkındaki en samimî kanaatini dinlemeniz fay
dadan halı olmayacaktır. Lâkin bu kanunun şu is
yan5 ile derecei irtibat ve alâkasını izah edecek delil
leri söylemeden evvel, müsaade buyurursanız kısa 
bir şey arz edeceğim. İdarei Örfiye ilânı ve isyanın 
sirayeti ihtimali olan yerler için, üç gün evvel alınan 
tedbir karşısında, şu sakaf altında toplanan heyeti 
muhteremenin gösterdiği sükûn ve itidal ve ittihat 
cephesi, eğer bir iki hatibin sözleri ile rahnedar ol
masaydı ve o halde devam etseydi bu arkadaşınız 
vicdanen muazzep olmıyacak ve söz söyleyemiyecek 
idi. Lâkin öyle bir gün, öyle bir vaziyetteyiz ki, ve
lev bir adamın olsun, ilmî cevabını almadan memle
ket üzerinde fena tesir icra edeceği endişesi, bende
nizi de söz söylemeye mecbur etmiştir. En çok ma
hiyeti meseleden ziyade, söz söyliyen hatiplerin en
dişelerini ve teessüratını izale için, bir iki söz söy
lemeyi vicdanî bir vazife addederek söz aldım. 

Söze evvel: başkyan Feridun Fikri Bey kardeşimiz, 
esasen hukuku âmme ve hukuku siyasiyeden sık sık 
bahseden- bir arkadaşımızdır. Bu arkadaşımız, huku
ku esasiyenin bir esasının- da, fikirlerin şayanı hür
met olduğunu kabul etmesi icap ederken^ koca. cum
huriyetin ve halk hakimiyetinin mshib bir timsali 
olan. bir ekseriyet, burada durup dururken, bir çok 
şeyler söylediler. Söyledikleri sözleri hazmedemedim. 

Beni. buraya en ziyade o sevketmoştür. (Alel imiya) 
dediler. Bu en hafif tabirleri idi, onu geri aldılar. 
Ondan sonra sakit ve vakarını muhafaza eden ve 
timsali millet olan şu ekseriyete, irat etmedikleri söz 
kalmadı. Acaba hukuku esasiyeye, hürriyeti fikri-
yeye hürmeti olanların mahiyeti böyle midir? 

Teşkilâtı Esasiye Encümeninde beraber çalıştık, 
kanun vaz ettik, her fıkrasına kendileri kadar - fazla 
demiyeyim - ben de vakıfım. Teşkilâtı Esasiye Ka
nununu kaldırmadık... Bu gibi sözler acaba geri al
dığımız alelimiya) kelimesinden çok ağır değil mi
dir? Ve hürmet ederek bu arkadaşlarınıza isnat et
tiğiniz daha buna benzer bir çok -şeyler vardır ki zap
ta lüzum görmedim. Çünkü bu suretle hareket eden 
bir arkadaşın sözleri zapta da lâyık değil, zaptetme-
dim. 

Efendiler! Size maziye ait bir tarih arz edeceğim. 
Feridun Fikri Beye, böyle günleri, böyle celseleri 
çok görmüş geçirmiş mücerrep bir arkadaşınız sıfatiy-
le diyorum - ki affetsinler, şahsî taarruza kastetme
sinler - Feridun Fikri Beyin küçük bir Lütfî Fikri 
gibi büyümek istediğini açık olarak okur gibi oldum. 
(Alkışlar) Bunun böyle mühim ve memleketin haya
tî mesaili mevzuu bahis» olduğu günlerde bile, tek ba
şına bütün milletin kanaatine hürmet etmeden mey
dan okuduğunu, muhalefet ettiğini ve neticede bu
nun yalnız marufiyeti namına yaptığını... • 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Haşa haşa... 

ÎLYAS SAMI BEY (Devamla) — Hakikat na
mına değil... isnat ettiğiniz şeyleri geri almanız lâ
zımdır. Ben kendi vicdanımdan bu sözü söyledim. 
Nasıl telâkki ederseniz ediniz. Ben bir kelime daha 
ilâve edeceğim. Bir müddeiumumiden bahsederken 
hata ettiğini geçen gün burada söylerken, kendisine 
hayır efendi dedim, müddeiumuminin hatası değil, 
bütün bu isyanın Nasturi hadisesi ile başliyan mazi
sine nispetle bugün hafif, yarına nispetle yedi ayda 
mütezayit bir nispetle artan isyandan niçin bahset
mediniz diye sordum, isyanı başkaları sorsun dedi. 
İsyanı başkaları sorsun da, müddeiumumiyi sen sor! 

FERÎDÜN FİKRÎ- BEY (Dersim) — Hayır ha
yır! Öyle demedim. Reis Paşa Hazretleri hem şahsi
yattan bahis buyurulmasın. 

ÎLYAS SAMÎ BEY (Devamla) — Esasa geçiyo
rum efendim. Ben de memleket menafii ile kalbi çar
pan bir arkadaşınız sifatiyle ve ihtilâller içerisinde- ya
şamış, vakıf bir gözle mahiyeti meseleyi size arz ede
ceğim : Diğer hatip arkadaşlarımız da tekrar ederken 
Genç- isyanı diyorlardı.. Mesela bu değildir. Hepini--. 
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zin vereceği kararda bunda derecei isabeti ve mahi
yeti isyanı ispat edecektir. Efendiler! Genç isyanı 
deniyor. Nasturi hadisesini tenkil ederken, bir siya
sî mütefekkirin verdiği telgraf aynen şudur : Vakti
dir, hareket etmek zamanı gelmiştir. Şu sırada gelen 
telgraf neticesi Nasturileri tedip için uğraşan hama-
setkâr Türk cephesinden nice zabitlerin İngiliz or
dusuna geçmesine sebep olmuştur. Bunu tarih kaydet
memiştir. Zannedermisiniz ki, Genç isyanı hâlâ genç 
isyanıdır? Efendiler! Genç isyanının rehberini hepi
niz işittiniz. Şeyh Sait deniliyor. Şeyh Sait böyle bir 
sergüzeşte atılmayacak ve bir fikri siyasiye alet ol-
mıyacak kadar refaha malik bir adamdır. Bin türlü 
tahrikatı siyasiye ile ancak yerinden hareket edebile
cek bir adamdır. Bu tahrikatın ocakları ve nairei 
fesatları orada burada bin türlü asarı ile bilinirken, 
hâlâ burada genç isyanı deyip te şekli idareye karşı 
irticaî mahiyette olan ve umum memleketin afakmda 
görülen asıl fesadı görmemek doğru değildir. Genç 
isyanı için değil, her inkilâbın rahatı arkasındadır. 
Mültecileri tel'in etmek ve bu tedabir ile bunları kö
künden kal etmek zamanı hulul ettiği bir zamanda, 
bir dakika tereddüt etmemeli, halkın menafiine, ha
yatına ve şekli idarenin millete bahşedeceği saadete 
rehber olmalıdır. 

Bu kanunun teşkilâtı esasiye ile mübayeneti bah
sinde İsrar edildi. Teşkilâtı Esasiye ile mübayenet ne
resinde olduğunu gerçi izhar etmediler. Yalnız kuru 
bir endişe ile timsali millet olan bir heyetin, selâmeti 
memleket namına tasvip ettiği bir kanun encümen
lere gitmemiş, onu bir encümen ekseriyetinin teşki
lâtı esasiyi tahlil etmeksizin yapmış igbi bir mahiyette 
göstermek, biidrak, marazi bir dimağın, bütün bir 
heyeti silip süpürecek kadar kötü bir mahsulü oldu
ğunu düşünmek muradiyle hükmetmek, bilmem ne 
dereceye kadar doğrudur, tnsafınıza müracaat ediyo
rum, insafınız bunu istiap ediyor. Bu itibarla mübaye
net mevzubahis olamaz. 

Son sözüm efendiler! Tedbir, memleketi siyanet 
etmek için eldedir. Kanundan yalnız namus ve vic
danı olmayan şerirlerin korkması lâzımdır. Başka 
hiçbir zaman ve hiçbir vatandaşın hakkı bu kanunla 
takyit edilmez. Hürriyetleri, memleket aleyhine, Cum
huriyet aleyhine ve bütün millet aleyhine istimal et
mesi istidadında olanlar tek olarak bu kanundan kork-
sunlar. Yoksa memleket pek yakında bununla kurtu
lacak ve kimseye de bir zarar olmayacaktır. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Muhterem arkadaşlar! Hürriyet namına, 

cumhuriyet namına ve bütün bu güzel ve âlî mefhum
lar namına söylenmiş sözler ve bu istikamette takip 
edilmiş yollar vardır. Bu yollar üzerine yürürken, bir
takım yanlış telâkkiyet neticesinde ihtiyar edilmiş ve 
bilhassa devlet denen büyük müessesenin nüfuz ve 
haysiyetini ve memleketin her köşesinde carî olması 
lâzım gelen şevket ve kudretini müteessir edecek bazı 
hatalar yapılmıştır. Yalnız nazariyeler gözöıtünde tu
tularak yapılmış olan hataların ve müsamahaların 
- telâkkii acizaneme göre kendimi de bu hatada da
hil addediyorum - neticesi ve bir aksülâmeli olarak-
tır ki bugün bu kanunu Heyeti Muhteremenin nazarı 
müzakeresine arz etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 
Bu fikri esasimi daha mütebellir bir şekilde tespit 
edebilmiş olmak için, maruzatımı tahlilî efkârımla ik
mal, edeceğim. 

Muhterem heyetin tamamen malûmudur ki, Ana-
doluda yeni Türkiye Devletinin esası kurulduğundan 
itibaren, bu kürsüden ve bir çok esasları tespit eden 
fırka kürsüsünden, müdafaai hukuk kürsüsünden za
man zaman yanlış nazariyeler serdedilmiş ve devlet
çilik noktai nazarından bazı müsamahalar yapılmış
tır ki, onların neticesinde bugün memlekette hasıl 
olan vaz'ı kanunî ve bugün memlekette mevcut olan 
devlet nüfuzu ve bütün devletin mesnet ve müttekâsı 
olan kudret hemen mefluç bir hale gelmiş addoluna
bilir. 

Muhterem arkadaşlarım; çok ulvî namlar altında 
bazı kanunlar yapılmıştır ki, onların neticesi olmak 
üzere memlekette yalnız devlet nüfuzunun, vatanın 
dört köşesine âm ve şâmil olması lâzım gelen devlet 
nüfuzunun yerine, birtakım gayrı tabiî ve gayrı me
sul müessirler kendi hükmünü icra ve infaz etmiştir. 
Memleketimizde, bugün bu münasebetle kemalî sa
rahatle bu kürsüden ifade etmekte büyük bir hazzı 
vicdanî duyduğum bir müessese, matbuat müessese
si, bilhassa İstanbul matbuat müessesesi, Türkiye'de 
devlet nüfuzu namına, devlet kuvveti namına ne ka
dar mevkiler ve ne kadar makamlar varsa bunları 
ite kaka, gayrımeşru bir mücadele ve mesai ile en 
yüksek mertebei nüfuza çıkmış ve o mevkii nüfuz
dan Türkiye'de mevcut olan bütün-mukaddes maka-
matı ve onların nüfuzu maddî ve manevisini tama
men tahrip edecek bir vasıta, bir alet halinde faali
yete gelmiştir. (Acaba kimin elleri sesleri.) Öyle bir 
vaziyet hâsıl olmuştur ki, vatan dahilinde bunların 
şerrinden bir namus tehlikesi nasıl olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar! Bu maruzatta bulunmak
la huzuru millette bu fikirleri bazı nazariyatçı arka-
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daşların fikirlerine rağmen, o matbuatın muvacehei 
tenkidinde yalnız mesul bir vekil değil, aynı zaman
da mesul bir milletvekili olarak söylemekle teşfiyei 
sadrediyorum. 

Evet arkadaşlar! ilişilmesi lâzım gelen nikattan en 
mühimi ve bugünkü manzaraı za'fın sebebi aslisi ve 
vatan muvacehesinde, vatan tarihinde en muatep bir 
müessese olarak İstanbul matbuatı vardır. Bittabi ba
zı müstesna gazeteler mevcuttur. Bu müessese en yük
sek bir mertebei nüfuza çıktıktan sonra, bu mem
leket için'matizi hayat olan devlet müessesesi, en baş
ta Meclisi Âliniz olmak üzere onu terkip eden bütün 
teşkilâtı siyasiye ve devletin hayatında mesnet adde
dilecek ve kuvayı devleti temsil eden her şeye zabıta, 
rüsumat dahil olmak üzere ve bütün devletin kuvayı 
esasiyesi addedilen müesseseler ve otoritelere ve bun
ların hepsine yalanlarla, tahriflerle mütemadiyen ca-
niyane bir surette hücum edilmiştir. Zaman zaman 
kimisine hırsızlık, kimisine midecilik, kimisine inhi
sarcılık, kimisine fenalık ve hatıra gelen gelmeyen bin 
türlü levsiyatı isnat ederek memlekette devlet nü
fuzu tahrip edilmiştir. Hürriyet ismindeki nimeti mu-
kaddeseyi, o uğrunda bezli hayat edilen mefhumu mu
kaddesi takrir ve tespit için, âli bir hissi tahammül 
ile mukabele gören bu matbuat vasıtası o hale gel
miştir ki, her sabah milletin yüzüne fışkıran zaralı if
razat, masum halkı mütemadiyen devlet kuvvetinin 
itibara lâyık bir şey olmadığı hakkında aşılamıştır. 

