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1 — Cumhuriyetin ilânına müsadif 29 teş

rinievvel gününün millî bayram addi hakkında
ki kanun lâyihasının tesrii intacı hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/413) 296 

Takrirler 296 
1 — Gaziantep Mebusu ve Ticaret Vekili Ali 

Cenanı Beyin, Taşacaklarının İdarei hususiye-
lere terkine ve maden nizamnamesinin dört 
maddesinin tadiline dair olan Lâyihai kanuniye-
nin müstacelen ve tercihan müzakeresine dair 
takriri. 296 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 
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Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zap

tı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride aid olduktan mahallere havale edildi. 

Şeker fabrikalarının teessüsünü teşvike dair olan 
kanun lâyihasının müstacelen ve tercihan müzakeresi 
kabul olundu. 

Ergene vadisindeki bataklığın teybisi hakkında 
Nafia Encümeni mazbatası kıraat ve kabul edildi. 
İrtica harekâtının ret ve takbihi hakkında Kaş kaza-

Sayfa 
2 — İsparta Mebusu Mükerrem Bey ve on-

dört refikinin; Divanı Muhasebat Riyasetinin 
yeni bir Divanı Muhasebat Kanunu Lâyihası 
hazırlaması hakkında takriri (4/192) 296 

Azayı Kiram Muamelâtı 296 
1 — Münhal bulunan Divanı Riyaset Kâ

tipliği intihabı. 296 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 297 

1 — Divanı Harplerden sadır olan idam 
hükümlerinin sureti infazı hakkında bir ka
rarı tefsiri ittihazına dair Başvekâletten mevrut 
(3/399) numaralı tezkere ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 297:315,316:317,1:2 

sından mevrut telgrafname, ile tütünün bandrol usu
lüyle idaresine dair verilen karardan dolayı tstanbul 
Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden ve Millî Türk 
Ticaret Birliği Heyeti İdaresinden mevrut teşekkürü 
mutazammın telgrafnamelere Divanı Riyasetçe icabe-
den cevapların itası tensip olundu. Yanık yerlerin 
îman için bir banka teşkiline dair lâyihai kanuni ye
nin müstacelen müzakere ve intacı için, üç encümen
den müntehap bir encümeni mahsus teşkili hakkında 
İzmir mebusu Mustafa Necati Beyin takriri kıraat 
ve kabul olunduktan sonra seyri sefain, öksüz yurt
ları, evkaf ve demiryolları müdüriyeti umumiyeleri 
avans kanunları tayini esami ile reye vaz edildi. Ereğ
li ile Zonguldak arasında şimendifer İnşa edilmeme
si esbabına dair Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 

» > » - < ^ » • • * -

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i MUzakerat; Saat : 2.10 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABİK HÜLÂSASI 

— 294 — 
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Beyin sualine Ticaret Vekili Ali Cenanı Bey tarafın
dan verilen cevap istima olundu. 

Karesi Mebusu Vehbi Beyin; takriri üzerine müs
taceliyetle ve bütçeye tercihan müzakeresi kabul olu
nan ziraat mektepleri mezunlarının hizmeti maksure
ye tabi olması hakkındaki lâyihai kanuniye müzake
re ve aynen kabul edildi. 

Bilâhare bütçe müzakeresine geçilerek Maarif, 
Jandarma, Müdafaai Milliye, Bahriye bütçeleri kad
rolarında tashihat ve Müdafaai Milliye, Nafıa, Da
hiliye, Maarif bütçelerinde tadilât icra edildi. Maliye 
bütçesinin kırk birinci faslının ikinci maddesinin un
vanı tebdil ve rüsumat bütçesine 109/A faslı namı al
tında yüz bin lira zam İcrası kabul edildi, Varidat 

bütçesinin müzakeresine iptidarla birinci ve üçüncü 
fasılların tadilen ve' ikinci faslın aynen müzakeresi 
kâfi görüldü ve teneffüs için celse tatil olundu. 

. İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından küşad edilerek birinci 

celsede reye konan dört kanun lâyihasının ekseriyet
le kabul edildiği tebliğ edildi. 

Varidat bütçesinin müzakeresine devamla dokuz 
faslın aynen, dört faslın tadilen müzakeresi hitam 
bularak Salı günü içtima edilmek üzere celse tatil 
olundu. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında bir müta
lâa var mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen 
kabul olundu. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 
1. — Divanı harplerden sadır olan idam hüküm

lerinin sureti infazı hakkında bir karart tefsiri itti
hazına dair Başvekâletten mevrut (31399) numaralı 
tezkere ve Adliye Encümeni mazbatası. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Tabı ve tevzi edilmiş olan bu 
lâyihanın mütalâasından da anlaşılacağı veçhile, bu 
kanun lâyihası ile talep edilen ihtiyaç mevcuttur. Va
ziyetin bu kanunun tehiri müzakeresine tahammülü 
yoktur, Encümence esasen t akdi men ve tercihan mü
zakeresi kabul olunmuştur. Bendeniz de Hükümet 
namına bugün takdimen ve tercihan müzakeresini 
teklif ediyorum. Bugünkü ruznamenin başında bu 
meselenin intacını rica ediyorum. (Muvafık sesleri) 

REFİK BEY (Konya) — Encümen de tercihan 
ve takdimen müzakeresini teklif etmiştir efendim. 

REİS — Efendim! Bu kanunun müstacelen mü
zakeresini (takdimen ve tercihan ve hemen sesleri) 
Bugün müstacelen, yani bugün ruznamenin baş tara
fında müzakeresi teklif olunuyor. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. 

2, — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin; Bur-
dur'un Belönü Nahiyesi dahilindeki ahaliye tefviz 
olunan çiftlikât bedetâtıntn affı hakkında (2/462) nu
maralı teklifi kanunisi ve sayanı müzakere olduğuna 
dair lâyiha encümeni mazbatası. 

REÎS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir, 

3. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdı Beyin; Usu
lü hukukiye ve Usulü muhakematı cezaiye kanunları 
ile Sulh ve icra kânunlarının bazı mevaddtm muad
del kanunun seksen üçüncü maddesine bir fıkra tez-
yili hakkında (2/461) numaralı teklifi kanunîsi ve 
sayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Adliye Ecümenine havale edilmiştir. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükü
meti arasında akt ve imza edilen Muhadenet muahe-
denamesiyle ikamet mukavelenamesi ve tabiiyet iti-
lâfnamesi hakkında (1/550), (1/551), (1/552) numa-
ralı kanun lâyihaları ve Hariciye Encümeni üç kıt'ü 
mazbatası. 

REİS — Hükümet tarafından tercihan ve müs
tacelen müzakeresi teklif edilmektedir. 

Efendimi Tercihan müzakeresi kabul edildiği 
takdirde bütçenin haricinde tahsis edilecek günde, 
tercihan müzakere eddecek kanunlar sırasına ko
nulup, müzakere edilecektir. Binaenaleyh bu teklifi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olunmuştur efendim. 

5. — Gümüşane Mebusu Zeki Beyin, İstanbul ci
heti havagazı şirketine alt evrakın celp ve tetkiki hak
kında (4/236) numaralı takriri ve Nafıa Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs

tanbul) — Efendim! Bu memleketin imarına ait bir 

295 — 



1 : 90 31 . 3 . 1341 C : 1 

meseledir. Ve bunun hakkında birçok dedikodu var
dır. Binaenaleyh rica ederim bunun müstaceliyetle 
müzakeresine karar verilsin. 

REİS — Efendim! Bu mazbatanın müstaceliyetle 
müzakeresi teklif edilmektedir. Müstaceliyetle müza
keresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Müstaceliyetle müza
keresi kabul edilmiştir efendim. Müstacel ruznameye 
alındı. 

6. — Maadin Nizamnamesinin bazı maddeleri
nin tadili hakkında (1/650) ve taşocakları nizamname
sine tevfikan cereyanı mııktazi muamelâtın tarzı ic
rası hakkında (1/658) numaralı Kanun lâyihaları ve 
Ticaret Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

Takrirler 

I. ^~~ Gaziantep Mebusu ve Ticaret Vekili Âli Ce
nanı Beyin, taşocâkîartmn idarei hususiyelere terki
ne ve maden nizamnamesinin dört maddesinin tadili
ne dair lâyihai Kanuniyenin tercihan ve müstacelen 
müzakeresine dair takriri (3/236) 

REİS — Ticaret Vekili Beyin bir takriri var
dır, okunacaktır: 

Riyaseti Celrleye 

Tasocaklarmın idarei hususiyelere terkine ve ma
den nizamnamesinin dört maddesinin tadiline dair 
olup, Ticaret Encümeninde tetkik ve Heyeti Celile-
ye arz olunan lâyihai kanuniyenin müstacelen ve 
tercihan müzakeresini heyeti celİleden temenni ey
lerim. 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

REİS — Efendim! Bu lâyihai kanuniyenin müsta
celiyetle müzakeresi teklif edilmektedir. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzan) — Gayri müstacel ol
mayanı kalmadı. 

7. — Vilâyat numune fidanlıklarında yetiştirilen 
müsmir- ve gayri müsmir fidanların lüzumunda mcc-

canen tevzii hakkında (1/621) numaralı Kanun lâyi
hası ve Ziraat Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

8. — Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Bey ve rü-
fekastnm; 2$ Şubat 1340 tarihli tedrisatı iptidaiye 
Kanununun tefsiri hakkında (4/203) numaralı takri
ri ile aynı kanunun birnicî maddesinin tadiline dair 
Kastamonu Mebusu Hâlİt Beyin (2/360) numaralı tek
lifi Kanunisi ve Dâhiliye Encümeni mazbatası, 

REİS — Efendim! Encümen tarafından bunun 
mütacelsyetle müzakeresi teklif edilmektedir. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Müstaceliyetle müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Tezkereler 

/. — Cumhuriyetin ilânına müsadif 29 Tejrinie\ 
vel gününün millî bayram addi hakkındaki Kanun 
lâyihasının;, tesrii intacına dair Başvekâlet tezkere
si (3/413) 

REtS — Kanuni Esasi Encümenine havale edil 
mistir. 

Takrirler 
2. — İsparta Mebusu Mükerrem Bey ve ondort re

fikinin; Divanı Muhasebat Riyasetinin yeni bir Di
vanı Muhasebat Kanunu lâyihası hazırlaması hak
kında takriri (4/192) 

REÎS — Divanı Muhasebat Riyasetine tebliğ edi- . 
yoruz, 

Azayı Kiram Muamelâtı 

/. — Münhal bulunan Divanı Riyaset kâtipliği in
tihabı. 

REÎS — Efendim! Divan Kâtipliğinden istifa eden 
Bozok Mebusu Avni Beyin yerine diğer bir Divan 
Kâtibi intihap edilecektir, isimler sırası ile okuna
caktır. Herkes reylerini istimal buyursun. (Artvin 
dairei intihabiyesinden intinabata başlandı) Efen
dim! Henüz reylerini istimal etmeyen zevat lütfen 
reylerini istimal etsin. 

Efendim! Bugün müzakeresine karar verdiğiniz 
kanun lâyihasının müzakeresine geçiyoruz. 

296 -



İ : 90 31 . 3 . 1341 C : i 

3. — MÜZAKERI 

/, — Divanı harplerden sadır olan idam hüküm
lerinin sureti infazı hakkında bir kararı tefsiri itti
hazına dair (3/399) numaralı tezkere ve Adliye En-

' cümeni mazbatası (l) 

REİS — Efendim! Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyenler Abidin Bey, Feridun Fikri 
Bey, Besim Bey, Ekrem Bey, 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Muhterem arkadaş
lar! Evvelâ Meclisi Âlinin geçen sene Mart iptidasın
da teşkilâtı esasiye Kanununu yaparken göstermiş 
olduğu büyük bir haleti nahiyeyi hatırlattıktan sonra, 
şimdi müzakeresine başlamış olduğumuz şu teklifi 
kanunideki ehemmiyete işaret etmekliğime müsaade 
buyurunuz. 

İstiklâl ve zafer için harbe atılan Türk Milletinin, 
Birinci Büyük Millet Meclisinin şiarı, zafer ve istik
lâli temin idi. İkinci Büyük Millet Meclisinin şiarı, 
geçen sene ve bu sene kabul etmiş olduğu ehemmi
yeti kanunlar He, en büyük vasıf olarak kendisine 
kabul ermiş olduğu şiar, inkılâpçılık şiarıdır. Fakat 
arkadaşlar! Bu vasıflar arasında gerek Hükümetin 
teklifinde, gerek Encümenin teklifinde, son irticakâr 
harekâtın karşısında mühim bir zaruretten müte
vellit dîye bir teklifi kanuni ile, geçen sene uzun ve 
mücadeleli müzakereleri hatırlatan ve tamamen hu
kuku hükümranîden madud bulunan ve Teşkilâtı 
Esasiye Kanununca tespit edilmiş bulunan hukuku 
hükümranîden olan bir hakkın, şu veya bu kuman
danlara verilmesi bu kanunla teklif olunuyor. Ar
kadaşlar! Hatırlarsınız ki, adaletin mefhumu İçin
de şiddetin mündemiç bulunduğunu kâfi görmeye
rek icraata başlayan. Hükümeti hazıra, Meclisi Alini
zin tasdiki âlisine iktiran eden takriri sükûn Ka
nununu, şimdiki İsyan sahasında kendisine müsait 
tedbir olmak üzere görmüştü. Meclisi Aliniz ora
ya tahsisen göndermiş olduğu istiklâl mahkeme
sine, sırf kendisine âidolan bîr salâhiyeti, idam ce
zasının oradaki arkadaşlar vasıtasiyle, istilâma, İs
tizana mahal kalmayarak, icra edilmesi hakkında da 
vermişti. Şimdi arkadaşlar! Görülüyor ki bu ittihaz 
edilmiş olan tedbir kâfi değilmiş. Divanı harplerden 
sadır olan mukarreratın, kolordu kumandanları ta
rafından resen ve mahallerindeki müşaviri askeri
ler tarafından tasdik edildikten sonra tenfizinin bir 

(1) İşbu lâyiha Zabıt Ceridesinin nihayetine mer
buttur. 

EDİLEN MEVAD 

tedbir olarak alınması zarureti varmış. Şu halde itti
haz olunan tedabirde noksan vardır. O vakitten beri 
bir ayı mütecaviz bir zaman gaçmiş olduğu halde, 
hiçbir icraat görttbnçtnjş ve. gösterilememiş demek
tir. Bu da, Hükümet nam ve hesabına her halde çok 
İyi bir not olmamak gerek»:. Hükümetin karşısında 
muayyen bir hâdise varsa, o hâdise etrafında itti
haz edeceği tedabiri, birden ve külliyen yapması, 
ittihaz etmesi lâzımdır. Aksi halde hâdisenin ihtilâ-
tatindan, ıımumilesmesinden ve noksanii tedbirden 
dolayı tarih muvacehesinde, ekseriyet muvacehe
sinde, millet muvacehesinde mesuliyetten teberri 
edememesi lâzım gelir. Arkadaşlar! Burada biraz da 
geçen sene mensup olduğum Adliye Encümenine, 
bunu nasıl telif ettiklerini anlatmalarım rica ede
ceğim. Elimizde mazbata diye bulunan su maz
bata, teşkilâtı esasiye Kanununun hukuku hüküm
ranîden addetmiş olduğu idam cezasını tatbik sa
lâhiyetini, bir tefsir kelimesi altında Divanı harp
lere veriyor. Fakat benimle beraber bir defa daha 
tetkik buyuracak olursanız görürsünüz ki bu; tefsir 
değil, tamamen ve kamilen tadildir. Mazbatada di
yorlar ki tefsir; Müphem ve meanii müteaddideye 
hamli kabil olan ibaratı kanuniyetün tayin mânâsı 
demektir. Sonra bu tefsire, geçen sene kabul etti
ğimiz ve tadiü ancak Meclisi Alinizin sülüsan ekse
riyeti ârâsı ile hâsıl olacak olan kanunun seksenaltın-
cı maddesinin tefsiri diyorlar ve tefsir ettikleri fık
rayı, intakı hak kabilinden buraya dercediyorlar. 1da-
rei örfiye mıntıkasiyle bu mıntıka dâhilinde icra ve 
tatbik olunacak ahkâm ve muamelâtın sureti icraası. 

Bu fıkra bittikten sonra (Ve) diye başlıyor «Harp 
halinde dâhi masuniyet ve hürriyetlerin tarzı takyid 
ve taliki kanunla tespit olunur.» diyor. 

