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SEKSEN BEŞİNCİ İNİKAD 

3 Teşrinievvel 1337 Perşembe 

Birinci Celse 

REİS : İkinci Reis Vekili Adnan Beyefendi 

KÂTİP : 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulasası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ İNİKAD 

29 Eylül 1337 Perşembe 

BİRİNCİ CELSE 

Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı 
riyasetlerinde bilinikat Hariciye Vekili Yusuf Kemal 
Beyefendinin İngilizlerle üsera mübadelesi mevzuunda 

verdiği izahat dinlendi ve müzakereler sonunda cel
seye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Kütahya 

Hasan Fehmi Haydar 
REİS — Zabtı sabık hülasası hakkında mütalaa 

varmı?... Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri ve Şark vi-
lâyetlerindeki ahvali inzibatiye. 

REİS — Buyurunuz Emin Bey. 
EMİN BEY (Erzincan) — Efendim celsei hafiyeyi 

biz istedik. Esbabı da; defalarla görmüş ve Umrani-
yeden, oradan geçmiş bir arkadaşınızım. Ben Koçgiri 
hadiselerini tamamen takip etmiş bir arkadaşınızım. 
Oradaki cerayanı ahvali tadat etmek için memleke
tin gerek hayatı şiyasiyesine ve gerekse orduda dahi 
heyeti umumiye zannedileceği için celsei hafiye talep 
ettik. Bundan dolayı teklif etmiştim. Çünki orada öy
le bir mezalim icra edilmiştir ki tüyleri ürpertir. Çün-
Jci efendiler memlekette yapılan bütün felâketi mezâ
lim Büyük Millet Meclisi namına yapılmıştır. Bunu 
izah etmek zannedersem hariçte sui tesir yapar. Cel
sei hafiye teklifimiz bundan tevellüt etmiştir. Haricin 
bilmesi lâzım gelmez. Hariç bilse de ecnebi devletle
rinin bilmesi lâzım gelmez. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Büyük Mil
let Meclisi kendisini tenzih için çalışmalı. Bu gibi mü
him mesaili saklamağa lüzum görmüyorum. Bütün 
Dünya bilmelidir ki biz, memleketimize sahibiz. Yok
sa bizim seyyiatimiz kaydolur. Bir iki seneden beri 
bu mezalim samimi gayret ve faaliyetlerimizi sıfıra 
indirmiştir. Bilelim ki, verdiğimiz salâhiyeti sui isti
mal edenler vardır. Böyle mezalim kalmamalı, her-

şey bilinmelidir. (Gürültüler) Aleni olmasına tarafta
rım. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaşlar, ben
den evvel söyleyen iki arkadaşımızın fikrine esas iti
bariyle taraftarım. Celsenin aleni olması katiyyen caiz 
değildir. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz sözümü 
kesmeyiniz. Vatanın her tarafından tercüman edecek 
bir tarzda kabul ediyorsak bunun aleni olması katiyen 
caiz değildir. Hafi celsede münakaşatamızı yapalım. 
Sonra, aleni celsede bunlar müzakere olunamaz. Meı 
selenin ehemmiyetiyle beraber nezaketi de vardır. 
Ehemmiyetine nezaketini ilâve edersek aleni veya ha
fi yapalım. Birini tercih ederek evvelâ hafi celse ya
parız, bilâhere de aleni. 

FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Evvelâ esası tes
ti'Jt için hafi celsede müzakere edelîim. Sonra aleni 
celsede söylenecek sözleri söyleriz. Mesele çok nazik
tir. M'oseTendn ehemmiyetiyle beraber nezaketi de var
dır. îstanbtd'ida müfsitiere sermaye vermiş oluruz. 
Ne bir celsei hafiyenin suıduruna ve ne de bir celsei 
aîeniyeden tevellüt edecek endişenin zuhura, gelece
ğine şüphem yoktur. Bertdeniiz kaltiyen cellsei aüeriiye 
taraftan değdim. Böyle buhranlı ziamanda olmaz. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, Heye
ti Celitenizin intihap ettiği encümenlerin karan oku-
Tiacaik olursa bsnd'enüz ne bir celsi hafiyeniin ve ne de 

— 248 — 



İ : 85 3 . 10 . 1337 C : 1 

bir ceM afen'iyenin lüzumu olmadığına kaiEtm. Bu af 
nazarı dikkate alınmakla beraber hadisatı anlamak 
ve hakikaten bu gibi had'isatın zuhura geleceğine kani 
değilim. Çünik'i arkadaşlarım takririnde orada mev
kuf olanların affı, encümeni âliriizlin de kararı affı 
nazarı dikkate almakla beraber, buna sebebiyet ve
renlerin de mahallerinde tahkikat yapılarak ona göre 
tayini muamele için bir heyetin ve hakikaten bu 
gibi hadisatın tekerrür etmemesi için lâzım gelen te-
dabiri ittihaz atmek ve bu hadisenin bazı çirkin ak
samı varsa mahallinde tahkikat icra ederek tahkika
tın neticesini Meclisi Âlinize gelecek evrak üzerline 
arzötm'elk üzere bir heyeti tahkiki yenlin izamına ka
rar vermiş. Bunun için celseü aleriiyede, bendeniz zan
netmem ki, orada filân memur böyle yapmıştır den-
rnliıyecek. Çünlki bu encümen heyetli tahkiki yenin ma
hallinde icra edeceği taihkikat üzerime olacaktır. Fail
ler tesbit edildikten sonra, hakikaten falilller bunlar
dır denir. Bunlar mestur kalamaz. Şimdi söylenecek 
sözler, yani âmiller hakkında söz söylemek doğru 
olmıyacailc. Bazı eşhas zikredilecek, bundan masum 
olanlar anlaşılacak. Heyeti tahkikiye nasıl olmalı ve 
ikim gönderilmelidir? Bunlar gizli kalacak. Bugün için 
mesuliyeti üzerine alacak ve halk nazarında lekedar 
olacak bir mahal lâzımdır. Bendenizin kanaatim böy
ledir ve Heyeti Celileniz de, zannediyorum, bu" mer
kezde kanaat perverde ediyorlar. Bendeniz hafi ol
masına bir lüzum görmüyorum. (Gürültüler) Müsaade 
edinliz efendim. Elbette Meclisin nazarına gelecektir. 
Heyet ne suretle gönderilecek: ve kim gidecektir? Bu
na dair bahse lüzum yoktur. Hafi olmasına lüzum 
görmiüıyorum. Çünki eşhastan bafosetmiyeceğiz. He
yeti ıtahk'ikiye göndermek lâzım mıdır, değil midir? 
Den bu ka'naaltteyim. Vaika vardır. İka edenler vardır. 
Bizce meçhuldür. Fenalık olmuştur. (Falkat esaslı tes-
biltier yapılmadan) (1) eşhas zikretmeğe lüzum yok
tur. Bendenizliın içtihadım böyledir. O hareket ancak 
bir heyetin yapacağı tahkikatla anlaşılacaktır. Biz 
multlaika bir şey mevzu bahsedecek değiliz. Amma ar
kadaşlarımızdan bir kaç kişinin bunu bilmesi onları 
itfiiham içiîn kâfi değildir. Ancalk oraya güdecek he
yetli taihk'i'kiyeriin icra edeceği tahkikat neticesiyledir 
(ki \o vakiit hakikat meydana çıkar. Çünki burada ne 
k'aldar celsdi hafiye yapılmış ise hepsi atılmıştır. Hiç 
birisi toplanmamış ve hiç bir kayda geçmemiştir. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Efen
dim, bizim celsei hafiyerrüzliln tarihe karışacağından 
emin değilim. Bütün âleme ilân etmlidir ki, biz sizin
le alâkadarız. Memurları da duymalı, herkes Ue duy
malıdır. Celsei hafiye bir memlekette ecnebiye karşı 

