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Bed’i asüzakerat; saat : 1,45

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

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

REİS — Efendim celseyi küşadediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak.

1. — ZAPTI SABIK HULASASI

Birinci Celse
İkinci Reisvekili Muza Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Hariciye Vekili İsmet ve Edirne Mebusu Kâzım 
Karabekir Paşalar Hazaratının beyanatı istima 
olunarak müşarünileyhimaya ve Erkânı- Harbiyei 
Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerine tarafı 
Riyasetten beyanı teşekkür edilmesine dair 
Hakkâri Mebusu MaZhar Müfid Beyin takriri 
kabul edildi.

Sakarya Harbinde mâlûl kalan Mülâzimiev
vel Fazıl Efendi ile muharebatı ahirede hüsnü- 
hizmeti görülen on altı zâbitin İstiklâl Madal
yasiyle ta ltifleri hakkındâki Heyeti Vekile Ri
yaseti tezkeresi kıraat ve kabul olundu. Ergani 
Mebusu Emin Beyin Nikel meskukât halkkın
daki temenni takriri Maliye Vekâletine, Yoz
gad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin Boğazlıyan 
eşrafından Sâmi Ağanın ikmali müddeti mah
pusiyeti için Boğazlıyan’a nakli hakkmdaki te
menni takriri ile altın kaçakçılığından mah
kûm Eşref ve Haşim efendilere ait evrak, Ad
liye Vekâletine tevdi edildi. Belediye Kanunu
nun üçüncü maddesi tadilen kabul olunarak 
heyeti umumiyesi tâyini esami ile reye vaz 'edi
lip 7 ret ye 3 müstenkife karşı 161 reyle kabul 
ve teneffüs için celse tatil olundu.

İkinci Celse
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde bilinikat memaliki müstahlasa hak
kında tanzim edilen levayihi kanuniyeden Men
hubat komisyonları teşkiline dair lâyihai kanu- 
niyenin doğrudan doğruya maddeelrinin müza

keresine geçilerek birinci maddenin müzakeresi 
kâfi görüldükten sonra tâyini esami ile reye 
vaz’edilip reye iştirak edenlerin adedi nisabı 
ekseriyeti bulmadığından tekrar reye konacağı 
bittebliğ teneffüs için Celse tatil olundu.

Üçüncü Celse
Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat İstanbul’dan Sâd
razam Tevfik imzasiyle Meclis Riyasetine mev
rut ve Babıâlinin sulh konferansına iştirakine 
dair telgrafiyle ondan mukaddem Reis Paşaya 
gelen telgraf kıraat olunarak bu hususta me
dît müzakerat cereyan ettikten sonra netice
de işbu telgrafı yazanlarla mensub olduğu he
yetin ve Padişahın hakkında muamelei kanuni
ye icrası esası kabul edildi. Ve Sinob Mebusu 
Dr. Rıza Nur Beyle rüfekasının Osmanlı impa
ratorluğuna hitam verilip Türkiye Büyük Mill
et Meclisi Hükümetinin onun yerine kaim oldu

ğuna, Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle hukuku hü
kümrani milletin nefsine verildiğinden Istanbul'
daki Padişahlığın mâdum olduğuna, İstanbul’da 
meşru bir hükümet tanınmadığına ve Makamı 
Hilâfetin esir bulunduğu ecnebiler elinden kur
tarılacağına dair takririnin tâyini esami ile reye 
vaz’ında 2 müstenkif ve 2 ret ve 132 kabul reyi 
zuhur etmiş ise de reye iştirâk edenlerin adedi 
nisabı ekseriyeti bulmadığından içtimai âtide tek
rar reye konulacağı bittebliğ Çarşamba günü 
toplanmak üzere Celseye nihayet verildi.

İkinci Reisvekili Kâtip
Musa Kâzım Kayseri

Âtıf
Kâtip
Van

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı? Zaptı sabık hulâsası aynen kabul 
edilmiştir.
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HACI ÂTIF EFENDİ (Ankara) — Bendenize İz

mir'den bir mektup gelmiştir. Eğer müsaade 
ederseniz bir dakikada nihayet bulur. Okuyayım. 
Efendiler. Kendileri şayanı itimadolaıı iki zattan 
bir mektup aldım. Kendilerine gayet itimadım 
vardır. İmzalarını okumıyaeağım. Bunlar bir 
mektup göndermişlerdir. Onu Meclisi Âlinize 
okuyacağım- (Okunsun, sadaları)

Mektup sureti
Burada emvali metruke öteki berikinin elinde 

suiistimal halinde bozuluyor. Millet milyonlarca 
lira kaybediyor. Defterdarın, şunun bunun 
adamları milyoner oluyor. İdrâk edilmiş olan 
zeytin mahsulü çürümeye mahkûm. Eeanip bi
zim bu perişanlığımıza gülüyor. Siz bu mahsulü 
niçin çürütüyorsunuz, diyorlar. Emvali metruke 
olan konaklar, möbleler, kapanın elinde kalıyor. 
Möbleler yağma ediliyor. Hükümet, millet müt
hiş zarar görüyor. İzmir mülhakatında, üzüm, 
incir mahsulü de aynı yağmaya tâbi bulundu
ğundan erbabı namustan ve Heyeti Mebusandan 
âcilen bir heyet gelip bu hallerin önüne geçsin. 
Bunu mahsusan arz ediyoruz. Allah rızası için 
yazıyoruz. Münasip surette icabedenlerin nazarı 
dikkatine arz edersiniz ve teşebbüsatı seriada 
bulununuz. Ellerinizden hürmetle öperim.

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Kanunun 
aleyhinde bulunanların kulakları çınlasın.

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) — 
Hükümetin kulakları çınlasın.

OSMAN BEY (Kayseri) —  Emanet ehline tev
di edilmeyince böyle olur.

REİS — Efendim. Menhubat. komisyonları 
hakkında lâyiha vardır. Geldiği zaman nazarı 
dikkate alınır ve müzakere edilir. (Maliye Vekâ
letinin nazarı dikkatine, sadaları)

3. — LÂYİHA

1. — Tayınat ve Yem Kanununun birinci 
maddesine tezyil edilecek mevad hakkında

REİS — Tayınat ve Yem Kanununun birinci 
maddesine tezyil edilmek üzere Heyeti Vekilece 
tanzim edilen lâyihai kanuniye var. Kavanin ve 
Muvazenei Maliye encümenlerine veriyoruz.

4. — TEKLİFLER

1. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
memaliki müstahlâsada ikaı cürüm edenler hak
kında kanun teklifi (2/585)

REİS — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin hiyaneti vataniye mücriminine dair teklifi 
kanunisi var. Lâyiha Encümenine veriyoruz.

5. — TAKRİRLER

1. — Mersin Mebusu İsmail Safa Beyle 63 
refikinin Türkiye’nin Cenup hudutlarına dair 
takriri

REİS — Mersin Mebusu İsmail Safa Beyle 
63 refikinin Türkiye’nin Cenup hudutlarına 
dair takriri var. Hariciye Vekâletine veriyoruz.

2. — ÂZAYI KİRAM MUAMELÂTI

1. — Burdur Mebusu İsmail Subhi Beye me
zuniyet verilmesine dair Divanı Kiyaset kararı

REİS — Mezuniyet hakkında Divanı Riya
set karan var. Onu okuyacağız.

Heyeti Umumiyeye
Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin on beş 

gün müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe ten
sibedilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur, efendim.

BEY M. Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan

REİS — Efendim, İsmail Subhi Beyin on beş 
gün mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir.

2. — Mebuslardan bazılarına mezuniyet veril
mesine dair Divanı Riyaset kararı

REİS — Efendim, diğer Divan kararı var. 
Okunacak:

Heyeti Umumiyeye
Âtide isimleri muharrer zevatın mazeretleri

ne mebni hizalarında gösterilen müddetler için 
mezun adleri Divanı Riyasetin 1 Teşrinisani 
1338 tarihli Otuz Dördüncü İçtimaında tensib
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur, efendim.

B . M. Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan

REİS — Efendim, Osman Nuri Bey (Bur
sa) nın 26 Teşrinievvel 1338 den itibaren iki ay 
temdiden mezuniyetini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir.
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Şemseddin Efendi (Ankara) nın iki ay me

suliyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir.

Atıf Bey ( Bayezid) in üç ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldıranı. Kabul edil
miştir.

Mustafa Akif Bey (Divarbekir) in üç ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir.

Yusuf Zıya Bey (Mersin) in üç ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir.

Atıf Bey (Kayseri) nin bir ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldıranı. Kabul edil
miştir.

Sırrı Bey (Ergani) nin iki ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir.

Nureddin Bey (Batum ) un iki ay mezuniye
tini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir.

Musa Kâzını Efendi (Konya) nın bir ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir.

Mesud Bey (Karahisarı Şarki) irin üç ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir.

3. — Niğde Mebusu Atâ Beye mezuniyet ve
rilmesine dair Divanı Riyaset kararı

Heyeti Umumiyeye
Niğde Mebusu Atâ Beyin üç ay müddetle 

mezun addi Divanı Riyasetçe tensibedilmiş ol
makla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
o l unur, efendim.

BEY M. Meclisi Reis vekili 
Musa Kâzım

REİS —  Atâ Beyin üç ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir.

1. Balıkesir Mebusu ve Maarif Vekili Veh
b i Beye mezuniyet itasına dair Divanı Riyaset 
karart

Heyeti Umumiyeye
Balıkesir’deki valide ve kardeşlerini ziyaret 

ve dairei intihabiyesini devretmek üzere iki ay 
mezun addine dair Maarif Vekili ve Maliye Ve
kâleti Vekili Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri 
Divanı Riyasetin 1 Teşrinisani 1338 tarihli 
Otuz Dördüncü İçtimaında tetkik olunmuş ve

miri mumaileyhin mezuniyetinin İcra Vekilleri 
Heyetinin 29.X.1338 tarihindeki i çtimaında 
muvafık görülmüş olduğu İcra Vekilleri Heyeti 
Riyasetinden mevrut 29. X . 1338 tarih ve 
6/1812 numaralı tezkerede bildirilmiş olduğun
dan iki ay müddetle mezun addi tensibedilmiş
tir. Heyeti Umumiyenin nazarı tasrihine arz 
olunur, elendim.

B .M. Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan

REİS -  Efendim, Vehbi Beyefendinin ma
zereti  cümlenizce malûmdur.