Sonra arkadaşlar! Bir de maddeye bakınız: 

Madde 1. — Hali harpte veyahut müsellehan ve 
müetemian isyan vukuunda sanai harekât ve isyandaki 
idarei örfiye mıntıkalarında müteşekkil diye başlı
yor. Yani Encümen; maddei kanuniyede hali harbi 
başka, hali isyanı başka addediyor. Hürriyet mef
humlarının tarzı takyidinden bahseden seksenaltıncı 
madde ise, münhasıran yalnız hali harpten başlı
yor. Bunları nasıl telif etmişlerdir anlayamıyorum. 
Arkadaşlar! Meclisi Alinizin vasıf ve şiarı; inkılâpçı
lık olmak üzere işaret etmiştim. Bir hâdiseyi görüş
lerde, bir recülü devlet diye görüş vardır, bir de re-
cülü inkılâp diye görüş vardır. Recülü devlet diye 
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görüş; muayyen hâdise etrafında teşhisten sonra İt
tihazı karardır ve ancak bir hâdisenin teskin ve o 
tehlikenin ref ve izalesi içindir ki, mesuliyeti müte
kabile müşterektir, inkılâp ise, inkılâpçılık İse; doğ
rudan doğruya vazetmiş olduğu prensip ve esasatı-
nı millete atfedip, hazmedip ve o i nk i laplar içeri s in-

'de hiçbir tarafa, sağlık, solluk, darlık, genişlik etme
yerek münferiden ve m üs t ak İlen ve müstemİrren yü
rüyebilmektir. 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibereket) 
— Biraz tavzih buyursanız, bendeniz anlayamıyorum. 

ÂBİDİN BEY (Devamla) — Anlarsınız, Çok mü
him ve hepimizin kanlarımızı seve seve fedaya mec
bur olduğumuz herhangi bir tehlike karşısında, ek
seriyet ve akallİyetin hiçbirisinin de affetmeyecek ka
dar hasmı olduğumuzu kabul ettiğimiz şey; irtica
dır ve ona istinat edecek olan gayri tabiî vaziyetler 
karşısında milletin hukukunu düşünürken, ittihaz et
miş oldukları mukarrerat; gerek Teşkilâtı Esasiye 
Kanununda, gerek Cumhuriyetin ilânında, gerek 
hilâfetin ilgasında, gerek medreselerin ilgasında 
bütün bu şiarla Meclisi Alinin bir hedef karşısında, 
muayyen mihrak etrafında inkilâpçılık ruhu İle ha
reketidir. Burada bu inkilâpçılık namı altında bu
lunacak olan hakları, inkılâpçılık noktai nazarın
dan hiçbir veçhile, hiçbir suretle ferağ ve tecezzi ka
bul etmeyecek surette hiçbir tarafa verilmemesini 
tespit etmiştik, tşte arkadaşlar; geçen sene hatırlat
tığım Teşklâtı Esasiye Kanununun marttaki safaha
tı bunlardan ibarettir. Orta yerde aksamı vatanın, 
hududu vatanın bir kısmında yangın görülüyor, şeh 
nâmı altında türemiş, birçok evlâdı vatanı hırpala
yan, parçalayan serseriler, çapul çetesi vardır. Bun
ları ezeceğiz, tepeleyeceğiz, hakkımızdır. (Nasıl ses
leri) Çaresi boğmaktır. 

REFİK BEY (Konya) — Kürsüden söylemekle 
mi? 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Bilfiil hareket et
mekle. Bilfiil sahai tatbikata geçmekle. Orada bulun-
saydım nasıl hareket edeceğimi gösterirdim. 

REFİK BEY (Konya) — Fark kalmadı Abidin 
Bey, beraberiz. 

ÂBİDİN BEY (Devamla) — Fakat arkadaşlar! 
Böyle bir hâdise karşısında, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununu tadil etmeden, yalnız bir tefsir yolu ile işin 
üzerine varmak hatadır, tehlikedir, inkılâpçılık na
mına büyük ve azim tehlikedir. Vaka mı istiyorsu
nuz, misal mi. istiyorsunuz? Tarihi esasimizden, sair 

milletlerin tarihî esasisinden istedğinz kadar canlı 
ve hakiki safhalar vardır. Bu hâdise şiddetle tes
kin olunacaktır. Tatbik olunmuş olan takriri sükûn 
Kanunundan beri, şimdiye kadar bir ay geçmiştir. 
Hangi Meclis ve hangi arkadaşımız kabul etmezki 
ongun, beş gün sonra bu hak, bu Meclis tarafın
dan Teşkilâtı Esasiyenİn tadili şeklinde verilmesin. 
Böyle bir hüccet var mı? Yoksa akradaşlar, şu halde 
isticale sebep nedir? 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Vazi
yetin icabıdır. (Mesele mühim ve müstaceldir, (De
vam sesleri) 

REİS — Efendim! Sükût ederseniz daha iyi an
larsınız, 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahis ansalı ip) — Efen
dim! Biz müzakere ederken asiler beklemiyor ki. 

REİS — Efendim! Söz söylemek hatibin hakkı
dır, dinleyiniz. 

ÂBİDİN BEY (Devamla) — Bütün bu silsilei mâ
ruzâtımın neticesi tabiiyesine varmak lâzım gelir
se şu netice tahakkuk eder: 

İnkılâpçı Meclisimiz, inkılâp düstûrlarından in
hirafa hiçbir zaman meyil etmemelidir. Devletçi
lik noktai nazarından tahaddüs edecek tedabiri za
ruriye, yine idarî şeylerle, muayyen şekillerle, yol
larla halledilecektir. Şu halde mazbata reddolunma-
Iıdır. Bu teklif Teşkilâtı Esasİyeyi tadil şeklinde 
gelmelidir, münakaşa olunmalıdır, kabul edilmeli
dir. Bundan korkulmama!ıdır. 

(Bir ses. Asilerle mütareke yapmalı şu halde.) 
FERİDUN FlKRİ BEY (Dersim) — Muhterem 

arkadaşlar! Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun dördün
cü maddesinde (Türkiye Büyük Millet Meclisi, mil
letin yegâne ve hakiki mümessili olup, millet nâ
mına hakkı hâkimiyeti istimal eder) diye muhar
rer bulunmaktadır. (Amenna sesleri) Muhterem ar
kadaşlar! Yine Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun be
şinci maddesi: Teşriî salârrîyeti, yendici maddesin
de icra salâhiyeti, diğer maddesinde de kaza salâ
hiyeti diyerekten üç salâhiyet kabul eylemiştir. Fa
kat bu salâhiyetlerin cümlesine mütevakkıf olmak 
üzere, bizzat doğrudan doğruya her memlekette 
(Hukuku hükümranı) unvanı altında ifade edilen bir 
takım hukuk mevcutturki, bunlar ne İcra salâhiyetine 
ne teşriî salâhiyetine ve ne de kaza salâhiyetine kıyas 
edilebilir. Hukuku hükümran!, bir Teşrinisani ka
rarında sarih surette istimal olunmuştur. Hukuku hü
kümranı tabiri orada mevcuttur. Hakkı hâkimiyet 
ve hükümranî tabiri orada mevcut olduğu gibi, 334 
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numaralı Kanunda da aynı surette hukuku hükümra-
nî tabirine tamamİyle tesadüf olunabilir ve her iki 
yerde de Meclisi Âlice hukuku hükümraninin mev
cudiyeti esası tespit edilmiş bulunduğu görülür. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Haniya 
sen, kanunlarda numara kabul edilmez diyordun ya? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Demek olu
yor ki, bizim Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz, icra, teş
ri, kaza salâhiyetlerini kabul etmekle beraber, bir de 
hukuku hükümranı unvanı umumisi altında birta
kım esaslar kabul etmiştir. 

Hukuku hükümranı nedir? Hukuku hükümranı 
doğrudan doğruya, memlekette milletin hâkimiyeti
ni hiç kimseye ferağ etmeden istimal edebilmek kud
ret ve kuvvetidir. Hükümeti müstebidede hukuku hü-
kümranî, hükümdarın nefsinde tecelli eder. Huku
ku hükümran! bazı memleketlerde Reisicumhur ta
rafından İstimal olunur. Fakat bazı memleketlerde 
de doğrudan doğruya, İsviçre'de ve Türkiye'de ol
duğu gibi, Millet Meclisinin şahsiyeti mâneviyesin-
de tecelL eder. Binaenaleyh hukuku hükümraniye 
nazar edildiği zaman, bunu icra salâhiyetinden, ka
za salâhiyetinden tamamen ayrı olarak mütalâa 
etmek lâzımdır. Tekilâtı Esasiye Kanunumuzun 26 ncı 
maddesi, hukuku teşriiye ile hukuku hükümran iyi 
müştemian ifade etmektedir. Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun yirmialtmcı maddesinde «Kavaninin va-
zı, tadili, tefsiri, fesih ve ilgası» diye muharrer olan 
hukuk, teşrii salâhiyetine taallûk eden hukuktan 
ibarettir. Ancak bunu takibeden hukukun cümle
si hukuku hükümranıdır ki, bunları icra heyetine 
Heyeti Celineniz ferağ ey içmemiştir. Bu hukuk hiçbir 
veçhile bir addedilemez- Yani devletlerle muahede, 
sulh akdi, harp ilânı, meskukât darbı umum! ve hu
susi af ilânı, cezaların tahfif veya tahvili vesaire ve 
şimdi bahsettiğimiz mevzua taallûk eden mesele, mah
kemelerden sadır olup katiyet kesbetmİş olan İdam 
hükümlerinin infazı, tşte efendiler! Bunlar hukuku 
icraiyeden değildir. Hukuku kaziyeden de değildir. 
Vazifei kazaiye İle icrai kaza arasında fark vardır. 
İcrayı kaza doğrudan doğruya hukuku hükümranİden-
dir. Meselâ Fransa'da idam salâhiyeti mahakim ta
rafından İstimal olunur., Fakat Reisicumhurun tas
dikine arz olunur. İdam hükümleri sair memleket
lerde, İsviçre'de Millet Meclisinin tasdikine arz edi
lir. Bizde ise sarih bir surette ^Mahkemelerden sadır 
olup katiyet kesbetmİş olan idam hükümlerinin in
fazı» denmektedir. 

Efendiler! Bu, hukuku hükümranidendir. Bunun 
mahiyeti hukukiyesini iyice tespit etmek lâzımdır. 
İdam cezası; vücudu beşerin ifnasına matuf bir ha
reket olmak itibariyle, her memlekette hukuku hü-
kümranin ifadei tammı bulunmuştur. Hatta bundan 
evvelki zamanda bizim memleketimizde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi teessüs edinceye kadar, hukuku 
hükümraniyi meşrutiyet şeklinde nefsinde muha
faza etmiş olan padişah tarafından bu hak istimal 
edilmiştir ki, bunun istimali kuvve i kazai yeden, kuv
vet teşriiyeden, kuvvei İcraiyeden ayrı bir mahiyet 
arz ederek, doğrudan doğruya hukuk kelimesi ile ifa
de edilmekte bulunmuştur. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Feridun Fikri Bey! 
İsviçre'de Dersim var mı? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendiler! 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 26 ncı maddesinde 
bir tabir vardır ki, bu tabire bilhassa nazarı dikkati 
âlinizi celbederim. O da (Mahkemelerden sadır olup, 
katiyet kesbetmiş olan İdam hükümlerinin infazı 
gibi, vazaifi bizzat kendi ifa eder diye muharrerdir. 

Efendiler! Görüyorsunuz ki. Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuz (Hukuk) tabirini bile istimal etmemiş
tir. Diğer hukuk mevzubahis ohırkn (Salâhiyet) tabi
ri istimal edildiği halde, burada Heyeti Celileniz ken
disine bir vazife tevcih etmiştir. Öyle bir vazife ki, 
hiçbir suretle, hiçbir veçhile ahar bir heyete, ahar 
bir teşkilâta kabili ferağ değildir. Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun Heyeti Celileniz tarafından yapılmış ol
ması, hiçbir veçhile onun mahiyetini başka bir şekil
de gösteremez. Gerçi Eser, Heyeti Celilenjzin vazet
miş olduğu bir mevluddur, bir muhassalai kanuni
yedir. Ancak bir insan, bir heyet, kendisine bir va
zife tespit edildikten sonra, o vazifenin kendi tara
fından tespit edilmesiyle ahar bir heyet tarafından 
tespit edilmiş bulunması arasında hiçbir fark bulu
namaz. Efendiler! Vazaif, mahiyeti itibariyle ferağ 
olunamayacak ve ancak ifa olunması lâzım gelecek 
husustur, tşte mahkemeden sadır olan idam hüküm
leri de, hukuku hükümranİdendir. Meclisi Âliniz bu
nu, bizzat ifa edeceği vazaîf meyanına kaydetmiş
tir, Bunları tamamİyle vazife mefhumu ile kendisi
nin bizzat ifa etmekle mükellef olduğu hukukî bir 
umde olarak tespit edilmiştir. Binaenaleyh hiçbir su
rette Teşkilâtı Esasiye Kanu tadil edilmedikçe, bu
nun şu veya bu suretle başkasına ferağına imkânı 
hukuki yoktur. ^Vazaifi bizzat ifa eder demesiyle» 
bizzat kendi İfa eder» tabirine mânâ vermek tabe
der. 
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Efendiler! Mahkeme, tabiri meyanında, hüküm 
ita eden her heyete ıtlak olunduğu için, mahiyeti ka-
zaiye de hüküm ita eden heyete ıtlak edildiği için 
gerek divanı harplerden, gerek nizamiye mahke
melerinden ve gerekse diğer bilûmum mahakimden 
sadır olan idam kararlarının, hukuku hükümran!-
den olması itibariyle Meclisi Âliye gelmesi ve Mecli
si Âlinizin de bu kararı tasdiki keyfiyetinin bizzat 
kendisinin ifa etmesi, lâzımeî kanuniyedir. Bu, Teşki
lâtı Esasİyenin bîr icabı zarurisidir. Bu icabı zaruri 
hiçbir suretle, hiçbir veçhile kabili ihmal değildir. 
Kanunu yapan Heyeti Celilenizdir. Heyeti Celilenizin 
yaptığı kanuna her şeyden evvel kendisinin riayet et
mesi emri bedihîdir. 

Efendiler! Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı 
maddesinin Meclisi Alice müzakeresinin zabıtları tet
kik edilsin. Zabıt ceridesinin 1019 ncu sayfasında, 
tetkik edilince görülür ki, Meclisi Âli bu hususta 
bîr dakika biie tereddüt etmemiştir. İdam hüküm
lerinin, hukuku hükümranınin bir cüzü mühimmi ol
mak İtibariyle nefsinden ferağ edileceğini hiçbir 
suretle mevzubahis etmemiştir. Bunu bir dakika bile 
tasavvur etmemiştir. O zamanki, Kanunu Esasi En
cümeni mazbatasını tetkik ettim. O mazbatada İdam 
hükümlerinin kabiliyeti ferağiyesini gösterir; onun, 
hukuku hükümraninin efradı meyanında hiçbir suret
te tefrikini tazammun eder hiçbir kayıt mevcut de
ğildir; varidi hatır bile olmamıştır. 

Efendiler! Meclisi Âlîniz bu surede bu esası tes
pit ederken, en derin bir mülâhaza! hakkaniyete, en 
derin bir mülâhazai madelete istinat etmiştir. İdam 
kararlarının nakabili telâfi ve tazmin olduğu malûmu-
âl'İnizdir. Tatbikatı adliyede vukua gelebilecek - büyük 
küçük bir hatayı bilâhara tashih etmeye imkân vardır, 
Fakat idamda böyle değildir. Bilâhara tashihine im
kân yoktur. Binaenaleyh efendiler, madeleti temin 
noktai nazarından, her memlekette vücudu beşerin 
imhasına matuf olan bir cezayı hukuku hükümra
nı de cemetmişlerdir ki, bu hakkın madelet noktai 
nazarından da Meclisi Âli tarafından istimal edilme
si lâzımedendir. Başka suretle madelete muvafık bir
takım vaziyetler hususunda, işin 'tanzimine ve hak
kaniyetin tecelli ettirilmesine imkân kalamaz. Hal
buki bir heyeti içtİmaiyede, adaletin, intizamın, dai
ma beka bulabilmesi ve tecelli edebilmesi için, bu 
gibi şedit hükümlerin kabiliyeti tashihiyesi için dai
ma bir yol mevcut olmalıdır. Gerek usulü muhake-
matı hukukiye, gerek usulü muhakematı cezaiyei 
kanuniyede vesairede mevcut olan turuku tashihlye 
bu maksada ve bu hükmüne matuftur. 

Efendiler! Adliye Encümeni mazbatasında, idarei 
örfiye hakkındaki bir maddenin, seksenaltıncı mad
denin son fıkrasından istifade etmek istemiştir. Zan
nediyorum ki, daha doğrusu kaniim ki, Adliye Encü
meni bu hususta çok büyük bir hata etmiştir. Çünkü 
efendiler! İdarei örfiye hakkındaki 86 ncı madde 
kıraat edilecek olursa, idarei örfiyenin vazıh suret
te tarif edildiği görülür. İdarei örfiye, şahıs ve ikâ
metgâh masuniyetlerinin, matbuat, müraselât, cemi
yet, şirket hürriyetlerinin muvakkaten tekayyüt ve
ya talihi demektir. 