•siyasette yapılır. Memleketİimizde yapılan mezalimi 
âleme karşı ilân etmeliyiz. Herkes duymak İmzalı 
bir talkririmliz vardır. Bugün vereceğiz. Mesele gayet 
mühimdir. Bütün dünya görmelidir. Herkes duyma
lıdır. ÇünÜdi efendiler, memlekette yapılan bütün fe
lâket, bütün mezalim, bütün seyytiatt (bunların miltet-
ten saklanmasından doğmaktadır.) (2) Bir çok me
seleler vardır. Mesele gayet mühimidir. Biz celsei afe-
niyade yapmak istiyoruz. (Alkışlar) 

VEHBÎ BEY (Karası) — Eğer düşmanı izmir' 
den denize dökmüş olsaydık bütün mesaili burada, 
kenidi aramızda bütün dertteritmizi dökebMrdifc. Fa
kat maalesef henüz düşman daha dünkü girdiği yer
lerden bugün çıkmamıştır. Onun için sizin derdinizle 
ben de müşterekim. Anlkaraidan sonra ikinci şehirdir. 
Benim memleketlim çiğnenmektedir. Soranım ki, me
selâ mevzuu bahis edildiği vakiit filân kumandan böy
le, falan kumandan şöyle yaptı diye bizi temin et
seydi, bendeniz taraftar ' olurdum. Fakat bir fayda 
temin etmedikten başka mazarrat ta tevHit edecektir, 
Bugün 'bunların müzakeresi bir faidei katiye temin 
etseydi müzakere ve münakaşa ederdik. Bendemiz (ka
tiyen celsei aleniye 'taraftarı değilim. Böyle buhranlı 
zamanda olmaz, mazarrat tevlit edecektir. Onun ftçia 
bunu kemali serbestli ile dertlerimizi acı acı dökece
ğiz. Lâzım galen noktalarını celsei aleniyed'e müzake
re ihtimali olmadığından bahsedildi. Herhalde celsei 
hafiyede müzakeresi lâzımdır. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Celsei ha
fiyede müzakere edildiği takdirde mesuliyetin olma
dığı ihtimalinden bahsetti. Kendi mefkuresini, kemdi 
içtihadını idarî ve inzibati bir surette heyeti tahkikiye 
izamı taraftarları vardır. Bunların her birinin kendi
ne göre esbabı mucibesli olacak. Mütalaalar serdedi-
lecek. Bu sebeble dahilde ademi hoşnudu veyahut iki 
unsur arasında bulunan sui tefehhüm halİedifebLIlir. 
Bunu celsei atliyede müzakere edebiliriz. Hakİkalfcen 
mesul edilmesi lâzım gelen kumandanlar varsa Bü
yük Millet MecM amelî bir surette göstermeldir. 
Büyük M'iflkıt Meclisinin tezahüratı asâ mıesuilîeri kor
kutmaz. Doğrudan doğruya mesul etmemek içtin hiç 
bir sebep yoktur. Muhalifi kamun harekette bulunan 
kimseleri Meclis mesul edebilir. Millete karşı amel bir 
surette, cereyan halinde müzakere etmektense kema
li sabrü sükûn ile celsei hafiyede müzakere ederek 
kiismien malûm alanları Meclisli Alinizle mesul eder
siniz ve Büyük Millet MecM namına gösterirsiniz* 

(/, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımaan ek
lendi.) M. Ünver 
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Herkes inanır. Oefcei alentiyede müzakere edildiği tak-
düide Büyük Milat Meclisi mesuliyeti üstünden at
ması, ancak mesulleri tecziye ölür. Binaenaleyh celsei 
hafiye ve aten'iyede halk içtin bir fark bulmuyorum. 
Ahaliye iıCminanibahş olacak hal budur. Celsei bafli-
yexle müzakere edilir. Fauller ve mesuilljer tetkik edi
lir, tayin edilir, ne olması lâzımı ise amelî olarak ya-
pihr. Herhalde celsei hafiyede müzakeresini menafii 
utanmüıye namına muvafık buiuyorunı. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Efendim zaman pek 
çok uzadı. Pek çok arkadaşların haleti rubJiyesi bu
nu hafi yapmaktur. Yalnız mesele, iyiden iyiye tet-
k!M icabeMreoek şekildedir. Dikkat buyurulürsa ha
fi m'd, aflkanii mii diye müzakeresi ıbile bir çok kıylü 
kallere sebep oluyor. Bu meseleyi iyice tetkik etme
dim. Ancak dineîedim. Meseleyi iyi bilmiyorum. Fa
kat 'Eimiiö Bey bir çok fecayi vardır dedi. Efendlim 
müzakere edeceğimiz mesele memleketin bir tarafm-
dla vukua gelen şeyi Hükümetten isfezah gjiM bir 
mesele olsaydı, 'bu da asayişe taalluk eden bür aüle 
derifeşınesj gibi... 

Eldeki mesele üç encümenden çıkmış, bir kaç mad
deyi muhtevi oton bir mazbata üzerinedir. Bu mü-
.zakereyî yapacağımız esnada şöyle demek ihtimali 
vardır, böyle demek ihtimali varmış. Kalbini bilirim 
ki ontor da memleketin asayişini iihlâl etmek istemi
yor. Asayişji ihlâl taraftan değildir. Bilâkis muhafa
za taraftarıdır. Hükümet bizden istiyor mu ki celse 
harfli ofeun, aierü Olsum? Binaenaleyh bunu aileni ola
rak müzakere etmeli. Gerideki hemşehrilerimiz bil
me! M bir fenalığı Meclis kabul etmfiyor. Doğrudan 
doğruya 'adamlar göndermelidir. Aleni müzakeresin»! 
isterim. 