REFİK BEY (Konya) — Bu iki Vekâlet, yani 
Maliye ve Maarif Vekâletleri münhal kalıyor. 
Nasıl olacakı

SALÂHADDİN BEY (Mersin) ----- Efendim, bu 
vekâletleri kim yüklenecek?

REİS — Efendim. Vehbi Beyin mezuniyetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir.

2. — İsparta Mebusu Hacı T ahir Efendinin; 
Damga Kanununa muhalefetten mütevellit ceza
yı nakdîlerin affına dair hanun teklifi (2/586)

REİS — Efendim, İsparta Mebusu Tahir 
Beyin Damga Kanununa dair teklifi kanunisi 
var. Lâyiha Encümenine havale ediyoruz.

6. — MAZBATALAR

1. Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin, şe
hit Tevfik Sükuti Beyin valide ve hemşiresine 
bin kuruş maaş tahsisine dair kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/590)

REİS Tevfik Sükuti Bey ailesine maaş 
tahsisi hakkın daki lâyihai kanuniyenin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası var. Mu vazenei Maliye Encümenine ve
riyoruz.

2. — Van Mebusu Haydar Beyle rüfekası
nın; Vilâyatı Şarkiye muhacimleri için bütçeye 
iki buçuk milyon lira ilâvesine dair kanun tek
lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/579)

REİS — Vilâyatı Şarkiye muhacirini için 
iki milyon lira itası hakkındaki teklifi kanuni
ye dair Lâyiha Encümeni mazbatası vardır. 
Muvazenei Maliye Encümenine havale ediyoruz.
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3. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin; 

Konya Darüleytmın için bütçeye on bin lira ilâ
vesine dair kanun teklifi m  Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/581)

BEİS — Konya Darüleytamına muavenet ic
rası lıakkmdaki lâyihai kanuniyenin Muaveneti 
İçtimaiye Vekâletine tevdiine dair Lâyiha En
cümeni mazbatası var. Okuyacağız.

KÂZIM HÜSNÜ BEY (Konya) — 'Efendim, 
mazbata okunsun. Yanlış anlaşılmış.

Riyaseti Celileye
Esbabı mucibe :
Konya Darüleytamına muavenet itasına dair 

Konya’da umum evlâdı şüheda ile diğer eytama 
mahsus olarak zükûr ve inas için ayrı ayrı 
cesim darüleytamlar tesis edildiği malûmdur, 
İşbu müesseselerde elyevm yüzlerce bikes ço
cuk talim ve terbiye görmekte ve ilbas ve iaşe 
olunmaiktadır. Memali'ki milliyemizin her ta ra
fından bikes çocuklar buralara sığınarak oku
makta ve sanat öğrenmektedir. Cephelerden 
bir hayli evlâdı şüheda gönderilmiştir. Hattâ 
Söke’den gönderilmiş ve bunlar da yerleştiril
miştir. Bunlar için memleketçe âzami muave
net yapılmakta ise de böyle azîm müessesatm 
temini devamı Hükümetçe de muavenet ifası
na mütevakkıftır. Müessesatı mâruzanın me
mali'ki milliyemizin her tarafından gönderilmek
te olan çocuklarına mahsus olmasına göre umu
mi bütçemizden muavenet ifası lâzimedendir. 
Binaenaleyh bir muaveneti mahsusa olmak üze
re Konya Darüleytamına 1338 senesi emvali 
umumiyesinden on bin lira tesviye edilmek üze
re berveçhi zir mevaddı kanuniyenin kabulünü 
teklif ederim.

Mevaddı Kanuniye

MADDE 1. — Eytamın iaşe ve talim ve te r
biyeleri için Konya’da küşadedilmiş olan Da
rüleytamın inşaatına ve masarifi daime ve saire
sine medar olmak üzere 1338 Sıhhiye ve Mu
aveneti Umumiye bütçesinin ( ) faslına on
bin lira ilâveten kabul edilmiştir.

MADDE 2. — îş'bu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir.

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Mali

ye ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekilleri 
memurdur.

23 Teşrinievvel 1338 
Konya Mebusu 
Kâzım Hüsnü

Riyaseti Celileye
Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, Kon

ya Darüleytammın inşaatına ve masarifi sai
resine medar olmak üzere on bin lira tahsisat 
itasına dair işbu teklifi kanunisi encümenimizc
e tetkik ve müzakere olundu. Anadolu’nun 

birçok yerlerinde açılmış darüleytamlar 'bu
lunduğundan her birisinin mevki ve ehemmi
yetine ve eytamın adedine nazaran muavenet 
ifası muvafık olacağından işbu teklifin Sıhhi
ye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine tevdii 
ile mütesaviyen lâzmıgelen muavenetin ifası 
zımnında Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ahrned Hilmi Midhat
Kâtip Âza Âza
Yozgad —---- —  (Okunamadı)
Ahrned

REFİK BEY (Konya) — Zaruri bir netice
dir. Bir teklif vardır. Muavenet talebediliyor. 
Bunun Muvazenei Maliye Encümenine havalesi 
lâzım ve zaruridir.

AHMED HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendiler, 
Lâyiha Encümeninin ııoktai nazarı şudur : Me
selâ şöyle bir münferit teklifi kanuni ile bir pa
ra isteniliyor. Konya gibi daha başka yerlerden 
de isteniliyor. Yalnız Konya’da yok. Daha baş
ka yerlerde de var. Binaenaleyh Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekâletine gönderilmesi ten
sip buyurulursa oraya gider, toptan tetkik eder 
ve ne miktar tahsisat istiyorsa ona göre listesi
ni gönderir. Meclisi Âliniz tahsisatını verir. 
Yoksa böyle münferit teşebbüslerle tahsisat veri
lecek olursa iş daha uzar ve güzel olmaz.

KÂZIM HÜSNÜ BEY (Konya) — Lâyiha En
cümeni Nizamnamenin birinci maddesi mucibin
ce üç şık gösterecektir. Birincisi nazarı müta
lâaya almak, İkincisi reddetmek, üçüncüsü de 
şayanı müzakere olmamak. Şimdi Muaveneti Iç
timaiyeden muavenet lüzumuna kaani ise şayanı 
müzakere olması lâzımdır. Binaenaleyh; maz
batanın Muvazenei Maliye  ̂Encümenine gitmesi 
icabeder. Cihet ve miktarı malîsi hakkında be
yanı mütalâaya Lâyiha Encümeninin salâhiyeti
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yoktur. Binaenaleyh ben Sıhhiye Vekili ile de 
görüştüm. Muavenet imkânı olduğunu söyledi. 
Muavenet için de (100) lira, (150) lira verebi
lirim dedi. Doğrudan doğruya gelirse. Bina
enaleyh teklifi kanuninin Muvazenei Maliye En
cümenine gitmesini teklif ediyorum.

AHMED HİLMİ BEY (Kayseri) — Çok defa
lar bu, böyle olmuştur. Teamül böyledir.

REİS — Efendim, Kâzım Hüsnü Bey Mu
vazenei Maliye Encümenine gitsin diyor. Lâ
yiha Encümeni de Muvaneti İçtimaiye Vekâle
tine gönderiyor. Kâzım Hüsnü Beyin teklifi veç
hile Muvazenei Maliye Encümenine gitmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle Mu
vazenei Maliye Encümenine gidiyor.

Efendim evrakı vâride bitti. Sabık celse
mizdeki takririn ikinci defa reye vaz’ı vardır. 
Bunu şey edeceğiz.

(Bu sırada Makamı Riyaseti Dr. Adnan Be
yefendi işgal etti.)

ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Dünkü tak
rirde zatıâlinizin de imzası vardı. Binaenaleyh 
Riyaset edemezsiniz Adnan Beyefendi.

(Makamı Riyaseti tekrar Musa Kâzım Efendi 
işgal etti.)

2. — Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Beyle arka
daşlarının; Hilâfetin Hanedanı Âl - i Osman’a aid- 
olduğuna ve Halifenin bu hanedandan Büyük 
Millet Meclisince intihabolunacağına dair takriri

RElS — Efendim dünkü takririn 6 neı mad
desini muaddil bir takrir vardır. Onu okuyoruz :

T.B . M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
30 Teşrinievvel 1338 minlı takririnin altıncı 

maddesinin berveçhi âti tadilini teklif ederiz : 
Madde 6. —- Hilâfet Türklere, Hanedanı Âl - i 

Osman’a aittir. Türkiye Devleti Makamı Hilâfe
tin istinatgâlııdır. Halifeliğe Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından bu hanedanın ilmen ve ah- 
lâkan eslâh ve erşedolanı intihabolunur. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti hakkı meşruu 
olan Makamı Hilâfeti esir bulunduğu ecnebiler 
elinden kurtaracaktır.

Sinob Mebusu Kastamonu Mebusu
Dr. Rıza Nur Abdiilkadir Kemali
Çorum Urfa . Bolu
Ferid Ali Saib Dr. Fuad
Oltu Gene Erzurum

Rüştem Dr. Haydar Mustafa Durak

İzmir Kângırı Sivas
Yunus Nâdi Tevfik Hüseyin Rauf

Eskişehir Hakkâri Kayseri
Mehmed Emin Mazhar Müfid Ahmed Hilmi 

Bolu Menteşe Diyarbekir
Şükrü Edhem Feyzi

Van Bursa Gazianteb
Haydar Operatör Emin Yasin
Burdur Adana Mardin

İsmail Subhi Zamir Necib
Mardin Mardin Karahisarı Sahih 
İbrahim Devriş Ali

Yozgad Elâziz Gene
Ahmed Hüseyin Ali Vâsıf
Van Gazianteb Bayezid

Hakkı Ali Cenani Dr. Refik
Konya. Karesi Ankara

Kâzım Hüsnü  Mehmed Vehbi  Şemseddin
Muş Çorum Ergani

Ahmed Hamdi Haşini Riişdü
Bursa Muş Gene

Muhiddin Baha Mahmud Said Şeyh Fikri 
Gazianteb Ergani Gümüşane

Şahin Emin Mehmed Ruşen
Bolu Siird İstanbul
Nuri Mehmed Kadri Arif

Kayseri Yozgad Yozgad
Atıf Rıza Süleyman
Kars Saruhan Bayezid
Oavid Avııi Süleyman Sudi

Gazianteb 
Kılıç Ali

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim 
bir tadilname daha vardır. O da okunsun.