İdarei Örfiye mıntıkası ile bu mıntıka dâhilin
de tatbik olunacak ahkâm ve muamelâtın sureti ic
rası kanunla tespit olunur. 

Şimdi arkadaşlarımızdan bazıları diyorlar ki, 
mademki idarei örfiye mıntıkasında tatbik oluna
cak ahkâm kanunla yapılabilir; o halde idam salâhiyeti 
de bu zümre meyanına ithal olunabilir. Efendileri 
îdarei örfiyeyi Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz tarif 
etmiştir, tdarei örfiyenin mahiyeti neden ibarettir? 
Bunu tespit etmiştir. Şahıs ve ikametgâh masuniyet
lerinin, matbuat, müraselât, cemiyet, şirket hürriyet
lerinin muvakkaten takyidinden ibarettir. Binaen
aleyh doğrudan doğruya bir maddedeki sarahatle 
kendi nefsinde cemettirmİş olduğu, ifade ettirmiş ol
duğu bir hakkı, Teşkilâtı Esasiye Kanunu mevaddı 
muhtelif esinden bu kadar mı bihaberdir ki, 86 mad
desindeki birtakım müphem tabirlerle kendisini bu 
suretle tenakusa düşürsün. Heyeti Celilenizden, bir 
vazıı kanundan tenakus zuhuru gibi, bîr karinei man
tıkiye mevcut olabilir mi? Biz daima tenakusun ade
mi mevcudiyetine kail olmamakla mükellefiz. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahİsarısahip) — Feri
dun Bey, siz atmacayı ökse ile mi tutarsınız? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendiler, 
(Ahkâm) tabirine bir mânâ verilmek isteniliyor. Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuz ahkâmı tesbit etmiştir.' 
Ahkâmdan maksat, alelıtlak mahkemelerden sadır 
olan hükümler değildir. BİzimTeşkilâtı Esasiye Ka
nunumuz, bu bapta mahkemelerden sadır olan hü
kümler hakkında hüküm tabirini değil, mukarrerat 
tabirini istimal etmiştir, tdarei örfîye ne demektir? 
tdarei örfiye: Her memlekette iki mefhumu ifade 
eder. Bunlardan birincisi hukukun takyidi suretiyle 
vazifei inzibatın Hükümeti mülkiyeden Hükümeti 
askeriyeye intikali keyfiyetidir. Bu muamelât İle 
ifade olunur. İkincisi de: O sahada tatbik olunacak 
ahkâmı kanuniyedirki, bu da ahkâm tabiriyle ifade 
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edilir. Bazı memleketlerde bu vazife divanı harp
lere tevdi edilmiş, bazı memleketlerde ise divanı 
harplere tevdi edilmemiştir. îdarei Örfiye, ancak Hü
kümeti mülkiye vazaîfinin Hükümeti askeriyeye İn
tikalinden ibarettir. Binaenaleyh muhtelif idarei ör
fiye eşkâli mevcuttur. İşte ahkâm tabirinden mak
sat, idarei örfiye sahasında tatbik olunacak mevad-
dı mahsusa! kanuniyeden ibarettir. Bunların meyanı-
na ise idam salâhiyetini ithal etmeye imkân yok
tur. 

Efendiler! Heyeti Celilenizden soruyorum: Hak
kı teşri kabili ferağ mıdır, divanı harbi örfiye kanun 
yapmak salâhiyetini verebilir miyiz? Tabidir ki ve
remeyiz. Kanun yapmak salâhiyetini niçin veremeyiz? 
Heyeti Vekileniz bugün bir kanun yapsa ve bununla 
Divanı Harbi örfilere, yahut ordu kumandanları
na kendi mıntıkaları için kanun yapmak hakkını ver
se, buna imkânı kanunî var mıdır? Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu bunu verebilir mi? 

Efendiler! Teşkilâtı Esasiye Kanununda bizi bu 
hakkı ita etmekten kanun yapmak hakkını ita etmek
teki menedecek ibare aynı ibaredir, aynen bu mapta-
ki ifadedir. Yani bizzat kendi İfa eder tabiridir. De
mek ki İcra Vekilleri Heyetine kanun yapmak hak
kım veremeyiz, Ordu kumandanlarına, Divanı Harbi 
örfilere kanun yapmak hakkım veremeyiz. Bunu ni
çin veremeyiz. Çünkü Teşkilâtı Esasiyenin 26 ncı 
maddesi, Meclis bu vazifeleri bizzat kendi ifa eder 
diyor. Mademki bu bapta yegâne istinat ettiğimiz 
hücceti kanuniye, hücceti adliye, hücceti hukukiye 
(Bizzat kendi ifa eder) tabirinden ibarettir; o halde 
idam hakkındaki salâhiyeti kanniyeden de ferağ ede
memesi, aynı ibarei kanuniyeden tezahür etmez mi? 
Bu, aşikâr ve vazıh olan hakikati hukukiye karşı
sında, Heyeti Celile nasıl olur da hukuku hükümranı
nın bir cüzü mühimmi olan idam hükümlerinin in
fazım, bir heyeti mahsusaya veya bîr zata veyahut bir 
teşkilâta ferağ edebilir. Bu Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
ile mütezattır. Teşkilâtı Esasiye Kanununu yapan 
Meclisi Âlidir. Diyerekten, demin arz ettiğini gibi Teş
kilâtı Esasiye Kanununun ibaratınm mühmel olması 
lâzım gelmez. Hem efendiler, Adliye Encümenimize 
sorarım: Sarahat karşısında delâlete itibar caiz mi
dir ve ahkâm ve mevzuatımızda hâkim olan esasa- ' 
ühukükiyeyi düşünelim. Esasaü hukukiyemizde (Sa
rahat karşısında dalâlete itibar yoktur) (26) ncı mad
de sarihtir. «Bizzat kendi ifa eder» diyor. Heyeti 
tîelrlenize sorarım: Bu kadar kanun vazediyorsunuz,' 
hukukumuzun ahara ferağ edilmemesi hakkında bir 

maddei kanuniye yapılması mevzubahis olsa ve cüm
lemiz bunun üzerinde müttefik olsak, bundan daha 
kuvvetli bir ibare mi bulacaktık? Bulunsa bulunsa, 
dünyada bundan başka bir ibare bulunamaz. Bu hak 
kabili ferağ değildir demek için, (Bizzat kendi ifa 
eder) demekten başka çare var mıdır? Bir adamı bir 
yere gönderirseniz, kendisine bir vazife verirsiniz. 
O efendiye bu vazifeyi bizzat kendin ifa edeceksin 
deniyor. Bunu mantıkda böyle anlar, hukuk da böy
le anlar, aklıselim ve icabatı mantıkiye de böyle an
lar. Efendileri Kavaninİ anlamakta umumun mantı
ğının yolundan gitmek mecburiyetindeyiz. Umumun 
mantığının yolunu terkedip de, hususi mantığın yo
lunu tutacak olursak, hususi mantıklarla, içinden çı
kılmayacak tarzı tefekkürlerle, sahai hukukiyeye va
sıl olamayız. 

Efendiler! idarei ör üyenin mahiyeti hakkında 
Kanunu Esasi Encümeninin mazbatası sarihtir. Ka
nunu Esasi Encümenr, idarei örfiye tabirini vazıh su
rette ifade etmiştir ve ibarei kanumyede, Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun 86 ncı maddesi de bunu ay
nen bu suretle İfade etmiştir. Bakınız mazbata şu su
retle ifade etmiştir. «Muhataralı zamanlarda bazı ma
suniyetlerin» diyor. Yûksa «Hakkı hayatı beşerin» 
değil. «Masuniyetlerden» bahsediyor, «Hukuku tabii
ye» den bahsediyor. Demekki efendiler! Bazı masuni
yetleri takyit eden idarei örfiyedir. Bunda vazifei 
kazanın ifası demek olan hukuku hükümran! hakkın
da hiçbir ibare, hiçbir dalâlet, hiçbir işaret mevcut 
mudur? 

Efendiler! Rica ederim, eğer her gün herhangi bir 
ahkâm kelimesi karşısında sarahatleri bir tarafa bı
rakarak, hiçbir suretle hatır ve hayale gelmeyen iba-
rattan biz Teşkilâtı Esasiyenin sarahatlerini ihmal 
edebilecek bîr çığıra dâhil olacak olursak, sizi te
min ederim kî, Teşkilâtı Esasiyeden ortada hayal
den başka bir şey kalmaz. Teşkilâtı Esasiyenin bekası 
demek, Teşkilâtı Esasiyenin devamı demek, Teşki
lâtı Esasiyenin ihtiva ettiği kanunî salâhiyetlere ta
mamen riayet edilmesi demektir. 

Efendiler! (Ahkâm) kelimesi meyanına Divanı 
Harpten sadır olan mukarrer&tıa infazını ithal ede
meyiz. Çünkü: Teşkilâtı Esasiyenin muhtelif mad
delerinde, Dîvanı âli faslında ve ondan evvelki ma-
hâkim faslında, Divanı Harplerden sadır olacak hu-
susat hakkında (Karar) kelimesi istimal edilmiştir, 
hiçbir yerinde (Ahkâm) kelimesi mevcut değildir. Bi
naenaleyh oradaki ahkâm tabirinden maksat, ancak 
ve ancak demin arz ettiğim vecih üzere, idarei örfiye 
mıntıkasında tatbik olunacak -kavaninden ibarettir. 
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Efendiler! Bendeniz tahlilâtı hukukiyemi kısmen 
arz ettim. Diğer cihetlerini de ipabederse madde
sinde söyleyeceğim. Fakat şunu arz edeyim ki. Teş
kilâtı Esasiyenin 26 nçı maddesindeki sarahat kar
şısında, geçende istiklal mahkemesi Kanununda, bu 
kaide ile mutabık olmayan bir karar verilmişti. Bu
gün Adliye Encümeni mazbatasında o kararı bir esa
sı hukuki, âdeta bir memsek addederek yürüyor. 

Efendiler! Hukuku Esasiye, Teşkilâtı Esasiyenin 
Heyeti Ceiilenize bahsettiği vazaif, başka yerlere 
ferağ edile edile bilmemkİ günün birinde o vazife
den ne kalacaktır. 

REFlK BEY (Konya) — Edilmiyor Feridun Bey! 
Merak etme, izah edeceğiz. 

FERİDUN FtKRl BEY (Devamla) — Merak etti
ğim yok. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim! Bendenize ta
kaddüm eden hukukşinas arkadaşlarımın beyana
tından sonra, bendenize söyleyecek söz kalmamış
tır. Yalnız Muhterem Adliye Encümeninin istinadet-
tiği maddei kanuniyeyi tahlilen bendeniz de birkaç 
keümecik arz edeceğim. 

Muhterem Adliye Encümeni, esasen tefsir sure
tiyle kendisine arz edilen maddei kanuniyeyi muvafık 
bulmuyor. Çünkü: «Müphem değildir. Binaenaleyh, 
şayanı tefsir değildir» diyor. Bunda hep beraberiz. 
Yalnız diyorki; esasen Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
86 acı maddesinin son fıkrası, bize İdam salâhiyet
lerinin Divanı harplerde verilmesine cevaz veriyor. 
Bu cevaza İstinaden bir maddei kanuniye teklif edi
yor ve size arz ediyorlar. Istinadettiğİ fıkaratı kanu
niyeyi aynen okuyacağım. Kendileri de zaten yaz
mışlardır, 

Mazbatada «tdarei örfiye mıntıkası ile bu mıntı
ka dâhilinde tatbik olunacak ahkâm ve muamelâtın 
sureti icrası ve harp halinde dahi masuniyet ve hür
riyetlerin tarzı takyid ve taliki kanunla tespit olu
nur. Denilerek idarei örfiyelerde tatbik edilecek ah
kâmın suret ve tarzı icrasını mutazammın kav anin 
vazı ve tecviz edilmiş bulunduğundan fıkrai mezkû-
reye istinaden...» diyor. 

Muhterem Adliye Encümeni buradaki ahkâm ke
limesini kanun vaz etmek - Muhterem Feridun Fikri 
Beyin işaret buyurduğu veçhile - ve teşriî salâhiyetini 
kendine yani divanı harplere verilebilmesi mânâ
sına anlayarak, bu maddei kanurdyenin başında ida
rei örfiyenin ne demek olduğunu tarif ediyor. «İda
rei örfiye, şahıs ve ikâmetgâh masuniyetlerinin, mat-

— 802 

buat, müraselât, cemiyet, şirket hürriyetlerinin mu
vakkaten takyid ve taliki demektir» diyor. Demek 
ki idarei örfiyeye ait vazedilecek ahkâm ve kanun, 
yalnız bu ahkâmı mukayyet ve bu ahkâmı muhtevi 
olabilir. Yoksa Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı 
maddesinin sarahaten Meclisi Âlinin dairei salâhiye
ti dâhiline ithal ettiği idam hükümlerinin tenfİzi sa
lâhiyeti, hiçbir vakit idarei örfye ve divanı harp 
mahkemelerine tevdi edilemez. Malûmu âliniz bura
daki (Ahkâm) kaydı mutlaktır ve bir kaidei umumi
yedir ki, «Mutlak, ıtlâkı üzerine cereyan eder» fakat 
şu da malûmdur ki: Eğer leffen veya dalâleten tak
yit delili bulunmazsa ıtlak üzerine cereyan eder. 

Halbuki buradaki nas da arz ettiğim gibi Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesinin son ftk-
rasıdır. Nassan bu kadar takyid edildikten sonra 
buradaki mutlakı benimsemeverek mutlafcı. Atak üze
rine yürütmek hiçbir vakit de doğru olamaz. Ben
deniz, bu noktayı bilhassa İşaret etmek lüzumunu 
hissettim. 

Sonra muhterem efendiler: Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun 103 ncil maddesi vardır. Onda diyor 
ki: «Teşkilâtı Esasiye Kanununun hiçbir maddesi 
hiçbir sebep ve bahane ile tadil olunamaz, hiçbir 
kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa mugayir olamaz.» 

Rica ederim, 26 ncı maddenin nassı sarihidir 
ki, idam hükümlerinin tenfizi salâhiyeti, Meclisi 
Âlinin hakkı sarihi iken, bunu Divanı Harp heyetle
rine verecek olursak, bu nasıl ihmal ve tadil edil
miş olmuyor? Sonra «hiçbir kanun Teşkilâtı Esasi
ye Kanununa münafi olamaz» kaydını nasıl imal 
edeceğiz? Halbuki bu kanun sarahaten Teşkilâtı Esa
siye Kanununa münafidir, 103 ncü madde bağırı
yor ve «hiç bir kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
münafi olamaz» diyor. Halbuki arz ettiğhn gibi, 
görüyorsunuz bu sarahaten münafidir. Binaenaleyh 
bendeniz de arkadaşlarıma iltihak ederek bu kanu
nun reddedilmesi taraftarıyım. Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuza da münafidir. Şunu da ilâveten arz 
edeyim ki, Heyetti Celileniz bundan evvel istiklâl 
Mahkemesine idam salâhiyeti vermişti. Fakat bu, 
bu suretle tevil edilebiliyordu. Heyeti Celilerin nok-
tai nazarı da bir noktada toplanmıştı. O da Meclisi 
Âlinizin bir cüz'ü İdi. Maruımuâtkıiz, İstiklâl Mah
kemeleri Heyeti Oeltilenizin bir cüzüdür. Oraya bu 
salâhiyet verilebilir. Halbuki efendiler! Dîvanı harp
ler, Heyeti Âliye ile alâkası otmıyan heyetlerdir, 
Bu itibarla da bendeniz, bu mesele ile de kabili mu
kayese olmadığına kaniim. Binaenaleyh bu kanu
nun reddi taraftarıyım. 
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ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA REFİK BEY 
(Konya) — Bendeniz Encümen narama söleyeceğîm. 
Efendimi Huzuru âlînize şu kitapla gelmekten mak-

- şadım, Feridun Fikri Bey arkadaşımız gibi gelmiş 
olmak içindir. Yoksa bendeniz o kanaatteyim ki, 
bu kitaba müracaat etmiyeeek kadar elimizde mev
zuu müzakere olan madde, vazıh ve açıktır. 

Muhterem hatiplerin mütalâatını, şüphesiz bü
yük bir dikkat ve merak ile takip ettim. Her ne 
zaman hayatı milleti muhafaza, memleketin karşı
sına her hangi bir şekütde dikilecek bütün mehafiki 
ref ve İzale maksadiyle Heyeti Ceklede bk kanun 
müzakere olunurken, miktan, beş onu geçmtyen 
bazı arkadaşların pek büyük bir telâşa düştüklerini 
söylemek mecburiyetindeyim ki, Feridun Fikri Bey 
o arkadaşların birincisidir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Onunla 
müf tehirim. 