ALÎ SAİP BEY (Kozan) — Allah belâlarını ver
sin, kahrolsunlar. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Türkiye'de devlet nüfuzunu tahrip 
eden ve bu en yüksek mevki müessirine kendi zulmü 
şerri, zulüm isnadı, teçhiz ve terhibi sayesinde çıkan 
bu İstanbul matbuatı, öyle bir manzara ihdas etmiş
tir ki, arkadaşlar, Türkiye'de devlet yoktur, hükümet 
yoktur, hiçbir hükümete kavi mesnet addedilebilecek 
bir Meclis yoktur. .Bunların hepsi âdi, sefih, midele
rinden, menafii zatiyelerinden maada hiçbir şey dü
şünmeyen bir güruhu lâyüflühundan ibarettir. His ve 
kanaatini nihayet memleketin bilhassa cahil olanla
rın ruhlarında tespit ve takrir etmişlerdir. Bu vazi
yette hefkes matbuatı, hürriyet mefhumunun kudsi-
yetine bürünerek her şeyi yapmaya kadir ve şerrinden 
tahaffuz için isminden bahsetmeye cesaret edilemeye
cek bir kuvvet gibi görmüş ve bilâkis devleti* ve 
onun nizam ve intizam vasıtası olan vasıtaları, bu 
hakaretlere tahammül gösterdiği için hakikaten ha
kir, nüfuzsuz bir zavallı olarak tanımıştır. Hüküme-
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tin devlet nüfuzunu takrir ve tespit edecek bir kanu
nun müzakeresi münasebetiyle ve bu kanunu teklif 
etmek gibi bir mevkide bulunmak vaziyetini vücude 
getiren esbap ve müessirat meyanında, ve onun ba
şında bulunan bu İstanbul matbuatı hakkındaki fik
rimi bu kadar kısa bir hudut dahilinde tarihe tevdi 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar! Bir devletin kuvvetli 73-
manı - maddeten diyorum, hesap ile diyorum - kuv
vetli zamanı, zayıf zamanı olur, fakir veya zengin za
manı olur. İşte bu suretle memlekette sözü dinleni
lecek bir zabıta, emri infaz edilecek bir hükümet, ver
diği kararlarının infazına ve meşruiyetine inanılacak 
bir Meclis yoktur manzarasını vücude getiren bu muh
rip müessese ve buna peyrev olan bilumum dahilî ve 
haricî anasır bilerek ve bilmeyerek bir terkibi tam da
hilinde hareket etmişlerdir. Bunların şuurî veya gayrı 
şuurî devletin nüfuz cephesini tahrip için aldıkları te
şebbüslerde, maalesef vatanın bir kısmında bugün 
muvaffak olmuşlardır. Yanlış ad buyurabilirsiniz, ka
naati vicdaniyem budur. Ve bugün devletin bir mu-
hasebei mühimmesi olan bu müzakerede, bunu söy
lemeyi vicdanımın sayhası olan bunu bizzat söyleme
yi vicdanî bir vazife addediyorum. Ve ruhumun te-
ellümatını deşmekle sakin ve müsterih oluyorum. 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Allah razı olsun 
senden., 

RECEP BEY (Devamla) — Bugünkü kanunun 
teklifine sebep olan müessirat arasında - telâkkii aci-
zaneme göre - masuniyeti şahsiye namı altında ta
nınmış ve devlet müessesesini mefluç ve muattal bı
rakan ve hattâ bir caninin koluna zabıtanın elini sür
düremeyecek kanun da vardır. Bir taraftan da inkı
lâp ve vatan düşmanları çalışmışlardır. İşte bu mües-
sıratın ilk sahai tahribi bugünkü huruşü isyanı ku
laklarımızı çınlatan Şarktaki bazı vilâyetlerimiz par
çasını teşkil eden vatan kısmıdır. Bazı arkadaşlar di
yorlar ki; Devletin emniyeti umumiye ve hukukiyesi-
ni tahtı şüpheye getirecek böyle bir kanun merdut-
tur, bunu kabul etmemek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım! Bir memleketin umumî 
hayatı iktisadiye ve esasiyesini daima mahfuz ve ma
sun bulundurmak, bir devletin ve o devletin ruhu ad
dedilecek bir Meclisin şiarı tabiîsi değil midir? Emni
yeti umumiyeyi masun bulundurmak için, o emniyeti 
umumiye sahasında icrayı tahribat etmekte olan ze
hirli yılan yuvalarını kanun vasıtasiyle - asla başka 
vasıta ile değil - vazıı kanun olan bu Meclisi Alinin 
vereceği karar Üe ve kuvvei müeyyidesi olarak vü-
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cude gelecek olan kanun vasıtasıyle tahrip etmek lâ
zım değil midir? Görülecek zehir ve yılan yuvaları 
tahrip edihnedikçedir ki, ihlâl edileceğinden şikâyet 
edilen emniyeti umumiyeye, vatanın ve milletin istik
lâl, salâhı, saadet ve istikbali sureti katiyede tahtı 
tehlikede bulunmaktadır. Bu hududu tehlike üzerin
de vatanı bir gün daha yürütmek, bu memlekete hiç 
olmazsa hizmet etmek yolundaki vazifeyi ihmal et
mek demektir. Emniyeti umumiyeyi, emniyeti huku-
kiyeyi, emniyeti milliyeyi tahtı siyanette bulundur
mak için, bu âli emniyetleri vatanın ve milletin en 
yüksek hukuku, namına mahsus olan ve zehir yuva
ları hangi köşede ise orada arayıp bulmak salâhiye
tiyim mücehhez bir hükümet vücude getirmek içindir 
ki, işte bu kanunu bu Meclisi Âli kabul etmek mec
buriyeti vataniyesindedir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — O yuva
lan köylerde değil şehirlerde aramalı... 

RECEP BEY (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım! Hâkimiyeti milliye, hürriyet, cumhuriyet gibi 
böyle mukaddes mefhumlar vardır. Bu mukaddes 
mefhumları, bunun düşmanı olan bir çok vasaitin, 
bir çok teşekküllerin, bir çok teşhasın, bir çok muzur 
mikropların tahrip edilmesine azmetmiş olan bir hü
kümetin, teklif ettiği kanunu reddetmek için bir va
sıta gibi kullanmak, hiçbir vakit vatan menfaatine 
muvafık bir hareket değildir. (Bravo sesleri.) 

Bazı rüfeka, tdarei Örfiyeyi tavsiye ediyorlar. 
Evet Teşkilâtı Esasiye Kanununda tdarei Örfiye var
dır. Fakat bu arkadaş Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bu maddesini okumuş olsaydı, onun ne tahripkâr bir 
vasıta ve vatanın hayatı kafisi mevzubahis olmadık
ça, lüzumu hayatî görülmedikçe tatbikinden ihtirazı 
lâzım gelen bir vasıta olduğunu meydana çıkarırdı. 
tdarei örfiye bir vasıtai kanuniye olup, bizim de iste
diğimizin bir vasıtai gayrı kanuniye olmadığını ve 
bu müzakerenin kanun için olduğunu nazarı dikka
tinize arz ederim, tdarei örfiye vasıtası memleketin 
her tarafında - madde yanımda olmadığı için okuya
mayacağım - şöyle hatırlıyorum. Müraselâtı, mektup 
muhaberelerini, bütün inkişâfı iktisadiyi tatil, bütün 
hayat faaliyetlerini takyit edecek bir vasıtadır. Mem
leketimizin içerisinde bizzat bu memlekete hiyanet 
etmemiş bir kütlei asile teşkil eyleyen necip, vatan
perver bir halk kütlesi vardır. 

Herhangi bir şeririn, şu veya bu köşede takibi 
içim memleketin umumî hayatını tazyik edecek, na
muslu? halkı taciz eyleyecek umumî tdarei örfiyeyi 
bir vasıtai ümniye ve bir vasıtai asliye addetmek ka

tiyen doğru olamaz, tdarei örfiye tatbik edilecek bir 
memleket aksamı, tabiî bir felci iktisadiye mahkûm 
olur. Bunun netayicini iktiham etmekten ise millete 
karşı, vatana karşı ve bu Meclisi Âliye karşı hüküme
tin elinde yalnız vatanın muhtelif sahalarında fenalık 
yapmak istidat, teşvikat ve tahrikatta bulunan yuva
ları bulmak ve o şerir vasıtaları menetmek için kendi 
eline bir vasıtai kanuniye vermek, elbette doğru ve 
elbette müraccah ve elbette vatanın selâmetine muva
fıktır. 

HALÎS TURGUT BEY (Sivas) — tdarei örfiye
yi. kim. istedi? 

RECEP BEY (Devamla) — Bahseden oldu, di
yenler oldu. Bütün Meclisle beraber kulaklarım işitti. 

FERİDUN FtKRt BEY (Dersim) — tdarei örfi
yeyi mevzubahis etmedim. 

RECEP BEY»(Devamla) — Başkası namına bir 
noktai nazarı, bir fikri inkâr salâhiyeti var mıdır siz
de?.. O halde başka birisi söylemiştir ve bütün Mec
lis işitmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — tdarei Ör
fiye ilânını müttefikan kabul etmedik mi? 

RECEP BEY (Devamla) — Feridun Fikri Bey, 
yapılacak takibatın nihayetsiz bir şumûl dahilinde bir 
vasıtai ağraz olarak istimal edileceğini ve bu kanun 
vasıtasının nereden başlayıp nerede biteceği belli ol-
mıyan bir zulüm ve tahrip vasıtası olarak kullanıla
cağını ifade ettiler. Efendiler! Feridun Fikri Beyin, 
nisbeti vataniyesinde şüphem olsaydı, geçirdiğim bir 
tereddüt anında, dimağımdan geçen bir fikirde sabit 
kalırdım. Feridun Fikri Beyin, nisbeti vataniyesinde 
şüphem olmadığı için, zihnime biran tevarüt eden bu 
fikri derhâl kovdum. Bu fikir şu idi: İçinde yaşadığı
mız vatanın bugün geçirmekte olduğu mühim saatle
rin ehemmiyetini idrak etmekte olan, hain ve şerirleri 
takip etmek vasıtasından bugünkü meşûl kuvvei ic-
raiyeyi mahrum etmek fikriyle bu fikri dermeyan ede
bilir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Haşa haşa. 
RECEP BEY (Devamla) — Fakat bu fikir biran 

için müfekkereme uğradı ve benim için malum olan 
bir iki senelik Feridun Fikri Beyin hayatı, bana bu 
fikirde devam etmek imkânını vermedi. Bunu bu mak
satla söylememiş olabilirler. 

Efendiler! takip edilmek istenilen ve demin arz 
ettiğim yılanlar ve zehirli yuvalardır. Mülevves nok
talar \e köşelerdir. O köşeleri kanunun kudret ve 
kuvveti ile dezenfekte ve tathir salâhiyeti olmaksızın 
bu memleketin idaresini bizim hükümetimiz deruhte 
etmek mevkiinde değildir. 
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Muhterem arkadaşlarım! Dahilî ve haricî mehali-
kin müetalâasında, çok esaslı bir noktayı daima der-
hatır etmek lâzım gelirki, vazıyetin vahamet ve ica-
batı vuzuhla tezahür etsin. Bir vasıta ile çabuk müşa
hede edilir. Allah göstermesin aziz vatanımızın her 
hangi bir noktasına bir düşman neferi çıkarsa, bütün 
milletin müttehit bir kitle halinde ona karşı derhal 
hareketi daima kolay ve kibildir. Fakat aziz arka
daşlar, dahilî tehlikeler ve dahilî mehalik hiçbir vakit 
vatanın bir köşesine bir düşman neferinin çıktığı gibi 
bariz ve zahir alâmetlerle belirmez. Dahilî tehlike için
den yanan bir yangın gibidir. Eğer o devlet müessese
sini vücude getiren teşekküller, meclisler ve hükümet
ler, bu yangının infilâkından evvel arazını evvelce keş-
fetmiyecek, icap eden tedbiri meşrua ve kanuniyeyi 
ithihaz etmiyecek olursa, yangın geldikten 
sonra ekseriya tedbir ittihazına vakit ve imkân kal
madan, onun alevleri bu mevki ve vaziyette bulunan 
devletin bütün bünyesini tahrip eder. Bir mesul hükü
met hadisata daima tedbir ile tekaddüm etmek mev
ki ve mecburiyetindedir. 

Hiç kalbimde hissetmediğim ıstırapları azamî te
sir ile ifade etemek istediğim şey, Halis Turgut Beyin, 
ifadeleridir. 