Riyaseti Celileye
Esbabı mucibesi şifahen arz olunacak olan 

mevaddı âtiyenin kabulünü teklif ederiz :
1. Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle Türkiye hal

kı, hukuku hâkimiyet ve hükümranisi mümessi
li hakikisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin şahsiyeti mâneviyesinde gayrikabili terk ve 
ferağ olmak üzere temsil ve bilfiil istimale ve 
iradei millîyeye istinadetmiyen hiçbir kuvvet 
ve heyeti tanımamaya karar verdiği cihetle Mi- 
sakı Millî hudutları dâhilinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinden başka şekli Hükü
met tanımaz. 16 Mart 1336 tarihinden itibaren 
hâkimiyeti şahsiyeye müstenidolan İstanbul’da
ki şekli Hükümeti tarihe müntakil addetmiştir.
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2. Hilâfet, Türkiye Devletine ve Hanedanı 

Âli Osman’a aidolup halifeliğe Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından - Bilâhara evlâdvyet 
usüliyle intikal etmek üzere - bu hanedanın il
men ve ahlâkan erşed ve aslah olanı nisabı mü
zakerenin slüsanı ekseriyeti ârasiyle intihabolu- 
nur. Makamı Hilâfetin istinatgahı ancak «Tür
kiye Devleti» dir.

Erzurum Mersin
Hüseyin Avni Salâhaddin

Sinob Erzurum
Hakkı Hâmi Süleyman Necati

İsparta Sivas
Nâdir Vâsıf

Malatya Erzincan
Sıdkı Hüseyin

Kastamonu Siverek
Besim Sırrı

Malatya Yozgad
Hacı Galib Bahrî
Kayseri Yozgad .

Osman Zeki Feyyaz Âli
Mersin Karahisarı Sahib

Yusuf Ziya Mehmed Şükrü
Dersim Ergani

Mustafa Sırrı
Canik Canik
Şükrü Süleyman

Bayezid İzmit
Âtıf Sırrı

Çorum Erzurum
Sıddık İsmail

Karahisarı Sahib Lâzistan
Ömer Lûtfi Osman

HÜSEYİN AVNl BEY (Erzurum) — Efendim 
müsaade buyurursanız takririmizi izah edeyim.

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELR

1. — Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Beyle ar
kadaşlarının; Hilâfetin Hanedanı Â l - i Osman’a 
aidolduğuna ve Halifenin bu Hanedandan Büyük 
Millet Meclisince intihdbolunacağma dair takriri

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Arkadaşlar, İstanbul’da gayrimeşru bir sıfatı 
şahsına atfeden Tevfik Paşa evvelâ hususi ve 
mahrem olarak ordularınızın Başkumandanına, 
mütaakıben onu jurnal eder tarzda açık bir tel- 
grafname ile Meclisi Âliye müracaatte bulundu.

Dikkat buyurulursa gelen telgrafname ile efkârı 
Umumiyei Islâmiye teşviş edilmek isteniyor.

Bu telgrafnamedeki zihniyet istiklâlimizi im
haya çalışan düşmanlarımıza karşı dâvayı mu
kaddesemizi müdafaada fiilen ve hukukan m u
vaffakiyetlere mazhar olan Hükümeti Milliye
mizi duçarı zaıf etmeye mâtuftur. Mâna ve man
tıktan âri olan bu telgrafnamenin muhteviyatı, 
Meclisi Âlinizin mevcudiyetiyle tahakkuk eden 
bir şekli, bir hakikati tekrar mevzuubalısetme
mizi istilzam eyledi. Şekli idaremizde mündemiç 
bulunan hakikat, Türkiye halkının mukaddera
tına bilfiil ve bizzat vâziülyed olması, Hâkimi
yeti Milliyesini, Saltanatı Milliyesini üç sene
den beri kendi elinde bulundurarak dâvayı mu
kaddesini müdafaa etmekte bulunmasıdır.

Bu hakikatin tecellisi, bir bâtılın zevalini mü
eddi oldu. Bu bâtıl, gayrimeşru, gayrimâkûl 
olan şey, bir milletin hukuku hâkimiyet ve sal
tanatının bir şahıs uhdesinde temsil edilmesine 
müsaade edilmesiydi.

Bu nokta üzerinde bütün milletin ve arzuyu 
millete tebaan milletvekillerinden terekkübeden 
Heyeti Celilenizin tabiî surette vermiş olduğu 
kararı, birçok defalar, birçok arkadaşlarımızın 
muhtelif vesilelerle ifade etmiş olmalarına rağ
men ben de bir arkadaşınız sıfatiyle bu kürsü
den aynı şeyi tekrar edeceğim. Beni beş on daki
ka bir daha dinlemek lûtf unda bulunmanızı rica 
ediyorum. (Hay hay sesleri)

Arkadaşlar! Tavzihi hakikat için hep beraber 
Türk tarihi ve İslâm tarihi üzerinde kısa ve seri 
bir nazar geçirmeye muvafakat buyurur musu
nuz?

Efendiler! Bu dünyayı beşeriyette asgari yüz 
milyonu mütecaviz nüfustan mürekkep bir Türle. 
Milleti azîmesi vardır. Ve bu milletin sahai arz
daki vüsati nispetinde sahai tarihte de bir de
rinliği vardır.

Efendiler! Bu umku isterseniz iki mikyasla 
ölçelim; birinci vâhidi kıyasi, edvarı kableltarih

iyeye ait mikyastır. Bu mikyasa göre Türk 
Milletinin ceddi âlâsı olan Türk namındaki insan, 
ikinci eblülbeşer Nuh Aleyhüsselâmın Oğlu Ya
fes’in oğlu olan zattır. Tarih devrinin tedariki 
vesaikte pek müsamahakâr olan ilk safhalarına 
biz de müsamaha edelim; fakat en bariz ve en 
katî ve en maddi delâili tarihiyeye istinaden 
beyan edebiliriz k i: Türkler on beş asır evvel
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Asya’nın göbeğinde muazzam devletler teşkil 
etmiş ve insanlığın her türlü kâbiliyatına tecel- 
ligâh olmuş bir unsurdur. Sefirlerini Çin’e gön
deren ve Bizansm sefirlerini kabul eden bu 
Türk Devleti ecdadımız olan Türk Milletinin 
teşkil eylediği bir Devletti.

Efendiler. Yine malûmdur ki; dünya yü
zünde yüz milyonluk b ir Arap kütlesi vardır 
ve bunların Asiyaî... kısmı Ceziretülarapda mü
tekâsif olarak arzı mevcudiyet eder.

Mazharı nübüvvet ve resalet olan Fahri âlem 
Efendimiz bu kiıtlei Arap içinde, Mekke’de 
dünyaya gelmiş bir vücudu mübarek idi.

Ey arkadaşlar. Tanrı birdir, büyüktür. Ada
tı ilâhiyenin tceelliyatına 'bakarak diyebiliriz 
ki; insanlar iki sınıfta, iki devrede mütalâa 
olunabilir. İlk devir, beşeriyetin sahavet ve şe
babet devridir. İkinci devir, beşeriyetin rüşt 
ve kemal devridir. Beşeriyet birinci devrede 
tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir geııc gibi yakın
dan ve maddi vasıtalarla kendisiyle iştigal edil
meyi istilzam eder. Allah, kullarının lâzım olan 
noktai tekemmüle vusulüne kadar içlerinden 
vasıtalarla dahi kullariyle iştigali lâzimei ulu
hiyetten addeylemiştir. Onlara Hazreti Adem 
Aleyhisselâmdan itibaren mazbut ve gayrimaz
but ve nâmütenahi denecek kadar çok Nebiler. 
Peygamberler ve Resuller göndermiştir. Fakat 
Peygamberimiz vasıtasiyle en son Hakayıkı di
niye ve medeniyeyi verdikten sonra artık beşe
riyetle bilvasıta temasta bulunmaya lüzum 
görmemiştir. Beşeriyetin derecei idrak, tenev
vür ve tekemmülü her İmlim doğrudan doğ ra
ya ilhamatı İlâhiye ile temas kabiliyetine vâ
sıl olduğunu kabul buyurmuştur ve bu sebep
ledir k i; Cenabı Peygamber, Hatcmülenbiya 
olmuştur ve kitabı, kitabı ekincidir. Son Pey
gamberimiz olan Muhammed Mustafa Sallallâ
hü aleyhü vessellem (1394) sene evvel Rumi 
Nisan içinde Rebiyülevvel ayının 12 nci Pazar
tesi gecesi sahaba doğru tan yeri ağar ırken 
doğdu, gün doğmadan...

REFİK BEY (Konya) — Ne güzel bir tesadüf. 
MUSTAFA KEMAL PAŞA. HAZRETLERİ 

( Devamla) — Bugün o gündür. İnşallah bu ha
yırlı tesadüftür . (İnşallah sesleri) Filhakika 
Arabi tarihiyle bu a k şam yevmi velâdetin se
nei devriyesine tesadüf ediyor. Hazreti Mu
hammed Eyyamı sebavet ve şebabeti geçirdi.

Fakat henüz Peygamber olmadı. Yüzü nurâni. 
sözü ruhani, reşid ve niyette bibedel, sözünde 
sadık ve halim ve mürüvetçe saire faik olan 
Muhammed Mustafa, evvelâ bu evsafı mahsusa 
ve mütemayizesiyle kabilesi içinde (Muhamm

edülemin) oldu.
M uhammed Mustafa Peygamber olmadan 

evvel kavminin muhabbetine, hürmetine, itima
dına mazhar oldu. Ondan sonra ancak kırk ya
şında Nübüvvet ve (43) yaşında risalet geldi. 
Fahri Âlem Efendimiz nâmütenahi tehlikeler 
içinde, bipayan mihnetler ve meşakkatler kar
sısında (20) sene çalıştı ve dini İslâmî tesise ait 
vazifei peygamberisini ifaya muvaffak olduk
tan sonra vâsılı âlâyı illiyyin oldu. Kendisinin 
mazharı irşadatı olan bütün müslimîn ve bil
hassa ashabı güzin birçok gözyaşları döktüler. 
Fakat muktazayı beşeriyet olan bu hali tees
sürün bifaide olduğunu derhal idrak eden er
babı fatanet Peygamberin arkasından ağlamak 
değil, mesalihi ümmeti bir an evvel hüsnü tem
şiyete mazhar edecek tedbir almak kanaatiyle 
toplandılar. Resulü Ekrem’e halife olacak bir 
Emir intihabı mevzuubahsedildi. Zatı Risalet
penahi Yarıgari olan Hazreti Ebubekir ’den 

şahsan çok hoşlanırdı. Ve enfası vapsinini ya
şarken Ebubekir’in kendisine halef olması mu
vafık olacağını muhtelif tarzlarda işaret dahi 
buyurmuşlardı. Buna nazaran toplanıp resmen 
bir intihap yapmaktan başka bir iş kalmamış 
olduğuna hükmolunabilirdi.