REFİK BEY (Devamla) — Büyük bir telâş ile 
bu kürsüden «Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile tespit edi
len hukuku hükü m r animiz gidiyor, memleket mah
voluyor, vatan yıkılıyor» feryadını yükseltiyorlar. 
Şüphesiz arkadaşlarımız kanaatlerinde ve içtihadla-
nnda serbesttirler. Herkesin kanaat ve İçtihadı gi
bi, onların kanaat ve içtihadı da muhteremdir. Fa-

. kat arkadaşlar! Pek çok defalar burada mevzuu-
bahsotan bu esası hukukî, yalnız beş on arkadaşın 
vicdanında, kalbinde, fikrinde endişe tevlit etmiş 
otoasm .ve büyük bir ekseriyeti azline karşısında 
• kendi kanaatime göre - o kadar lüzumsuz telâşa 
kapılmasınlar. Bilsinler ki karşılarında o kanunu 
kabul eden bir ekseriyeti azîme, bir ekseriyeti kahi
re, hiç şüphe yok, kendileri kadar ve kendilerinden 
daha ileri giderek memleketin bütün mukaddesatı
nın muhafızı, nigehfbanı olmayı kendileri için en 
büyük bir vazife ve en büyük bir şeref bilen insan-
dardır. (Soldan alkışlar) 

Muhterem Abrbin Beyefendinin sözlerini dinle
dim. Şüphesiz Heyeti CeTİleniz de bendenizle bera
ber dinlediniz. Bu kanunla, bu salâhiyetin pek ka
nunî ve pek doğru olarak vermek istediğimiz heye
te, verilmesi için gösterilen esbabı mucübeyi, kendi
lerine mahsus belâgatleriyle ifade ettiler ve dikkat 
ettim ki bizden başka bir şey söylemediler. Adliye 
Encümeniniz, memleketin menafi! âUyesini nazarı 
dikkate alarak kendisine tefsir suretiyle arz edilen 
bir şeyi, gene Teşkilâtı Esasiye Kanununa muvafık 
olması iun, bir madde halinde kabulünü Heyeti 

Celİlenîze arz ederken, istinat ettiği esbabı mucibe! 
hukukiye, memleketin menafi] âliyesi idi. Abİdin 
Bey de onu diyor ve onda müttefiktir. O da kabul 
ediyor ve diyor ki: «Tehlike büyüktür, irtica var
dır, bu irticai her hangi bir vasıta ve her hangi bir 
sebeple kıymak, kökünden mahvetmek memleketin 
hayati icabatındandır.» O halde Abİdin Beyle ara-: 
mızda bir fark yoktur. Yalnız Abİdin Bey diyor ki: 
«Bize verilen bu salâhiyetle Meclisi Alinin hukuku 
hükümranisinden mühim bir salâhiyeti ferağ etmiş 
oluyoruz.» Müsaadeleriyle diyeceğim ki, Mech'si 
Atinin hukuku hükümranîsini ferağ için değü, te
yit için, muhafaza İçin bu kamımı yapıyoruz. 

Abidin Beyefendi! İstetmişiniz ki, Meclisi Ali
nin hukuku hükümranîsmden olan ve Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzun 26 ncı maddesinde tasrih edilmiş 
olan salâhiyeti esasiye; bir başka şekilde kanuna 
istinad edilmeksizin ifa edilmek arzu edilsin? İşte 
o zaman seninle beraber bağırırız, (Teşkilâtı Esasi
ye Kanunu ahkâmı sarsılmıştır.) Deriz. 

Arkadaşlar! Emin olabilirsiniz ki, Adliye Encü
meniniz bilhassa Teşkilâtı Esasiye Kanununun huku
ku hükümranlye taallûk eden esasatın, büyük bir 
kıskançlıkla muhafaza etmeyi şiar edinmiş ve kendi 
içinizden ayrılmış bir heyetinizdir. Kanunu saatlerce 
tetkik ve mütalâa ettik, okuduk. 76 ncı maddenin 
son fıkrasına istinat suretiyle, elinizde bulunan maz
bata ile o maddeî kanuniyeyi tespit ederek Heyeti 
Aüyenize arz ettik. 

Arkadaşlar! Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı 
maddesinde «idam salâhiyetini bizzat Meclisi Ali 
Irfa eder» diyor. Feridun Fikri Bey arkadaşımız bil
hassa bu noktaya ısrarla temas ettirler. Feridun Fikrî 
'Beye soruyorum: Memleketin hayatına, mukadde
satına tecavüz eden birtakım serseriler, kanunun 
salâhiyeti karşısında, idam cezası ile, idam tehdidi 
île titremektedirler ve onlar bizhrı daha evvel ver
diğimiz salâhiyetlerle daha evvel idama mahkum ol
muşlardır. Feridun Fikri Beyefendi, oraya Meclisi 
Aliye Vekâleten git, idam hükümleıtini infaz et, ip
lerini çek; karnındaki mâna bu demek midir rica 
ederim? Bizzat ifa eder demek ou demek midir? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır efen
dini, hayır bu... 

REFİK BEY (Konya) Devamla) — Lütfen din
leyiniz, ben, zatıâlinizi dinledim. Meclisi Alinin 
İdam hususundaki salâhiyetini bizzat ifa eder demek, 
tekrar ediyorum, bizzat gider, eliyle ipini çeker 
demek midir? 
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RUŞEN EŞREF BEY (KarabJsarısahip) — Feri
dun Fikri Bey atmacanın ökse İle tutulacağına ka
nidir. 

REİS — Müsaade buyurunuz, muhavere tarzına 
dökmeyiniz, sonra izah edersiniz. 

REFİK BEY (Konya - Devamla) — Efendimi 
Adliye Encümeni mazbatasında kâfi derecede Heye
ti Celüenizi tenvir için oldukça müfit ve muhtasar 
mâruzâtta bulunmuştur. Bendeniz bu noktayı tek
rar etmek istemiyorum. Hükümetten bir tefsir tale
bi gelmiştir. Onu uzun uzadıya tetkik etmiş ve tef
siri muctp bir hal görmemiştir. 86 ncı maddemin 
son fıkrasını müsaadenizle okuyayım: 

(İdar«İ örfiye mıntıkası ite bu mıntıka dahilin
de tatbik olunacak ahkâm ve muamelâtın sureti ic
rası) 

Efendimi Her yigîtin bir görüsü vardır, ayıp de
ğildir. Besim Bey kardeşimiz. Feridun Fikri Bey 
arkadaşınız ahkâm ve muamelâtı kendi görüşleriyle 
başka bir şekilde anlıyabilirler. Fakat Adliye En
cümeninizle beraber bendeniz de onu başka bîr şe
kilde anladık ve anladığımızı da tur madde İle tespit 
ettik. (Ahkâm ve muamelât) ahkâmın mânası ne
dir? Vazu kanun ahkâm »özünü oraya koyarken 
ondan maksadı nedir? Elbette birtakım cezai hü
kümlerdir. O zamanlar ya Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu tespit olunurken mevcut olan kanun kast edilmiş 
veyahut zaten sığayı müzari istimaliyle (olunur) di
yor. Ahkâm ve muamelâtı kanuniye tespit olunur. 
Ya o zamanki idarei örfiye kararnamesinde, vazu 
kanun maksadı hakikîsini görmüş (olunur) diyor ve
yahut bugün ihtiyacı hakiki karşısında kalmış, gene 
vazıı kanun olmak haysiyetiyle, işi kanun ile tespit 
ediyorsunuz ve tespit ediyoruz ve verdiğiniz salâhi
yet kanunidir. Teşkilâtı Esasiye Kanununa muta
bıktır. Teşkilâtı Esasiye Kanununun arz ettiğim 
86 ncı maddesinin son,fıkrası ile müeyyettir ve bah
şedilen salâhiyete müstenittir. Bu itibarla Feridun 
Fikri Beyefendi telâş etmesinler. Lütfen çok telâş 
etmeyiniz. Teşkilâtı Esasiye Kanunu mahfuzdur. 
Onun fevkinde hayat ve istikbali memleket mevzu
bahistir, Bizi telâşa düşüren onun muhafazasıdır, 
onun kurtarılmasıdır, onun yaşatılmağıdır. Hepi
miz pekâlâ biliriz Jri mücadelenin, inkılâbın içinden 
geçen ve bu mukaddes sakaf altında toplanan güzi
de arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki, bu millet ken
di azim ve imanına güvenerek hiçbir şey düşün-
nüiyerek, hiçbir endişeye tafoi olmayarak ve hiçbir 
kayıtla merbut kalmıyarak müteceln'dane- yürüyerek 

bu neticeye varmıştır ve hepimizin ittifak ettiğimiz 
giıbi bir tehlike vardır. Fakat Türk'ün azim ve İmanı 
böyle büyük tehlikeleri nasıl, kırıp döküp attntşsa, 
bunu da pek yakında atacak ve düşmanlar mahvı pe
rişan olacak, mahcup olacak ve bu defa Türk'ün 
azim ve imanı bir kat daha yükselecek ve Türklük 
yaşıyacak, Türk'ün azim ve İmanı, istikbâl ve is
tikbali müemmen olarak yaşıyacak ve daima parlak 
olarak istikbâl bizim olacaktır. 

'Muhterem arkadaşlar! Abidin Beyefendi izahatın
da mühim bir noktayı İşaret buyurmuşlardı. Diyor
lardı ki «Takriri Sükûn Kanunu Hepimizin nefret 
ye tefin ettiğimiz irticai, isyanı tenkili için çıkmış
tır ve bunlara iştirak edenleri .tedip için çıkmıştır 
ve İstiklâl Mahkemesine de idam salâhiyeti veril
miştir. Bu kâfi değil midir ki, şimdi yeni bk tek
lif karşısında bulunuyoruz?» Soruyorum arkadaşlar! 
Kâfi midir? Ve vicdanınıza müracaat ediyorum, kâfi 
midir? İçimizden seçtiğimiz arkadaşlarımız henüz 
daha yerlerinden hareket edememişlerdir. Bir İstik
lâl Mahkemesi gönderiyorsunuz. Harekâtı isyaniye 
sahasını görenler çok iyi 'bihrier, göz önüne getir
sinler. Elâzİz'de oturan bir İstiklâl Mahkemesi; 
her türlü hurmtu muvazalamn münkati olduğu, bil
farz Genç'de doğrudan doğruya tedibi icabeden, 
idamı müstelzim olan bir hareketi ani surette teczi
ye edebilir mi? Oradaki harekâtın suhulet ve selâ
metle tedibi için bu salâhiyet lâzım ve labttttür. 
Elâzİz'de oturan İstiklâl Mahkemesi kuvveî kutsiye 
safhibi midir ki, derhal oraya giderek hükmü infaz 
etsin ve süratle infaz edebilsin? Sonra bir mahzur 
daha vardır. Bugün İstiklâl Mahkemesi Heyetine 
hükümet behamahal gideceksin diyebilir mi ve Heye
ti Cdüe bir karar vermiştir gideceksiniz dendiği va
kit, istifa ederse ne yapacaksınız? Veyahut Meclisin 
tatil zamanına tesadüf eder. Üç dört İstiklâl Mah
kemesinin dördü birden çekilirse veya üçü istifa eder
se yerlerine başka azayı kim intihap edecektir? Efen
dileri Oradaki o iş durur mu? O felâket durur mu? 
O, zaten senin zayıf tarafını kollar. Efendiler! Bu 
gibi tehlikelere mâruz kalmamak İçin, bu gibi mah
zurlardan tevakki için hepinizin bu kanunu biran 
tereddüt etmeden kabul edeceğinizden emin olarak 
kürsüyü terk ediyorum. Feridun Ftikri Bey! Kanaat 
geldi mî? Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi de
ğildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bir kelimei 
hukukiye söylemediniz, hissi sözlerle işin içinden 
çıktınız. İlmî cevap vermediniz. 
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REFtK BEY (Konya) — Hakikatler, hislerden 
doğar, onlarla büyür. (Müzakere kâfi sesleri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Teşkilâtı 
Esasiye, ilimle müdafaa edilir, 

REİS — Efendim! Kifyeti müzakere hakkında 
takrir vardır. (Kâfi sesleri) Fakat daha birkaç zat 
söz almıştır. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahİsarısaıhip) — Rica 
ederim, müzakere kâfidir, Şeyh Sait hareket edi
yor, bir müzakere ediyoruz. 

. BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Kifayet 
aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Yalnız kifayet aleyhinde. Yâ kâfidir 
veya değildir, diyeceksiniz, bir kelime fazla söy
letmem. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahharısahip) — Mü
zakere kâfi mi, değil mi? Omı anlamak istiyo
ruz. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — İlmî cevap 
istiyorlardı, onu verdim. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyinize arz ede
ceğim. Takriri okuyoruz: 

Riyaseti Çeteleye 
Mesele tamamen tenevvür etmiştir. Müzakere 

kâfidir. Maddeye geçilmesini teklif ederim. 
Çorum 

İsmail Kemal 
REİS — Reyinize arz ediyorum. Müzakereyi 

kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmişttf, 
Harp ve İsyan sahalarındaki idare; örfiye mıntıka
larında müteşekkil umum Divanı Harplerden veri
lecek İdam kararlarının sureti icrasına dair Kanun. 

Madde 1. — HaM harpte yahut mUseMeban ve 
müçtemian isyan vukuunda sahai harekât ve isyanda
ki idarei örfiye mıntıkalarında müteşekkil bilumum 
Divanı Harblerden sadır olan idam kararlan, ordu 
veya kolordu veyahut müstakil fırka veya mevkii 
müstahkem kumandanları tarafından badottasdik 
derhal infaz olunur. 

RElS — Birinci madde hakkında söz istâyen var 
mı? Tadil teklifi de yoktur. 

MÜDAFAA! MILLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Söz istiyorum. 

REİS— Buyurun. 

MÜDAFAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Kanunun Heyeti Umumiye-
yesi hakkında kâfi söz söylenmiş olduğu için, ben
deniz söz almak istemedim. Fakat Heyeti Umum i-
yesinin müzakeresinde mevzubahis olan noktai na
zar vardır ki, birinci maddenin müzakeresi münase
betiyle bunlar hakkındaki maruzatı cevabiyemi der-
meyan etmek istiyorum. İcraatı, hükümet ve hükü
mete merbut olan icra müesseselerine vermek sade
dinde olan böyle bir kanun Meclisi Aliye tevdi edi
lince hakikaten usul! ve şekil bir safhayı ihtiva eder. 
Bu kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresi esna
sında, bazı arkadaşlar usule ve şekle ait olarak bazı 
noktai nazarları dermeyan edilmiş ve cevapları en
cümen tarafından verilmiştir. Bendeniz de kısaca 
arz edeceğim. Muhterem arkadaşlar! Bazı rüfekayı 
muhtereme vardır ki, memleketin hayatını fiilen mü-
dafa etmek ve hatta bugün içinde bulunduğumuz va
ziyetin dahi gösterdiği veçhile, vatanın hukuk ve me
nafi! katiyesini silâhla müdafaa etmek vaziyetinde 
ve bu vaziyetin emir ve cebri altında yasamak ıztı-

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Müzakere 
kâfi değildir. Çünkü bunun tadil sebep ve İlleti teş
rih edilmek ioabeder. Gayet kısadır. İki dakika 
müsaade buyurmanızı rica ederim. (Bîr hakikat kal
masın âlemde Allahım nihan) Diye yüreği yanan 
sair, hakikat içm bağırmıştır, çağırmıştır. Muh
terem Feridun Fikri Bey, «hususî mantıkla şöyle 
muhakeme ediliyor, umumî mantıkla böyle muha
keme ediliyor dediler. Arkadaşlar! Dünyada kitap 
kurcalayan, dirsek eskiten hiçbir zat yoktur ki, 
umumi, hususî mantık okumuş obun. Böyle şey 
yoktur. İlmî cevap İstiyorsun, kendin ilimle hare
ket etmedin. Bunu da bilesin. Dünyada yalnız 
bir • ilmî mantık vardır. O da diğerleri gibi öldü. 
Evveloe, bir İlmî mantık vardır, bir terazi vardır, 
Bununla her şeyi tartarsınız. Bu teraziye vurdunuz 
mu hak meydana çıkar derlerdi. Bugünkü ilim, 
-bugünkü hâdiseler, ancak tecrübeden doğan haki
katlere kıymet verir, Nazariyat Üzerine, İstintaç 
edilecek netaykin bugün kıymeti kalmamıştır. (Me
caz oldu hakikate. Hakikat oldu mecaz) Evet, bir 
tojik var, bir mantık var. Her ilmin bir mantığı 
var. Fakat hâdiselerin, şeoiyetierin, realitenin 
icap «ttirdjği hakikatler vardır ki, ona tebaiyyet lâ
zımdır. İlmi hukuk, Aristo mantığına İstinad edile
rek tedvin edilirse çürüktür, Ihtâyacatı tatmin et
mez. Şeaiyetierden, zaruretlerden ve ihtiyaçtan do-
J&n ümî hukuktur M, milletlerin ihtiyacatmı temin 
eder. Bilesİnki Feridun Fikri Beyefendi! Man
tıkin ve belagatın kuvveti, icabı hale mutabakat
tır, Zarureti ifade ve temindedir. 
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rarında bulunanlara gene kanun ve usul tarikiyle ba
zı hukuk ve salâhiyetin verilmesi mevzubahis oldumu, 
derhal bundan istifade ile bir nümayiş fırsatı gibi bu
nu kullanmak isterler ve bugün de aynı rolü bazı rü-
feka, bu münasebetle dahi tekrar etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar! Şunu arz edeyim ki, bu, 
yalnız bizim memleketimizde değildir. Dünyanın her 
tarafında, vatan ve vatanın müdafaasının istilzam et
tiği hakikat yollan üzerinde yürüyen bir takım kitle
ler vardır. Diğer tarafta, bu hakikat bin, bu, (realist) 
ve yalnız vatan kaygusu ile çalışan ve bir takım mev-
humat ve nazariyata vatanın hayatını ve istikbalini 
emanet edemiyen bu esaslı mevcudiyetlerin karşısın
da, bunların daima eteklerinden tutan ve ileri gitmek 
istediği vakit, daima önlerinde bir mani ve bir vasıtai 
haylulet ika eden ve daima muvaffakiyeti bir takım 
mevhumatla talil ve tavik etmek ıstiyen insanlar var
dır. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahİsarı sahip) — Ete* 
sağlamdır, yapışanları da beraber sürükler. 