Muhterem arkadaşlarım! Derhatır buyurursunuz 
ki, bir kaç gün evvel gazelerde de bize bermutat ga
yet ağır bir isnatta bulunuyorlardı. Cumhuriyet Halk 
Fırkasına isnat ediyorlardı ki, bugün Meclis kürsüsün
den Halis Turgut Bey onu teyit etti. Kemali şiddetle 
kendilerine ve böyle düşünenlere, uyduran ve söyli-
yen müfterilerin heyeti mecmuasına ret ve iade ede
rim. (Alkışlar) Efendiler! Onu şimdi söyliyeceğim. 
Diyorlar ki; Türk Milletinden şüphe ediliyor. (Asla 
sesleri) Efendiler! Kim şüphe ediyor? Daha dün için
de bulunduğu ve Halis Turgut Beyin de bu milletin 
aguşunda haiz bulunduğu nüfuzu maneviye istinaden 
mebus intihap edildiği Halk Fıkrası yapıyormuş. 
Efendiler! Halk Fıkrası bu ağır töhmet altından ve 
müfteriyane töhmet altından ebediyen teberri ve te-
nezzüh eder. (Bravo alkışlar) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Zaten 
ben şahsına, suratına çarptım. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Hangi menbağlardan kimlerin haber 
verdiğini, kimlerin uydurduğunu biliyorum. Biz fık
rada 170 - 180 arkadaş toplanmış ve bu devletin ha
yatına taalluk eden mesail hakkında, ağır bir mesai 
dahilinde ve en yüksek asaleti vataniyenin verdiği yük
sek bir uhuvvet altında Cumhuriyet Halk Fırkasına 

l mensup olan mebus arkadaşlar toplanmış, başbaşa 
vermiş ve hadisatı ahire üzerine ve vatanın nereden 
gelip nereye gittiğini, bugünkü vaziyet dahilinde mem
leketin hangi suretle idaresi lâzım geldiğini münakaşa 
etmiştik. İçimizde bütün rüfeka ile aynı asalette aynı 
mevkii hürmette bulunan Fethi Bey, Sabık Başvekili
miz, kendi nokati nazarını müdafa etmişti. Fethi Be
yin şahsı gibi gene aynı mevkii hürmette bulunan yüz 
bu kadar arkadaşlarımızdan her biri, kendi fikirlerini 
ya sözleriyle, yahut reyleriyle dermeyan etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım! Namusunuza iltica ede
rek söylüyorum. Benim fırka arkadaşlarımdan bura
da şimdi soruyorum, içinizde bir kimse var mı ki, 
hakikati inkâr tenezzülünde bulunsun?. Söyleyiniz, 
Halk Fırkasında millete, milletin asaletine, Cumhuri-
yeteperverliğine, milletin azametine, mevkii hürmet 
ve tazimine en küçük bir şüphe noktası ihsan edecek 
hiçbir fikir, hiçbir nokta, hiçbir müzakere ve hiçbir 
karar var mıdır? (Asla sesleri) 

TALAT BEY (Ardahan) — Alçakça bir iftira.. 
KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Namussuzca is

nat, sade bu değil geçende de.. 
REFİK BEY (Konya) — İşte bu kanun o gibi müf

teriler için olacaktır. 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKİL! RECEP BEY 
(Devamla) — Siyasî teşekküller bir biri aleyhine pro
paganda yapar, bu tabiidir. Fakat bunun, hududu asa
leti asla tecavüz etmemesi lâzımdır. Muazzez Arka
daşlarım! Mahmul olduğum bir takım ihtisasat daha 
vardır. Maddî ıstırabım olduğundan devam edemiye-
ceğim. Yalnız son söz olarak bir nokta daha arz ede
ceğim. Muhterem arkadaşlarım, bir çok amelî hayat 
yollarından, bir çok nazarî kitap satırlarının içinden 
geçerek milletle başbaşa bugün bu devleti bulunduğu 
bu mevkie, bu idareye getirdik. Devlet idaresinde ki
tap nazariyeleriyle, amelî hayatın çizdiği zaruretlerin 
hattı telifi üzerinde yürümek mecburiyetindeyiz. Her 
hangi bir fikirle, her hangi bir maksatla olursa olsun, 
hürriyeti, o mukaddes mefhumu bizzat timsali hürrü-
yetin kendi şahsına, kendi simasına tevcih edilmiş bir 
silâh gibi istimal etmek, hiçbir vakit hakikata ve va
tan menfaatine muvafık değildir. Cumhuriyet, haki
miyeti milliye ve hürriyet nazariyeleri mukaddes ma-
nalariyle göğsümüzün en hararetli köşelerinde mah
fuzdur. Onu müdafaa edecek bu meclisin sinei asili
dir. Fakat arkadaşlar! Bir devletin esasını kurarken 
milletin hayatını zamin olacak kararlar ittihaz eder ve 
kanunları teklif eder ve onları müzakere ederken, hiç 
bir vakit bu nazariye ve mefhumları, bu mukaddes 
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gayalerin bizzat kendileri için tahrip vasıtası olarak 
kullanamazsınız. Hakikati bir takım nazariyeler içinde 
boğmamalıdır. 

AVNÎ BEY (Cebelibereket) — Aynı gazete melun 
bir iftira olarak, Halk Fırkasında camilerin, dinin yı
kılacağının görüşüldüğünü de yazdı. (O da yalan, kah
rolsun sesleri) Ne yapılacak? 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ RECEP BEY 
(Devamla) — Efendiler! Bendeniz bu bapta mesul ve
kil değilim, Dahiliye Vekili değilim. Fakat bir Millet
vekili olarak bu kürsüden arz ediyorum. Bir vatandaş 
olarak fikri acizanemi arz edeyim ki: Halk Fırkasında 
hiçbir vakit konuşulmamış olan bir yalandır. Yalnız 
mukaddes fikirleri bu mukaddes vasıtaları, Malk Fır
kasından bünyesini tahrip etmek için vasıta olarak kul
lananların eseri tezviri olarak ad ve telâkki etmekle 
iktifa ederim. 

MEHMET EMÎN BEY (Karahisarışarki) — Efen
diler! İnkılâbımızın iki cephesi vardır. Birisi gayrı meş
ru saltanat ve hilâfeti yıkmak, diğeri gayrı dinî ceha
let ve taassubu imha eylemektir. Bizim bu inkilâbımız 
başlıyan dünyanın yeni asrın prensiplerine uygun ol
duğu kadar, bize hak ve adalet, hayır ve fazilet getiren 
dinimizin ilâhî düsturlarına da muvafık olduğu için, 
bütün millet tarafından selâmlandı ve bunun içindir 
ki, inkılâbımızın, bütün şehirler ve köyler, ulema ve 
fuzelâsıyle, bütün sunufu içtimaiyesiyle nigehbanı-
dır. Ben öyle bir genç nesil tanırım ki, büyük aşk rü
yalarının kahraman ve' kurbanı olmak için kendi ben
liğine karşı and içerek, dünün hürriyet ve istiklâl za
ferini kazandığı gibi, bugünün inkilâbını da sonuna 
kadar zaferle tetviç edecektir. 

Bunun yanında halkın bir ihtiyar evlâdını da bili
rim ki dün bana: «Dinelmez dirlik, çıkmaz can, kara 
günlerimizi sayıyoruz, tanrı mülkün sahibini gönder» 
diyordu. Bugün, o şu sözleri söylemiştir: Ben hükü
metin, yeni devletin temel taşını kağnımla getirdim. Ev
lâdımın kanına karışacak olursa, ne zaman benim ce
sedim çiğnenilirse ona dokunulabilir, dedi. Onun için 
benim milletim, inkilâba karşı her türlü şüphe ve şai
belerden azadedir. Lâkin memlekette öyle vatansız ve 
öyle allahsız, müfsit, muhteris münafık ve mürteci 
bir zümre var ki, bir karış yükselmek için insan cena
zelerini binek taşı gibi ayaklarının altına koymakta 
hiçbir vakit çekinmez, kaba bir heyeti akuriyenin esi
ridir. Afrika vahşileri gibi bir oğlağı pişirmek için bir 
şehri yangına verir. îşte bizim inkilâbımızı öldürmek 
istiyen zümre. Binaenaleyh bu kanun yalnız ve yalnız 
bu şerirlere racidir. 

Efendiler! Fransız inkilâbı zamanında bir inkilâp-
cıya sormuşlar: Sen inkilâbın lehinde rey verdin mi? 
demişler. O inkilâpçı cevap vermiş, demiş ki: Evet 
verdim. Memlekette zulüm vardı, adalet olsun dedim. 
Keyif vardı, kanun olsun dedim. Esaret vardı, hürri
yet olsun dedim. Zulmet vardı, nur olsun dedim. Bu 
sözlere ben de bir şey ilâve edeceğim. Biz de efendi
ler, memlekette nifak vardır, vahdet olsun diyoruz. 
ihanet vardır, sadakat olsun diyoruz. îzmihlâl tehli
kesi vardır, beka olsun diyoruz. Ölüm vardır, hayat ol
sun diyoruz. (Sürekli alkışlar) 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Efendiler! Bendeniz meselenin teşkilâtı Esa
siye ile alâkadar olan aksamı hakkındaki mütalâala
ra, kısacık bir iki cümle ile cevap vereceğim. Feridun 
Fikri Bey o kadar telâş ve o kadar nabemahâl bir hü
zün gösterdiler ki, nabemahâl olduğuna kani olmasay
dım, cidden beni bile müteessir edeceklerdi. (Hande
ler) o kadar yerinde olmayan bir teessür, o kadar ye
rinde olmayan bir hüzün idi. Buna, yerinde olmadığı 
için çok sıkıldım. 

Efendiler! Bu kürsüde her şeyi söylemek ve her şe
yi ifade etmek hepimizin ve her mebusun hakkıdır, 
bunda şüphe yoktur. Fakat meseleyi iyice tetkik etme
dikçe, efkârı milleti taglit etmek hiç birimizin hakkı 
değildir. Efendiler! Feridun Fikri Bey, Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bir maddesinden bahsetti. Kendile
rinden soruyorum; Teşkilâtı Esasiye Kanununun o 
maddesinde zikrolunan Türklerin hukuku âmmesi, 
Kavanini mahsusa ile muayyen değil mi Dünyada 
hangi memleket, hangi devlet idaresinde kafi ve mut
lak bir hürriyet vardır. Türk Cumhuriyeti, imhaya 
nasıl muvaffakat edebilir efendiler? (Bravo sesleri) 
Efendiler! Hürriyetten bahsediyoruz, mutlak hürriyet
ten değil, yani anarşiden bahsetmiyoruz. Dedilerki: Bu 
kanun mucibince Teşkilâtı Esasiye Kanununun o 
maddesi artık kapanıyormuş, memlekette hürriyet ve 
Türklerin hukuku âmmesi kalmıyormuş. Rica ede
rim, teklif ettiğimiz kanuna dikkat ediniz, hükümeti
nizin istediği şey, yalnız bir polis vazifesinin tevsiin-
den ibarettir. Memleketin asayişini, nizamı içtimaisini, 
emniyeti umumiyesini ihlâl edecek harekâtı,* hükümet 
men eder. Hüküm verir demiyoruz. Hükmü kanunen 
muayyen olan mahkemeler verecektir. (Bravo sesleri) 
Niçin hukuku esasiyenin yapraklan kapanıyormuş. Ni
çin Teşkilâtı Esasiye Kanunu hiçe sayılıyor Feridun 
Fikri Bey? Size de ben kürsü milletten soruyorum, 
madde tasrihi ile söyleyiniz. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Hükümetin 
gayrıkanunî olarak tevkife hakkı yoktur, 
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ADLÎYE VEKİLÎ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Efendiler! Hükümet hapsetmiyor ve hü-
tftetmiyor, mücrime mahkemenin kapısını gösteriyor, 
en medenî en mütemeddin memleketlerde dahi bun
dan başka ne yapılabilir efendiler? Koca bir vatanın 
şark kısmı baştan başa irtica ateşi içinde yanarken Fe
ridun Fikri Beye' soruyorum: Asilerin karşılarına 
anarşizim hürriyetiyle mi çıkacağız ve böyle çıkmağa 
hakkımız var mıdır Feridun Fikri Bey? 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Kanunlar 
vardır, üç gün evvel siz kâfi görüyordunuz. 

MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — Burada 
teklif ettiğimiz kanunun mahiyeti umumiyesi itibariy
le soruyorum, vicdanlarınıza hitap ederek soruyorum, 
kavanini hazıradan, demokrasi prensiplerinden, Teş
kilâtı Esaşiyenin hangi noktasından dışarı çıkılmış
tır? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tamamen, 
tamamen. 

MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — Teşkilâtı 
Esaşiyenin saydığı hürriyetler mutlak mıdır, yoksa 
kanunlarla mı mukayyettir? Hürriyeti matbuat var
dır, fakat mutlak mıdır, Matbuat Kanunu yok mu
dur? Cemiyatı siyasiye vardır, bunların kanunları yok 
mudur? 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — O halde bu
na ne lüzum vardır? 

MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — Hiç lüzum 
yoksa niçin telâş ediyorsunuz? Sorarım size: (Alkış
lar bravo sesleri) Efendiler! Feridun Fikri Bey bu . 
kanunu malûmunuz olan Fransa ihtilâli kebirindeki 
(Suspect) yani şüpheliler kanununa benzetti. Hayır 
Feridun Fikri Bey! Bu hiç şüpheliler kanunu değil
dir, Suspectler kanunu değildir. Şüpheliler kanunu
nun mahiyeti başka idi, bu o kanun değildir. Bu, hükü
metin mühim ve müşkül anlarda polis vazifesini tevsi-
eden bir kanundur. Üst tarafı mahkemelere aittir. 