Halbuki bu intihap keyfiyeti o kadar basit 
olmadı. Bilâkis mesele çok müzakerelere, çok 
münakaşalara, ve çok esaslı ihtilâflara mâruz 
kaldı. Emri intihapta mühim olarak üç muhte
lif noktai nazarı tebarüz etti. Bu noktai nazar
lardan birisi; Makamı Hilâfete istihkak, mesa
lihi ümmeti rüyet edebilmek için lâzım olan 
kudret ve kifayetin kaide ittihazı idi. Buna na
zaran Makamı Hilâfet eıı kuvvetli ve en nü
fuzlu ve en reşid kavmin olacaktı. Bu noktai 
nazar Cumhura Sahabenindi.

İkinci no k ta i  nazar, o güne kadar mısratı  

İslam a hizmet eden kavmin hilâfete m üstahak  
addedilmesiydi. Bu , ensarın noktai nazarıydı.

Üçüncü fikir ise kuvveti karabeti iltizam 
etti. Bu da Haşimilerin noktai nazarıydı. Bu üç 
noktai nazardan ittifakı âra ile birini tercih et
mek ve emri intihabı intaceylemek mümkün 
olamadı. En nihayet teşettüt ve fetretin derhal
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önüne geçmek lüzumuna kaani olan... Hazreti 
Ömer’in tesiriyle Hazreti Ebubek ir’e beyat olun
du. Görülüyor ki ilk halifenin intihabında te
mayülâtı umumiyenin tabiî temerküzünden zi
yade şahsi tesir, tesbiti şekletmiştir.

Efendiler bu muhalefet ve münakaşatı n na
bemahal olduğunu zannetmiyelim. Hakikaten 
emri hilâfet, milleti islâmiyece en büyük bir 
maslahattır. Çünkü efendiler hilâfeti nebeviye, 
ehli İslâm arasında rabıta olan bir emaretdir ve 
ehli islâmın kelimei vahide üzere içtimalarını 
temin eden bir emaretidir.

Emaret ise, Cenabı Hâkkın bir sır ve hikme
tidir k i; teessüsü, daima satvet ve kuvvet ile 
meşrutdur. Ve ondan maksadı asli de defi fesad 
ve hıfz ve asayişi bilâd ve tanzimi umum cihad 
ile mesalihi âmmeyi hüsnü tanzim ve tesviye
den ibarettir. Bu dahi ancak satvet ve kuvvete 
menuttur. Adetullah bu veçhile cari olagelmiş
tir.

Buna nazaran yukarda izah ettiğim üç muh
telif noktai nazardan birincinin ki kuvveti ve 
nüfuzu olan kavinin, milletin vârisi hilâfet ol
ması noktasıydı. D iğer nıkatı nazara mürecc
eh ve galibolması tabiîdir ve Hazreti Ebubekir’

in bittesir Makamı Hilâfeti işgal etmesi isabet 
oldu. İşte bu suretle, zamanı saadetten sonra hi
lâfet unvaniyle bir emareti islâmiye teşekkül et
ti.

Fakat efendiler, Peygamber’in vefatiyle derhal 
her tarafta irtidad başladı, irtica başladı, isyan 
başladı. Hazreti Ebubekir bunları bertaraf etti. 
Vaziyete hâkim oldu. Bir taraftan da tevsii hu
dudu emareti İslâmiyeye tevessül eyledi. Ebube
kir son demlerine yaklaşınca kendi intihabındaki 
müşkülâtı tahattur etti ve Hazreti Ömer’i vasi
yetname ile bizzat intihap ve millete takdim ey
ledi.

Hazreti Ömer’in zamanı hilâfetinde memaliki 
islâmiye fevkalâde denecek derecede süratle teves
sü etti. Servet çoğaldı. Hâlbuki; bir milletin 
içinde servet ve gına husulü beynennâs agrazı 
dünyeviyenin hudusunu ve bu da ihtilâl ve fit
nenin zuhurunu bais olmak, bu âlemi kevm ve fe
sadın muktazayı ahvalindendir. İşte bu nokta 
Hazreti Ömer’in zihnini tahdiş ediyordu. Bir 
de Hazreti Ömer tahattur ediyordu ki; Resulü 
Ekrem, mahremi esrarı olan Havası ashabına şu
nu demişti. «Ümmetim düşmanlarına galebe ede

cek, Mekke, Yemen, Kudüs ve Şam’ı fethedecek, 
Kisia ve Kayser’in hâzinelerini taksim eyleye
cektir ve fakat ondan sonra aralarında fitne 
ve ihtilâl ve nefsaniyetler hâdis olarak mulûkü 
salife meslekine gireceklerdir.

Hazreti Ömer bir gün Hüzeyfe İbniyeman Ra
dıyallahüanh Hazretlerine deniz gibi ternev
vücedecek fitneyi sorduğu zaman aldığı cevap
ta: «Senin için ondan beis yok. Senin za
manınla onun arasında kapalı bir kapı var
dır» dedi.

Hazreti Ömer sordu:
— Bu kapı kırılacak mı! Yoksa açılacak 

mı
Hüzeyfe «Kırılacak» dedi.
Hazreti Ömer, «öyle ise artık kapanmaz» 

dedi ve izharı teessüf etti. Hakikaten kapı kı
rılmak mukadderdi. Çünkü Memaliki islâmiye 
vüsat bulmuştu, iş çoğalmıştı. Bu şekli ema
ret ve bu tarzı idare ile her yerde adaleti kâ
mile icrası müşkil olmuştu. Hazreti Ömer bunu 
idrak ediyor ve sıkılıyor ve Allah’ına yalvara
rak diyordu ki:

— Ya rab. Ruhumu kabzet.
Ömer bir gün ağlarken sebebi soruldu. «Na

sıl ağlamıyayım ki; Fırat kenarında bir oğ
lak zayi olsa korkarım ki, Ömer’den so
ru lu r»  diye cevap verdi.

Evet; Hazreti Ömer (Radıyalla h ü a nh) ar
tık hilâfet unvanı altındaki tarzı emaretin bir 
Devlet idaresine nâkâfi olduğunu bir zatın 
kendi faziletinde, kendi, kudretinde ve hattâ 
kendi mahabetinde olsa dahi bir Devletin 
idaresine nâkâfi olduğunu bütün mânayı şâ
miliyle idrak eylemişti. Hattâ, bu endişe ile 
idi ki Ömer kendinden sonra artık bir halife 
düşünemez oldu. Kendisine oğlunu tavsiye et
tikleri zaman (Bir haneden bir kurban yetişir) 
dedi. Abdürrahman bini Avf’ı çağırdı:

«Ben seni veliahdeylemek istiyorum» dedi. 
O d a ; «Bana kabul et diye rey ve nasihat ey
ler misin?» dedikte Ömer : «Edemem» dedi.

Abdürrahman, «Yallah ben de ebediyyen bu 
işe giremem» dedi. En nihayet Ömer, en mâ
kul noktaya temas etti. Emaret, Devlet ve 
millet işini meşverete havale etti. Ömer’den 
sonra ashabı şûra ve bütün halk Mescidi 
lebalep doldurdu ve orada bâzı şayanı dik
kat vaziyetlerle yine idarei ümmeti, intiha
bettikleri bir halifeye tevdi ettiler.

TBMM KÜTÜPHANESİ



İ : 130 1.11.1338 C :1
Hazreti Osman, Halife olein. Fakat kırılma

ya, malikimi olan kapı artık kırılmıştı. Mema
liki islâmiyenin her tarafında bin türlü kıy
l ükal ve ademihoşnudi başladı. Zavallı Osman, 
âciz ve nâçiz bir vaziyete düştü. O kadar ki 
Şam Valisi Muaviye, onun hayatını muhafaza 
etmek için nezdi himayetkârisine davet etti. 
Buna muvafakat edemiyen Hazredi Osman’a 
tarafı vilâyetpenahiden muhafazai nefis için 
asker göndermeyi teklif etti. Bunların hiçbiri
sine meydan kalmadı. Her tarafta isyan eden 
muhtelif mıntakalar halkı Medine’de evinin 
içinde Hazreti Osman’ı tahtı muhasaraya aldı. 
Ve zevcei muhteremesinin yanında şehidetti. 
Birçok gürültülü ve kanlı vekayiden sonra 
Hazreti Ali (Kerremellahüveçhehu) Makamı Hi
lâfete getirildi.

Tekrar edelim ki kapı kırılmıştı.
Aynı ırktan olmakla beraber Irak başka 

bir şey, Yemen başka bir şey, Suriye başka 
bir şey ve Hıttai Hicaziye de bambaşka bir 
şeydi. Hicaz ’da bir Halife, Suriye ’de kuvvete 
istinadeden bir vali ile Sıffin’de karşıkarşıya 
gelmeye mecbur oldu. Muaviye, Hazreti Ali 
(Keremullahü veçhe) nin hilâfetini tanımıyor 
ve bilâkis onu hunu Osman ile itham eyliyordu.

Vazifesi âlemi İslâmda ahkâmı K ur’aniyenin 
temini tatbikatından ibaret olan Halife, mız
raklarına Mesahifi Şerife geçirilmiş Emeviye 
Ordusunun karşısında muharebeyi k a t’a mec
bur oldu. Bizzarure tarafeyn hakemlerinin ve
receği hükme tebaiyete söz verdi.

Muaviyenin murahhası amrü Binil’âs ile 
Hazreti Ali’nin murahhası Ebu Musa El’eş’ari 
tahkimnameyi tanzim için karşı karşıya gel
dikleri zaman, Hazreti Ali hazır bulunuyordu. 
(Emîrülmüminîn Ali ile Muaviye arasında 

tahkimnamedir) diye yazılan cümleye derhal 
Muaviyenin murahhası itiraz etti ve dedi ki;

(O Emîrülmüminîn kelimesini oradan kal
dır. Sen yalnız emrinde bulunanların Emîri 
olabilirsin. Şam ahalisinin Emîri değilsin.)

Hazreti Ali, isminin başındaki sıfat ının 
kaldırılmasına muvafakat etti. Bundan sonra 
iki taraf murahhasının yekdiğerine karşı kul
landığı âdi hile, cümlece malûmdur. Bunda 
muvaffak olan Amrü binil’âs Muaviyeye hi
lâfetini tebşir etti.