REFET PAŞA (Dabljye Vekil) (İzmir) — Ar-
kiadaşjlar, mevzuu balhis olan mesele, dört ay evvel 
imli, beş ay evvel mü, bilemiyorum altı ay evvel mü 
haiyli zaman evvel vaki olmuş bir şeydir. O zaman 
ben DaibJiliye Vekili değildim. Fakat Vekâletin ehem
miyetimi bilen her vekil kendisinden evvel geçen vu
kuattın hesaibımı alır. Meclisi Âiniizin karşısına öyle 
çılkar. Binaenaleyh huzurunuzda cevap vermek bir 
namus mesetesfîdir. Hiç bir şeyin kapalı kalmasını is
lemem, açık söytenımesidi isterim. (Bravo sadalan) 
Bu meselenlin betti düşündürdüğü bu vakının be-
riim zamaımmida olmamasıdır. Üzerimde maddi bir 
mıesulyet bulünmamıasııaa rağmen, belki huzuru Mec-
İste benli itham korkusu düşündürüyor. Huzurunuz
da benden evvelki demirlerin mesuliyeti benim üzeriım-
dedir. Üç encümen içtima etmiştir. Müdafaa! M İ -

ye, Adliye, Dahiliye. Bu encümenlerin heyeti mec
muası, hemen hemen ve ayrıca hazır (bulunan Mec
lisi ÂÜnüzlkı beşte birimi teşkil ediyor. Hiç bir şey 
gizli kaiimatmaılı. Hak ve adalet ihmal edilmez. Kanun 
bir gün hepimizin yakasından yapışacaktır. Yalnız 
bir şey istirham edeceğim. Hükümet saf atiyle veya
hut Dahffiye Vekili sıfatiyle olan biten her fenalığı 
ben kalbul ediyorum ve bu fenalıkların karşısında ben 
vanım. Bu fenalıkların karşısında muhatap olarak 
ben varum. En büyük davacı benlim ve fenalıklara 
sebep olan mücrimlerin ceza görmesi iiÇin en büyük 
davacı benlim. Tekimiil fenalıkları tasdik ederim. Ar
tık ortada bir şey var mıdır? Ve 'bunlarla beraiber en 
büyük taraftar benim. Bilmiiyorum münakaşa edile
cek bir şey var mıdır? Ortada hükümet yoktur. Kuv
vet sizde, sıfatı icraiye ve 'teşriiye sizdedir. Ben'im ka
dar siz de mesulsünüz. Binaenaleyh ben nasıl ki ha
zır olmadığım halde mesul isem, bu mesuliyet aynen 
süzün için de vardır. Binaenaleyh ben bu liş için ne 
kadar müddei isem, siz de o kadar müddeisâniiz. O 
halde hep birden iitiraf edelim. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Biz ka
bul ermüyoRiz. Mesuliyet Heyeti Vekile ve başta bu
lunanlara taiMr. (Gürültüler) 

REFET PAŞA (Devamla) — Ortada fenalık ve 
kabahat yoktur, diyen yoktur. Bir tetkik heyeti gön
dermelidir. Bu tahkik heyeti orada mücrimlerin fe
nalarını ayırmalıdır ve bunların yakasına adalet pen
çesini yapıştırmalı diyoruz. Encümeniniz bunu ka
bul etmiştir ve buraya sevketmiştir. Bunun yalnız tar
zı sevkı ̂  vesaiiresi münakaşa edileml'idir. Arzettiiğim 
gilbi bu fenalîk'Jlar ferden ferde; yegân yegân filân 
yerde fenaMc yapılmıştır diye söylemek istiyorsak 
onları söylüyorum. Saklı bir şey kalmasını istemem. 
Gerek encümende ve gerek biraz evvel burada arz-
etımliştim. Hatta bu hususatı encümende bilenler var
dır. Ben tekrar tekrar rica ettüm. Unmuîmuş bir şey 
varsa söylensin. Burada yegân yegân tekrar etmek
ten zannetmem amelî bir fa'ide temün edilsin. Olabi
lir, herhangi bir mücrim unutulur. Bir heyeti taliki-' 
kiye ğidilecekttir. Bu heyeti tahk'ikÜye bilhassa Mec
listen güdecek. Onlar gitsin, mücrimleri görsün, onu 
da münakaşa ederiz. 

EMİN BEY (Erzincan) — Bunlar dnhütapla mı 
gidecek? Şiirndi usulü müzakere hakkında söylüyo
ruz. Eğer bunları birer birer söylemek icap ediyorsa 
o zamıan tercih ederim ki meselenin celseâ hafiyede 
'izahı lâzımdır. Çünki bu gibilerden bu tarzı muame
leden istifade edenler vardır. Bunları eline alan in-
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sanlar, partrıaiklkrınıa dolayan, kendi din kardeşlerine \ 
bumı yabanlar mrMyanlara noter yapmaz, dliıyecek- » 
leıkür. Kendi elimizle bıçağmıiizı düşmanlara vermi-
yelim. Kimli Mıaım edeceğiz? Zaten onlar o kadar fe
nadırlar ki oniîar bu çamurdan vaz geçmezler. Eğer 
söyflüiyeaek üsek o halde kendimizi feda edelim. Eğer 
yanayı gördük, anlıyorsak, tedavisiınJi arıyorsak onu ! 
aileni yapalım. Onun müzakeresine geçecek isek ya- 1 
ranın tedavisine bakalıım, Onun halinii istiyelim. 

OSMAN FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Yaranın 
tedavisi ise o halde beri kabul ediyorum. Orada fe
nalık vardır, isyan vardır, ondan sonra idaresizlik 
fenalığı vardır. Bunların hepsi fenadır. Hem idare
sizlik, hem tarzı teskinde fenalık. Bunlar hakkında 
yapılacak şeyleri görüşelim. Eğer ameli bir faid'e te
min ederse kirli çaraaştırları hafi olarak görelim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum; — Bu zulüm 
her tarafta işitilmıiştlir. Avrupa da 'işitmÜş, bütün sa
fahatıma vakıftır. Bütün kudretimizi göstermek üzere 
allenli yapalım. Meclis vardır. Bir adam vazifeslini 
suüsiti'mal etmÜş, cezasını görsün. Salâhiyetle tecziye J 
etmiş, mesul ölmüş. Burada bir millet olduğunu gös- ! 
derelini. Burada diktatörlük yoktur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaşlar, 
memleketi kurtarmaktan bahsedelim. Evvelâ memle
keti kurtaracağız. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Mem
leket adalede kurtulur. 