FERİDUN FÎKRÎ BEY (Dersim) — Hangi mem
lekette böyle bir kanun vardır? 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Han
gi memleket senin memleketinin vaziyetindedir? 

MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — Efendiler! 
Rauf Beyefendi Hazretleri, Muhterem Karabekir 
Paşa Hazretleri bu kanunun Teşkilâtı Esasiyeye mu
halif olduğundan bahis buyurdular, umumî bir söz 
söylediler, o kadar.. Kendilerinden soruyorum? Umu
mî bir söz bittabi maksadı efkârı Umumiyeye karşı 
iyi ifade edemez. Denebilirki, şu şöyledir. Fakat ne
resi? Bu itibarla Feridun Fikri Bey maksatlarını daha 

vazıh olarak beyan ettiler. Hiç olmazsa Paşa Hazret
leri ile Rauf Beyefendi Haziretlerinin de kavanini esa-
siyemize mugayirdir diye buyurdukları cihetin ne ol
duğunu ve hangi noktası bulunduğunu beyan etmeleri 
lâzım gelirdi. Bütün mesuliyeti kabul ile manen me
sul olan Heyeti Celileniz ve maddeten deruhtei me
suliyet eden hükümetiniz, çok temenni ederim ki, te
nevvür etmek imkânını bulabilsin ve bunu müsaade
leriyle huzuru millette kendilerinden bir kere daha so
ruyorum. Kanunu Esasiye muhalif olan noktalar han
gileridir? 

Muhterem Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri, bu 
kanunun memleket için bir şeref olamıyacağmdan 
bahis buyurdular. Niçin ve neden? Bu hususu izah 
buyurmadılar. Yalnız umumî bir surette bahsettiler. 
Yalnız kendilerine şu suretle diyebilirim ki, memleketi 
anarşi içinde bırakmak da ne Büyük Millet Meclisine, 
ne de onun hükümetine şeref değildir. 

Efendiler! Halk birbirini kırıyor. Hükümet, bu 
vaziyet karşısında asgarî bir teklifte bulunuyor. Bu
nun için memleketi bir anarşi içinde bırakmak şeref 
midir? Şark birbirini kırmaktadır. Bu bir şeref midir? 
Bunu kendilerinden sormak istiyorum ve bu hususta 
tenevvür etmek isjterim. 

Efendiler! Halis Turgut Bey biraderimize gelince: 
Türk, Cumhuriyete muhalif değildir buyuruyor. Bi
liyoruz Halis Turgut Bey! Bu eser Türk Milletinindir, 
hepsi onundur, bunda hiç şüphemiz yoktur. İşte bu 
kanun o eseri yıkacakların yakasına yapışacak ve eli
ni ensesine geçirecektir ve bırakmıyacaktır. (Alkışlar) 

RAUF BEY (İstanbul) — Efendim! Adliye Veki
li muhteremi, bu arkadaşınızdan huzuru millette ba
zı sualler sorduğundan cevap vermek iztırarında kal
dım. Vaktinizi izaa edersem mazur görünüz. (Estağ
furullah sesleri) Mamhut Esat Beyefendi buyurdular 
ki, «Rauf, Teşkilâtı Esasiye Kanununa hangi noktai 
nazardan mugayir gördüler. Beyanatları umumidir. 
Bunu tavzih etsinler. Cevap vereyim tarzında.» Zan
nederim böyle bir suale maruz kaldım. Beyanatı âlile
ri içerisinde, memleketin baştan başa anarşi içerisinde 
kaynaştığı bir sırada.. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Yalnız şarkta dedim. 

RAUF BEY (Devamla) — Kaynaştığı bir sırada 
ihmal edemeyiz şeklinde.. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — «Şark
ta» dedi. 

RAUF BEY (Devamla) — Bir ifadede bulundu
lar. (Şarkta sesleri) Müsaade buyurunuz bendeniz ik 
mal edeyim, sonra tashih buyurunuz. 
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işte efendileri ben esasen bu noktai nazarda ihti
lâf görüyorum. Bizim kanaatimizce, benim kanaatim
ce maruzatta bulunurken sözlerime esas olan kanaat, 
memleketin baştan başa anarşi içinde.. 

ADLİYE VEKfLÎ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Böyle bir şey söylemedim, yalnız şarkta dedim, 
zabıtlarda mevcuttur. 

RAUF BEY (Devamla) — Öyle anladım efendim. 
Sonra buyurdular ki, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 

hangi maddesine mugayirdir? Türk Milletinin huku
ku tabiiyesi olarak tadat edilen hukuklar da, kendi
lerinin de sarahaten buyurdukları gibi, kavanini mah
susa ile muayyendir. Bu kanunların devlet kuvayı 
umumiyesinin hangisi tarafından ne suretle murakabe 
ve tatbik edileceği de malûmdur. Filhakika kanunlarla 
muayyendir, mahduttur. Fakat devletin kuvayı tabii
yesi hakim oldukça, mercileri de muayyendir. Halbu
ki bu kanunda iltibasa mahal bırakacak vuzuhsuz
luk vardır. Bu vuzuhsuzluk baki kaldıkça mazur gör
sünler, ben bunun matlup olan tesiratı icra edemiyece-
ği kanaatindeyim. Onun için maruzatta bulundum. 
Buyurdularki: Şarkta bir ihtilâl vardır. Ben belki yan
lış' işittim. Fakat teşmil buyurdular sandım. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY — 
Hayır efendim! 

RAUF BEY (Devamla) — O halde devletin po
lisi, mahakimi, jandarması, memurini nizamiyesi ile 
diğer aksamı ifayı vazife edemiyecek bir haldemidir 
ki, orada böyle fevkalâde bir tedabir ittihazına ihti
yaç gördüler? İşte noktai nazar ihtilâfımız bundan ile
ri geliyor. Yoksa bu memlekette en ufak bir fesat 
karıştıracak her hangi bir muharrikin, en şiddetli ve 
kanuni cezaya maruz kalmasını, ben de Mahmut Esat 
Bey kadar arzu ederim. Fakat arkadaşlar tekrar edi
yorum ki, Takriri Sükûn Kanunu denilen bu kanunun 
sükûnsuzluk getireceğinden şüphe ediyorum, endişe 
ediyorum, (endişe etmeyiniz sesleri) işte maruzatım 
bu noktadandır. 

MAHMUT ESAT BEY (İzmir) — Teşekkür ede
rim. 

RAUF BEY (Devamla) — Bu noktai nazar ihti
lâfı bizi bu tarzda samimî münakaşata sevketmekte-
dir ve arzumuz zannederim ki müşterektir. İleride il
tibasa maruz kalarak şu veya bu hukukun muhtel ol
masına, siz de taraftar değilsiniz. Onun için diyorum 
ki vuzuhusuzluk vardır, iltibasa çok mahal vardır. 
Bu noktai nazardan bir kere daha tetkik edilerek, be
nim kanaatimce müfrit olan noktalan bir daha tekrar 
teemmül edilerek icabında tefsirlere mahal verecek şe-

I kilden kurtarılmasını çok rica ederim. Bu şekilde bu-
I lunmasının aleyhtarıyım. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Muhterem Rauf Beyefendiye kısacık cevap 
vermek mecburiyetinde kalıyorum. Bir kere bütün 
memleketi ihtilâl sarmıştır demedim. Fakat şark ateş 
içindedir dedim ve bunu kendi nefsimce saklamağa 

I bile lüzum görmüyorum. Vaziyet bellidir, herkes bi-
I liyor ve bu vaziyeti iktiham edecek bir Türk milleti 

vardır. Onda da hiç şüphem yoktur. Rauf Beyefen-
I dinin son ifadatından şu noktayı kavrıyabildim. Teş

kilâtı Esasiye Kanunu meselesi etrafında, kanun şu 
I noktai nazardan iltibaslıdır buyurdular ve tehlikeyi 
I orada görüyorlar. Yani hukuku esasiyeye ve teşkilâtı 
I esasiyeye mugayir değildir buyurdular. 

RAUF BEY (İstanbul) — Hayır öyle bir şey söy-
I lemedim. Müsaade buyurursanız devletin kuvayı sai-

resi muattal kaldı da onun için mi buna lüzum gö
rüyorsunuz dedim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz-
I mir) — Efendim! Bu kanun mu? 

RAUF BEY (İstanbul) — Merci itibariyle! 
MAHMUT ESAT BEY — Bu kanun mu? 
RAUF BEY (İstanbul) — Evet! 
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De-

I vamla) — Bu kanun hükümete vasi bir polis vazifesi
ni veren bir kanundur. Yalnız ikinci fıkrada bir İs
tiklâl Mahkemesi kaydı vardır. Buna mı ilişiyorsu
nuz? 

RAUF BEY (İstanbul) — Evet efendim! 

I ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — O noktayı arz ediyorum beyefendi hazıret-
leri, bu da Teşkilâtı esasiyemize muhalif değildir. Ma
lumu âliniz Teşkilâtı Esasiyemizde bir madde var
dır. Derki; mahkemelerin teşkilâtı, vazife ve selâhi-
yetleri kanunen muayyendir. Buradaki mahkemeler 
yalnız mahakimi adliye değildir. Divanı Harpler de 
vardır, İstiklâl Mahkemeleri vardır. İstiklâl Mahke
meleri teşkili kararı teklifi Heyeti Celilenizin kararı
na iktiran edince o da bir mahkemedir. Bu mahkeme
nin vazifesi dahilinde olan cürümler oraya gidecek de
mektir. Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiyeye mugayir bir 
şey yoktur ve arada hiçbir muhalefet göremiyorum. 

RAUF BEY (İstanbul) — İdareten kelimesi var. 
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De

vamla) — O Polise aittir beyefendi, polis vazaifidir. 
idareten men eder diyor, bundan ibarettir. Men ile 
mahkemenin bir münasebeti yoktur. (Müzakere kâfi 

} sesleri) 
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BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Muha- | 
lefet erkânının, ve zannederim bütün azasının hissi- I 
yatma tercüman olan mütalâaıını dinledik. Muhale- I 
fetin bütün azasına fikirlerini son kelimeye kadar ifa
de ettiren millet kürsüleri bütün dünyada nadirdir. I 
(Güzel sesleri) Siyasî hattı hareketimize ilk temas I 
anında, muhalifler hassasiyet ve faaliyet gösteriyor- I 
lar. Siyasî hattı hareketimizin sıhhatine en bariz ara- I 
zı salime budur. (Bravo sesleri) (Alkışlar) mevzuba
his olan kanunun hukuk ve Teşkilâtı Esasiyeye temas I 
eden nazik nıkatı nazarın teşrihini arkadaşlarım ke
mali muvaffakiyetle ve kemali vuzuh ile ifa ettiler. 
Hiç kimsenin zihninde şüphe bırakmıyacak derecede I 
bir kanaati katiye ile anlaşıldığı üzere mevcut olan ka
nun, Teşkilâtı Esasiyenin hududu dahilinde, memle
kette tedabiri nafia cümlesinden asarı nafia vücude I 
getirecek bir kanun mahiyetindedir. Bu itibarla He- I 
yeti Celilenin sabrını suiistimal edip-mükâlemeyi uzat- I 
mak istemem. Yalnız, Muhterem Kâzım Karabekir 
Paşa, ıslâhatı istiklâl mahakimine istinaden mi yapa- I 
çaksın diye soruyorlar. (Handeler) İslahatı emniyet I 
ve asayiş temeline istinat ederek yapabiliriz. Benim I 
kanaatim budur. Emniyet ye asayiş temelini muhafa
za etmek, tarsin etmek, daima tarsin etmek için bütün I 
kanunlar gibi, İstiklâl Mahkemesi de bir vasıtadan 
ibarettir. (Bravo sesleri) Emniyet ve asayişin ve hu- I 
zuf ve sükûnetin muhafazası, milletin her türlü ka
nunlardan beklediği ilk ve başlıca bir vazifedir ki, bu 
hususta hiçbir tedbiri ihmal etmemek mecburiyeti 
katiyesi karşısındayız. Yalnız bir şey sorayım; bana I 
ıslahattan bahsederken, bu memlekette ıslahat fikirle- I 
ri, teceddüt, terakki fikirleri ahlâksızlıktır diye bar bar 
bağırırken, muhalefet erkânı niçin bir tek kelime söy
lemediler. (Tasdik ettiler sesleri) (Alkışlar) I 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Feridun Fikri Bey bunu tasdik etti. I 

İSMET PAŞA (Devamla) — Şimdi muhalif bir 
vaziyet alan arkadaşların, söz söylemek lâzım geldiği I 
zaman söz söylememeleri bir manayı haizdir. (Bravo 
sesleri) Muhterem Rauf Beyefendi. Cumhuriyeti teh
likede görmüyorum ve onun için bu kanun lâzım de
ğildir, buyurdular. Cumhuriyetin tehlikede olmadığı I 
esasında, bu müşahedede kendisiyle beraberim. Be- I 
rıim mütalâam ve noktai azimetim şudur ki; bir vazi
yeti, mütalâa eden ve vaziyete göre tedbir bulan bir 
Cumhuriyet hiç tehlikede olur mu? (Alkışlar) Bu ka
nunun lüzumunu idrak eden, bugünkü vaziyete göre I 
bu kanunun lüzumunu takdir eden ve bunu Meclisi i 
Âliye izah eden ve kabule iktiranını talep eden bu j 
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cumhuriyet evlâtları, Cumhuriyeti tehlikede bırakır
lar mı? (Bravo sesleri) (Alkışlar.) Cumhuriyet evlate-
ları, yakında yeni tedabire ihtiyaç hâsıl olursa ve va
ziyet tebeddül ederse, cümlesini derpiş edecektir. Bun
da tereddüde mahal yoktur. Binaenaleyh ittihaz etti
ğimiz tedabir doğrudur ve vaziyete göre daima teda-
bir ittihaz edecek seviyede bulunan Meclisi Âli, Cum
huriyeti ve Cumhuriyetin memlekete vaad ettiği terak-
kiyat ve ıslahatı behemehal temin edecektir. Zan-
nederimki, bu mesele üzerinde gerek siyasî ve ge
rekse kanunî noktai nazardan hükümet kâfi derecede 
izahat arz edebilmiştir. (Bravo sesleri), (alkışlar) 

REİS —• Efendim! Başka söz isteyen kalmamış
tır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa Hazret
leri bendeniz söz istemiştim. 