Diğer taraftan Hazreti Ali de hakemeynin 
hükmüne sadık kalacağına söz verdiği halde

biraz tereddüdü mütaakıp icfrayı hilâfete devam 
etti.

Görülüyor ki; Resulallahın vefatından yir
mi beş sene kadar kalîl bir zaman sonra âlemi 
İslâmiyet içinde, İslâmın en büyük zevatından 
ikisi karşıkarşıya iddiayı hilâfetle arkaların
dan sürükledikleri aynı din ve aynı ırktaki 
insanları kanlar içinde bırakmakta beis gör
mediler. En nihayet, hilesinde muvaffak olanı, 
saf ve nezih olanını mağlûp ve evlât ve ıyalini 
mahvüperişan eyledi. Ve bu suretle hilâfet un
vanı altındaki Emareti islâmiyeyi yine hilâfet 
unvanı altında saltanatı islâmiyeye tehvil etti.

Saltanatı Emeviye, büyük istilâlar yapmakla 
beraber baştan nihayete kadar hunin ve elîm 
vekayi ile ancak doksan seneyi doldurabilmiş ve 
hicretin 132 nci senesinde Arap milleti salâ
tıni Emeviyeyi başlarından atmış ve yerine 
başka namda bir devlet tesis eylemiştir. Bu dev
lete Devleti Abbasiye ve Devletin Re’sikârında 
bulunan insanlara da halife derlerdi.

Merkezi faaliyeti Irak’ta bulunan Hilâfeti 
Abbasiyenin mevcudiyetine rağmen Endülüs’te 
dahi (Halifei Resuiâllah) ve (Emîrilmüminîn) 
unvanlariyle asırlarca saltanat sürmüş hüküm
darlar mevcuttu.

Beyanatıma mukaddeme olarak izah etmiş
tim ki: Bundan 1. 500 sene evvel, yani Hicreti 
Nebeviden iki buçuk asır evvel Orta - Asya’da 
muazzam bir Türkiye Devleti mevcuttu. Kab
lelislâm mevcudolan bu devletlerin sahibi Türk
ler bundan 1. 000 sene evvel İslâmî kabul etti
ler. Evvelâ Şarka doğru tevsii memalik ederek 
Çin hududuna kadar icrayı nüfuz eylediler, 
Hulefayı Abbasiye zamanında da bu civanmert 
Türkler, asalet ve şecaatle benam olan Türk
ler, asker olarak Suriye’ye, Irak’a kadar gel
diler. Hulefayı Abbasiyenin tahtı idaresinde 
bulunan bu yerlerde iktisabı nüfuz ettiler. En 
yüksek idare ve emri kumanda makamatına ir
tifa eylediler. Dördüncü asrı hicride idi ki, Sel
çuk Hükümeti namı altında muazzam bir Türk 
Devleti teşekkül etti. Bu Devletin namı altın
da icrayı faaliyet eden Türkler, bir taraftan 
Kafkasya’ya diğer taraftan Cenuba, İran ve 
Irak’a ve Suriye’ye Anadolu’ya nüfuz eyledi.. 
Bağdad’da oturan Hulefayı Abbasiye bu Türk 
Devleti muazzamasının dairei nüfuzuna girmiş
ti. Filhakika bu Türk Devleti beşinci asır eva
sıtında Maveraünnehir ve Harzimi, Şam ve
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Mısır’ı ve Anadolu kıtasının çoğunu ve birçok 
memaliki zabıtla hududunu Kâşgar’dan ve Sey
hun mecrasından Akdenize ve Bahrin  Ahmer ve 
Bahri Ummana kadar tevsi etti ve Bağdad’da 
bulunan Hulefayı Abbasiyeyi yedi ihtiyar ve 
idaresine aldı.

Bağdad’da aynı merkezde Melikşah namın
da Türk, hâkimiyetini temsil eden bir zat ile 
halife namını taşıyan muktadibillah yanyana 
oturdular ve akraba oldular.

Bu vaziyeti ve bu manzarayı biraz tahlil et
mek isterim:

Türk Hakanı ki; muazzam bir Türk Devleti
nin hâkimiyet ve saltanatını temsil ediyor, tema
sında bir hilâfet makamının ayrıca mahfuz iye- 
tinde bir beis görmüyor. Eğer böyle bir mahzur 
görseydi zaten yediidaresine aldığı makamı orta
dan kaldırmak ve o makama ait sıfat ve salâhi
yeti kendi makamında mernzuç bulundurmak 
mümkündü. Hazreti Selindin takriben beş asır 
sonra Mısır’da yaptığını eğer isteseydi Melikşah 
daha o zaman Bağdad’da yapmış olurdu.

Müşarünileyhin belki yalnız düşündüğü bir 
şey var idiyse o da Türkiye Selçuk Devletine da
ha sadık ve makamı hilâfete elyak diğer birinin 
halife Muktedibillâha halef olmasını temin idi.

Filhakika Muktedibillâh’ın Veliahdi olan oğ
lunu azil ve onun yerine kendi torununu ikame 
için halifeyi tazyik etti. Melikşah ölmeseydi bu, 
böyle olacaktı.

Şimdi efendiler. Makamı hilâfet mahfuz ola
rak onun yanında hâkimiyet ve saltanatı milliye 
makamı ki; (Türkiye Büyük Millet Meclisidir) 
Elbette yanyana durur ve elbette Melikşah’ın 
makamı karşısında âçiz ve naçiz bir makam sa
hibi olmaktan daha âli bir tarzda bulunur; çün
kü bugünkü Türkiye Devletini temsil eden Tür
kiye Büyük Millet Meclisidir, Çünkü bütün Tür
kiye halkı, bütün kuvasiyle o makamı hilâfetin 
istinadgâhı olmayı doğrudan doğruya yalnız vic
dani ve dinî bir vazife olarak taahhüt ve tekeffül 
ediyor.

Mütalâatı tarihiye silsilesi üzerinde birkaç 
adım daha, beraber atalım.

Bu adımlarımız bizi bugünkü şekli idaremizin 
ne kadar tabiî, ne kadar zaruri ve Türkiye için 
ve bütün âlemi İslâm için ne kadar nâfi ve mu
sibolduğu neticesine isal edecektir. Efendiler. 
Orta-Asya’da devlet üstüne devlet teşkil etmiş 
olan Türkler daha Garb’de İran Selçukileri ve

Anadolu’da da Rum Selçukileri namı altında pek 
muazzam ve pek mütemeddin devlet teşkil etmiş
lerdir. Konya’da merkezi hükümetlerini tesis etmiş 
olan Rum Selçukileri mâlumuâlileri olduğu üze
re (699) senesine kadar muhafazai mevcudiyet 
eyliyorlar. Mâruz İslâm Türk devletleri icrayı 
faaliyet ederken Cengizhan namındaki Cihangir 
Karakurum’dan çıkarak (559) senesinde hudut
larını Çin Denizine, Bahribaltık’a, Bahrisiyah'a 
kadar tevsi eyliyor. Cengiz’in torunu Hülâgû idi, 
ki (656) senei hicriyesinde Bağdad’ı zaptederek 
Halifei Abbasi Mu’tasam’ı idam ediyor ve bu su
retle dünya yüzünde fiilen hilâfete hatime veri
yor.

İntihali Fahri Âlemden sonra birinci Halifei 
Resul Ebûbekir, ne dünyayı istemiş, ne de dünya 
ona teveccüh eylemişti. İkinci halife Hazreti Ömer, 
Hayatı içtimaiyedeki temevvücatın gayrikabili tev
kif olduğu kanaatini hayatında yakînen idrak 
ederek muztariburruh olarak vefat etti.

Hazreti Osman’a gelince: Mukadder dan te
hacümat içinde kanını Kitabullah’a akıtarak ter
ki dünya eyledi.

Hazreti Ali, hilâfeti uhdesinde takarrür etti
rememek ve ehli beyti resulün hukukunu muha
faza edememek bedbahtliğiyle giryan oldu.

Emeviler, doksan seneden fazla hilâfeti mu
hafaza edemediler. En nihayet nüfuzu hilâfeti 
Bağdad surlarına kasra mecbur olan Abbasi hali
felerinin sonuncusu Mu’tasnn’ı evlât ve iyaliyie 
ve sekiz yüz bin kişi Bağdad ahalisiyle beraber 
Hülâgû’ye kurban verdiler.

Hulefayı Abbasiyenin za’fını görmekle (Hali
fei Resulullah) ve (Emîrülmüminîn) unvanlarını 
almış olan ve nüfuzu hilâfetleri Elhamra Sarayı
nın kapısından çıkamamaya mahkûm kalan En
dülüs’teki halifelerin de beşinci asrı hicri iptida
sındaki akıbeti feciası malûmdur.

Bağdad’da Hülâgû’nün ihdas eylediği vak’ai 
mühimine neticesinde kürrei zemin üzerinde Ha
life ve Makamı Hilâfet mâdum bir hale getirili
yor. Bundan üç sene sonra, yani (659) tarihi hic
risinde idi ki, Hulefayı Abbasiye neslinden Elm

üstansır Billâh isminde bir zat Hülâgû’dan kur
tulup Mısır Hükümetine iltica etti ve bu zat Mı
sır Meliki tarafından, Halife tanındı. Bundan 
sonra on yedi zat halife unvanını haiz olarak ve 
fakat hiçbir salâhiyeti, hiçbir tesir ve nüfuzu ol
mıyarak doğrudan doğruya Mısır Hükümetinin
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himayesinde yekdiğerini istihlâf ile imran hayat 
eylemiştir.

Selçuki Devletinin idaresinde teşettütü umu
mi hâsıl olması üzerine Türkler (699) tarihi hic
risinde Selçuk Devleti yerine Osmanlı Devletini 
ihvaen tesis eylediler.

Bu Devletin ulularından Yavuz Hazretleri 
(924) tarihi hicrisinde Mısır'ı zapteylediği zaman 
orada idam eylediği Mısır hükümdarlarından 
başka, unvanı halife olan bir zat buldu. Halife 
sıfatının böyle bir şahısı âciz tarafından kulla
nılması âlemi İslâm için şin olduğuna şüphe et
mediğinden o sıfatı Türkiye Devletinin kuvası
lla istinadettirerek ihya ve ilâ eylemek üzere 
aldı.

Efendiler, Osmanlı Devleti ki, (669) da te
essüs etmişti. Hilâfeti aldığı (924) tarihinden 
ancak elli sene sonrasına kadar tarihi cihanda; 
devri itilâ denilen muvaffakiyatı mütevaliye 
ve azime ile mâli olan takriben üç asırlık bir 
devir yaşadı. Ondan sonra.. Ondan sonra efen
diler; inhitat, inhitat başlıyor.