R'BFET PAŞA (Dahiliye V.) (İzmir) — Hakika
ten zahmet çeken, inl'iyenfer varsa imdadına yetişe
lim. Bir an evvel onların yardımına müracaat ede-

* lim. 
Müsaade buyurun, evvelâ Hüseyin Avni Beyin 

sualine cevap vereceğim. Hüseyin Avni Beyün söyle-
dJkteri doğrudur. Avrupa ihüimıalk'i çoğunu biliyor. 
Fakat bir müütöhim bile itiham sandalyasına .göldfiği 
zaman itiiraf etmesini bekler. Bu itirafı yapalım. Bu
nun ameli ne faMesi olacaktır? Bu bizim için ameli ne 
fialikfe tanün eder? Yapacağı sui tesir karşısında bir 
ilâç ıruıdıır? Ne için Kirli çamaşırları ortaya atalım? 
Ondan sonra diyelim kü, efendiler bunlar mücrimdir. 
Bumu rriilet vie bütün millet bilmek istiyor. Mutta! 
oiliduğu blir oürmfü Hükümet nasıl saklıyor? Meclistin 
sualiyite buraya gelen hükümet nas«l yaşar? Salâhliıye-
tüınftz dahilinde değil mi idi? Memleket elinizde, rica 
öderim. Memleket üç beş adamın elinde taksıim edil-
müşttlir̂  

REİS — Eğer mezalim ve fecayİ tekrar edifocek-
ıste Hükümet nıokıtaii nazarından hafi olması doğrudur. I 
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(Çoik doğru saidalan) (Reye sadaları) Yaferz mazba
ta münderecaıtı müzakere edülecekse aleni ofenasmda 
beüs yoktur diyorlar. 

REFET PAŞA (Devamla) — YanS söylemek is-
todiğÜm şeyler budur. Vekayi söylenecek ise -hafi ol
ması Hükümet nıokıtai nazarından da doğrudur. Doğ
rudan doğruya encümen mazbataları münakaşa edile
cekse aleni otsun. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Usulü müzakerenin kâfi olduğuma dair 
Abdülllgafur Efendinin bir takriri vardır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim, söz söyliyen arkadaşlar tarafundan mühim hür 
şey mevzuu bahis öldü. Celsenin hafi veya aleni ol
ması için mevzuu müzakere tayin edilmelidir. Mev
zuu müzakere encümenlerden çıkan mazbatanın ter
vici meselesi mlidir? Yoksa her safahat mevzuu 'bahis 
edilecek midir? Görüyorum ki mazbataların tervici 
için h'ersey söylenecektür. Bu böyle olunca herkes 
şahsından, ailesinden ziyade memleketin siyaseti adli
yesini düşünmesidir. Herhalde hafi olması lâzımdır. 
İçimizde dost sıfatiyle misafir bazı şeyler işMyorum. 

REİS — Takriri reyinize koyuyorum. Celsed hafi-
yayi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Gelseİ hafiye 
kabul edildi. 

Arzu ederseniz mazbataları okutalım. (Okunsun 
SEidaFarı) 

(Adliye, Dahiliye ve Müdafaa/i Milliye encümen
leri mazbataları okundu) 

(Erzincan Mebusu Fevzi Efendi ve rüfekasının 
takriri okundu) 

REİS — Usul, lâyihayı teklif, edenin söz söyle
mesidir. Buyurunuz Feyzi Efendi. 

FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Efendim, mesele-
niin esasait ve safahatına tamamen kesbi ıttıla içün ba
zı maruzatta bulünmalklığıma müsaade buyurur mu
sunuz? 

Efendim, evvel'baharda memuren devrei irftihabi-
yeme muvassıalaltımda Koçgırı, Ümraniye hadüsei me-
şumesinin Erzincan ve havalisine değSn tevessü ey
lediğini görüp hükümeti mahalliye ile bilştirak bu 
ateşli fitne ve fesadın itfası için bazı sailâhkârane ve
saite tevessül olundu. Hükümeti mahalliye ve mevki 
kumandanlıklarının arzu ve müsaadeleriyle miinelka-
dim tanıştığını Derslim lagavatımdan hazalarına tazmi
nat gönderdik. Bu ateşli fitne vü fesadın elbirliğiyle 
refi ve iki karındaş arasından bu suli tefehhümatın 
izalesi için Erzincan^. civar münasip (bir mahaüe gel-
meîerinii tekilif ettim. Onlar da kaibul ederek geldiler 
ii'dü. Umrariisye'nlin meniaaıtı meVkîiıyesi Dersiım'e nlisbe-
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ten. ehemrniiyeitBliizd<ir. Falkıalt kavmiyet ve asaiMıyöt üi-
'baaiiyle aralarında faırik ydlotur. Bu itülbada birhıiıilıe-
rine şidıdatle metıbuıfituıilar. Bundan doSaiyı yefcdiğeri-
ıniin tesüniyte ımüteesslir odunlar. tşlte Ümraniye Vlen Der
sim dahi müteesıslir olmuştur. Ummadi'yie'de es!bap ve 
avamil pek çdk'tur. Falkalt maksadı siyasî ofaadığı ta
hakkuk efanfiışıtiir. BiriımcM Alişo gi'bi bir iikii maifsfiidliln. 
tellkıinatı esıertidütr. Ikümcisli, memurini ıöüMyenliın ida
resizliği, hususiiyllie mücrtiımü'n h&klkındaM iffaîtikârame 
muameleleri halk üzerinde müMitatiin igfafoıtımı müfâs-
•sir 'bir halle ıgeltünmişıti. 

Üçüncüsü, ailevi küntilleııiin eflmtenlier g&ibü tehcir 
lediliecelklerti halklki'rtdla, yine müfsMer tarafımdan, or
taya aJtılan 'işaait bu meselendo afevlenmeıslinli inıtaaet-
ımiişîür. 

Dördüncüsü; ifrıaıtperverane, arzeütliğiim, muame
lât ki MeciliM Âflinüzie söylenmiesliınii tervüc edemiyo-
rum. Bu mu'atmdlâıt Cengizlerde, Ermenlilerde, Yu-
nan'iflerde olmuş «di. Altlanma binmişler, şilâhlannı al-
mışlar. 