REİS — Esasen kifayet takrirleri vardır. (Kâfi 
sesleri) Efendim! Başka söz isteyen olmadıktan son
ra, çünkü herkese söz verdim ve sözlerini söylediler. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ellerini kaldırsın. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tayini esa
mi takririmiz vardır. 

REİS — Heyeti umumiyesi için tayini esami lâ
zımdır. Henüz heyeti umumiyesinin müzakeresini bi
tiremedik. Şimdi maddelere geçilmesini reye vaz edi
yorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Takriri Sükûn Kanunu 
Madde 1 — İrticaa ve isyana ve memleketin ni

zamı içtimaisini ve huzur ve sükûnunu ve emniyet ve 
asayişini ihlâle bais bilûmum teşkilât ve tahrikat ve 
teşvikat ve teşebbüsat ve neşriyatı Hükümet, Reisi
cumhurun tasdikiyle, resen ve idareten mene mezun
dur. 

İşbu efal erbabını Hükümet İstiklâl Mahkemesine 
tevdi edebilir. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Efen
dim! Recep Beyefendi bilhassa İstanbul matbuatını 
hedef ittihaz ederek lâzımı kadar beyanatta bulundu
lar. İsmet Paşa Hazretleri de her hangi zatin beyanatı 
karşısında muhalif fırkanın hiçbir söz söylemediğini 
söylediler. Şimdi esasen bu kanunun bilhassa birinci 
maddesinden endişemiz bu iki vehim ve zandendir. 
Bugün matbuat bu milletin makesi efkârıdır. (Asla, 
asla sesleri) (gürültüler) 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Bunlar satılmış kim
selerdir. Keratalar satılmıştır. 
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KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — Mü
saade buyurun efendim! Bütün azadan çıkan sözle
rin muhassalası olmaz. Sonra bendenize arzu buyu
ran zevat benden sonra cevap verir. Muhalif fırkanın 
beyanatta bulunmaması hakkında İsmet Paşa Hazret
lerinin böyle bir zan ve vehmi, demek oluyorki, böy
le bir kanunu tevlit etmiştir. 

ALt SAİP BEY (Kozan) — Hayır efendim. 

KÂZIM KARABEKÎR PAŞA (Devamla) — İşte 
efendiler! bizim endişemiz böyle elâstikî ve böyle her 
şeye cezbedilebilir ve istenildiği şekle sokulabilir bir 
kanunla, hakkı hürriyeti tahdit etmemek içindir. Bi
naenaleyh bu kanunun kabuliyle, matbuat memleke
timizde tamamiyle takyit edilmiş olacaktır. (Asla ses
leri) İnşallah öyle olur ve muhalefet erkânına karşı ve
yahut her hangi bir yerde siyasî, taazzuvlara karşı zan 
ve vehimlerle bir çok icraata kıyam edebilmek daima 
muhtemeldir. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Merak etmeyiniz. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — 
Ben şunu arz ederimki, bilhassa İsmet Paşa Hazretle
rine, yirminci asırda zan ve vehimle millet idare edile
mez. (Sağdan alkışlar) 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Vehim sizde
dir paşa! 

RECEP BEY (Kütahya) — Muazzez arkadaşla-
larım! kanunun heyeti umumiyesi müzakere ediliyor -
ken, bugünkü ağır vaziyeti ihdas etmiş olan sevaikin 
ve o sevaik mey anında mütalâa ettiğim İstanbul mat
buatı - bu isimle vasfediyorum, içinde vatanperverane 
çalışanlar da vardır - (Babıâli matbuatı sesleri 

MAHMUT CELAL BEY (İzmir) — Her renge 
giren matbuat.. 

RECEP BEY (Devamla) — Hakikaten bugünkü 
meselei esasiye mütalâa ediliyorken, behemehal mat
buata temas edilmesi lâzım geliyordu. Bu münase
betle biraz bahs etmiştim. Haksız itirazlar varit ol
du. Filhakika Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri ve ba
zı rüfekası, öteden beri İstanbul matbuatı ile beraber 
düşünmekte ve bir zamandan beri aynı fikirleri aynı 
tarzda mütalâa etmekte ve müştereken aynı fikirlere 
varmaktadırlar. (Değil sesleri) (evet sesleri) Lütfen 
buyurunuz mütalâayı acizanemi izhar edeyim. Muh
terem "arkadaşlar! Yalnız umumî memleket mesailin
de değil, Halk Fırkasının, kendilerinin dün mensup ol
duğu bir fırka olan Halk Fırkasının bazı müzakerat ve 
harekâtını ve bazı sözleri sui telâkki etmekte ve ekse
riya muaddel ve muharref şekilde olarak, bunları ya-
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zan İstanbul'daki bazı gazetelerle aynı tahassüsde bu
lunuyorlar. Muhterem arkadaşlarım! bir zamandan 
beri vücut bulmuş olan bu yeni fırka ile, İstanbul 
matbuatının sözleri ve neşriyatına aynı zamanda in-
sibap eden bir bitaraf nazar, hiç şüphesizki bu mat
buat ile yeni fırkanın birbirinin özünden mülhem ol
duğuna hükmeder. (Hayır sesleri, tamamdır sesleri) 
Bu benim fikrim değil arkadaşlar! İyi veya kötü ol
duğuna dair beyanı mütalâa etmiyorum. Fakat bir 
bitaraf nazar bu iki heyete baktığı zaman aynı man
zarayı görmekte hiçbir vakit müşkilât çekmez. Muh
terem Arkadaşlarım! Malum İstanbul matbuatının, 
memleket hesabına aleyhtarı olduğumu bugün bu kür
süden söylemek fırsatını bulduğumdan dolayı bahti
yarım. 

KILIÇ ALÎ BEY (Gaziantep) — Allah razı olsun. 

RECEP BEY (Devamla) — Bunu tekrar etmekte 
bir hazzı manevi duyuyorum. Memlekette bugün hat
ta en küçük mahzuru, bu kanunu teklif etmekten iba
ret olan ve avakıbi nereye varacağı, nerede duracağı 
belli olmıyan bu umumî teşettüt manzarasını ihdas 
eden avamil arasında bu müessesenin hissesi büyük
tür. 

Bir ses - Allah belâsını versin! -
RECEP BEY (Devamla) — Muhterem arkadaşla

rım! Bu Meclisi Âli ve bu vatanın bütün mukaddera
tını idare eden bütün teşekküller, fırka ve meclis ve 
hükümet, bu memlekette hayıra müteveccih hiçbir 
teşebbüste bulunmamış mıdır? En basitleri ki şimdi 
şu kürsüde hatırladığım bir kaç noktayı arz edeyim. 
Aşarı kaldırdınız. Bazıları iki satırlık havadis olarak 
yazmışlardır. Bunun üzerinde meselâ üç beş gün tevak
kuf eden, lehinde aleyhinde esaslı münakaşa yapan 
olmamıştır. Memlekette iktisadî ve içtimaî bir inkilâp 
vücuda getiren, köylüyü saadete götüren bu büyük 
hadiseyi, bir münasebetle bir İstanbul gazetecisine söy -
lediğim gibi, Cumhuriyetin ilânında yüzbir pare top 
atıldı ise, bu aşarın ilgasında binbir pare top atarak 
teside lâyık bulurum. Meselâ bunu ehemmiyetle bah- • 
setmeye lâyık bir mesele dahi addetmemişlerdir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Fırsat 
buldukça tahtıe ediyorlar. 

RECEP BEY (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım! Memleketin ziraatine, memleketin maarif ısla
hatına ve memleketin buradan Erzurum'a kadar uzan
mak üzere başlanmış olan şimendiferine ve bütün bu 
eserlerin mütevazi bir müessiri bulunan Halk Fırka
sının teceddüt yolunda, itilâ ve istiklâl yolunda olan 
pek çok samimiyet ve feyizli mesaisine canı gönülden 
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temas dahi etmemişlerdir. Bilâkis bu memlekette kuv
vet namına ve devlete hayat olacak anasır namına 
ne kadar müesseseler, şahıslar varsa, bunlara hergün 
en galiz küfürlerle sövmekten ve meclisten başlıyarak 
tapu memuruna kadar devlet makamlarının heyeti 
mecmuasından ibaret olan Yeni Türkiye Cumhuriye
tini, bu çok nazik intikâl devrinde, bilerek veya bil-
miyerek, yıkmak vazifesine İsrarlı ihtirasla devam et
mektedirler. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Bilerek ve 
hainane surette.. 

RECEP BEY (Devamla) — Muhterem Kâzım 
Karabekir Paşa Hazretleri; bu kanunu yapıyorsunuz, 
Recep Bey matbuattan bahsetti, bundan istidlal ediyo
rum ki, bu kanunu yapmaktan maksat, matbuatı bu 
hürriyet müessesesini yıkmaktır, buyurdular. 

Muhterem Aziz arkadaşım, Mahmut Esat Beye
fendinin; burada ifade buyurdukları gibi; bu memle
kette hürriyeti en hararetle göğsünün ortasında his
seden âli müessese, Halk Fırkası ve onunla beraber dü
şünenler ve onunla beraber yürüyenlerdir. (Alkışlar 
bravo sesleri) Başkasına bühtan etmiyorum. Hürri
yetin bu memlekette namahdut aşıkları vardır. Fakat 
o hiç olmazsa o namahdut aşıklar arasında bir uzvu 
mütevazi olarak, bizi dahi kendileriyle müsavi olsun 
görmek lütfunu göstermezler mi? En müşkil devirler
de senelerin tecrübesinden geçen bütün bu aşkı hür
riyetimizle, bütün bu âli ve yüksek mefhumlara ma-
rizane iptilâmızla beraber, bir devletin hayatını tan
zim ve idare hususundaki tedbirleri düşünmek lâzım
dır. İcabında en mülayim, en hafif bir takım tedabir 
ile ve memlekette fevkalâde mevcudiyet ihsas etmiye-
cek tedbir ile idarei hükümet etmek nasıl bir devle
tin şiarı ise, bir devletin. temellerini yıkmak ve onu 
sarsmak için araz ve alâmat addedilebilecek bir takım 
müşahadeler olduğu zaman, şiddetle harekete geçmek 
dahi devletçilik mefkuresinin en esaslı şiarlarından bi
ridir. İcabında şiddetle hareket etmeyi bilmeyen bir 
müessese, devlet olmak hakkını haiz olamaz efendi
ler! Şiddetle hareket, bu, korkunç bir mefhum gibi 
telâffuz edilerek namahdut bir sui telâkkiye uğratıl
mamalıdır. 

Efendiler! Bir kanun müessesesi olan Türkiye 
Cumhuriyetinde, vazıı kanun olan meclisten, icra va
sıtası olan hükümete devredilmek üzere bir hak ta
lep edilmiştir. Vazıı kanun olan meclis bu talebi ya 
muvafık görecek, bunu bir vazife olarak hükümete 
verecek ve hükümeti bu kuvvetle teçhiz edecek veya
hut buna lüzum görmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım! Matbuat müessesesıin-
den bahsederken, bir noktaya işaret etmelk isti
yorum. Bu nokta uzun zamandan beri beni tazip 
eden bir nokta idi. Bu vesieden istifade ederek arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar im! Hürriyet mefhumu na
mına, hürriyeti ifade eden etvar ve harekâtı beşer 
namına ne kabili tasavvur ise, bunların hepsi de 
aziz Türkiye'de haddi kemalde' olarak hüsnü cereyan
dadır. Bu sözleri söylediğim dakikaya kadar, Tür-
Mye Cumhuriyeti dahilıinde her hangi bir köyden 
bir gece yarısı uzun veya kısa seyahate karar veren 
her hangi bir vatandaş, meselâ hir zabıta memuru 
tarafından taciz edilir mi? Bunun en küçük bir hu
kukunu olsun takyit edecek bir vaziyet var mildir? 
(Hayır sesleri) 

Türk vatandaşı istediği saniye, istediği dakikada 
istediği yerden kalkar, istediği yere gider. Hakkı 
seyyahat, hukuku beşerin en kutsî haklarından biri-
sıidir ve memleketimizde kemaliyle caridir. Gene 
arkadaşlar, Türkiye vatanımda yalnız bu kürsüyü 
kastetrriiyoruım. Her hangi bir köşede -tabiî ka
nunî seki dairesinde - her hangi meydanda bir kür
sü üzerine çıkıp söz söylemek isteyen bir vatandaşı, 
her hangi bir adam, hükümetin hir zabıta vasıtası, 
bir zabıitai müselehası gidip söz söylemekten men 
edebilr mi, bu vaki olur mu? Bizim devrimizde ol
muş mudur? Söylesinler. İşte efendiler! Türkiye'de 
hakkı kelâm dahi hakkı seyyalhaıt gibi mertebei ke
maldedir. Muhterem ve munsif muhalif arkadaşla
rım söylesinler: Kimin hakkı seyyahati, kimlin hak
kı kelâmı ne vakit takyit edilmiştir? 