MÜDAFAA! MALİYE VEKİLt RECEP BEY 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım! Bu münase
betlerle bu esasların bu kürsüden müteaddit defalar 
müzakere olunması nm itiyat haline gelmesi, bizim 
memlekette hakikatbinliğe doğru bir seyli tabiî hasıl 
edecektir ve bendeniz bizzat kendim bunu mahsusî 
bir şekilde işaret etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım. Her memlekette - isim 
ve teşekkül itibariyle mevzubahs etmiyelim. Fakat ta
biî inkisam itibariyle - memleketin hayati umumiye
tinde daima büyük bir alâka ile-vatan müdafaasının 
ve vatan menfaatinin istilzam ettiği yollara doğru gi
denler vardır, Fakat bunların hiç ismi yoktur. Diğer 
bir kısım da vardır ki, bunlar, demin de arz ettiğim 
gibi, nazarî bir takım telakkilerle yapılan işleri tavik 
ve tehir edenler. 

Üçüncü bir kısma da vardır. Perde altında, mem
leketin menafii âliyesini hıyanet yollarında ve mena-
fii şahsiye uğrunda avlamak isterler, tşte bu üçüncü 
kısım hainler: 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Her halde Meclis
te böyle adamlar yoktur. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLt RECEP BEY 
(Devamla) — Böyle bir şey telaffuz etmedim. Sözümü 
bitirmeden neden böyle bir vehme kapıldınız? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Her memlekette 
vardır diyorsunuz. 
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MÜDAFAAl MİLLİYE VEKILİ RECEP BEY 
(Devamla) — Müsaade ediniz söyliyeceğim efendim. 
Hakikattir. Her memlekette asîl ve vatanperver bir 
kütle vardır, her memlekette nazar i yatçılar vardır. 
Hakikati gormİyenler ve hakikati tutmak, yürüyen
lerin eteklerinden sarılıp ileriye doğru gitmelerine 
manı olmak istiyenler vardır. Bu; böyle olduğu gibi 
her memlekette bütün manası ile hainler vardır. 

İşte arkadaşlar! Bunlardan ikisi vatan mefhumun
da müttehit ve müttefik olmakla beraber, telakki yet 
ve nazariyattan dolayı esas fikri kavrayamıyarak, bir 
vasıtai mümanaat gibi faaliyet gösterenlerin bu vazi
yetlerinden daima o arz ettiğim hain kütleler ye İn
sanlar istifade etmek fırsatını ve zeminini ararlar 
(Bravo sesleri) ve bu, hayatın bir ifadei tabiiyesİdir ve 
bu, bir cemaat içinde, bir cemiyet için de daima ola
bilen şeylerdir. 

Muhterem arkadaşlarım! Bütün bir hakikat muva
cehesinde, bîr Türk Vatanının - filan vilayet ve filan 
kazanın değil - Türk vatanının büyük bir isyandan tat-
hiri, vatan ve milletin bugünkü hukuk ve müdafaası
nın ihzarı yolundayız. Bu mevzu üzerine yürürken 
ve yürütülürken bana filan arkadaş çıkar hukuku be
şer nazariyatından bahseder, «Bunlar devredile edile 
birgün gelecek Teşkilâtı Esasiyede madde kalmıya-
caktır.» der. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Allah allah. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLt RECEP BEY 
(Devamla) — Lütfedin, cevaben arz ediyorum. Eğer 
bu nazari yatçıların fikirlerinin yer tutması felâketi bu 
memleketin başına mukadder İse - nazariyatı aciza 
nem böyledir - nazari yatçıların bilmem filan kitabın, 
filan maddesinin bilmem hangi ibaresi üzerinde bir 
ummayı mutlakla ey tene n adamların bu memleketin 
hakîkî idaresi başına geçecekleri birgün gelirse, 
Feridun Fikri Beyin aynı ifadesini kullanacağım, Teş
kilâtı Esasiye Kanununda madde kaimiyacaktır, di
yor - nazariyatçıların bu nazariyeler ile memleketin 
başına geçtikleri gün, bu vatanın hayatından damla 
damla verüe verile vatan kalmıyacaktır ve millet kaî-
mıyacaktır. Şimdi içinde yaşadığımız hayatı maddiye-
nin ifadei yakinİyesine geliyorum. Burada ne vardır'.' 
Kara yürüyüşü ile bin, yahut sekiz yüz kilometre 
uzakta bir aylık yolda kulaklarımızı tahriş eden bir 
huruşu isyan vardır. Bunun mahiyeti hakikiye ve as
liyesi hepimizce malûm olacak bir mahiyettedir. 

Diyoruz ki: Ey vazıı kanun olan Meclîsi Âlı! 
Yangın var, görüyorsunuz hissediyorsunuz. Hayreti 
yüzünüzü yakıyor. Bu yangını söndürmemek ve de-
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vam ettirmek İçin kundakçılık edenler vardır, elimize 
geçmiştir. Kanun tariki ve kanun vasıtası ile bunları 
idam etmek lâzımdır ve elimizde bir kitabı mukaddes 
vardır ve onların içinde bir takım musur ve mefhum
lar vardır. Onların o bir tarafında diyor ki, idam hak
kı benimdir. Diğer tarafında diyor ki, şimdi tarif et
tiğim vaziyetler gibi vatanın bir köşesinde bir vaziyet 
hadis olur, ve idarei örfiye ilan olunursa, onun ah
kâm ve suveri icraiyesi için kanun yapılır. 

Bu iki maddenin çarei telifini bularak Meclisi Ali
ye arz eden Encümene, heyete karşı ne deniyor bili-
yormusunuz? Deniyor ki, hayır efendim, telif imkânı 
yoktur. Nas İki taraftadır ama bundaki mühmeldir. 
Biz, beriki nassa itibar ederiz ve buraya sekiz yüz ki
lometre kara yürüyüşü ile bir aylık mesafedeki bu ha
disenin failleri hakkında tutulacak evrak buraya gel
melidir, aylar geçmelidir. Divanı temyizi askerîye git
melidir, öyle değil midir? Hükümleri kazıyei muh
keme yapmak İçin karar vermek meclisin salâhiyeti 
dahilinde midir? Asla.. Meclisin salâhiyeti, salâhiyeti 
tenfizdir, 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — O başka
dır. 

MÜDAFAA! MILLIYE VEKIL! RECEP BEY 
(Devamla) — Ne demek başka. Benim söylediğim 
sözlerin başka mahiyette olduğu hakkında hüküm ve
recek mevkide değilsiniz. 

Efendim! Aylarca yoldan bu evrak gelecek, bunlar 
mahkemei temyizi askerîde yığılacak, tetkik olunacak 
Meclisi Âli bilmiyoruz hangi vaziyette bulunacak. 
Evrak buraya gelecek, burada meclis, tenfiz salâhiye
tini istimal edecek. Nas vardır. Buna hürmetkarız. Ve 
hürmetkar olduğumuz içindir ki, o kanunun sahibi 
olan millete vekâleten burada Meclisi Âliye gelmiş, 
Derdimizi ifade ediyoruz. Fakat böyle bir nas var
ken Adliye Encümeni diyorki. Diğer tarafta da böyle 
bir nas vardır. Bugünkü vaziyete göre aylarca sonra 
infaz edilecek idam hükümlerinin hiç bir mahiyeti ter-
hibiyesi kalmaz. Binaenaleyh aklıselimin, mantığın 
emri budur ve kanun için bulduğumuz tariki telif şu
dur. Bu, yalnız bir şeye uymuyor. Neye biliyor mu
sunuz? Feridun Fikri Beyin en hafif tabiri ile, ha
kikatin icabatım ve milletin hayatının ne demek ol
duğunu kavrayamayan biçare ve derbeder dimağına 
bir türlü bu hakikat girmiyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bu tabiri 
kabul etmem efendim, kabul etmem. 

MÜDAFAAI MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — İster kabul ediniz, ister etmeyiniz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Rica ederim tahkir 
etmeyiniz. 

MÜDAFAAI MÎLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Sana ne oluyor Rüştü Paşa? Sen ne ka
rışıyorsun? Sen ne bağırıyorsun, herkesin müdafi imi
sin? (Gürültüler.) 

REİS — Efendim! Söz isteyen sırası gelince söy
ler. (Devam sesleri.) (Gürültüler.) 

FERİDUN FlKRİ BEY (Dersim) — Ben hiç kim
se hakkında muhalifi kanun ve muhalifi âdab söz 
söylemedim, biçare ve derbeder demedim. Birbirimi
ze böyle... 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisansahip) — Kür
süde bulunan hatibi muhteremi dinlemek istiyoruz. 
Herkes söz İster, sırasında söyler. 

REİS — Böyle herkes birbirine itiraz ederse için
den çıkamayız. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ama Paşa Hazret
leri! Benim sözlerimden ahkâm çıkaracak mevkide de
ğilsiniz diyor. Aynı zamanda da (kritik) ediyor. Fe
ridun Fikri Beye derbeder diyor. Bu doğru mudur? 
Bunda ve bu memlekette müsavat hakkı var mıdır? 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım! Yalnız bir de
fa değil, yalnız birgün değil, bütün hayat ve ömrü 
boyunca bizim temas ettiğimiz kısmı biz biliriz. Haki
katlerin ifade ettiği bütün icabatın karşısında, aynı te
reddiyi ve aynı manzarayı gösteren benim kanaatimce 
derbederdir. O ister şu, ister bu olsun ve ben bunu 
söylemiş olmanın bütün avakib ve mesuliyeti maddiye 
ve maneviyesine tahammül ederim. Benim kanaatimce 
Feridun Fikri Bey gibi, bütün söylenmiş olan hakikat
lerin hiç birisini nazarı dikkate almayarak, dîmağın-
daki fikir ve noktai sabite ne ise, onu bir hakikat gi
bi hergün heyeti muhteremeye uzun sözlerle ve bir 
belagati nazariye içinde yutturmak isteyen adamların 
dimağını bendeniz derbeder diye tarif ederim. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisansahip) — Yutan 
yoktur. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Maksadım o değildir. Bu Meclisi Âltdc 
bir ekseriyet vardır, Hayatı devlet nedir? Bunun ih
tiyacı nedir? Hergün titriye titriye uğraşır, tedbirler 
bulur, buraya getirir. Bunların bir takım mukabil ifa
desi vardır. Hukuku beşer nazariyatı gibi, bir takım 
âli şantaj ve nümayiş mevzuları içerisinde bu hakika
ti bu mecliste tahrip edemezler dahi, hareketleri Mec-
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İlsin haricindeki muhitte nümayjşkâr tesirlerle bu ha
kikati beligayı İptal etmeye müntehi bir harekettir, 
Ben bunu derbederlikle tavsif ederim. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisansahip) — Millet 
her şeyi anlıyor. Hakikati millet görüyor. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Muhterem Abtdin Beyin ifadeleri içe
risinde cevap vermeye değecek esaslı bjr nokta ol
duğu için. kendi sözlerine intikal ediyorum. Buyuru
yorlar ki takriri sükûn kanununu hükümet almıştır, 
bir aydan beri bir şey yapmamıştır. Biz, bu kanun ya
pılırken, buradan söyledik. Yoksa Abidin Bey, bu 
kanunu alacaklar, caddelerde kan selleri akacak diye 
mi düşünüyorlardı, böyle bir harekete mi intizar edi
yorlardı. 

RUŞEN EŞREF' BEY (Karahisansahip) - Hü
kümet cani midir, katil midir? 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Kanun vasıtasiyle ve her hangi bir 
köşede ele geçen ydan, hain ve mühlik ne kadar eş
has varsa, bunları tenkil etmek üzere rmıamelei lâ-
zımesini yapmaktayız. Diğer bir takım anasır bu ka
nunun mehabet ve kutsiyeti karşısında, kendi yuva
larının en derin fercelerine sinmişlerdir. İcapettiği za
man onlan yakalamak üzere dahi hükümet tedabiı 
alacaktır. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Müsaade buyurur 
musunuz? 

MÜDAFAA! MILLÎYE VEKİLİ RECEP .BEY 
(Kütahya) — Müsaade edemem, söz benimdir. Söz 
istiyorsanız Reisten müsaade alır söylersiniz, 

REİS — Söz sıranız gelince söylersiniz efendim. 

MÜDAFAA! MILLIYE VEKIL! RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendiler! Bir zat dediki, idam öyle bir 
şeydirkt icra olunursa telafisi nâkabili tazmindir. Efen
diler! Bir milletin, koca bir kütlei vatanın tehlikede 
mevzubahis olduğu bir andaki, bu esas nazariyeye 
hörmetkârım, inşallah beşeriyet içerisinde Türkiye da
hi mertebei kemale yükselir ve idam gibi bir vasıtai 
terhihi, bu beşeriyetin afaki üzerinde tatbikten is
tiğna da edecek bir vaziyete gelir, bu vaziyette ol
masını bütün kalbimle isterim. Fakat hakikat mah-
za bu değildir. İdam etmek, insan kanı- heder etmek
tir. Fakat tekmil bir milletin kanının heder olması 
mevzubahis olduğu zamanda, icapeden insan kanının 
heder olmasına yalnız göz yummak, razı olmak değil; 
o ahkâmı vaz etmek ve tatbik etmek vatanperverliğin 
en âli bir şiarıdır. Usul ve şekle ait noktaya pek esas

lı surette avdet etmek istemiyorum. Fakat her arka
daş müttefîkan bir noktada İsrar ettiler. Dediler ki 
bu-mevzubahis olan Teşkilâtı Esasiye Kanununun 86 
ncı maddesinin malum olan fıkrasıdır. İdaresi örfiye 
halinde ahkâm ve muamelâtın suveri İcraiyesi ve harp 
vukuunda dahi masuniyet ve hürriyetlerin tarzı tak-
yid ve taliki kanunla tespit olunur. Aynen ibare böyle
dir. İbare aynen böyle olduğu halde mubââlata yaptılar. 
dediler kî teklif edilen kanunda (Harp vukuu) tabiri 
vardır, Yjlnız Ha-p vukuunda masuniyet ve hürriyet
lerin takyidi mevzubahistir. Yoksa ahkâm ve muame
lâtın suveri icraiyesi harbe şamil değildir. Efendiler! 
Elinizdeki matbu teklifi okuyunuz. Onun içerisinde 
idarei örfiyesiz bir harp vaziyetinde, ahkâm ve mua
melâtın suveri icraiyesine ait, yapılmış bir hüküm ve 
bir mefhum var mıdır? Gerçi kanunun baş tarafında 
harp vukuundan bahsediyor. Harp vukuu veya mü-
sellehan ve müetemian isyan zuhuru halindeki İdarei 
örfiye çünkü teşkilâtı esasiye kanunu mucibince baş
ka bîr idarei örfiye vardır. Harp yoktur, müseüah 
İsyan yoktur, müştemian vuku bulmuş isyan yoktur. 
Fakat şu varki isyan vukuuna ait alâmat ve emarat 
vesaireye ait kanunu mahsusundaki madde vardır. De • 
mek ki o nevi İdarei örfiye ilân olunduğu vakit de, 
bu salâhiyetlerle mücehhez Divanı harpler olmayacak
tır. Ya ne vakit olacaktır? Ya harp mevcut, ya mü-
sellah ve müetemi isyan mevcut ve bunlarla beraber 
idarei Örfiye ilân edilmiştir. Sorarım arkadaşlara! 
Harp halinde veya müsellah ve müetemi isyan hali bu
gün olduğu gibi yahut Allah göstermesin, yarın ola
cağı gibi, böyle bir vaziyetin vukuu halinde aylarca 
veyahut günlerce uzak mesafede bulunan divanı harp
lerin vereceği hükümler berayı tetkik buraya gelir, 
aylarca sürünür, mahkemei temyize gider, tekrar bu
raya eglir ve sonra tenfiz olunursa bunun ne ehem
miyeti kalır? Ve isyanı kökünden bastırmak husu
sunda acele edilmediği takdirde, onun tesiratıntn ve 
avakibinin memlekete yükleteceği maddî ve manevî 
zarar ne İle kabili tazmindir? Şu halde şeklî ve usulî 
olarak tamamiyle kanunî bir ifadeye* tetabuk eden bir 
tarzı encümen bulmuştur. Olabilirki iki yüz arkadaş
tan bir kaç kişi bunun tetabuku kanunîsinde tered
düt eder. Zaten biz hangi kanunu müzakere ettiğimiz 
zaman içimizde üç, beş, on, yirmimiz başka türlü dü
şünmüş olmasını Fakat Encümen bunu düşünmüştür 
ve bunu bulmuştur. Ve bugün içinde yaşadığımız ha
yatın bizi sevkettiği ıztırarı içtimaiyi tamamen temin 
edecek bir kanun formülüdür ve mevcut olan ahkâm 
ve esasata mutabakatı tamameyi haizdir. Divanı 
harplere kanun yapmak hakkı verilir gibi bir şey söy-
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ledSer - ki geoe buna tekrar etmek hazzını duyaca
ğım - Fakat bazı attariaşlar gene rahatsız olacaklar, 
tekrar etmîyeyim. Divam harplece kanun yapmak 
hat&ım vermek gibi bir şey imiş, bu kafaya ne denir 
rica ederim? Ben tekrar etmiyeceğim. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahtsansahip) — Vae-
safa denir. 