HASAN HAYRÎ BEY (Dersim) — Paşa Hazret
lerinin beyanatları sırasında kürtlerin efkârı ne ola
bilir?. Zannedersem kürtlerin ahvali meçhul gibi gö
rünüyor ve kürtler de bütün fikirlerini beyan etmiş
tir. Telgraflara makamlara bildirilmiş, kürtler de fi
kirlerini bildirmişlerdir, Ihtimalki buna karşı ademi 
itimad veyahut başka bir şey hatıra geliyorsa kürt
lerin ahvali ruhiyelerini Meclisi âlinize arz etmek is
terim. En ziyade meçhul olan Dersim aksamıdır. Aca
ba ne fikir taşıyabilirler, herkes bir fikir edinebilsin. 
Bunu da Paşa Hazretlerinin-bu kürtlerle temas eden 
bir cevap zaten cevaptan müstağnidir. Paşa Hazret
lerinin sualleri, çünkü tedip etmek için kürtlerin ma
zisinden bahsetmek istiyorum. Efendim, şimdi evve
lâ meçhul kalan Dersim kürtleri, bunların ahvalleri 
nedir, nasıl yaşamışlardır?. Şimdiye kadar Hükümetle 
derecei irtibattan ne yoldadır? Bunları tayin etmek, 
bunların adam akıllı ahvali ruhiyelerine ve kendi ha
yatlarına vakıf olmak lâzımdır. Hulefayı Raşidin 
Ömer Hazretlerinin zamanı hilâfetlerinde, mahdumu 
mükerremlerini vali göndermişlerdi. O Muhammet 
Hanefi Hazretleri vali iken, Hazreti Alinin şahadeti 
ve müteakiben kerbelâ fecayii meydana geldiler. Son
ra kerbelâ vakası Emevilerin... bunun ahf adları yine 
Harzım eyaletine iltica etiler. Bugünkü günde Türk, 
aslan ve neslen Türk olarak orada yaşadılar. Onlar 
orada iken başlı basma bir Hükümet teşkil edeme
diler. Bir cemiyet tesis ettiler ve bu ruhanî cemiyetleri 
de devam etti. Nitekim bu Muhammed Hanefi evlâd-

larımn ruhan cemiyetinin semeresidir ki Eba Müslimi 
Horesaniyi çıkardı, Emevileri devirdi ~ve Abbasileri 
yerine ikame etti. Sonra Abbasiler efendim, Makami 
Hilâfete geçtikleri gibi Cafer Sadıkk'a ilk defa Hi
lâfet teklif edildi. Cafer Sadık da, akaidi islâmiyeye 
arız olan ihtilâflarla uğraşacağı için Makamı Hilâfeti 
Abdullah'a terketti. Bu şartlar zannedersem belki man
zum âliniz olmuştur. İmamı Hasan Muaviyeye terket-
tiği zaman hilâfette birtakım şerait teklif etti. Bunu 
şehlerden bir iki şeyhe, aynı zamanda Caferi Sa-
dık'â teklif etti ve Hilâfet te bunu kabul etti. Hilâ
fetin kabulünden sonra Hilâfetle aralarında zıddiyet 
çıkmasın diye emvali beytül mali müslimin imametin 
kontrolü altına verildi. İmametin kontrolüne verildi
ği için beytülmale el uzatamıyorlardı ve bu emvale 
el uzatmamak meselesinden dolayı saltanatı icra ede-
miyorlardı ve imameti kendilerine bir zül addettiler.; 
Tahmin edildiği gibi bunlar beyninde tezad başladı, 
Mansur zamanında nifak başladı. Derken yine dağıldı, 
tefrikai islâmiyet oldu. Sonra efendim Abbasilerin ta
kibatına duçar oldular, yine Harzeme iltica ettiler, 
Harzemiler arasında kaldılar. Şeyh Ahmet isminde bir 
zat Horasan'da icrayı Hükümet etmiş ve gaip ol
muştu. Şeyh Ahmed emanetleri terketti ve kendisi, 
ortadan gaip oldu. Ehli beyt yeniden tmamı ehli beyt 
evladlarına geçti. Sonra efendim. Harzem beyleriyle 
bunlar bu yolda icrayı mevcudiyet ederken Selçuki-
ler Tavaifi müluk içerisine girmeye başladı Selçuki-
lerden Alâeddin bunlara yer verdi, sonra efendim, Ab
basiler zamanında Harzem ve Cengiz bir.;, kesildi. 
Huruç etti. İlk efendim, bunun darbesine Harzemler 
tesadüf etti. Başında bulunan Celâleddini Harzemi, 
Paşa Hazretlerinin emrettikleri gibi, beş altr sene_ 
harbi sağire devam, bilâkis ve son muharebesini Er-
zincanın Ceyha boğazından hücum etti, Harzemleri 
mahvettiler. Baki kalan ordusu. bütün ailesiyle be
raber Dersim dağlarına kaçtılar. Bugünkü günde Der-

' sim dağlarında yaşıyorlar. Celâleddini Harzeminin me
zarı ordadır. 

Sonra Dersimde bir kısım da arap var, bu arap 
kısmı da Şeyh Ahmedin ahfadındandır. İşte bugün- -
kü günde Haydarî tabir ediyorlarki; Haydar Şeyh 
Ahmet Hazretlerinin oğludur. Bunun da Hacı Bek- . 
taş Veli Hazretlerinin bu Selçukilerden Celâleddini 
Selçuki hemşeresi sultanının merkadı şerifi de bura-
dalardır, zannedersem. İkinci Şeyh Ahmede tuttu ken
di hemşiresini nikâh etti, kendisine damad etti. Ken
disine bu Anadolu dahilinde yerler verdiler, bunlar 
kaldılar, ta Salâtini Osmaniyeden Sultan Bayızıd za
manına kadar. Sultan Bayızıd veli zamanında sünni 
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ve şii tefrikası tahaddüs etti Sultan Bayazıd Velinin 
oğlu Sultan Ahmed... hareket etti. Bu aile ... tuttu, tek-
rimen Malatya Sancağı dahilinde Şeyh Hasan namiyle 
tevsim edilen, o sıra kendi reisleri Hasan bulunuyordu, 
ki Alâiddin Sultanın hemşirezadesi idi, orada ikamet 
ettiler. Yavuz Sultan Selim zamanında Çaldıran mu
harebesi dolayısiyle orduyu hümayun hareket ettiği 
zaman ne kadar Alevi varsa kesdi, asdı, kırdı, bil
mem ne yaptı. Dersim dağlarına iltica ettiler. Esasen 
kendileriyle Harzemiler arasında öteden beri muave
nette bulunarak bunların tarafdarı bir kitle halinde it
tihat ettiler. İltihak ettikleri Harzemiler de başladılar, 
çünkü Harzemiler asla bunları kendilerinden yukarı 
biliyorlardı. Her ikisinde Harzemiler tuttu, bunların 
kumandası altına geçti. Türkler maaliftihar kürtüğü 
kabul ettiler. Bugün sorsan Dersimlilere; doğrudan 
doğruya kürdoğlu kürdüm der. 