Efendiler! Yalnız bu kürsüde değil, vatanın her han
gi bir köşesinde namahdut bir hakkı kelâm vardır. 
Sonra hukuku beşerden, muhterem arkadaşlanm! 
Yazı hakkı, hakiki neşir Türkiye'de olduğu kadar 
Türkiye'nin bu nazik, bu hin türü temevvücata ma
ruz, bu intikal devrinde, inkiılâ'bı yapdıktan sonra 
hali taıbiiye gitmekte olduğumuz bu ince intikal dev
rinde bulunmakta olmamıza rağmen hürriyeti mat
buat bu saniyeye kadar dünyanın neresinde kaibul 
edilen hududu hürriyetten daha noksandır? Hatırı
ma gelen hukuku beşerin ifade ettiği mukaddes hak
ların azamî hududu, bu Türkiye'de cari iken, bu 
matbuat ne diyordu biliyor musunuz arkadaşlar? 
Türkiye'de diktatörlük caridir. Türkiye'de inhisar
cılar ve mideciler hâkimdir diyordu. (Çok" utan
maz onlar sesleri) Kâzım Kara/bektir Paşa Hazret
lerinim kendi ifadeleriyle, iskâtını veyahut bir Tür-
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kiye vatanına hadim ve nafi olacak bir şekle ifra
ğını aırzu etmediğim hürriyeti matbuat bundan mı 
ibarettir? Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerine der-
haıtır ettiririm ki; bundan küçük adetlerle sayılabi
lecek bir zaman evvel, kendilerinin de mensup ol
duğu Halk Fırkası hakkında ye hattâ bugün ken
dilerinin de mensup olduğu Büyük Millet Meclisi
nin hakkında ne söylemişler ve ne söylemektedirler? 
Aynı matbuat bu Meclise «Satılmışlar Meclisi» de
memişler midir? Ve bu şekilde bağınmamışlar mı
dır? Aynı matlbuat bu Meclisin şeref ve haysiyeti 
iıle oynamıyor mu? Efendiler! Bu matbuat hengün 
senin ve benim ve memleketin hayatı olan devletin 
haysiyetini satıp para kazanıyorlar. (Doğru sesleri) 
Bunu şahsî bir izzetinefis salh'ibi sıfatiyl© söylemiyo
rum, bir devletin hayatı üstünde titreyen hassasi-
verimle söylüyorum. Bir devletin kuvveti, kendini 
terkip eden müesseselerdeki zevat veya azanın vü
cutlarından ibaret olan cife mevcudiyetlere değil 
- tabiri bilmiyorum yanhiş mı kullanıyorum? - yani 
böyle maddî ve uzVî ve adaleli maddelere değil, on
ların şereflerinin teşkil eittiği büyük kuvvete istinat 
eder. Meclisin maddî ve manevî kuvveti, Hüküme
tin mevcudiyeti ve onun medarı istinadı olan teşek-
külâtı siyasiyenin şeref ve haysiyeti, en nihayet en 
büyük makamata kadar, en âıid ve zehirli telkinata 
mâruzdur. Herigün bunarı söyüyen bu matbuat, 
senelerce böye devam ederse, bu müesseselerden ik
tibası kuvvet edecek olan memurin teşkilâtı ve dev
letin kuıvvei zabıtası, müessesatı icraiyesi ile sair 
teşkilâtı resmiye, böyle bir membadan kuvvet ala
cak olan bu müesseseler ve memurlar, artık sadıka
ne ve fedakârane icrayı faaliyet etmek imkânını bu
lurlar mı? 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Erzurum'da Kâzım 
Karabekir Paşa, Albayrak gazetesini tatil ettirmedi
ler mi? Aradan daha çok zaman geçmedi 

ALI SAİP BEY (Kozan) — O zaman ordu ku
mandanı idiler. 

RECEP BEY (Kütahya - Devamla) — Muazzez 
arkadaşlarım! Bu yara elimdir. Bunu içinde yaşa
dığımız devrin macerası olarak, kâfi derecei hassa
siyetle ifade bile edemeyiz. Bunu tarih yazacaktır, 
ensal ve ahfat görecektir. Muhterem Başvekil Paşa 
Hazretlerinin buradan buyurdukları gibi, Cumhuri
yetin masuniyeti Büyük Meclisin hüsnü tedbir ve ak
lı seimi ile daima müemmendir. Bugünkü Cumhuri
yetin müstakbel evlâtan, bugün yaşadığımız tarihî 
günleri mütalâa ettikleri zaman, bu müesseseyi ve 

bu âlî Cumhuriyet binasını yıkmak için veyahut 
uzakta ve yakında içi bu hararetle yanan hainleri 
teşvik ve teşci yolunda, ilk vasııta olarak arz et
tiğim gibi istanbul matbuatını göreceklerdir. Ben
deniz bir noktai nazarı da söylüyerek, Karaibekir Pa
şa Hazretlerine cevaben, mâruzâtımı ikmal etmek 
istiyorum. 

Buyurdular ki, Istaöbul matbuatını, demek 
şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Asla efendi
ler! Şuradaki bu matbuat, şuradaki bu mevcudiyet, 
şuradaki şu heyet, şuradaki bu müessese filân gibi 
şeyler, sabit fikirler, ebediyen hükümetinizin zih
nine uğramamıştır. Fakat efendiler! Bu kanunu 
eline ala nhükülmetiniz, onu, bu kanunun istimalini 
istilzam eden hedefler eğer matbuat ise ona, başka 
bir teşekkül ise ona, başka bir müessese ise ona, baş
ka muzır bir yuva ise ona başka bir vasıta ise ona 
tevcih edecektir. Hulâsa bunu icap eden hedeflere 
karşı, icap eden kuvvet ve şiddetle tatbik edeceğiz. 
(Alkışlar) 

RElS — Efendim! Birinci madde hakkında baş
ka söz isteyen yoktur. Maddeyi aynen reyinize vaz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren iki sene müdetle meriyülicradır. 

(Reye sesleri) 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Azdır az. 

RElS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. 
Maddeyi aynen reyinize vaz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun tatbikine icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REÎS — Efendim! Maddeyi reyi âlinize vaz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun Heyeti Umumiyesi hakkın
da on beş imzalı bir takrir vardır okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesinin tayini esami ile 

reye vazını teklif ederiz. 
Edirne Eskişehir 

Cafer Tayyar Mehmet Arif 
Erzurum istanbul 

Halet • Hüseyin Rauf 
Ergani Kocaeli 
ihsan Ahmet Şükrü 
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Trabzon 
Rahmi 
Dersim 

Feridun Fikri 
Sivas 

Halis Turgut 
Bursa 

Osman Nuri 

Mersin 
Besim 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

İstanbul 
Kâzım Karabekir 

Ankara 
Ali Fuat 

REÎS — Efendim! Kanunun heyeti umumiyesi 
tayini esami ile reye vaz edilecektir. Kabul edenler 
beyaz, etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

(Karahisarışarki dairei intihabiyesinden istihsali 
ârâya başlandı.) 

REÎS — Efendim! Henüz reylerini vermeyenler 
varsa reylerini istimal etsinler. İstihsali ârâ hitam 
bulmuştur. 

Efendim! Reylerin neticesini arz ediyorum. 144 
zat reye iştirak etmiştir. Muamele tamam, 122 ka
bul, 22 ret vardır. Binaenaleyh kanun 122 rey ile ka
bul edilmiştir. 

REÎS — Efendim! Paşa Hazretleri izahat vere
ceklerdir. 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — İstiklâl 
Mahkemeleri Kanununda, Hükümet tarafından yapı
lacak teklif veçhile Meclisi Âlinin tasvibi tasrih edil
miştir. Meclisi Âliden iki istiklâl mahkemesine mü
saade buyurulmasını istirham ediyorum. Vaziyetin 
ehemmiyetine mebni bunu nazarı dikkate almanızı 
rica ederim. (Muvafık sesleri) 

REÎS — Başvekâlet tezkeresi var, okunacak. 
FERÎDUN FİKRİ (Dersim) — Ekseriyet yoktur. 

(Vardır sesleri) 

3. — Harekâtı Askeriye mıntıkasında ve Ankara 
da birer İstiklâl mahkemesi teşkili hakkında Başve
kâletten mevrut tezkere (3/386) 

REİS — Okunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

31 Temmuz 1338 tarihli İstiklâl Mahakimi Kanu
nunun birinci maddesinin bahşettiği salâhiyete binaen 
hükümetiniz harekâtı askeriye mıntıkasında usulü 
dairesinde derhal bir İstiklâl mahkemesinin teşkil ve 
faaliyete iptidar eylemesini tahtı vücupda görmekte 
ve işbu mahkemece verilecek idam kararlarının dahi 
aynı kanunun beşinci maddesi mucibince ve vaziye
tin müstaceliyet ve istisnaiyete binaen Meclisi Âlice 
tasdik edilmeksizin infazına müsaade talep eder. 
Bundan başka ahvali fevkalâdeye binaen ilân olu

nan seferberliğin milletin ve Cumhuriyetin emniyeti
ni muhil ve irticai propogandaların, teşebbüsat ve 
harekâtın kavanini mahsusuna tebaan men'i ve tec
ziyesi esbabının da serian istikmali maksadıyle ve 
aynı tarihli İstiklâl Mahakimi Kanununun birinci 
maddesi mucibince idam kararları Meclisi Âlice tas
vip edilmek ve merkezi Ankara'da olmak ve dairei 
kazası harekâtı askeriye mıntıkası haricindeki vilâya-
ta şamil bulunmak üzere derhal ikinci bir istiklâl 
mahkemesinin teşkiline müsaade buyurulmasını tek
lif ve rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REÎS — Efendim! Bu tezkerede talep edilen İs
tiklâl Mahkemelerinin tabiî teşkili filan ayrı mesele
dir. Yalnız Başvekil Paşa Hazretleri bu gece yapıl
masını teklif ettiler, kabul ederseniz bu esas üzerinde 
müzakere ederiz. (Kabul sesleri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Müsaade 
buyurunuz, bir noktayı arz edeyim. (Gürültüler) 
(Ayak patırtıları) Rica ederim arkadaşlar, istirham 
ederim, bir noktayı arz edeceğim. Heyeti Vekileden 
gelen bu teklifte bir nokta şayanı dikkattir. O da İs
tiklâl Mahkemesinin idam kararlarını, (Gürültüler) 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Ya kabul 
eder, yahut etmez. 