Efendiler, devri inhitatın her safhası Türki
ye Devletinin hudutlarını biraz daha darlaştırı
yor, Türk milletinin maddi ve mânevi kuvvetle
rini biraz daha fazla taksir ediyor, Devletin is
tiklâlini darbeliyor, arazi, servet, nüfus ve hay
siyeti millet âzami bir süratle mahıv ve tebah 
oluyor. Nihayet Â li Osman’ın otuz altıncı ve 
sonuncu padişahı Vahideddin’in devri saltana
tında Türk milleti, en derin hufrei esaretin 
önüne getiriliyor.

Binlerce senelerden beri istiklâl mefhumu
nun timsali asili olan Türk Milleti bir tekme ile 
bu hufrenin içine yuvarlanmak isteniyor.. Fa
kat bu tekmeyi vurdurmak için bir hain, bişuu

r, biidrak bir hain lâzımdı. Nasıl ki, kanunen 
idamı lâzımgelenlerin bile ipini çekmek için 
kalb ve vicdanı, ulviyeti insaniyeden mücerret 
bir mahlûk aranır. İdâm hükmünü verenlerin 
böyle âdi bir vasıtaya ihtiyaçları vardır. O kim 
olabilirdi?

Türkiye Devletinin istiklâline hatime veren, 
Türkiye halkının hayatını, namusunu, şerefini 
imha eden, Türkiye’nin idam kararını ayağa 
kalkarak bütün endamiyle kabul etmek istida
dında kim olabilirdi?

(Vahideddin, Vahideddin sadaları, gür ü
ltüler)

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla)
- Maatteessüf bu milletin hükümdar diye, Sul

tan diye, Padişah diye, Halife diye başında 
bulundurduğu Vahideddin.. (Allah kahretsin 
sadaları) Vahideddin, bu hareketi denaetkâra
nesiyle yalnız kendinin lâyık olduğu bir mua
meleyi kabul etmiş olmaktan başka hiçbir şey 
yapmış olmadı.

Vahideddin, bu hareketiyle kendini öldürdü 
ve temsil eylediği şekli idarenin indirasını zaru
ri kıldı. Fakat efendiler; millet hiçbir vakit 
bu hareketi hiyanetkâranenin kurbanı olmaya 
razı olamazdı. Çünkü millet, icabı teamül ola
rak başında bulunanın mahiyeti hareketini suhu
letle idrak edecek rüşd ve kabiliyette idi. Mil
let, tarihin vuzuhundan, asırlardan beri duçar 
olduğu felâketlerin esbabını bir anda hulâsa ede
bilecek hassasiyet ve intibahta idi. Millet, şa
hısların hırsı saltanat, hırsı tahakküm; hırsı 
istilâdan başlıyarak temini menfaat ve rahat ve 
tevsii sefahet ve rezalet, ibzal ve israfat gibi 
hasis maksatları için vasıta ve kuvvet olmak yü
zünden kendi benliğini unutacak mertebede ge
çirdiği gafletlerin netayici elîmesini derhal hu
lâsa edebilecek rü şd ve kemalde idi. Artık mil
letin en mâkul ve en meşru ve en insani salâhi
yetini istimal etmek zamanı geldiğinde tereddü
dü kalmamıştı. Tarihi cihanda bir Cengiz, bir 
Selçuk, bir Osman Devleti tesis eden ve bunla
rın hepsini hâdisat ile tecrübe eyliyen Türk Mil
leti bu defa doğrudan doğruya kendi nam ve 
sıfatında bir devlet tesis ederek bütün felâket
lerin karşısında meftur olduğu kabiliyet ve kud
retle ahzı mevki etti. (Şiddetli alkışlar) Millet 
mukadderatını doğrudan doğruya eline aldı ve 
millî saltanat ve hâkimiyetini bir şahısta, değil, 
bütün efradı tarafından müntahap vekillerden 
terekkübeden bir Meclisi Âlide temsil etti. İşte 
o Meclis, Meclisi Âlinindir; Türkiye Büyük Mil
let Meclisidir. Milletin saltanat ve hâkimiyet 
makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. Ve bu mak amı hâkimiyetin hüküme
tine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
derler. Bundan başka bir makamı saltanat, bun
dan başka bir heyeti hükümet yoktur ve ola
maz.

Kendine sıfatı Hilâfeti izafe eden bu mevkii 
şahsi münhedim olunca makamı Hilâfet ne ola
caktır? suali vâridihatır olur.
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Efendiler Hulefayı Abbasiye devrinde Bağ
dad’da ve ondan sonra Mısır’da Hilâfet Maka
mının asırlarca müddet saltanat makamiyle 
yanyana ve fakat ayrı ayrı bulunduğunu gör
dük. Bugün dahi saltanat ve hâkimiyet maka
miyle Makamı Hilâfetin yanyana bulunabilmesi 
en tabiî halattandır. Şu farkla ki: Bağdad’da 
ve Mısır’da saltanat makamında bir şahıs otu
ruyordu. Türkiye’de o makamda aslolan milletin 
kendisi oturuyor. Makamı Hilâfette dahi Bağ
dad ve Mısır’da olduğu gibi bi'kudret veya mül
teci bir şahsı âciz değil, istinatgahı Türkiye Dev
leti olan bir şahsı âli oturacaktır.

Bu suretle bir taraftan Türkiye halkı asri bir 
devleti mütemeddine halinde her gün daha rasın 
olacak, her gün daha mesut ye müreffeh olacak, 
her gün daha çok insanlığını ve benliğini anlıya
cak, eşhasın hıyaneti tehlikesine kendisini mâ
ruz bulundurmıyacak ve diğer taraftan Makamı 
Hilâfet de bütün âlemi İslâmın ruh ve vicdanının 
ve imanının noktai rabıtası, kulubu İslâmiyenin 
bâdii inşirahı olabilecek bir izzet ve ulviyette 
tecelli edecektir.

Efendiler, Türkiye Devletinin. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ve onun Hükümeti mefhumlarının

 millet ve memleketimiz için ne kadar kuv
vet ve feyiz ve halâs ve saadet vadettiğini iza
ha lüzum göremem. Üç senelik tecaribi fiiliye 
ve bunun semeratı mesudesi kâfi fikir ve ka
naat verebilir, itikadındayım. Bundan sonra 
Makamı hilâfetin dahi Türkiye Devleti için ve 
bütün âlemi Islâm için ne kadar feyzibar olaca
ğını da istikbâl bütün vuzuhiyle gösterecektir 
(inşallah, sadaları)

Türk ve Islâm Türkiye Devleti bu iki saa
detin tecelli ve tezahürüne memba ve menşe ol
makla dünyanın en bahtiyar bir Devleti olacak
tır. (İnşallah, sadaları)

Bu mâruzât ve izahatıma nihayet vermek için 
Heyeti Âliyenize şunu arz edeyim ki: Bütün 
rüfekamın mevzuubahsolan meselenin esasında ta
mamen müttehit ve müttefik olduğunu, büyük 
bir kanaati vicdaniye ve muhakemei fikriye ile 
beraber olduğunu görüyorum. Bu hal milleti
mizin cidden teşekkürünü mucip bir haldir. He
yeti Celilenizin nâmütenahi takdirat ve tebrikâ
tını istilzam eden bir hakkıdır. Deminden mu
fassal bir takrir okunmuştu, şimdi okunan bir 
iki takrir daha var. Her üçünün muhteviyatı, 
arz ettiğim gibi nıkatı esasiyede, birdir. Bi

naenaleyh yapılacak şey, bu üçünü daha sarili 
ve daha güzel bir tarzda tesbit etmek ve Heye
ti Celilenizin reyi katisine iktiran ettirerek bir 
an evvel il ân etmek ve bu sayede bütün düşman
larımızın aleyhimizde aldığı tedbirlere mâni ol
maktır. (Şiddetli, alkışlar)

REİS — Efendim, malûmuâliniz bir takrir 
var. Bir de bunun muaddeli var ve bir de yeni 
bir takrir daha geldi. Hemen hemen mealleri 
yekdiğerine mütekaribtir. Bir de usul hakkın
da vardır. Encümene bunları gönderelim. (Şer 
iyeye, şimdi sadaları)

ZIYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Elendim, 
söz söylenmeden takrirler nasıl müzakere olu
nur? (Kanunu Esasi Encümenine, sesleri ve gü
rültüler)

REİS — Efendim, oturunuz yerinize. Rica 
ederim.

ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Müsaade 
buyurunuz söz söyletmiyorsunuz. Bir kişinin söz 
almasiyle olmaz.

REİS Efendim, encümenlere ait takrir
ler var; onları okuyacağım. Onları reyi âlinize 
arz edeceğim. Müzakere edilecekse...

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Şer’iye 
Encümenini de koyun, oraya taallûku vardır

Riyaseti Celileye
Bu hususta Heyeti Celileye takdim kılınan 

takrirlerin ahkâmı Esasiyei Kanuniyemizle kabi
li telif olup olmadığı tetkik ve ahkâmını tevhi
deylemek üzere müstacelen Kanunu Esasi Encü
menine havale buyurulmasını teklif ederim.

Erzurum 
Süleyman Necati

(Muvafık sesleri)

Riyaseti Celileye
Her üç takririn Kanunu Esasi ve Şer’iye En

cümenlerine havalesini teklif eylerim.
İsparta
Tabir

Riyaseti Celileye
Heyeti Celileye takdim olunan takririn kava

nini mevcudemizle kabili telif olup olmadığını 
tetkik ve ahkâmını tevhideylemek üzere müstace
len Kanunu Esasi Encümenine havale buyurul
masını teklif ederim.

Erzurum 
Hüseyin Avni
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Riyaseti Celileye

Müzakere kâfidir. Takririn Kanunu Esasi 
Encümenine tevdiini teklif eylerim.

Kozan
Mustafa

ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Reis» Bey 
bu gayetle mühim olan mesele hakkında söz ve
rilmezse yüz kere encümene, Grupa gidip gele
cek...