Sonra efendim, bu hal, tam o dağları geçtikten 
itibaren Dersimden katiyen bir kimse harice çıkmadı. 
îşte bu suretle Dersim dağlarının içerisinde mahsur 
kaldılar. O zamandan ta Sultan Mecid zamanına ka
dar mahsur kaldılar. Katiyen hariçle temasları yoktu. 
Zira vuruyordu ve bir kasabaya çıkamıyordu. Sırf ah
kâmı diniyeleri bir akvalden ibaret kaldı. Yalnız bun
ların bazı sahih olan akvallerini alevilik namı altında 
tadilâta uğratılmıştır. Sonra bu halde iken maatteessüf 
bazı camii şeriflerde öteden beri bakarsın vatanım hak-
kiyle takdir etmeyen efendilerden bazıları kızılbaş-
tır, şiidir. Sonra efendim, bunlar bu halde iken mah
sur oldukları zamanda kendilerine bir idare aramak 
için başladılar para ile ağnamı mübadele etmeye. 
Zaten kendilerinin idareleri sırf koyun, keçiden iba
ret idi. Hariç-ile mübadeleye, cüz'i, cüz'i mübadeleye 
başladılar. Vay siz kurtsunuz diyerek, ellerinde zaten 
medarı maişeti bir koyun idi, onları da ellerinden 
aldılar. Derken Dersimde eşkiyalık asıl bu yüzden ile
ri gelmiştir, eşkiyalık, ve bu yüzden bir çok zulme uğ
radı, bununla beraber islâmiyetten ayrılmamıştır ve 
ayrılmak taraftan da değildir. Zira Dersim bu hakika
ti isterseniz... bazı mevaddı kanuniye teklif ettim. Ba
zı arkadaşlar dediler ki senelerden beri Hükümetimiz 
Dersime nüfuz etmiş mi, etmemiş mi?. Zaten müstakil
dirler. Bir kerre bunlar istiklâllerini istemiyorlar, ancak 
Hükümete dehalet ve adalet bekliyorlar. 

Sonra görüyorsunuz, Fransız ve ingilizler birta
kım tezvirler yapıyorlar. Kürdistana bir şekil ver
melidir, böyle olmalıdır diyorlar. Bunlar sırf Kürdleri 
Türklerden ayırmak, ikisini de boğmaktır. Başka bir 
fikir değildir. Bugün Kürt Türkten ayrılsa pek fena 
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olur. Bilmiyorum Beyefendi başka kürtleri bilmem, 
fakat Dersimin vaziyeti böyledir. 

RESUL BEY (Bitlis) — O fikre kapılanlar İngi
liz parasına kapılanlardır. (Alkışlar) 

HASAN HAYRÎ BEY (Devamla) — Arzetmek 
istiyorumki bu, yakın zamanlarda oldu. Üç yüz otuz 
bir senesi nihayetlerinde Erzurum sukut ettiği zaman 
bir iki kazayı bastılar. Sonra Vehip Paşayı cepheden 
istediler, Dersim mevki kumandanı olarak gönderdi
ler. Ne ise gittik, kendi milletimizden, ağalarımızdan 
istirham ettik. Sancak muhasarasını kaldırdık. Öteki
lerini de urduk, sükûnet peyda oldu. Sonra rumlar 
geldiler, bilâhare Erzincan'ı istilâ etti. Erzincan'ı isti
lâ ettikten sonra Erzincan'a propagandaya, ermeniler 
vastıasiyle Dersim'i muhasaraya başladılar. Aynı za
manda baktım bir gün bir kâğıt geliyor. Bir kurt va-
sıtasiyle geldi. Oğlan bunu kim sana verdi? Bilmem 
kâğıt kimden ... Nikolanın, baş tercümanı Çerkez Ha
san, bendeniz orada mevki kumandanı bulunuyordum. 
Dersim'de öteden beri gerek Hükümete karşı, gerek 
ahaliye karşı vukua gelen ... Dersimliler benim ve aile
min kumandası altında içtima ettiler. Meselâ ailemiz
de bir amcam var, yüz yaşında, nafizi kelâm. O imiş 
ve bunun yeğeni bulunmaklığım hasebiyle ... böyle 
muktedir imişim, kendisine anlatmışlar. O da bana 
o yolda kâğıt yazıyor ki, Dersim efkârı umumiyesini 
bize çevirdiğiniz vakitte istediğiniz kadar mükâfatı 
nakdiye var. Kral namına, Çar namına veyahut teş
kil olunacak prensliğe namzedliği kabul etmek tekli
fi. Bir kerre Dersim'in efkârı umumiyesini zaten bir 
daha Rus lehine çevirmeye hacet yoktu. Ancak Der
sim'in bu gibi hallerin önünü almak için o efkârı 
Rus aleyhine çevirdiler. Çünkü sui idare Dersim'i 
Rusya'ya meylettirmişti. Ruslar bunu sırf benim şah
sımın bulunmasını mani addediyor. Bana tutuyor mil
yonlarca lira teklif ediyor ve tabiî bunu bir kaç ağa 
nezdinde okudum. Biz bu parayı kabul edemeyiz de
dim. tslâmiyeti de bu yüzden mahveder alçaklar. Be
nim bu ağalara bütün sırrımı ifşa ettiğim cihetle bü
tün Dersim rüesası bugünkü günde beni Mebus in
tihap ettiler. Beni bütün rüesa kendi kuvvetleriyle 
beni Mebus çıkardılar. Çünkü vicdanımı sui istimal 
etmediğimden dolayı ancak bendeniz Meclisi Âlinize 
Dersim namına bir teklifte bulunsam ve hini hacette 
maruzatım ne gibi saikle vukubulmuş ise onu da is
pat etmeye hazırım. 