FERİDUN FÎKRİ BEY (Devamla) — Keramet 
sahibi misiniz? Ne olur beş dakika sabır buyurun. 
Muhterem arkadaşlar! Burada Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa taallûk eden bir nokta vardır. O da Teşkilâ
tı Esasiyenin 26 ncı maddesinin son fıkrası mucibin
ce - mahkemelerden sadır olup, katiyet kesbetmiş 
ola idam hükümlerinin infazı gibi vazaifi bizzat ken
di ifa eder - binaenaleyh kabili ferağ değildir, ferağ 
edilemez. (Ferağ etmiyoruz sesleri) doğrudan doğ
ruya kendisi tarafından ifa edilmesi lâzımdır. Bina
enaleyh bu hususta kanun yapılmak için, sülüsanı ek
seriyet lâzımdır. İstiklâl mahkemesi göndermek için 
sülüsanı ekseriyet lüzumunu sardetmiyorum. Diyo
rum ki, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı madde
sinin son fıkrası mucibince kesbi katiyet etmiş olan 
idam hükümlerinin infazı gibi - ki, doğrudan 
doğruya Meclisi Âlinin hukundandır - vaza
ifi bizzat kendisi infaz eder diyor. Binaenaleyh idam 
kararlan icabında İstiklâl Mahkemesi tarafından 
doğrudan doğruya infaz edilmesi keyfiyeti her ne 
kadar İstiklâl Mahkemesi Kanununun hatırlayama
dığım maddesinde muharrer ise de, bilâhara çıkan 
bu Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile tadil edilmiştir. O 
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hüküm ref edilmiştir. Bir meselei kanuniyedir, mü
him bir teşkilâtı esasiye meselesidir, Heyeti Celilenin 
nazarı dikkatine arz ediyorum. Teşkilâtı Esasiyenin 
103 ncü maddesini okuyorum. (Dinliyoruz sesleri) 
Rica ederim, istirham ederim, müsaade buyurun. 
(Teşkilâtı Esasiye Kanununun hiç bir maddesi hiç
bir sebep ve bahane ile ihmal veya tadil olunamaz. 
Hiçbir kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi 
olamaz.) Gene idam kararlarını İstiklâl Mahkemesi
nin doğrudan doğruya ifa edebilmesine Meclisi Âli
nin kara ritası hakkındaki fıkrası, Teşkilâtı Esasiye
nin bu ahkâmı ile hükmen ref edilmiştir. Rica ve is
tirham ederim, Heyeti Vekile bu yanlış yola gitme
sin! Meydana Teşkilâtı Esasiyeye muhalif bir vaziyet 
getirilmiş olur( Onun için bu işi siyasî noktai naza
rımdan değil, kanunî, noktai nazarından mütalâa bu
yurmanızı hassaten istirham ederim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Mersi, te
şekkür ederiz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
İki İstiklâl Mahkemesinin tesisi teklifini ihtiva eden 
Başvekâlet tezkeresi müstaceliyetle müzakere edilsin 
mi, edilmesin mi denilirken, yani Riyasetten reyinize 
müracaat edilmekte iken, Feridun Fikri Bey biraderi
miz tarafından esas hakkında mütalâata başlanmış 
bulunduğu için, bendeniz de esas hakkında söz söy
lüyorum. Efendiler! Hükümetin teklifi iki dereceli
dir. İstiklâl mahkemelerinden birisi bizzat isyan mın
tıkasında hakkı kazayı haiz olacak, İstiklâl Mahke
mesinin ısdar edeceği hükümler içerisinde idam hü
kümleri bulunursa, bunlar İstiklâl Mahakimi Kanu
nu ki, - el'an hükmü meridir. Hiçbir kanunla meri
yetten sakıt olmuş değildir - Onun beşinci maddesi
nin sarahati mutlakası ile onun icrası Meclisi Âlinin 
tasdikine arz edilmeyecektir. Onun için teklifi vaki 
kanunidir ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun hiçbir 
maddesine münafi değildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Öyle değil 
Süreyya Bey! 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — İkinci 
İstiklâl Mahkemesi, isyan mıntıkası haricine ait da-
irei kazaiyeyi ihtiva edecek olandır ki, burada İstik
lâl mahkemelerinin vereceği idam hükümlerini mu-
tazammın ilâmatı infaz edebilmek için mahkemeye 
bu salâhiyet verilmiyor. Yani Meclisi Âlinin aslen 
uhdesinde bulunan idam hükümlerini tasdik ve infaz 
etmek vazifesini de ifa edecek değillerdir. Mevcut 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzdan evvel gene bir 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz vardı. O kanun mu-
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cibince dahi idam hükümleri, aynı kanuna yani 28 
Temmuz 1338 tarihli kanuna müsteniden icra edilir
di. O zamanda idam hükümlerini ihtiva eden ilâma-
tın infazı; gene Meclisin hükmüne vabeste iken, bu 
hak mebhusuanh İstiklâl Mahkemeleri Kanununun 
beşinci maddesinin sarahatine binaen, Meclisi Âliniz 
tarafından istiklâl mahakimine bahşolunabilir. O za
manki vaziyeti kanuniyemizde bugünkü vaziyeti ka-
nuniyemiz arasında katiyen bir fark yoktur ve el'an 
hükmü cari olan Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz, İs
tiklâl Mahakimi Kanununun bu hükmünü nakz ve 
iptal eden hiçbir hükmü ihtiva etmemektedir. Bina
enaleyh gene Feridun Fikri Beyin bu noktadaki en-
dişleri gayri varittir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Süreyya 
Beye cevap vereceğim efendim. (Hayır sesleri) Sürey
ya Bey beni şahsen ilzam etmemiştir. Heyeti Umu-
miyeyi ilzam etmiştir. 

REİS — Feridun Fikri Bey meselenin müzakere
si hakkında söylediler. Onu reye vaz edeceğim. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! Mesele zaten 
müzakere ediliyor. 

REİS — Hayır efendim! Feridun Fikri Bey dedi 
ki, «Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhaliftir» Sürey
ya Bey de dedi ki, «Teşkilâtı Esasiye Kanununa mu
halif değildir» yani müzakere edebilir miyiz, edemez 
miyiz diye bir müzakere ceryan etti. Bunu dinlediniz. 
Ona göre reye vaz edeceğim ve ona göre reyinizi ve
rirsiniz. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! Müzakere
sini... 

REİS — Rica ederim Refik Bey! Müdahale et
meyiniz. Müzakeresini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Zaten bir tezkeredir, kanun değildir, reye konur ve 
biter. Binaenaleyh, bu tezkere hakkında söz isteyen 
var mı? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Buyurun! 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muhterem 

arkadaşlar! Heyeti Celilenin vicdanı âlisine söylüyo
rum. Bu, bir meselei kanuniye ve hukukiyedir. Sü
reyya Beyefendi biraderimiz, zannederim ki, bu nok
tada zühul buyuruyorlar. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — O da hukukçudur. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 

Rica ederim müdahale buyurmayınız. İstiklâl Mah
kemeleri hakkındaki kanunda, Meclisi Âli dilerse 
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idam etmek, doğrudan doğruya idam hükümlerini 
infaz etmek hakkını İstiklâl Mahkemelerine verir di
ye muharrerdir. Fakat Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
16 ncı maddesinde mesele hallolunmuştur. Mahke
melerden denilince alelıtlaktır, hükmü âmdır. Usulü 
fıkhı siz de okudunuz, biz de okuduk. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Kaidei 
umumiye. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Kaidei 
umumiyedir. Mahkemelerden denilince: Buna, İs
tiklâl Mahkemesi de girer, divanı harpler de girer, 
bilumum mahakim de girer. Mahkemelerden sadır 
olup, katiyet kesbetmiş olan, idam hükümlerinin in
fazı, yani «İdam olunsun» demek gibi hukuku hü-
kümraniyi bizzat kendi ifa eder, ferağ edemez. Bi
naenaleyh, Teşkilâtı Esasiye Kanununun hükmü sa
rihtir. Şimdi Teşkilâtı Esasiye Kanununun bu mad
desiyle İstiklâl Mahkemeleri Kanunundaki o fıkra 
yekdiğerine tamamen mütenakız vaziyettedir. 

Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve bu, 26 
ncı madde o kanundan muahhardır, hem de Teşkilâ
tı Esasiye Kanunudur. Muahhar olan bir kanunun, 
mukaddem olan bir. kanunun hükmünü fesh etmesi, 
Süreyya Beyin dahi inkâr edemeyeceği hakayıkten-
dir. 

Binaenaleyh arkadaşlar! Tez, gayet sarihtir. Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 103 ncü maddesinde iş ga
yet aşikâr bir surette hallolunmuştur. Teşkilâtı Esa
siye Kanununun hiçbir maddesi hiçbir sebep ve ba
hane ile ihmal ve tadil olunamaz. Hiç bir kanun, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhalif olamaz. Sora
rım. Süreyya Beye «Bizzat kendi ifa eder» tabiri, 
Teşkilâtı Esasiyenin bu tabiri ne demektir? Kabili 
ferağ mı demektir? 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Hayır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim - Devamla) — 
(Bizzat kendi ifa eder) tabirini havada mı bırakaca
ğız? 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Ferağ 
yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Ferağ 
vardır. Onun hiç bir zaman kendisinin bizzat ifa et
mekle mükellef olduğunu, kendisi ifa eder diye Mil
let Meclisinin uhdesinde teksif edilmiş olan, Millet 
Meclisine tamamen verilmiş olan bir hakkı, Millet 
Meclisi ferağ edemez. Kanaatim budur. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — İstiklâl 
Mahkemesi Kanununun beşinci maddesini lütfen 
okunmuşunuz? 

I FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Okudum 
I efendim. Zatı âliniz de lütfen Teşkilâtı Esasiye Ka-
I nununun 103 ncü maddesini okuyunuz. 

REİS — Efendim! Hükümetin teklif ettiği... 
AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Söz isti-

I yorum. 
REİS — Söz mü istediniz Süreyya Bey? (Hande

ler.) 
AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Evet 

efendim. Feridun Fikri Beyin kanuniyle Feridun Fik-
[ ri Beye cevap vereceğim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Benim ka
nunum değil. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Mecelle-
I si ile.. Tabiî kanun milletindir. İstiklâl M.ahkemesi 

Kanununun beşinci maddesi diyorki:, İstiklâl maha-
kimince verilecek idam hükümlerini ahvali fevkalâ-

j dede Meclisin tasdikine arz etmeden... Bu kaydı ka-
I nuniyi, bu şartı kanuniyi ifaya mecburiyet hissedil-
j meden, kabiliyeti tatbikiyesini bir kararı mahsus ile 
j muvakkaten İstiklâl mahakimine verebilir. Bu, o de-
| mek değildir ki; «Teşkilâtı Esasiye Kanununun bir 
| kısmını ifade ettikleri maddesinde aslen Meclisin 
I zümrei salâhiyetine dahil olan idam hükümlerini tet-
j kik etmek vazifesi mürtefi olur.» Böyle bir şey yok-
' tur. Ahvali fevkalâdede tatbik edileceği kanunu mah-
j susiyle muayyen olan ve hiç bir kanunla hiç bir rrjad-
; desi nakz edilmemiş bulunan İstiklâl Mahkemesi 
: Kanununun demin arz ettiğim sarahati mutlakasına 
\ karşı, nasıl oluyor da yalnız hisler üzerine hitap 
; eden bir ifade ile, Meclise ait olan ve bizzat Meclis 
j tarafından istimali musarrah bulunan idam hüküm-
| lerinin infazı salâhiyetini Meclis başka yere ferağ ve 
j devredemez diyorlar. Feridun Fikri Bey biraderimiz 

pekâlâ bilirlerki, millet ve Meclis hâkimiyeti husu
sunda en ateşli arkadaşlarından birisi benim. Feri
dun Fikri Beye şunu sorarım : Eğer herhangi bir ka
nunu mahsusun hükmü sarihi ile tespiti mümkün 
olan bir işi yapmak, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bahsettikleri maddesine münafi ise, harp zamanla
rında ve harp sahalarında divanı harpler tarafından 
verilmiş olan hükümlerin, kumandanlar tarafından 
derhal infaz edilmesi ve sonra arz edilmesi hakkın
daki kanuna mütedair olan maddei kanuniyenin tat-

r bikine mi münafidir? Bundan sonra böyle bir şey ol-
I mayacak mıdır? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Onu ayrı-
I ca tetkik ve mütalâa edeceğiz. 
I -AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Demek 
I oluyorki, Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi değil-
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miş ve ben devamı pek güzel, kanunî ve hukuki ta
birlerle müdafaa etmişimdir. Yalnız Feridun Fikri 
Bey biraderimiz, kabul etmemeyi bir kastı mütekad-
dimle kararlaştırmışlarsa ona diyeceğim yoktur. (Mü
zakere kâfidir sesleri.) 

REİS — Efendim! Teklif hakkında başka söz 
isteyen yoktur. Tezkere bir daha okunacaktır. (Tek
rar okundu.) 

MAHMUT ESAT BEY (İzmir) — Reye vazını 
rica ederim. 

REİS — Onbeş imzalı tayini esami takriri var. 
(İmzalar da okunsun sesleri) takrir okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Tezkerenin heyeti umumiyesinin tayini esami ile 

reye vaz'ını teklif ederiz. 
Edirne Eskişehir 

Cafer Tayyar Mehmet Arif 
Erzurum istanbul 

Halet Hüseyin Rauf 
Ergani Kocaeli 
İhsan Ahmet Şükrü 

Trabzon Mersin 
Rahmi Besim 

Dersim Trabzon 
Feridun Fikri Ahmet Muhtar 

Sivas İstanbul 
Halis Turgut Kâzım Karabekir 

Bursa Ankara 
Osman Nuri Ali Fuat 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Bu isimlerin sahip
leri burada yoktur. İmzaları diğerleri attılar. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Birinci imza be
nim olduğu halde niçin okumadınız? 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim! Bu ka
nun değildir karardır. Tayini esami olmıyabilir. 

KÂTİP RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) 
— Muhtar Bey! Zatı âlinizin imzasını görmedim. 
Yalnız burada Arif Beyin imzası üzerinde bir ra
kamı vardır. Onun için ondan başladım. Bunu bir 
kastı mahsusa atfetmeyiniz. Böyle bir şeyin ihtimali 
yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Haşa! Ne-
zahetinizden eminiz. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY 
(İzmir) — Bu, Başvekâletin bir tezkeresidir. Tayini 
esami ile reye konur mu? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Konur. 
REİS — Reyi işarî ile reye konacak mecburî şey

ler başkadır. Bunlardan gayrı - ki birinin tecziyesi 

ve tevbihi gibi - şeyler olursa reyi işarî ile reye ko
nur. Bunlardan başka her neye ait olursa olsun 
onbeş imzalı bir takrir olursa reye koymaya mec
buruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Nizamnamei dahiliyi değiştirmiyelim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) •— Okunan 
takririn altında onbeş imza varmıdır? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Vardır. 
AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Varsa 

imza eshabı mevcut mudur? Çünkü mevcut olarak 
onbeş zat imza etse, onlardan birisi feragat etse 
ondört kalır, kalınca onbeşe iblâğ edilmeden o ta
yini esami yapılamaz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Sakat bir 
istikamete gitmiyelim. İmza edenlerin mevcudiyeti 
şart değildir ve Meclisi Âli şimdiye kadar böyle 
bir şey aramamıştır ve hiç bir memlekette aranma
mıştır. Zaten ekseriyet vardır. Arkadaşlar! Bunun 
kabul edileceği anlaşılıyor. Binaenaleyh bir pren
sibi değiştirmiyelim. Süreyya Bey prensibi feda edi
yor. 