REİS — Oturalım rica ederim reye koyaca
ğım; ekseriyeti tefrik imkânı yoktur. Efendim 
şu takrirlerin meali verilecek karar hakkında hep 
müttefiktir. Kararı tesbit için üç encümenden 
müteşekkil bir heyete işbu okunan takrirlerin. 
(Gürültüler) Müsaade buyurun. Efendim Kanu
nu Esasi, Adliye, Şer’iye encümenlerine gönde
rilmesi için yirmi imzalı bir takrir var. (Muva
fık, hayır sadaları)

DURAK BEY (Erzurum) — Reis Bey rica ede
rim müsaade buyurunuz, bir şey arz edeceğim. 
Mevzuubahis mesele mühim bir meseledir, bir 
encümene gideceğine üç encümene gitsin, ariz 
ve amilk tetkik edilsin, ondan sonra gelsin. 
(Muvafık sadaları) (Gürültüler)

REİS — Rica ederim söz yoktur.
DURAK BEY (Devamla) — Müsaade buyu

run efendim. Yani bir encümenin tadil etme
sinde ne faide mutasavverdir? Yirmi imzalı 
takriri okumanızı rica ederim.

Riyaseti Celileye
Rıza Nur Beyefendinin teklifinin şekli mu

addelinin, Şer’iye, Adliye, Kanunu Esasi en
cümenlerinden mürekkep Müşterek Encümen
ce tetkik olunarak badehu reye vaz'olunması
nı teklif eyleriz.

1 Teşrinisani 1338
Karahisarı Sahib Lâzistan Eskişehir

İsmail Şükrü Ziya Hurşid Halil İbrahim
Canik Yozgad Yozgad
Emin Feyyaz Âli Bahrî

Diyarbekir Karahisarı Şarki Sivas
Hamdi Vasfi Vâsıf

Sinob Biga Karahisarı Şarki
Hakkı Hami Hamid Mustafa

İstanbul Sivas Elâziz
Ahmed Şükrü Ziyaeddin Feyzi

Kângırı. Maraş Kastamonu
Tevfik Mehmed Hasib Besim

Amasya Ankara İçel
Ömer Lûtfi Mustafa Ali Sabri

Antalya Dersim Dersim
Mustafa Mustafa Diyab Ağa

Erzincan Karahisarı Sahib
Hüseyin Mehmed Şükrü

Maraş Mersin
Riişdü Salâhaddin

REİS — Efendim...
ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Bu mesele 

hakkında söz isterim. Takrirde benim de imzam 
vardır.

REİS — Rıza Nur Beyin takriri ile (Diğer 
takrirlerle birleştirilsin sadaları) Müsaade bu
yurun, söyliyeceğim.

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahib) — 
Diğer takrirleri de göndermek şartiyle.

REİS — Efendim Rıza Nur Beyefendinin 
teklifi mütekaddimi ile onun mealinde gibi 
verilen takrirler hakkında tetkik at yapmak ve 
bir karar ittihaz etmek üzere Kanunu Esası, 
Adliye, Şer’iye encümenlerine havalesini ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. (Ka
bul, ret sadaları) (Ekseriyeti azîme var sada
ları) Takrirler Şer’iye, Kanunu Esasi, Adliye 
encümenlerine havale edilmiştir. (Ekseriyet 
yoktur, tâyini esami ile reye koyunuz sesleri) 
(Gürültüler, mesele bitmiştir sadaları)

REFİK BEY (Konya) — Ekseriyet yoktur.
K IL IÇ  ALİ BEY (Gazianteb) — Tâyini esa

mi ile reye koyunuz.

REİ S — Efendim, teneffüs etmek üzere Cel
seyi tatil ediyorum.

Hatamı Celse; saat : 00,00
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Bed’i müzakerat; saat : 3,00 

REİS — Reisisani Adnan Beyefendi 

KÂTİP ; Atıf Bey (Kayseri)

REİS — Celseyi açıyorum.
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Söz iste

rim efendim.
REİS — Takrirleri havale buyurduğunuz 

her üç encümen mazbatasını tanzim etmiştir. 
Okunacaktır.

REFİK BEY (Konya) — Evvelce söz istiyen
ler vardı. Tabiî o sıra ile devam edecektir. 
(Söze lüzum yok sesleri)

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz, söz 
alan arkadaşlar vardır. Şimdi Ziya Hurşid Bey 
ile Hüseyin Avni Bey söz istediler,

YUSUF ZİYA BEY (Mersin) — Mevzuu müza
kere değişti Reis Bey.

(Mevzu değişmemiştir sesleri, gürültüler, 
mevzu başkadır sesleri.)

HACI İLYAS SİM İ EFENDİ (Muş) — Evvelce 
alman sözler başka mevzu üzerinde idi.

REİS — Efendim, hakikati hal budur. Mevzu 
değişmiştir. Mevzuun değiştiğine alâmet olmak 
üzere bendeniz Riyaset ediyorum.

REİS — Efendim, söz istiyenler isimlerini 
söylesinler.

EMİR Piş. (Sivas) — Reis Bey mazbata okun
duktan sonra söz veriniz. Mazbata bir defa 
okunsun.

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahib) — 
Reis Bey mazbata okunmazdan evvel söz isten
mez.

REİS — Rica ederim yalnız isimlerini yazı
yorum. Herkes söz istiyor, yazıyorum.

EMİR PAŞA (Sivas) — Mazbata okunduktan 
sonra söz veriniz.

REİS — Paşa isminizi de yazdım.
TEVFİK RÜŞDÜ BEY (Menteşe) Reis Bey 

evvelâ usulü müzakere için söz istedim.
REİS — Usulü müzakere yoktur. (Mazbata 

okunsun, sadaları) İşte efendim okuyacağız.

Riyaseti Celileye
Birkaç asırdır Saray ve BabIâli’nin cehalet ve 

sefaheti yüzünden Devlet azîm felâketler içinde 
müthiş bir surette çalkalandıktan sonra nihayet 
tarihe intikal etmiş bulunduğu bir anda Osmanlı 
İmparatorluğunun müessisi ve sahibi hakikisi olan 
Türk milleti Anadolu’da hem haricî düşmanları
na karşı kıyam etmiş, hem de o düşmanlarla bir
leşip millet aleyhine harekete gelmiş olan Saray 
ve Babıâli aleyhine mücahedeye atılarak Türki
ye’de Büyük Millet Meclisi ve onun Hükümeti 
ve ordularını bitteşkil haricî düşmanlar, Saray 
ve Babıâli ile fiilen ve müsellâhan ve malûm müş
külâtı şedide ve mahrumiyeti elîme içinde ci
dale girişmiş, bugünkü halâs gününe vâsıl ol
muştur.

Türk milleti Saray ve Babıâli’nin hiyanetini 
gördüğü zaman Teşkilâtı Esasiye Kanununu ıs
dar ederek onun birinci maddesiyle hâkimiyeti 
Padişahtan alıp bizzat millete ve ikinci maddesiy
le icraî ve teşriî kuvvetleri onun yedi kudretine 
vermiştir. Yedinci madde ile de harb ilânı sulh 
akdi gibi bütün hukuku hükümraniyi milletin 
nefsinde cemeylemiştir.

Binaenaleyh o zamandan beri eski Osmanlı 
İmparatorluğu tarihe intikal edip yerine yeni ve 
millî bir Türkiye Devleti, yine o zamandan beri 
padişahlık merfû olup yerine Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kaim olmuştur. Yani bugün İstanbul’
da bulunan heyet mevcudiyetini usulen himaye 
edecek hiçbir meşru ve gayriecnebi kuvvete ve 
muzahereti millîyeye malik olmayıp bir zıllızâil 
halindedir. Millet şahsi hükümranlık ve Saray 
halkı ve etrafının sefaleti esası üzerine müesses 
bir saltanat yerine asıl halk kütlesinin ve köylü
nün hukukunu himaye ve saadetini tekeffül eden 
bir halk Hükümeti idaresi tesis ve vaz'edilmiştir.

Hal böyle iken İstanbul’da düşmanlarla teşri
ki mesai etmiş olanların el’an hukuku hilâfet ve 
saltanat ve hukuku hanedandan bahseylemelerini
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germekle müstağrakı hayret bulunuyoruz. Tevfik 
Paşanın telgrafı kadar garip ve acayip ve hilafı 
mavaka’ı bir vesika tarihte nâdir görülmüştür. Bi
naenaleyh; Türkiye Büyük Millet Meclisi berveç
hi âti rnevaddı neşir ve ilâna karar vermiştir.

Mazbata

Hukuku hilâfet ve saltanat hakkında Sinob 
Mebusu Dr. Rıza Nur Bey ve rüfekasiyle Erzurum 
Mebusu Hüseyin Avni Bey ve rüfekasının ita 
eyledikleri tekâlif buna mütaallik takarür ile 
Şer’iye, Adliye ve Kanunu Esasi encümenleri
ne havale ve tevdi buyurulmuş olmakla müş
terek encümenimizin 1.X I .1338 tarihli İçti
maında mumaileyh Rıza Nur Beyin teklifinin 
istinadeylediği esbabı mucibenin tashihan ve 
Hüseyin Avni Beyin teklifinin dahi tadilen bu
na zeyl olarak iki madde halinde zeylen neşir 
ve ilân olunmak üzere Heyeti Umumiyeye arzı
na müttefikan karar verildi.

Reis Kâtip
Kırşehir Mazbata Muharriri Biga

Müfid Yunus Nâdi Hamid
Adliyeden Adliyeden

Kütahya İsparta Diyarbekir
Ragıh Tabir Haindi
Adliyeden

Karahisarı Sahiıb İçel Gelibolu
Mehmed Şükrü Ab Celâl Nuri

Konya Kayseri Burdur
Refik Sabit Veliyeddin

Karahisarı Şarki Karahisarı Sahih
Ali Süruri Mustafa Hulusi

Maraş Menteşe
Mehmed Hasib Dr. Tevfik Rüşdü

Karahisarı Sahih Denizli Ankara
İsmail Şükrü Haşan Mustafa
Ankara Erzurum Kângırı

Atıf Nusret Behçet
Canik 
Emin

MADDE 1. — Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle 
Türkiye halkı, hukuku hâkimiyet ve hükümra
nisini mümessili hakikisi olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin şahsiyeti mâneviyesinde gay
rikabili terk ve tecezzi ve ferağ olmak üzere 
temsile ve bilfiil istimale ve iradei milliyeye 
istinadetmiyen hiçbir kuvvet ve heyeti tanıma
maya karar verdiği cihetle Misakı Millî hudut

ları dâhilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinden başka şekli Hükümeti tanımaz. 
Binaenaleyh Türkiye halkı hâkimiyeti şahsiye
ye müstenidolan İstanbul'daki şekli Hükümeti 
16 Mart 1336 dan itibaren ve ebediyyen tarihe 
müntakil addeylemiştir.