HÜSEYtN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Efen
diler, vaktimiz pek mühimdir, o kadar mühimdir, ta
rif kabul etmez. Karahisarı Sahip Mebusu Muhtere-



İ : 85 3 . 10 , 1337 C : 1 

mi kardeşimizin beyanatı vekayihale o kadar muva
fık ki, tabiî Anadolu Rumeliyi, Rumeli Anadoluyu bil
mez ve bilenler de vardır. Paşa Hazretleri dünkü gün 
buyurdukları silâh; asker, para hakikaten pek büyük 
bir meseledir. Bu ihesele ezcümle muhitimizde, Kon
ya vilâyeti, bu hayali orada meskûn aşairi seyyareki 
lâyuat velâ yuhsa, bugün onlar gibi atıcı, onlar gibi 
silâhşor kimse bulunmaz. Antalya havalisi ta Kara-
ağaç'a gelinceye kadar on bin çadırdan fazla var. 
Yazın buralara göçerler, Eğridir'de, Karaağaç'ta bun
ların hepsinde lâakal üç veya beş silâhtan aşağı de
ğildir. Mütarekenin bidayetinde, onu arz ve hikâye 
edeyim, Samı Şerife naklolunmakta iken Akşehir ci
varında meskûn olan kürtler, Türkleri gelir efendim üç 
liraya silâhın adedi, on paraya fişek alırlardı, satan 
bir Yüzbaşıdır, başka kimse değildir. Nakliye Yüz-
başısıdır. Bunların elinden silâh alınmak müşküldür. 
Silâhını almaktan ise ailesini elinden gasbetsek bir 
şey demez. Köylerden silâh almak mümkündür. Fa
kat bunu almakla başka türlü bir hassa vardır. Onu 
da izah edeyim. Şimdi her memleketin Hıristiyanlann-
da silâh vardır. Fakat bunun bir tanesini bulmak im
kânı yoktur. Askere gelince canen, bedenen herkes 
sıdka borçludur. Fakat reisleri olmamak şartiyle, iş 
başında ancak bunu yapacak Müdafaai Hukuk Cemi
yetleri ve mutesarrıfın da nezareti altında bulunacak
tır. Sevkiyatı da bu suretle olursa belki iyi silâh tu
tanlar vardır. 

Aşirete gelince : Bunlar katiyen askerliğe yanaş
mazlar. Fakat gönüllü olarak salâbeti dine malik bir 
zat onlara telkinatta bulunursa bunlar da harbe işti
rak ederler. Eğridir'de Hüseyin Çavuş derler jandar
malıktan muhreç, bugün bunun emrinde belki bin, iki 
bin çadır vardır, tşte bu adam nerede ise bunu bul
malı. Karaağaç eşrafının Karaağaç etrafında meskûn 
olan aşaire nüfuzları vardır. Bunlardan istifade edi
lebilir. Fakat jandarmadan istifade edemezsiniz. Şük
rü Efendiyi o kadar tasdik ederim ki yani vakit ge
çirmeyelim, Heyeti icraiyeye havale edelim. Ne yap
mak lâzım geliyorsa yapsın. 

REİS — Muhtelim takrirler var, okutuyorum. 
(Antalya Mebusu Rasih Efendinin takriri okundu) 
(Kayseri Mebusu Osman Zeki Beyin takriri okun

du) 
(Karahisarısahip Mebusu Şükrü Efendinin takriri 

okundu) 
(Saruhan Mebusu Avni Beyin takriri okundu) 
(Erzincan Mebusu Hacı Fevzi Efendinin takriri 

okundu) 

(Çorum Mebusu Haşim Beyin takriri okundu) 
(Karahisarısahip Mebusu Mustafa Beyin takriri 

okundu) 
(Çorum Mebusu Sıddık Beyin takriri okundu) 
(Ertuğrul Mebusu Halil Beyin takriri okundu) 
(Karahisarı Sahip Mebusu İsmail Şükrü Efendinin 

takriri okundu) 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Efendim okunan 
takrirlerden anlaşılıyor ki İcra Vekillerinin vaziyeti 
hakkında ve bilhassa memleketin müdafaası için itti
haz olunan tedabiri tatbik edememiştir. Beyanatları 
tamamiyle mutmain edememiş gibi görüyorum. Mü
saade ederseniz ve maruzatım makul görüldüğü tak-

"dirde üç veyahut beş kişi içimizden ayrılsın, bu tak
rirleri onlar tetkik etsinler. Askerî kısmını Meclis âza
larının öteye beriye memur olmaları kısımlarını ayır
sınlar. Bunun hakkında bir takrir verdim. (Çok mu
vafık sadaları) 

(Hüsrev Beyin takriri okundu) 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Düşman 
kırk sekiz saat değil, kırk sekiz dakika durmaz. Uşak 
sükut etti. Günde bir memleket sükut ediyor. Bu
nu bir iki saat zarfında intaç ettirelim. Bendeniz te
şekkür ederim, inşaallah Uşak sükut etmemiştir. Uşak 
Kaymakamının Karahisar'a gelmiş olmasından naşi 
sui tefehhüm hâsıl olabilir. Onun için Uşak sükut 
etti zannediyorum. Bugün Karahisar'ın müdafaasına 
koyulmuştur, kırk sekiz saat geçirilmesi doğru de
ğildir. Rica ederim basit bir meseledir. Yarından iti
baren okturva resmini, ilânına başlar isek ... vakit 
geçirmiyor, Uşak sükut etti, siz bilirsiniz bendeni
zin arzettiğim ve maruzatım Karahisar'dan beri ta
rafta kanlı bir müdafaa mevcut, Eskişehir de tehli
keye maruz, bu tarafta Aziziye kalan müdafaa ter
tibi ve bu Ankara'nın hattı müdafaası Kütahya, Ka-
rahisar, Eskişehir'dir. Düşman kırk sekiz dakika dur
muyor, değil kırk sekiz saat. Gece içtima edelim. Şu 
hale nazaran yarım saat zarfında İcra Vekillerinden 
dört beş zatın intihabını teklif ediyorum. Yarın sa-
hai faaliyete başlasınlar. Bugün bu meseleyi hallede
lim efendiler ve hatta sabaha kadar iktiza ederse (Hay, 
hay sesleri) intihap edelim, ne teklif olunursa kabul 
edelim. Gece gelelim, çalışalım, teklif ediyorum, ka
bul ediyor musunuz? (Hay, hay sesleri) 

REİS — Efendim, Şükrü Efendinin tekliflerini ka
bul ediyor musunuz? 

{ Not : Takrirler dosyalarda bulunamamıştır. 
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Tarafınızdan intihap olunacak zevatla Heyeti İc-
raiye ile birlikte bu tekliflerin hepsini alacaklar, tes 
pit edecekler ve gece çalışacağız. 

Gece ve zevali saat onda içtima etmek üzere, ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın, kabul edildi. 

Şimdi beş kişinin intihabı kalıyor. (Beş kişi kâfi
dir sesleri) 

BİR MEBUS — Her vilâyetten bir olmaz mı? 

REİS — Müstakil livalar kalır. 

İsterseniz intihabata ait görüşmek üzere yani bu 
beş kişinin intihabı hakkında görüşmek üzere beş 
dakika celseyi tatil ediyorum. 