MÜDAFAA! MİLÜYE VEKİLÎ RECEP BEY 
(Devamla) — İnkilâbın netayjci İle bugünkü teklif ka
bili telif değilmiş. Muhterem arkadaşlar! Bu, bugü 
ne kadar gelip teklif edilmemiştir. Vatanın bir köşe
sinde bir ateş çıkmıştır. Yapılan tedabir meyanında 
bunun da bir tedbir olarak tatbiki hususu kendi ken
dine meydana gelmiştir. Adliye Encümeni namma 
söyleyen Refik Bey arkadaşımızın ifade buyurdukla
rı veçhile bunu yapmak, inkılâp namına bir hata de
ğil, bilâkis inkilâbı, netayici inkilâbı, semeratı inkılâ
bı muhafaza etmek için kullanılması zaruri ve el
zem bulunan bir silâhı mukaddes olarak talep edil
mektedir. Üzün maruzatımla mucibi şada olmaya
yım. Kanunun Heyeti umumiyesi hakkında müzakere
nin kifayetine karar verilmiş, maddelere geçilmiştir. 
Fakat Kanunun ruhu bu maddede mündemiçtir. Bu 
münasebetle arz ederim ki, bu maddenin reddini tek
lif eden arkadaşlar belki farkında olmıyarak binneti-
ce hükümetin, milletin başındaki büyük müşkülâtı ref 
ehtmek için takviye ve ikmal etmek İstediği tehdit ve 
terhib kabiliyetini kendisine vermemek neticesini ve 
yolunu istemiş oluyorlar. Netjcei hakikiye budur. Bu-
naenaleyh hasıl olan vaziyetin cebri tahtında, iste
diğimiz bu salâhiyet bugün mevcud olan mahallî 
mahakimde bulunmadığı takdirde, bu kuvvet hüküme
tin elinden alınmış veyahut hükümet bu terhib kuv
vetiyle teçhiz edilmemiş olacaktır ki, bu da inkılâ
bın netayicine suitesir eder. Binaenaleyh, maddenin 
aynen kabulünü rica ederim. (Reye sesleri) 

REtS — Efendim! Kifayet takriri vardır. 

KÂZIM KARABEKtR PAŞA (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar! Bugün şarkta zuhura gelen ha
diseyi, bizler ancak gazetelerde bir çerçeve dahilinde 
okuyor ve anlıyoruz. Şu kanun bir buçuk gün fırka
da müzakere ve münakaşa edildiği halde, burada ya
rım saat zarfında iki hatip arkadaşımızın münakaşası
na tahammül gösterememek çok insafsızlık olur. Bu
gün en şedit kanunu, hükümetimiz eline alınca bütün 
matbuat susmuştur, her şey susmuştur, herkes tama-
mîyle susmuştur. Şu halde hür olarak milletvekille
rinin . fikrini beyan edeceği ancak bu mukaddes kür
sü kalmıştır. Bunu da, burada Müdafaai Milliye Ve-
kâletiûi işgal eden Recep Beyefendinin, gayet şedit 
beyanatı ile ve hatiplere karşı şahsi tecavüzatıyle te
sir yaparak takyit etmesi, zannederim ki, hayırlı bir 
iş olmaz. Şu vak'a hadis olduğundan beri parça par
ça kaçıncı kanundur ki huzuru âlinize geliyor. Bakı
yoruz bir kanun geliyor, ertesi günü duruyoruz, son
ra ikinci bir kanun geliyor. 

Efendiler! Bu hadise yeni bir hadise değildir, in
şallah yakında mesele bitecektir. Bittikten sonra da
ha iyi teşrih olunur. O vakit bendenizin de söyleyecek 
sözlerim vardır. Bu hadise, çok evvelden beri madum 
olan hadise idi. Fakat bunu hükümet belki çıkarttır-
mayabilirdi. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz efen
dim. (Gürültüler) 

Bendeniz sonra söylerim. Mademki çıkmıştır, hü
kümet en şedit kanunlarını huzuru âlinize bir defada 
getirir ve bîr defada münakaşası ile buradan çıkara
bilirdi. Bir gün İstiklâl mahkemesi bir çok münakaşa
lar bir çok zamanlar sarfedilerek hallediliyor. İdarei 
örfiyede bu talep edilen salâhiyet, şark meselesi, kurt 
meselesi-veyahut irtica meselesi değildir. Mademki bu 
kanun bir kere huzuru âlinizde kabul edilip çıkıyor, 
her nerede idarei örfiye ilân edilirse, yani en münev
ver mıntıkaya dahi aynen tatbik edilecektir, (isyan 
çıkarsa sesleri) (Hayır sesleri) Bundan dolayı (gürültü
ler) Mademki Divanı harbi örfi ilere bu salâhiyet ve
riliyor ve İdarei örfiye Hânı hakkı da hükümete bahs 
edilmiştir, bunların hepsi silsileten zuhura gelebilir. 
Bundan bir arkadaşınız bihakkın endişe edebilir ve 
arzu ettiği şeyleri söylerse, bundan dolayı onun şahsı
nı müteessir edecek tehdit kâr bir takım sözler söylen-
memelidir. Zannederim, ilmî olarak arzu edilen ce
vaplar verilir. (Tehdit yok sesleri) 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisansahip) — Kim 
masum kam ile elini bulaştırmak ister. Paşa Hazret
leri? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Şahıs mev
zubahis olmuştur Reis Bey! 

REtS — Efendin! Maddenin leb ve aleyhinde söz 
söylendikten sonu kifayet takriri reye konabilir. 
Lehte yalım Recep Bey aöytedi. Aleyhte de söylenm-
ceye kadar sıra ile söz alanlara söz vereceğiz. Abidin 
Beyle Feridun Fikri Bey şahıslan mevzubahis olduk-
Janndan söz istiyorlar. Onlara da sonradan sıra ile 
aüz «fanfara söz vereceğiz. Abidin Beyle Feridun Fik
ri Bey sabeÎBEi mevzubahis okluklarından söz istiyor
lar. ÖBİaa da sonradan sıra ile söz vereceğim. Buyu-
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KÂZIM KARABEKtR PAŞA (Devamla) — Bu
gün İsyart edenlere bütün şiddeti göstermek ve bun
ları gayet az bir zamanda imha etmek her namuslu 
İnsanın tamamiyle arzu ettiği bir şeydir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — O 
halde münevver muhitlerden niçin şüphe ediyorsunu? 

KÂZIM KARABEKIR PAŞA (Devamla) — 
Müsaade buyurunuz efendim! Arz ettiğim mesele, 
hükümetimizin, yapacağı işi defaten getirerek müda
faa etmeyip de hergün parça parça getirmesidir. Ka
nunlar geliyor, bir kaç arkadaşımız çıkıyor mütalâatta 
bulunuyor. Sonra bugün Müdafaai Milliye Vekâleti
ni işgal eden arkadaşımız geliyor, kemali şiddet ve 
tesir ile ve acı acı lâflarla hamiyetten ve vatana karşı 
yapılmış olan hizmetlerden bahsederek elim ittihamat-
ta bulunuyor. Herkesin bu vatana karşı yapmış ol
duğu bir hizmet vardır, yapacağı bir hizmet vardır, ta
biî ona idraki, şuuri, mantıkî bir istikamet göstermi-
ye çalışıyor. Binaenaleyh birbirimizi rencide edip bir 
birimizin kalbini zehirliyeceğimİze, herkesin fikrini bu 
kürsüden hiç olmazsa serbest olarak arz etmesine mü
saadenizi rica ediyorum. 

BAHRÎYE VEKtLt İHSAN BEY (Cebelibere
ket) — Müsaade buyurunuz. Pek ehemmiyetli bir me
sele mevzubahis olmuştur. Muhalif fıkranın lideri 
«Harekâtı isyaniyenin vukuundan evvel malûmatı
mız vardı» diyorlar. Niçin hükümeti haberdar etme
mişlerdir ve İstiklâl mahkemesine bu harekâtı isyani
yenin avamili hakkında niçin malumat vermiyorlar. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Mil
letin açık kürsüsünde söyleyemiyeceğİm sözler vardır 
dediler. Davet ediyoruz, söyleyecekleri nedir? Açık 
söylemeleri lâzımdır. Niçin her tarafta hürriyet tahdit 
edilmiştir? Tahdit edilen hürriyet değil, anarşidir. Ga
zeteler de yazılabilir, her yerde herkes de söyleyebi
lir. Bunu nereden çıkarıyorlar? 

REİS — Ruşen Eşref Bey, rica ederim. Anlaya
madığınız muhtacı İzah yerleri varsa sorarsınız. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Paşa 
Hazretleri! İtti ham fecidir. Adeta hükümetin elleri 
kanla mülemmadır, şunu asacaktır, bunu kesecektir 
deniyor, İçimizde bunu kabul eden insan var mıdır? 

REİS — Öyle söyleyen yoktur efendim, söylemiş 
olsalar derhal kürsüden geri aldırırım. Yani hükü
metin eli kanla mülemmadır diye bir şey söylenmiş ol
sa derhal geri aldırırdım. Hükümetin eli kanlıdır, 
herkesi boğacaktır, böyle bir şey söylediniz mi? 

KÂZIM KARABEKIR PAŞA (İstanbul) — Ha
yır. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — öyle 
bir şey alenen söylenmiş değildir. Fakat. 

BAHRİYE VEKÎLÎ İHSAN BEY (Cebelibere
ket) — Reis Paşa! «Matbuatı susturdunuz, muhale
feti susturdunuz, kürsüyü de mi boğmak istiyorsu
nuz* diyorlar. Takriri Sükûn Kanunu ki • Meclisi Âli
den çıkmıştır - Memleketin asayişini, sükûnunu İhlâl 
edenlere söz söyletmez. Fakat tenkit ve murakabe ser
besttir. Matbuat susmuş mudur? Bu İttiham değil mi
dir? Hürriyeti ittiham değil mİdirî Hükümeti ittiham 
değil midir? Namuslu bir ekseriyeti.. (Gürültüler) 

REİS — Söylersiniz, cevap verirler (Gürültüler) 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) - - Daha 
ne söyleyecektir efendim? (Gürültüler) 

RElS — Buyurun Feridun Fikri Bey! 

FERİDUN FlKRl BEY (Dersim) — Muhterem 
arkadaşlar! Meclisi Âlinin hukuku hürriyetine ve bu 
kürsünün millete temin ettiği hürriyete istinaden ke
mali edeple, kemali hörmetle Heyeti Celileniz huzu
runda maruzatta bulundum. Terbiye hilâfında, edep 
hilâfında hiçbir söz söylemedim. Hiç bir zata muhali
fi edep olarak bir hitapta bulunmadım. Böyle bîr va
ziyet karşısında sırf kanunî olarak Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa muhalif olan ciheti, kendi kanaati ilmiye
me muvafık bulunmayan ciheti, delâilî kanunİyeye is
tinat ettirerek arz ettiğime Heyeti Celilenizin vicdanı 
pakirri istişhad ederim. Hissiyattan mümkün olduğu 
kadar mütecerrit olarak sırf ilm! bir lisan kullandı
ğım halde, Recep Beyefendi bendenize karşı (Derbe
der) tabirini İstimal ederek.. 

MÜDAFAA! MILLIYE VEKILI RECEP BEY 
(Kütahya) — Dimağına dedim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Dimağı
ma derbeder demekle doğru olmıyan bir şey söyle
diler. (Handeler) 

Efendiler! Eğer böyle bir birimize veya dimağımı
za karşı derbeder diyecek olursak, herkes bir birinin 
dimağına derbeder der ve o vakit dünyada hürriyeti 
münakaşa, hürriyeti kelâm kalmaz. Ben ifadelerim
de bir derbederlik görmüyorum. Recep Bey de keza 
ifadelerinde bir derbederlik görmez. Ben Rcep Be
yin bugünkü ifadelerinde bir intizam görmedim ve 
derbeder gördüm demem. • 

Efendiler! Dünyada bir. adamı ilzam etmek İçin 
en kuvvetli şey, delili mantıkîyi, delili mantıkî ile cerh 
etmektir. Bizim adliyemizde istimal ettiğimiz tabir 
mucibince» defi kanunî ile cevap vermek lâzımdır. 
Heyeti Celileniz bugün en mümtaz mümessillerden 
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mürekkeptir. Bu zevatı kiramın aklı selimi vardır. Ben 
muhalifi akıl, muhalifi mantık bir mütalâa dermeyan 
etmiş isem, o mütalâamı delaili hukukiye île cerh et
mek lâzımdır. Böyle olmazsa sonra benim vaziyetim 
bittabi sükût mevkiinde kalır. Halbuki, bendeniz bu
gün şurada vicdanımla hissediyorum ki, ne Müdafaa i 
Milliye Vekili Bey, ne de diğer Adliye Encümeni na
mına söyleyen beyefendi, bendenizin sualime cevap 
vermemişlerdir, isyan mıntıkasında asayişi teminden 
bahsediyorlar. Efendiler! İsyan mıntıkasında tedibat 
icrası, idarei örfiye ilâm ve o havalide asayişin tees
süsü İçin bütün ittihaz edilen tedabîre, istiklâl Mah
kemesine verilecek idam hükmü müstesna olmak üze
re, hepimiz iştirak ettik. Takriri Sükûn Kanununu der
meyan ettiğimiz esbaba binaen kabul edemedik. Çün
kü; ondan evvel Fethi Beyefendi bu işin, pekala tu 
rüku kanuniye dairesinde teskini kabil olduğunu der
meyan etti ve Meclisi Ali de kabul eyledi. Şimdi rica 
ediyorum, burada hürriyeti münakaşa var mıdır, yok 
mudur? Hürriyeti münakaşa varsa, birbirimizin şah
sına, dimağına, mütalâatına karşı cerihadar edici ta-
birat kullanmakta fayda olmaz. 

Efendiler! Bizim burada söylemekliğimiz hürriye
ti fikrîyehin mevcudiyetine delâlet eder. Susmak daha 
fenadır. Kürsüye çıkamıyorlar, çıkarlarsa hakarete 
maruz kalıyorlar dedirtmek istemeyiz. Bİr adama der
beder dersen.. (Gürültüler.) Müsaade buyurunuz ri
ca ederim. Beyefendiler! Bendeniz burada muhalifi 
kanun olarak noktaî nazarımın hilâfında bir mütalâa 
dermeyan edemem. Yalnız kanaatimi izhar edebiliyo
rum. Binaenaleyh rica ederim, ben şahsım namına 
kabul etmiyorum, ama Recep Beyefendi sözlerinde 
ısrar edebilir, daha ziyade söyleyebilir. Benim sözle
rim kanuni bir--ifadedir. Kanunun bittiği yerde benim 
de kudretim biter. 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — Bizim hatiplerimiz 
de söyleyecek. 

REİS — Abidin Bey! Size şahsınız mevzubahis 
oldu diye söz verdim. 

ABlDİN BEY {Saruhan) — Şahsim mevzubahis 
oldu diye yanlış anlaşılmıştır. Şahsımdan bahsettiniz 
mi efendim? 

MÜDAFAA! MILLÎYE VEKİO RECEP BEY 
(Kütahya) — Hayır efendim. 

ABÎDtN BEY (Saruhan) — Efendim! Madde hak
kında söz söyleyeceğim. 