MADDE 2. — Hilâfet, Hanedan Al Osman'a 
aidolup halifeliğe Türkiye Büyük Millet Mec
lisi tarafından bu Hanedanın ilmen ve ahlâkan 
ersad ve aslah olanı intihabolunur. Türkiye 
Devleti Makamı Hilâfetin istinatgahıdır.

(Muvafık, sesleri), (Reye, sesleri)

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Arkadaşlar teshil olunan nıkatı esasiye üzerin
de arkadaşların kanaatlerinin temerküz ettiğini 
görüyorum. Bâzı arkadaşlar tâyini esami ile 
reye vaz’edilmesini teklif etmişler ona muttali 
oldum. Ben zannediyorum ki, buna hacet yok
tur. Zannederim ki, memleket ve milletin istik
lâlini ebediyen mahfuz kılacak o esasatı Meclisi 
Âliniz müttefikan kabul edecektir. (Reye ses
leri)

REİS — Rica ederim efendim, gürültü etmi
yelim. Kemali sükûn ile dinliyelim.

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler 
Türkiye Milleti bundan üç sene mukaddem ak
dettiği ilk celsesiyle bu kararını vermiştir. F a
kat bizim bu kararımızı anlamak istemiyen in
sanlara. ve milletlere bir daha hitabediyoruz ve 
diyoruz ki; efendiler, Türk Milleti hukukunu 
bilfiil idare etmek için tuğyan etmiş ve karşı
sında şahsi hiçbir kudret görmüyor. Bizim ka
nunlarımızı inkâr edenler, işte o kanunlar uğ
runda milletimiz binlerce insan kurban verdi. 
Âşıkı bulunduğu hâkimiyeti milliye uğrunda üç 
sene felâketten felâkete atıldı. Nihayet saadete 
kavuştu, bizi bu saadete eriştiren kanunlar uğ
runa bundan sonra da icabederse yine aynı fe
dakârlığı ihtiyar edeceğiz. (Bravo sadaları) Biz 
koyun sürüsü değiliz. Bizi çobanların taksimatı 
gibi memleketimizi taksim ettirmeye, iradelerle 
insanları öteye beriye iradesiz sürüklemeye, bun
lara nihayet verdik. Harbi da bu dimağ yapa
cak, sulbü de bu dimağ yapacak, ipi de bu di
mağ çekecektir. (Bravo sadalan) Binaenaleyh 
yeni bir şey yapmıyoruz. Efendiler. Üç seneden 
beri yaptığınız kanunları bir daha ilân ediyoruz. 
İkinci bir şık olarak Makamı Muallâyı Hilâfet, 
o makam uğrunda tarihi açarsanız bu uğurda
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belki birkaç milyon Türk evlâdı şehidolmuştur. 
Kurban olmuştur. Onlardan hâsıl olan kan der
yasının ortasında mukaddes bir ada mahiyetin
de ancak Türk Milletinin hakkı olarak görün
mektedir. îşte biz ona Makamı Hilâfet diyoruz. 
Bu Türk Milletinin hakkı sarihidir. Ve İslâm 
alemdarı olan bizler İslâm kardeşlerimize diyo
ruz 'ki; vahdeti Islâmiyeyi etrafında, toplıyan bir 
akide vardır. Etrafında toplıyan bir kitabın 
ic a b a tın ın hâmisi olarak bu millet kendisini ta
nıyor. Mümessil olarak göstermek içiıı do 
bîr adam gösteriyor. Projektör olarak bir 
adanı gösteriyor ve ona muhterem insan diyor
lar. O ne vakit muhterem olur? Ne vakit? Heyeti 
Muhteremenizin karariyle, mümessili olan in
sanların dimağında bir melce’ bulmakla olur. 
Çünkü hak bizimdir. Biz düşmanlarımızla har
ben mücadele ettik. Şimdi kavuşmamıza engel 
olmak istiyen, öteden beri Sarayın sefahetinden 
mutena‘im olan insanlar bir türlü makam
larından ayrılmak isteniliyorlar. Efendiler 
bu Millet Meclisi artık; yüz, iki yüz, üç 
yüz zavallı sefil insanlar için bu milleti 
hiçbir kimseye hizmetçi edemez. (Bravo sesleri) 
Şahsi irade ile adam beslemeye vaktimiz yok. Hiz
met ile adam besleriz. (Bravo sesleri) İşte o 
adamlardır ki geçinmelerinden âciz, debdebe, 
darata alışkın ve nafi hiçbir hizmeti olmayıp an
cak zevklerinden ayrılamıyorlar. Onum için ne 
yapsınlar Aciz tanıdıkları Türk milletini birkaç 
asır beyhude çalıştırdılar. Bundan sonra yine 
çalıştırmak istiyorlar. Hayır efendiler. Veda bun
dan sonra bin vedâ...

MEHMET) ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) 
Ebediyen...

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Yani tes
bit edilen mevad; bendeniz de arz ediyorum, Pa
şa Hazretlerinin buyurdukları gibi, yeni bir şey 
değildir, malûmu ilâm. Bir daha beşeriyet 
duysun k;  Türk Milleti istibdat zincirini kırmış
tır, bundan sonra ebediyen hür ve hâkim yaşıyac
aktır. (Alkışlar) (Reye sadaları)

REİS - Müzakerenin kifayetine dair takrir 
vardır.

ZİYA HURŞİD B EY (Lâzistan) — Kaç kişi söz 
söyledi efendim?

REİS — Müsaade ediniz, bendeniz söyliyey
im. Efendim müzakerenin kifayetine dair iki 

takrir var. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal

dırsın. Müzakere ekseriyeti azîme ile kâfi görül
müştür.

Şimdi encümenin müttefikan kabul ettiği be
yannameyi reyi âlinize vaz’edeceğim. Lütfen rey
lerinizi izhar buyurunuz. Üç encümenin müttefi
kan ihzar ettikleri beyanname ve mevaddı kabul 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Efendim 
müttefikan kabul edilmiştir. (Şiddetli alkışlar)

ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Ben muna
lit'im. Binaenaleyh ittifakla değil, ekseriyetle ka
bul edilmiştir. (Söz yok sadaları)

REİS — Müsaade buyurur musunuz? Arka
daşlardan birisi bir münasebetle bir takrir veri
yor.

Riyaseti Celileye
İşbu beyanname ve mevaddın Meclisi Âlice 

kabulünü mütaakıp ve Mevlidi Nebeviyi tes’iden 
ittihaz olunan mukarreratı tebriken bir düa telâ
vet olunmasını ve saltanat ve Hükümeti Milliye
nin şu suretle tecellisini bir kat daha ilânen ber
rnûtad top endaht edilmesi lüzumunu teklif eyle
rim.

Yozgad
Süleyman Sırrı

(Çok muvafık sadaları)
REİS — Efendini bunda iki fıkra vardır. 

Ekranın birisi düa edilmek meselesi, diğeri
de top atılması. (Gürültüler) Rica ederim, otu
ralım. dinliydim.

İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) — Salta
natı milliyeyi tes’iden bu günün Îdi Millî ol
masını teklif ederim.

REİ S — Efendim bendeniz de teklifi reye
koyamadım. Daha düa meselesi vardır. Bu bir 
kere usulümüzdendir ki, her vakit reye vaz'ede
riz.

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİ Sİ RA
UF BEY (Sivas) —- Efendim, bu akşam Risalet
penalı Efendimizin Velâdetlerine tesadüf et
mekle âlemi İslâm müşerreftir. Aynı zamanda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ki; hakiki mille
te istinadediyor, onun da bihakkin istiklâlinin 
teyid edildiği gündür. Bu ikisi hürmetine bu me
sut geceyi tes’iden bu gece ve yarının bayram 
kabul edilmesini bendeniz de teklif ediyorum. 
( B ravo sadaları, alkışlar)

REİS — Efendim, Rauf Beyefendi bu gece 
ve yarının bayram addedilmesini teklif ediyor.
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Kabul edenler lütfen el kaldırsın. - Prensip 
itibariyle kabul edilmiştir - bittabi bunu kanun 
şeklinde de tesbit ederiz.

Şimdi düa meselesi vardır. (Müfid Efendiye 
hitaben) Buyurun düa edelim. (Müfid Efendi 
Hazretleri tarafından bir beliğ düa kıraat 
olunmuştur.)

BEİS — Vakıa yarın Vekâleti Risaletpena
hiye müsadiftir. Kanunen bayramdır. İçtima et
mek doğru değildir. Fakat zannediyorum ki 
Hükümetin müstacel maruzatı vardır. Onun 
için bendeniz yarın bayram olduğu halde içti
ma etmek lüzumunu tebliğ ediyorum. (Gürül
tüler) Belki yarın neticesi elde edilmesi lâzım-

gelen bir şey olur. Arzu buyurursanız içtimai 
öğleden evvel yapalım.

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgad) — Yarın aynı 
mesele için Muvazenei Mâliyenin içtimai lâzım
dır.

MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) — Reis 
Bey müsaade buyurunuz, öğleye kadar Muva
zenei Maliye Encümeninde çalışıyoruz.

REİS — Evet hatırladım. Maatteessüf içti
ma öğleden evvel olamıyacak. Çünkü Muvazenei 
Maliye Encümeninde birtakım işler var. Yi
ne kemafissabık öğleden sonra saat bir buçukta 
içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,40

İçtimaı âti ruznamesi

1. — Zaptı sabık hulâsası
2. — Evrakı varide
— Mekâtibi leylîye talebesinin müeccelliyet 

Vergisinden istisnasına dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyilıai kanuniye

Konya ovasının İskası hakkında Heyeti Ve
kileden mevrut lâyihai kanuniye

Sulh konferansına izam edilecek zevat hak
kında Heyeti Vekile Kiyaseti tezkeresi

— 2 Teşrinisaninin îdi Millî ittihazına dair 
Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin teklifi ka
nunisi

— 12 Bcbiyülevvel tarihinin îdi Millî ittiha
zına dair Sivas Mebusu Vâsıf Beyin teklifi ka
nunisi

Memurin Muhakemat Tetkik Encümenine 
bir âza intihabına dair takrir 

Mazbatalar
— Yüzbaşı Nuri Efendi hakkında mazbata
— Tekaüt Kanununun on üçüncü maddesi

nin tefsirine dair îstida Encümeni mazbatası
Müzakere edilecek mevad

— Heyeti Murahhasamn tahsisatı hakkmda- 
ki lâyihai kanuniye.
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