HAMİT BEY (Trabzon) — Komisyon teşkili 
için müzakerat cereyan etmişti. Neticei intihabatta 
beş kişi intihap edildi. Bu meyanda bendeniz bulunu
yorum. Fakat geçen celsede bu bapta cereyan eden 
müzakeratı ehemmiyetle dinlediğim halde vazifenin 
dereci şümulünü pek iyi anlayamadım. Çünkü tasnif 
denildi. Tasniften muradın ne olduğunu anlamak ister
sek, zannedersem, muvaffak olmamız için bir zemin 
ihzar edilmiş olur. Meselâ muhtelif içtihat var, bu
rada bazısı kanun teklif ediyor, bazısı tarzı idarenin 
başka şekle ifrağını arzu ediyor. Bazıları Müdafaai 
Milliye hususu için tedabir teklif ediyor. Bunları biz 
ne suretle tasnif edeceğiz. Tasnif sıralamaktan ibaret 
mi kalacak?.. Yahut kabili kabul ve ihtiyacatı hazıra 
ile müterafik bir surette tasnif ederek (Evet sadaları) 
diğerlerini red etmek salâhiyetini haiz mi olacağız? 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Müsaade 
buyurur musunuz? Dünden beri cereyan eden müza
kerat bendenizin vukubulan maruzatım üzerine neşet 
etmiştir. Tedabiri âcile neden ibaretti?.. Bu suale kar
şı verilen cevaplarla kanaatler birleşerek, - zatı âlile
rinin bendeniz şey etmiştim - sonra bir takım takrir
ler inzimam edince ihtimalki teklif kanuni tasnif ne
ticesinde meydana çıkar. Şu gün bendenizin beyana
tında böyle kısa bir kanuna ihtiyaç olduğunu ve ted
viri idareye başlamaklığın lüzumundan bahsettim. Mü
saade buyurursanız bendenizin teklifim müzakere 
olunsun. Islâh ciheti varsa o cihetleri ıslâh 
edelim. İdareye gelince; kanuniyet olmazsa biraz müş
kül olut. İsterseniz böyle olmazsa doğrudan doğruya 
İcra Heyetine verelim. (Gürültüler) Yalnız bu tasnif 
heyetlerinin ... 

İkinci C 

REİS : İkinci Reis Vekı 

KÂTİPLER : Ragır 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. Rüfekadan 
bazı takrirler var. Beş isim üzerine, üç âza ile. Diğeri 
de on imza ile. 

BİR MEBUS BEY — Otuz dört imzalı bir tane 
vardır. 

REİS — Nerede?.. 
BİR MEBUS BEY — En üste koydular, zatı âli

niz yoktunuz. 
REİS — Efendim, o gelinceye kadar okuyoruz. 

Hamit Bey (Trabzon), Sırrı Bey (İzmit), Ata Bey (Niğ
de), Ferit Bey (İstanbul). 

Abdülkadir Kemali Bey (Kastamonu), Abdullah 
Azmi Efendi (Eskişehir), Hüsrev Bey (Trabzon), İs
mail Şükrü Efendi (Karahisarı Sahip), Ömer Lütfi 
Bey (Amasya), Müfid Efendi Kırşehir). O halde aşa
ğı yukarı intihabını yapacağımız ve namzet olmak 
üzere gösterilen bu zevattır. 

BİR MEBUS BEY — Bir takrir var efendim. 
REİS — Peki bekliyoruz. 
MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Söz isti

yorum. 
REİS — Efendim, otuz tane takrir var. 
ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — Zaten diğer 

takrirler de var o esami. 
REİS — Ferid Bey, Hamit Bey, Hüsrev Bey, Ömer 

Lütfi Bey, Sırrı Bey. Bu isimleri kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. 

REİS — Şimdi efendim, bir takrir vardır. 
(Tokat Mebusu Rifat Beyin takriri okundu) 
REİS — Efendim; bu takriri nazarı itibara alıyor 

musunuz? Komisyona havalesini kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Buyurun Hamit Bey. 
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İkinci Celse 

REİS : İkinci Reis Vekili Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Kütahya) 
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BİR MEBUS BEY — Sonra yine Meclise gele
cek. 

ŞÜKRÜ EFENDı (Devamla) — Mademki reye 
konacak, hangisini kabul edelim? Bu reyi hafi ile al
mak lazım gelir. Reyi hafi ile mümkün değil. 

Usulü müzakerede görülmüş bir şey değil. Onun 
için lütfen, izah edemediğim bazı noktai nazarlarım 
var, müsaade ederseniz izah edeyim. Bu heyete ben
denizi de dahil ederseniz her takrir sahibi de encüme
ne gidip izahat verebilir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Ko
misyon bir encümen mahiyetindedir. Mütalâalarını 
bildirirler. Çünkü öyle yapmazsak ... Ondan sonra ay
rı encümenlere gitmek lâzım gelir ki red veya kabulü 
hakkında mütalâa beyan edebilirler. Her takrir sa
hibi encümen müteşekkil olduğu vakitte girebilir. Bi
naenaleyh, bir kere komisyonun reyi ancak istişarî ma
hiyette olabilir. Yoksa sayleri abes olur. Yani bir en
cümen nasıl yaparsa tasnif etmekle beraber takrir sa
hiplerini beşer dakika dinlersek bu kadar zaman olur. 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı ahip) — Halen 
tatbikatında fevaid mümkün mü, değil mi?.. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Eğer her zatı 
orada beşer dakika dinlerse, encümene bendeniz de 
tayin buyuruldum, yemek falan zamanını saymıyo
rum, fakat her zatın takriri hakkında izahat dinleye

cek olursak bu meselenin intacı gayri mümkündür. 
Şimdi saat yedidir. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Müsaade buyurun efen
dim, şimdi bu takrirler encümene uğrayacak mı?.. 
(Gürültüler) Peki haydi devam edin bakalım. Yarım 
saate kadar bilmiyorum encümen karar verebilir mi? 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Bendeniz tas
nif heyetinden istifa ediyorum. 

REİS — Meclis istirham ediyor. 
ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Estafurullâh. 
REİS — Şimdi müsaade buyurursanız bu takrir

leri... (Gürültüler) 
HÜSREV BEY (Trabzon) — Efendim, müsaade 

ederseniz bir şey arzedeceğim. Eğer makul görürse
niz biz bu gece çalışırız. Hem öğleye kadar çalışır bi
tiririz. Eğer muvafık ise öğleden sonra içtimada encü
men kendi kararını söyler. Rey tabiî Heyeti Âliyenin-
dir. (Muvafık sadalan) 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Bir sa
at evvel vermiş olduğumuz kararı nakzetmeyelim. Bu 
Meclisin ehemmiyeti kalmaz. Verilen kararda sebat 
etmeli. 

REİS — Efendiler, bir diğer takrir var. 
(Erzincan Mebusu Hâmit Beyin takriri okundu) 
REİS — Müsaade ederseniz bunu da encümene 

havale edelim. 
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