REİS — Aza yerine otururken müzakere devam 
edecektir. 

AVNİ BEY (Bozok) — Muhterem arkadaşlar! 
Takrir çok acele yazıldığı için kanun mudur, tezkere 
midir? Nazarı itibare alınmaksızın... 

ALÎ BEY (Rize) — Sümmettedarik... 
AVNİ BEY (Bozok) — Sümmettedarik yak

mıştır. Tekrar ederim. Bakın beyim (Bugün müza
kere edilmekti; olan istiklâl mahkemesi teşkili hak
kında kanunun) diyorlar. Bir kanun mevzubahis de-
ğildirki, bu takririn mefadı kabul edilsin. Bunun 
imkânı yoktur. Kanun geldiği zaman düşünürüz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tezkere
dir efendim, tashih ediyoruz. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Arkadaşlar! Her ve
sile ile bu kürsüye çıkarak, gürül gürül kanunun 
metnini okuyan ve her kelimesi üzerinde kasten ve
yahut her ne suretle olursa olsun kendi kendisine 
tefsir yapan ve kanun üzerinde titreyen Feridun 
Bey, acaba başkasının imzasına binaen makamı riya
sete bir şey teklif etmek hakkını nereden almıştır? 
(Bravo sesleri) Bu kürsüde niyabet ne vakit cari 
olur? Niyabetle rey vermek hangi kanuna müstenit
tir? Bunu soruyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Niyabete* 
rey yoktur, imzasını herkes atmıştır. 
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RAüI? BUY (K-itahya) - Binaenaleyh b'i tak
ririn reye konması imkânı yoktur. 

ŞEYH SAFVET EFENDİ (Urfa) — Efendiler! 
Nizamnamei dahilimizde bir karar hakkında onbeş 
imza ile bir takrir verilirse, tabiidirki, o karar tayi
ni esami ile reye konur. Fakat o onbeş zattan birisi 
ben rücu ettim derse mesele biter, tayini esami ile 
reye konmaz. Şimdi bu takriri imza edenler burada 
mevcut değildir. Bundan acaba rücu mu etmiştir? 
Yoksa bilinmeden namına imza mı atılmış? Böyle 
şüpheli bir takrir üzerine tayini esami ile reye kon
maz. 

KÂTİP RUŞEN EŞREF BEY (Karabasan Sa
hip) — Arkadaşlar! Bendeniz zannediyorum ki, böy
le onbeş 'imza lüle bir takrir verildiği zaman, mutlakla 
takrir sahiplerinin 'burada bulunmaları lâzımdır. 
Yoiksa tezim boğazımızı yırtarak oradan ismini oku-
maklığımıza lüzum yoktur. Herkesin ismini, birer 
birer okuyoruz, boğazımızı yırtıyoruz, reye iştirak 
etmiyor. O hallide onbeş imzalı .takrir vEirenlerden 
ıkiimse yoksa, ruaısıl olur, tekrir verirler de orada bey
hude ıbizii yormaya çalışırlar? Binaenaleyh reddini 
teklif ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ ©EY (Dersim) — Efendiler! 
Rica ©derim, dstiırhıaım edenim, ıkarşiimzdalki arkadaşı-1 

nız kanuna hürmetkar ve namuslu bir ferddlir. Bü 
takrirdeki imzalar hütün arkadaşlanımızın kendi .im
zalarıdır. (Gürültüler) Müsaade buyurun. Arkadaşla
rımızın imzaları yazılmış da verillimSş bir takrir de-
ği'Ildl'ır. (Neredeler sesleri) Yalnız ark adaşlarımızdan 
bazdan ©ayrımevcuıt olabilir, (Gürültüler) Müsaade 
buyurun takriri imzalayan arkadaşllıarımıizdıan bazılıa-
rı salonda yokturlar. Bazı arkadaşlar da burada j 
mevcuttur. B'inaenaleyh iimza sahiplerinden ıbür kaçı- ; 
nın salonda olmamalarından dolayı hiç bk zaman 
tayini esami için verilmiş olan takririn reye konul
maması câliz olamaz. Rica ederim, Heyeıtıi Cemile yan
lış ve taialmülâta (muhalif etkin bu usulü yapmasın, 
bu mecraya gedilmesin. Şeyh Saffet Efendi Hazret
lerine gelince; 'bendenizden bir dakika bile şüphe et
melerine hayret ederim. Bu imzadır. 

REİS — Efendilim! Mebus mebusdan sual sora
maz. 

ŞEYH SAFFET EFENDİ (Urfa) — Efendim! 
Bu gayet sarih bir şüphedir. Bu mesele müzakere 
edilmezden evvel !bir takrirde imzalan bulunan ze
vat gitmişlerdir. Burada mevcut değillerdir. Bende
niz. Feridun Fikri Beyden soruyoruim : Onlbeş 'imzah 
bir talMır verilirse ve hepsi mevcut olduğu halde bi

risi «Ben rücu ettim» derse, o takririn artık hükmü 
kalır mı? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersini) — Rücu eden 
yofcj efendim, 

ŞEYH SİAFFET EFENDİ (Devamla) — Tabidir-
kü hükmü kalmaz. Feridun Fikri Bey! Siz lispat eder-
ımlisiinıiz kli, (burada bulunmayan o onbeş zattan bilriısii 
rücuf etm'em'iışıtir...' 

FERİDUN FİKRİ BEY (Derslim) — Rücu ©den 
y oktur ©fiendim. (Gürültüler) 

ŞEYH SAFFET EFENDİ (Devamffla) — Burada 
mevcut olmaları lâzum geliirıkJi, 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Rücu eden 
yoktur efendim. (Gürültüler) 

REİS — Efendilim! Rica ederim yerinize oturunuz, 
dinleyiniz. 

Efendiim! Bundan evvel kabul etmiş olduğunuz 
kanunla 'istiklâl mahkemesini kalbul ettiniz. Bu tez
kere iki istiklâl mahkemes'i hakkındadır. İstliklâî 
mahkemelerinin k,:mteırden teşekkül edeceği ve sureti 
teşekkülü ayrı bir meseledir, burada mevzubahis ola
cak bir mesele değildir. Binaenaleyh bu tezkereyi 
şi'ımdü şayet kabul ©derseniz istiklâl mahkemesinin! 
hududu, teşekkülâtı ve sairesi takarrür etmiş olmaz. 
Yalnız sialâh'iyetii tespit edilmiş oluyor, o kadardır. 
Şimdi arkadaşlardan bir kısmı 'bu tezkereyi tayini 
esami ile reye vaz etmek lâzımdır, düğer b'ir kısım 
arkadaşlar da.. (Gürültüler) 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Pa
şam, usul hakkında... 

REİS — Kimseye söz vermedim efendim. Rica 
ederim oturunuz. Gerçi onbeş imzalı bir takrir var
dır. Arkadaşlarımıza da emniyetimiz vardır. Fakat 
bendeniz de öyle zannediyorum ki, takriri veren ar
kadaşların salonda hazır bulunması lâzımdır. Biir 
kâğıda onbeş zatın imza etmesi, ayrı ayrı takrir ver
mesi demektir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Yanlış yola 
gidiliyor. 

REİS — Böyledir efendim. Salonda bulunma
yan zevat ne rey ve ne de takrir verebilir. Binaena
leyh takrir sahipleri mademki mevcut değildirler, tak
riri reye koyamıayız, buna imkân yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bir yanlışlık ol
masın diye takıririmlizli (geri alıyoruz. 

FERİDUN FİKRİ IBEY (Dersim) — Meclisten 
yanlış bk karar çıkacak da onun için takririmizii ge
ri allıyoruz. (Gürültüler) 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Şimdi doğru hare
ket ettiniz. 
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REİS — Efendim! Muhtar Bey, 'takriri iımza eden' 
arkadaşlardan iki zat burada bulun'dukliarı halde tak
riri geni almak salâhiyetini (kendisinde görmüştür. Şu 
hailde takrire iımza eden onbeş zatın reyi kendilerimde 
mündemiçtir. (Bravo sesleri) (Alkışlar) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa! Bu-
yuıdunuz ki takriri imza ©den onlbeş zattan birisi 
rücu ederse, takrir geri kalır. Takrir© iımza koyan
lardan üç küışİ buradadır. Takririmizi geri alıyoruz, 
hakkıımızdiıır. El çabukluğu marifet değildir ve bunu 
istemeyiz. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisan Sahip) — Ri
yasete karşı 'böyle söz söylemeyiniz Muhtar Bey! 
Onu yapan sizsiniz. Reis Paşa! El çabukluğu mıari-
fıeıt diyarlar. Bunu makamı Riyaset kabul ediyor mu? 

FERİDUN Fl'KRt BEY (Dersim) — Biz yapı
yoruz canım, size bir şey yok... 

REİS — Rica ederim ©fendim, siz riyasettin ve
killi müdafıiimisıiniz? 

Efendim! Hüküımietiin teklifini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... AÎ;:"nİ 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el ka'İJir
sin... Kabul edilmiş tir efendim. 

KILIÇ ALÎ BEY (Gaziantep) — Ekseriyeti azlime 
ila paşam... 

REİS — Efendim! Meclisim kararı veçhile yarın 
öğleden evvel saat onda içtima etmek üzere celseyi 

ıtatCıJ ©diyorum. 
Hitamı Müzakerat; Saat : 10,5 
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Takriri Sükûn Kanununun neticei ârâsı. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Neşet B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed •SâM B. 
Rasih Ef, 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B, 

BİTLİS 
Muıhiddli1» Nâmi B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
F a l h Rıfkı B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 
Safh B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin (Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef., 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsrniet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfıid B. 

Reye işstiraik edenler : 

Kalbul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

144 

122 

22 

— 

(Kabul edenler) 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B, 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Genanli B. 
Fertd B. 
Hafız; Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cema Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B.. 

İÇEL 
Dr. Tevfîk B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamduiah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZıMİR 
Kâmil B. 
Malhmud Celâl B. 

Mahımud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rıfat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Saıbri Ef. 
Fuad B. 
Mustafa Ef. 
Refik B. 
Tevıfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Nuri B.. 
Rağıp B . 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B 

MARAŞ 
Mithat B. 
Taıhsin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MUŞ 
llyais Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

RİZE 
Ali B. 
Eknen! B. 
Fuad B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Maihmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömfer Şevki B. 
Rasim B. 
Ziyaeittin B. 
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SİVEREK 
Kadiri Ahmed B. 

TEKFURDAĞI 
Cemil B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 
Aü B. 
Refet B. 

Şeyh Saffet B, 
Yaihya Kemal B. 

VAN 
Hakkı B. 
Müniıb B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

(Reddedenler) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan ©. 

ERZİNCAN 
Sabit B; 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSTANBUL 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİT 
Ahmet Şükrü B. 

KARAHtSARI SAHİP 
Kâmil Ef. -

KARESİ 
Hulusi B. 

KASTAMONU 
Halt B. 

MERSİN 
Besim B. 

SİVAS 
HaMs Turgut B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 
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ADANA 
İsmail Sefa B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Maznar B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Faldh Rtfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

fsmet Paşa Kabinesine verilen itimat ve ademî itimat reyleri. 

(İsmet Paşa Hükümetine itimat olunmuştur.) 

Reye iştirak edenler : 179 

Kabul edenler : 153 

Reddedenler : 23 

Müstenkifler : 1 

Sonradan verilen beyaz oy: 2 

(İtimat reyi verenler) 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferid B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B, 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Yusuf Akçuıra B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Raıhmi B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülihaliik B. 
Rifat B. 

Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
A§ Rıza B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbraiıim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
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Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet fi. 
Nuri fi. 
Rağıp •B.

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

BURSA 
Osman Nuri B. 
Necati B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan B. 

Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza fi. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B 
Ekrem B. 

(Ademî itimad 

ERTUĞRUL 
Halil fi. 

ERZİNCAN 
Sabit fi. . 

ERZURUM 
Halet B. 
Rüştü Paşa 
Münür Hüsrev fi. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

(Müsteı 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Aznti Ef. 

Fuad B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Halil Hulıki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Züh'tü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Raisini B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemü B. 

reyi verenler) 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSTANBUL 

Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİT 

Ahmet Şükrü B. 

KARAHİSARI HAHİP 

Kâmil Ef. 

tkifler) 

ERZURUM 
Cazım Ef. 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik fi. 

URFA 
Ati B. 
Refet fi. 
Şeyh Saffet Ef. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil fi. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

KARESİ 
Hulusi B. 

KASTAMONU 
Hâtöt B. 

MERSİN 
Besim B. 

StVAS 
Halis Turgut B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 
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