REİS — Madde hakkında kâfi derecede söz söy
lendi Şahsı mevzubahis olan Feridun Fikri Bey de 
söz söyledi. (Kâfi sesleri.) Kifayet takriri vardır. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Kâzım Karabekir Paşa Haz
retleri yeni bir mevzuu müzakere ihdas buyurdular. 
Müsaadei âlileriyle kendilerine arzı cevap edeceğim. 
Bîr defa kürsüye çıkar çıkmaz sözleri matbuata taal
luk etti. Öyle anlıyorum ki, takriri Sükûn Kanunu 
müzakere edilirken. Muhterem Paşa Hazretleriyle ara
mızda âdeta bir kürsü müsademesi cereyan etti. Bu 
mevzuu ve bu münasebetle mevzuu müzakereyi, paşa 
hazretleri aynı noktaya irca etmek hevesinde bulunu
yorlar. Bendeniz bu bapta yeni şeyler söylemek iste
miyorum. Bu baptaki maruzatım muvacehei millette 
vuku bulmuştur. Yalnız Kâzım Karabekir Paşa Haz
retlerinin hâlâ yüreğinden acısının çıkmadığını zannet
tiğim Matbuat meselesi ki bendeniz bugün, bu mem
lekette matbuatın namuslu ve vatan mefhumu dahi
lindeki hududu üzerînde, matbuatta çalışmak iste
yenlere en açık bir sahai hürriyet daima küşadedir. 
Memleketin huzur ve sükûnunu, hayat ve namusunu, 
kudretini, şevket ve azametini, şevketi dahiliye ve ha
riciyesini şu veya bu suretle ihlâl etmek İsteyen ve 
devlet nüfuzunu ve devlet otoritelerini kökünden tah
rip ederek, bilerek, bilmeyerek şerirlere meydanı boş 
bırakmak isteyenlere karşı matbuatın yalnız bu yol
ları tıkanmıştır. Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri gi
bi, nizam ve intizam gibi bir devletin hayatına me
darı istİnad olacak fikri sükûn ve İstikrarı en iyi an
lamış olmak mevkiinde bulunan bir zatın, makûs bir 
sahada, makûs bir. zaviyei niyetle görmüş olmaları
nı, müsaadeleriyle söyliyeceğim, devlet idaresi nokta
sından aramızdaki çok mütebarız olan farklara ham
lediyorum. Yalnız diğer taraftan da derhatır ediyo
rum kî, Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri İcraatı mev-
cude ve maziyeleri İle, devletin en müşkil anında en 
kuvvetli bir surette bir devlet müessesesinin nasıl ha
reket etmesi lâzım geldiğini fiilen tatbik etmiş bir zat
tır. Böyle olduğu halde bugün, vatan camiasını yer 
yer, zaman zaman sarsmakta olan acı ve muhrip cere
yanlara karşı tahaffuz olarak konmuş olan kanunu, 
matbuat lehine olarak tenkit etmek fırsatını bu kürsü
den fevt etmemelerine taaccüp ettim. 

Efendiler! Türkiye'de hürriyet vardır. Türkiye'de 
namus borcunu anlamış olanlar için hürriyet ebedi
yen namahduttur. (Bravo sesleri) Fakat, namus ve 
namuslarının müttekâsı olan devlet bünyesini kökün
den kal etmek üzere harici düşmanlara karşı zayıf bir 
zemin ihdas etmek tarikine gidenlere karşı hürriyet de
ğil, hayat yolu kapanmalıdır. Hayat yolu kapanmadık-
ça vatanın hayatı ve vatanı teşkil eden efradı milletin 
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hayatı kabili muhafaza delildir. Bİz bu nazariyede, 
bu fikirde, bu İmanda ve bu îatbikatda bulunan insan
larız. (Alkışlar) 

gumuzu bütün hayatiyle fiilen isabet etmiş bir &rk*-
ya mensubuz. 

REFİK BEY (Konya* — Efendimi Bütün ekseri
yetin mevcudiyetine, bütün teşkilâta tecavüz ettiği 
halde onun sözünü kestik mi? İcap ederse onu kaldı
rırız, kürsüden atarız. Bütün ekseriyetin mevcudiye
tine, mukaddesatına Kâzım Karabekir Kasa tecavüz 

" etmiştir, bu tecavüz karşısında: ne yaptık? Halâ mı te
cavüzden bahsediyorlar? (Kamın var sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu kürsüden at
mak serbest midir? 

REFİK BEY (Konya) — Memleketin hayatı mev-
; zubahis olduğu vakit, meclislerde onlar dahi olmuş-
• tur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Olamaz efendim, 
I olamaz! 

RECEP BEY (Devamla) — Efendileri Gene ifa-
• delerine göre: «Hür olarak btt kürsü, fcaümşmtşv batta 
' da sustur mayınız? Efendileri Ne kadar ağır bir itti-
; hamdır. Bunu, yalnız kendi mukabillerini ıskat et-
; mek ve haksız göstermek için bir propaganda mam-
; yetinde addedip, meselenin bu noktası üzerinde tevak-
! kuf etmek istemiyorum; Muhterem Pasa Hazretleri 
l de ağır bir ittihamda bulundular. Muhterem İham 
î Bey arkadaşım bihakkın sükûnetlerini muhafaza ed*-
j miyerek derhal bulundukları yerden cevap verdiler. 
» Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri buyurdular ki (Hü-
; kümet bunu vaktinden evvel bildirdi. Def. edecek es-
i bap ve tedabire malikti) Efendiler! Bu ne ağır bir itti-
) hamdı. Muhalifler mevkii İktidardaki hükümetteri 
l daima tenkit ederler ve daima onların hatan noktala-
t rmı ifade ederler. Fakat muhterem arkadaşlar! Tenlrit-
• te, hükümde, ittihamda dahi bir haddi maruf vardır. Be

nim bugün Feridun Fikri Beye derbederdir, aüsrtei kelâ
mında intizam yoktur manasına derbeder dediğimi bir 

i tecavüz Addetmek İnceliğini gösteren Kâzım Karabe-
I kir Paşa Hazretleri, hükümete ve hergün hesabım al-
I makta olduğu zümreye karşı, bu felâketlerin müseb-

bibleri sizlersiniz, ispat etmek için bu günün fevkalâ
deliğinin istilzam ettiği sükûtu muhafaza ederek, gü
nü geldiği vakit hesabını sizden soracağım diyor. Na
hak yere sözlerimi bir tecavüz telâkki eden Kâzım Ka
rabekir Paşa Hazretleri! Mikyası muaşerette ve mik-

'• yası nezakette, acaba bu tecavüzün hududa nedir? 
Kendisinden bunu sorarım? Muhterem arkadaşlar' 
Dünyanın en âli ve en asîl bir roiOetloe vekâleten ba~ 

ı rada her birimiz ifayı vazife ertiyevoz ve bizleri me-
I mur ettiğiniz hükümetin ağır HKsatiyetli vazifesini &-
\ ce ve gündüz uyumayarak iktidarımız (feracesinde tfa 

Hatiplere tecavüzden bahsettiler. Katiyen kabul 
etmem, Feridun Fikri Bey de deminki sözlerimi te
cavüz addederse, kendisine en samimi hissimle tarziye 
vermiye hazırım efendiler. Ben hiç kimseye tecavüz 
etmedim. Her fıtratın kendisine karşı bir yaradılışı 
vardır. Benim bir kusurum, hızlı söylemektir. Ciddî 
telakki ettiğim şeyleri samimi söylerim, açık kalpli 
bir insan duygularını nasıl söylerse öyle söylerim. 

Bir Meclis Camiası içerisinde ve büyük bir me
suliyet altında arkadaşlık "ediyoruz. Evvelce de arz 
etmiştim. Bu meclis bir ilim akademisi değildir. Bura
da yalnız ilmin, kitabın yazıları değil - memleket ida
resinde bulunan adamlarda olduğu veçhile - kalbi
mizin sadmelerini, tahassüsatımızın kudretini ifade 
etmek üzere, ifadelerimizde bazen bir akademi için 
hududu muaşereti, bazen de nezaket addedilen şeyi 
tecavüz edebiliriz, bunu bir birimize karşı İtiraf etmek 
mecburiyetindeyiz. Bunu burada söylerken, hiç bir ar
kadaşa karşı şahsi bir düşünce ile hareket etmiş deği
limdir. Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri tecavüz de
diler. Asla tecavüz etmedim ve asla tecavüz etmem. 
Ve tecavüz addeden olur veyahut tecavüz mahiyette 
bulunacak hareketim otursa derhâl onu tanzmin ve 
tamir etmiye - her' kim olursa olsun - icabatt fazilet 
ve uhuvvet olarak bunu eda etmeye her dakika hazı
rım. Efendiler! Bu münasebetle şu haleti ruhiyeyi de 
arz edeyim. Zalimler, mazlumlar mefhumu vardır. Be
şeriyete kendisini haklı göstermek istiyen akalliyetler -
bütün dünyada böyledir - Türkiye de dahi yalnız 
fırkalarda değil, cemaatlerde, kütlelerde milyonlardan 
mürekkep beşeriyet kütleleri içerisinde bu kaimdir. 
Akalliyet kendisini makul ve makbul göstermek için 
bir silâha müracaat edebilir. O da kendini mazlum ve 
masum göstermektir. Bizim ekalliyet arkadaşlarımız 
da, maalesef bu rolü acemice icra ediyorlar. (Hande
ler) Onların nazarında burada bir ekseriyeti zalime 
vardır, söz söyletmez, tecavüz yapar, fenalık yapar, 
susturur. Meselâ Besim Bey arkadaşımız birgün bura
ya çıkmış, üç beş arkadaşımız gürültü ettiler, bu her 
zaman olabilir. Buna karşı: Efendiler! Beni susturmak 
mı istiyorsunuz, hakikati çiğnemek mi istiyorsunuz 
diye bağırdı. Aynı nakarat hergün bu arkadaşlar ta
rafından tekrar edilmektedir. Biz, muhalefete hör-
metkâr bir ekseriyetsiz ve muhaliflerin hakkı kelâmı
nı, hakkı hayatını tasdik ve testim eden bu memleket-
t* bu ananeyi tesis edecek bir mertebei fazilette oldu-
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eyfrm-gg ve aan hüsnü ed* etmeye çatış-yonız. Bu
ram mükâfatı; ortada yoükeo, ba günkü hadiseımı 
müsebbipleri sâlersinir diyerek yüzümüze karşı ba
ğırmak mıdır? Bandc nasafeün ve hissi uhuvvetin is
tilzam ettiği en küçük, mertebede bir hududu makul 
kabili tasavvur mudur? Tehditkâr sözler söylediği
mizden bahis buyurdular, hepiniz şahitsiniz, tehdit 
başka şeylerdir. Olabilir ki Kâzım Karabekir Paşa. 
Hazretleri bir sehvi telakki ile benîm derbeder sözü
mü bil tecavüz telakki etmiştir veyahut başka türlü 
telakki etmiştir. Bunu ifade ettikten sonra tehdit edi
yorsunuz, diyorlar, efendiler! Ne ile tehdit ediyorum? 
öyle ise onların sözlerinde de mütekabil tehdit vardır, 
Kullandığım yegâne vasıta, kürsüdeki İfademden iba
rettir. Demin arz ettiğim gibi, kürsüden hızlı söylüyo-
sam fıtrî kabiliyetim budur. Ciddi aldığım bir mesele
yi yavaş, konuşamam ve bunun yüzünden boğaz has
talıkları geçirmişimdir. Fakat elde değildir. Malumu 
Âliniz herkesin bir siması, bir cengi, bir hattı desti, bir 
edası, bir ifadesi vardır, Nasihatlarla.bu değişmez, her
kesin, yaradılışı ne ise, siması ne ise yaradılışı, siması 
rengi odur. Mişvan ondan ibarettir. 

ALI FUAT PAŞA (Ankara) — Yanm saatten 
beri nasihat veriyorsunuz, vaziyet hakkında biraz 
malumat verseniz daha iyi olur. 

RECEP BEY (Devamla) — Vaziyet hakkında 
sorduğunuz zaman, ieabeden malumatı veririm. Mü
tecavizi, (ebditkâr denilen sözlere karşı cevapta bulu-. 
.ıraynnım. 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Nasihattan baiı-
setöaız: de onun içia söylüyomm. 

RECEP BEY (Devamla) — Feridun Fikri Bey, 
defi kanuni ife cevap vermek estem tariktir, dediler. 
Sözlerimiz kendi sözlerimin icabettirdiği cevaplara 
m*ftsur değildir, yalnız mantıklarını ve tarzı tefek
kürlerini teskid etmiş değiliz. Tatbikatı kanuniye 
noktai nazarından, bu kanunun istinat ettiği esasları 
tenkid eden fikirlerine dahi cevaplar vermişizdir. 
Verdiğimiz cevaplar meydandadır. Hükümet evvelâ 
bir tefsir talep etmişti, encümen bunu tefsir tariki ile 
muvalik görmedi ve dedi ki, Teşki&tı Esasiye Ka
nununun bir maddesinde idam salâhiyetinden bahse
dilmektedir. Diğer maddecinde de örfi mıntıkalarda 
ahkâm ve suveri icraiye için kanunu mahsus yapı
lır, denilmektedir, İşte bundan dolayıdır ki, bugün
kü maksadın istihdaf ettiğimiz gayeyi temin etmek 
içki W iki nasaa noktai telifi olmak üzere madde 
gelmiştir; Fazfe maruzatta bulunacak mevzuum yok
tur. Maddenin fcabulünü rica «derim. 

Riyaseti CeLüeye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye konıüma-ant 

teklif eylerim. 
ElâzJz 

Hüseyin 
REİS — Efendim! Evvelâ müzakerenin kifaye

tini reye koyacağım, bilâhare bu husustaki takrirleri 
arz edeceğim. Müzakerenin kifayetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye ~ 
Kâzım Karabekir Paşa, kürsüden şimdi vaki olan 

beyanatında isyana dair esasi? ve derin malumata va
kıf olduğunu ifade eylemiştir. Binaenaleyh kendisi: 

nin bu baptaki malumatını İstiklâl Mahkemesine ve 
Hükümete tevdi eylemesini selâmeti memleket na
mına teklif ve rica eylerim. 

Sinop Mebusu 
Recep Zühtü 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhiâti tadilini teklif ede-

; rim. 
Maddenin (Bilumum Divanı harplerden) fıkra

sından sonra, bilfiil ve müselfehan isyana iştirak 
edenler hakkında sadır olan idam kararları ordu ve-

r ya kolordu veyahut müstakil fırka veya mevkii müs
tahdem kumandanları tarafından badettasdik derhal 

: iafaz ohıaur») 
Bursa 

Osman Nuri 
(Anlaşılmadı sesleri), (Farkı nedir sesleri) 
MÜDAFAAt MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 

(Kütahya) — Bu bapta söz söylenmemişti^ söz iste
rim 

REİS — Bilâhare veririm. Şimdi Recep Zühtü 
; Beyin bir takriri vardır. Takrir temenni mahiyetin

dedir. 
AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Reis Paçal 

Bu kürsü serbesttir. Bu kürsüden söylenilen sözler 
ile İstiklâl Mahkemesini telif etmek ati için tehlike
li bir çığırdır. Binaenaleyh bu ciheti oazan dikkate 
almak Ozanda*. 

REİS — Reye koyacak değilim efendim. 
KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Ar~ 

L kadaşlarl Bendeniz isyanın müsebbibi Hükümettir 
; veyahut müsebbibi şu dar, budur diye bir şey söylem 

mecHm. Hikmeti Hükümet bu gibi vakayii... 

{ REFİK B E r (Konya) — Her taraf susturulmuş
tur. Demediniz mi? (Gürültüler) 
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REİS — Bıi suretle müzakere devam edemez 
efendim, 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bizim gibi fırka
nın neferleri itiraz ederse anlarım, fakat fırkanın 
reisi böyle her vakit müdahale eder mi? 

REİS — Efendim! O daima öyle hararetlidir. 
(Handeler) 

MUHTAR BEY (Devamla) — Geçenlerde de or
du bizim zihniyettedir demişti. 

KAZIM KARABEKlR PAŞA (İstanbul) — Be
nim deminki maruzatım hikmeti hükümet icabı, va-
kayii tabiî gerek Hükümet memurları ve gerek as
kerî anasır vasıtası ile zamanında haber alır ve za
manında tedbîr yapar. Daha uzağı görür ve defaten 
bir teklif getirir. Her gün böyle «Bu teklif kâfi gel
miyor» diye parça parça mevzularla gelmemesini te
menni ettim. İşte asıl bendenizin maruzatımda bu 
görülebilir. Bu dert yeni değildir ve bunun yeni ol
madığını herkes bilir. Bendenizin Şark cephesinde 
on senelik hayatım geçmiştir. Recep Beyefendinin 
dahiliye vekili olduğu zaman bendenizi lütfen ziya
rete geldikleri vakit dahi bunları arz etmedim mi? 

MÜDAFAA! MILLIYE VEKİL! RECEP BEY 
(Kütahya) — Evet, mukabil maruzatta bulundum, 

KAZIM KARABEKlR PAŞA (Devamla) — Mü
saade buyurun efendim! Kıymetli raporlar vardır, 
toplayınız dedim ve kendileri de maalesef bir şey 
yoktur dediler ve Dahiliye Vekilinin en mühim va
zifesi; bugün vatanın hayatiyle alâkadar Şark vilâ
yetleri ile meşgul olmasıdır. Dedim ve aman kıymet
li raporlar vardır, bunları tetkik edin, İngilizce, Rus
ça o kadar eserler yazılmıştır ki; bunlar şayanı hay
rettir ki, tercüme dahi edilmemiştir. Kemali samimi
yetle bir çaresini^ gösterdim, alınız bunları tercüme 
ettiriniz dedim. Buradaki samimî beyanatım da bu
dur. Yoksa Hükümet sebebiyet verdi, değildir. Nasıl 
olur ki; bugün çırpınan Hükümet orada birtakım 
edan iye katkın bir şeyler yapın desin. Bu nasıl olur? 
Onun için yanlış telâkki edilmesin. Benîm söyle
mek istediğim, daima tekrar ederim ki, yapılacak 
şeyi daba evvel görmek ve daha evvel teklif edilip 
toptan çıkarmaktır. Yoksa İstiklâl Mahkemesini mü
zakere ettiğimiz zaman da ricam aynı idi, İstiklâl 
Mahkemesi kâfi midir? O mıntıkada İdare! örfiye 
ilân ediyorsunuz, bu meseleleri Divanı harbi örfilere 
veriniz, bu şeyleri onlara veriniz daha iyi olur. Mak
sadım bu idi. Rica ederim suitelâkkiye meydan ve
rilmesin, 

REİS — Takrir bir ricadır. Bu mevzua taalluk et
mez. (Reye konmaz sesleri) Osman Nuri Beyin tak
ririni bir kere dikkatle okunsun, (Bursa Mebusu Os
man Nuri Beyin takriri tekrar okundu) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim! Bu kanunun istihdaf ettiği 
salâhiyet bu maddenin başında yazıldığı üzeredir. 
Osman Nuri Bey biraderimiz zühul etmişler, (Bilfiil) 
kaydını koymuşlar. Zaten madde, müsellehan isya
nın, hatta müctemian zuhuru kaydıyle muteberdir. 
Yahut harp vukuunda o tarafta İdarei örfiye ilân 
olunursa o şartla mukayyettir. Şimdi bir (Bilfiil) ko
yuyorlar. Malumu Âliniz isyan müsellah ve mücte-
tni olduktan ve müctemi olması kaydıyle takyid edil
dikten sonra bir de buna fiiliyat izafe etmenin ma
nası nedir? Bendeniz bunu anlamıyorum. Bu gibi 
isyan müsellehan ve mücteıvıian olursa fiilen olur. 
Bunun için şu olur ki, müsellah ve müctemi isyanın 
harp mıntıkasında her hangi kanuna tevafuk edecek 
bir şekilde iaşesini götürenler, casusluk edenler, mek
tubunu götüren getirenler dahi aynı cezaya tabii su
rette duçar olur. Binâenaleyh maddenin başında 
(Müsellehan ve' müctemian isyan vukuunda) kaydı 
kâfidir. Böyle bir şeye lüzum yoktur. Maddenin ay
nen kabulünü teklif ederim. 

REİS — Takriri reye koyacağım, İzahat verecek 
misiniz efendim? Osman Nuri Beyin takririni naza.-
xı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikka
te almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınma-

• mıştır. Mdde aynen okunacktır. 

Harp ve İsyan sahalarındaki idarei örfiye mıntıkala
rında müteşekkil umum divanı harplerden verilecek 

idam kararlarının sureti icrasına dair Kanun. 
Madde 1. — Hali harpte yahut müsellehan ve 

müctemian İsyan vukuunda sahayı harekât ve isyan
daki idarei örfiye mıntıkalarında müteşekkil bilu
mum divanı harplerden sadır olan idam kararları or
du veya kolordu veyahut müstakil fırka veya mev
kii müstahdem kumandanları tarafından badettasdik 
derhal infaz olunur. 

REİS — Efendim! Maddeyi aynen reye arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen -el kaldırsın... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Aynen kabul edilmiştir. 
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Madde J. — tşbu kanunun İcrasına 
Milliye Vekili memurdur. 

Müdafaai 

REtS — Efendim! Üçüncü maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Kanunun He
yeti Umumiyesinin tayini esami ile reye vaz'ı hak
kında on beş imzalı bir takrir vardır. Efendim! Tak
rir on dokuz imzalı imiş, okunacaktır. (Yirmi beş 
imzalı sesleri) 

REFİK BEY (Konya) — isimler okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesinin tayini esami ile 

reye vaz'ını teklif eyleriz. 

Edirne 
Cafer Tayyar 

Bursa 
*. Necati 

İzmit 
Mustafa 

Ordu 
Faik 

Mersin 
Besim 
Karesi 

Mehmet Vehbi 
Sivas 

Halis Turgut 
Ergani , 
ihsan 

Erzurum 
Ziyaettın 
Ertuğrul 

Halil 

Erzurum 
Rüştü 
Kars 

Ömer Lütfi 
Bursa 

Osman Nuri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Bursa 

Nurettin 
Karesi 
Hulusi 

Erzincan 
Sabit 

istanbul 
Kâzım Karabekir 

Saruhan 
Abidin 
Ankara 

Ali Fuat 

ikişehir 
Arif 

Erzurum 
Münür Hüsrev 

Erzurum 
Raif 

REİS — Efendimi Bundan evvel Divan Kâtipliği 
için rey vermeyen varsa lütfen oraya da reyi versin. 
Divan Kâtipliği için ârâhın istihsali hitam bulmuş
tur. (Hakkı Şinasi Paşa istanbul, Mahmut Bey Sürt, 
Ali Fuat Paşa Ankara divanı riyaset kâtipliğine ait 
ârâyı tasnife memur edildiler.) 

Efendim! Müzakeresi hitam bulan kanunu tayi
ni esami ile reye koyacağım. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 
(Eskişehir dairei intihabiyesinden rey istihsaline baş
lanmıştır.) Efendim! istihsali ârâ hitam bulmuştur, 

Efendim! Divanı Riyaset Kâtipliği için yapılan 
intihabın neticesini arz ediyoruz, (158) zat reye işti
rak etmiştir. (110) rey -Kâzım Bey (Giresun) (11Ş) 
rey Cavit Bey (Diyarbakır), (22) Şevket Bey (Kırkla
reli) (1) Ali Suuri Bey (Karesi) (2) Mahmut Esat Bey 
(İzmir), (1) Recep Zühtü Bey (Sinop) (1) Süleyman 
Sırrı Bey (Bozok), (1)'Necati Bey (Bursa) (1) Mah
mut Nedim Bey (Malatya), almışlardır. (3) tane de 
müstenkif vardır. Binaenaleyh (110) rey ile Kâzım 
Bey (Giresun) Divanı Riyaset Kitabetine intihap 
olunmuştur. 

Demin tayini esami İle reye koyduğumuz kanu
nun neticei ârâsı: (145) zat reye İştirak etmiş, mua
mele tamam. (123) kabul, (20) ret, (2) kişi de ismini 
yazmamıştır. Binaenaleyh kanun 123 rey ile kabul 
edilmiştir. 

Efendim! Yarın Öğleden sonra saat bir buçukta 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı MUzakerat; Saat t 5.07 
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ihsan B. 
Safcîr B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasîh Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr, Mazhar B. 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 

BAYEZtD 
Şefik B. 

BtGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâm i B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 

Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
İsimsiz beyaz verenler 

145 
123 
20 
— 
2 

(Kabul edenler) 

CEBELİBEREKET 
Avnİ Paşa 
İhsan B. 

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

DENİZLİ 
D. Kâzım B, 
Necip Alî B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Zülfi B. 
EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUÖRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 

Raif B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Alî B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Tâhir B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKARİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Fâfız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ahmed Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pasa 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırn B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 

Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İZMİT 
İbrahim B, 
ibrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Alî Sururi B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Mehmed Cavid B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmed Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef, 
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Fuad B, 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

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

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Uy as Sami B, 

NİĞDE 
Ata B. 
Halid B. 

ORDU 
Hamdi B. 

RtZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Mehmed Sabri B. 

Vasıf B. 
SfİRD 

Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rasim B. 
Ziya B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAÖI 
Cemil B. 

TOKAD 

Bekir Sami B. 
Emin B. 
Hacı Kâmil B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Refet B. 

VAN 

Hakkı B. 
Münih B. 

ZONGULDAK 

Tunah Hilmi B. 

(Reddedenler) 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Pasa 

EROANİ 
İhsan B. 

ERZURUM 

Câzim Et 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Pasa 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

İSTANBUL 

Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİT 
Ahmet Şükrü B. 
Mustafa B, 

KASTAMONU 
Halit B. 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B. 

SARUHAN 

Abidin B. 

SİVAS 

Halis Turgut B, 

TRABZON 

Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 
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Divanı Harplerden sadır olan İdam hükümlerinin 
sureti iafao hakkında bir karan tefsiri tttHıanna< dair 
Başvekâletten mevrut (3/399) numaralı (e&ere ve 

Adliye Encümeni mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet' 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1412 21.3.1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celîlesine 

Divanı harplerden sadır olan idam hükümlerinin 
sureti infazı hakkında bİritararı tefsiri ittihazına dair 
Mbdfflfâai Milliye Vekâleti Ceülesihden mevrut tez
kere sufetİ! müsaddakası- leffen takdim kılınmıştır. 
Mtdrtezasınm ifasına ye neticesinin imbasma müsaa
de^ böyurulltıasteı rica ederim efendim. . 

Başvekil 
İsmet 

Mİdafââi Milliye Vekâleti Teîfceresî 
Başvekâleti Celileye 

Askeri' Ceza Kanununun sureti rapten takdimi 
huzuru samileri kılınan 61 nci maddesinde düşman 
karşmnda1 veyahut esnayı muharebenin seferberlik 
halinde cezayı âcil ile ibreti müessire gösterilmesi .lâ
zım geldiği ahvalde ordu veya müfrez fırka kuman
dam divanı harp mazbatasını zimmeti mesuliyetine 
alarak İcrasını emredüp badelicra divanı harp maz
batasını makamı aidine takdim edeceği ve bundan 
muahhar olan divanı temyizi Askeri Kanununun (38) 
nci maddesinde dahi seferde kolordu, müstakil fırka 
ve ordu kumandanlarının salâhiyeti tenfiziyelerine da
hi! ahkâmı tariki temyize müracaattan sarfınazarla 
muhallef bîr müşaviri adliye tetkik ettirip muvafa
kati kanuniyesi ne cezmi kavi hasıl olduktan sonra 
tenfizim emredebilecekleri ve salitularz kanunun 
(39) ncu maddesinde dahi «seferde kanunen tasdiki 
âliye iktiranı lâzım gelen idam ve müebbet kürek ve 
kal'abentlik cezalarım natık hükümlerin bir müşaviri 
adlinin mütalâanameSİni badelİstİhsal tasdiki âliye 
arzolunur» denilmekle beraber Askeri Ceza Kanu
nunun marülarz (61) nci maddesi hükmünün mahfu-
ziyeti tekit ve teyit edilmiş ve ahiren hadisei İsyani-
ye hasabiyle idarei Örfiye ilân edilmiş olan menatık-
daki sahibi salâhiyet kumandanlar tarafından divanı 
harplerden sadır olan idam kararlarının infaz edilip 
edilmiyeceği 'istifsar edilmekte ve isyan sahasına gide
cek istiklâl mahkemesince verilecek idam kararları

ma vaziyetin müstaceliyet ve İstisnaiyetİne binaen 
Meclisi Âlîce tasdik edilmeksizin infazına müsaade 
edilmiş bulunmukta olduğuna nazaran aynı mıntıka 
dahilinde icrayi kaza etmekte bulunan Divanı harp
lerden sadır olan İdam kararlarının da müsellah isyan 
ve irticai harekâtı haziranın icabettirdiğî seferberlik 
halindeki müstaceliyet ve ehemmiyete ve mevaddı 
maruza hükmüne tevfikan infazı lâzım geldiğinin' ve 
düşman karşısında seferberlik halinde cezayı âcili 
müstdzim ahvalde mevcut ahkâmı kanuniye muci
bince ifayı amel edileceğinin tefsiren tayin ve inha
sına müsaadei samilerini arz ve istirham eylerim 
efendim. 

Mtidafaai Milliye Vekili 
Recep 

Askeri Ceza Kanununun 61 nci Maddesi 
Düşman karşısında veyahut- esnayı muharebenin 

seferberlik halinde cezayı âcil ile ibreti müessire gös
terilmesi lüzumu makamı seraskeriye müracaata mey
dan vermediği takdirde-ordu veya müfrez fırka ku* 
mandam divanı harp mazbatasını zimmeti mesuliye
tine ahz ile İcrasını emredip badelicra vaki olan icra 
haberi ve müteakiben divanı harp mazbatası umum 
kumandanlık tarafından makamı seraskeriye takdim 
olunur, 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Başvekaletten milvurud encümenimize havale buy-
rulan 21 . 3 . 1341 tarih ve 6/1412 numaralı tezke
re ve merbutatı mütalâa olundu. 

MÜdafaaİ Milliye Vekâletinin merbut tezkeresi 
suretinde İsyan mıntıkasında icrayı kaza etmekte 
bulunan Divanı harplerden sadır olan idam kararlanma 
da müsellah isyan ve irticaî harekâtı haziranın icap 
ettirdiği seferberlik halindeki müstaceliyet ve ehem
miyete binaen derhal İnfazı lâzım geldiği cihetle bu 
bapta düşman karşısında ve seferberlik halinde ceza
yı âcili müstelzim ahvalde Divanı Temyizi Askeri Ka
nununun 38 nci maddesi ile tevsik olunan kanun ce
zayı askerinin 61 nci maddesi mucibince ifayı amel 
edileceğinin tefsiren tayin ve inbası talep eiümekte-
dir. 



Tefsir, müphem ve meanii müteaddideye hamli 
kabil olan ibaratı kanuniyenin tayini mânası demek 
olup, mezkûr 61 nci maddenin hükmü bir düşmanı 
harici ile vuku bulan hali harbe ve işbu harp esna
sındaki seferberlik haline matuf olarak böyle müsel-
lehan ve müctemian vuku bulan isyanı dahili halin
deki vakayi ve ahkâma haizi şümul ve tesir görü
lememiştir. Şu kadar ki, mesele vatanın hayat ve 
mevcudiyeti ile şiddetle alâkadar ve bundaki ehem
miyet ve müstaceliyette derkâr olduğundan ve Teşki
lâtı Esasiye Kanununun (86) ncı maddesinin son 
fıkrasında ise «idarei örfiye mıntıkası ile bu mıntıka 
dahilinde tatbik olunacak ahkâm ve muamelâtın su
reti icrası ve harp halinde dahi masuniyet ve hürri
yetlerin tarzı takyit ve taliki kanunla tespit olunur.» 
denilerek idarei Örfiyelerde tatbik edilecek ahkâmın 
suret ve tarzı icraasını mütazammın kavanin vaz'ı 
tecviz edilmiş bulunduğundan fıkrai mezkûreye İsti
naden ve meseledeki ehemmiyeti favkalâdeye binaen 
yalnız hali harpte ve müsellehan ve müctemian İsyan 
vukuunda sahayı harekât ve isyandaki idarei örfi
ye mıntıkalarında müteşekkil bilûmum divanı harp
lerden sudur edecek idam kararlarının acilen icra 
edilebilmesini temin için şekli atideki mevaddı kanu
niye tanzim olunarak takdimen ve müstacelen mü
zakere buymlmak üzere heyeti umumiyenin nazarı 
tetkik ve tasvibine arzı tahtı karara alınmıştır, 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Çorum 

Mustafa Fevzi Münür 
Kâtip Aza 
Bozok Konya 
Hamdi Refik 
Aza Aza 

Konya Kırşehir 
Tevfîk Fikret Ali Rıza 

Aza Aza 
Bayazıt 
Şefik 
Aza Aza 

Adliye Encümenince Teklif Olunan Mevaddı Kanuniye 

Madde 1. — Hali Harpte yahut müsellehan ve 
müstemİan İsyan vukuunda sahayı harekât ve İsyan
daki İdarei örfiye mıntıkalarında müteşekkil bilumum 
divanı harplerden sadır olan idam kararları ordu 
veya kolordu veyahut müstakil fırka veya mevki 
müstahdem kumandanları tarafından badettasdik der
hal infaz olunur, 

Madde 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına MÜdafaaİ 
Milliye Vekili memurdur. 
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