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YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ İNİKA* 
24 Kânunuevvel 1337 Cumartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
REİS : İkinci Reisvekili Adnan Beyefendi. 

KÂTİPLER : 

• * 

REİS — Efendim; Celse kuşat olundu. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI (1) 

2. — İZTİZÂH 

/. — Veliaht Abdülmecit Efendinin Meclis Riya
setine gönderdiği mektup ve Müdafaai Milliye Ve
kilinden istizah. 

REİS — Efendim; Müdafaai Milliye Vekili Pa
şadan bir istizah var. Bittabi celsei hafiyede olması 
matluptur. 

Şehzade Abdülmecit Efendi Hazretlerinin mektu
bunun okunması ve üzerinde yapılacak müzakeratm 
celsei hafiyede cereyanını reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi mektup okunacaktır. 
(Şahzade Abdülmecit Efendinin mektubu okun

du) 
REİS — Söz Başkumandan Mustafa Kemal Pa

şa Hazretlerinin. Buyurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Arka
daşlar, Şehzade Abdülmecid Efendi Hazretleri bun
dan evvel de bir iki mektup göndermiştir. Fakat bu 
mektuplar doğrudan doğruya hendenizin şahsıma ait 
idi ve muhteviyatı sarih ve katî olmaktan ziyade meç
hul siğalan ile malî idi. Ben kendisine bilvasıta gön
derdiğim haberde; benim şahsımın hiç ehemmiyeti 
yoktur ve beni şahsımla münasebet hiç bir fayda ver
mez. Zatı necabetpenahileri, milletimizin mümessili 
olan Meclisi tanımalısınız ve ancak Meclisle alâka
dar olmalısınız, dedim. Bugün gelmiş olan mektup 
doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisi Riyasetine-
dir ve muhteviyatında da, mesmuu alileri olduğu 
üzere Meclisimiz, «Meclisi Kebiri Milli» tabiri kul
lanmak suretiyle ifade olunmuştur. (Alkışlar) 

(/) 20 Kânunuevvel 1337 tarihi} 131 nci inikata 
ait zabıt mevcut olmadığından, buna ait zantı sabık 
hülâsası tanzim ve yerine konmasına imkân olmamış
tır. Mustafa Nuri Ünver 

(Not : Bu celsedeki kâtipler adları belirleneme
miştir.) M. Nuri Ünver 

1 Buna karşı yapılacak muameleyi celsei hafiyede 
I görüşmek muvafık olur zannındayım. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Şehzade Abdül
mecit Efendi... vazifei lâzımeyi ifa etti. Yalınız ben
deniz diyorum ki heyeti aliyenizin; Süleyman Şahın 

I kalbi millette medfun olan hissi hürmeti... (Gürültü-
I 1er) 

I Bir hafidi Osmani olduğunu ispat için kendisi-
I nin... şimdiye kadar mümkün olan ve bu ruhu taşı

yan Şehzadelerin... şu mevcudiyet içerisinde bulun-
I masını Meclisi Âliniz namına teklif eylerim. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Efendim, bu vesika 
I hakikaten pek tarihî ve pek mübeccel bir vesikadır. 
I Buna karşı Meclisin millet namına... ibraz etmesi şüp

hesiz ki lâzımdır. Yalınız bu pek nazik bir meseledir. 
İlyas Sami Efendi kendisinin Heyeti Milliyemiz ara-

j sına gelmesini tasvip buyurdular. Bu, tatbikatta pek 
I muzır ve pek fena bir şeydir ve gayri mümkindir. 
I Hallolunacak meselemiz, şu veya bu şahıs değil, ma-
I kamı Hilâfettir... Masuniyetini ahdi millimize sok-
I muşuzdur. Bugünlerde bunu karıştırmak doğru de-
I ğildir. Ezcümle, Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli

yetine dair müzakerat neticesinde Paşa, Hazretlerinin 
I irad buyurdukları o büyük nutuk dahi, ne kadar fe-
I na tefsirlere uğrayacaktır. Onun için bu nıkatı gayet 
I dakik ve hissiyattan ârî olarak düşünmenizi rica ede-
I rim. 

İLYAS SAMİ SFENDİ (Muş) — Usulü müzake-
I reye dair maruzatta bulunacağım. Meclisçe, beya-
I natımın sui teferrüm istidadında olduğunu anladım.... 
I Şahısların kitlei milliyeye şeref verecek... Binaenaleyh 
I rica ederim fikrimi tashih edeyim. Milletlerin vaz et-
I tiği... (Gürültüler)... hizmet etmekle müşerref olur-
I 1ar. İşte maksudum budur. (Gürültüler) 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Arkadaşlar, 
I daima dünyayı düzeltecek bir Mehdi geleceğini itimat 
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eden millet, eski tabiri ile süddei seniyeye yüz sür
mek beliyesinde... O vaktin idaresinden memnun ol
maz. Vaktin Veliahdine ümidini bağlardı. Abdülha-
mit zamanında Veliahdlerden ümidi halâs beklerdi. 
Ondan sonra ondan memnun olmaz, ikinci bir Veli-
ahdten ümit ederdi. O geçer, ondan da memnun ol
maz üçüncü bir Veliahde bel bağlardı. Millet yaşamak 
yollarını, istiklâlini şahıslarda değil kendi 
azim ve iradesinde aramalıdır, İstihlasını da şüphesiz 
öyle efendim. Avamın ruhunu tahlil 'ettiğini vakit
lerde; daima gelecek Padişahlardıan, Veliahdlerden; 
onun halkın arasında şöyle böyle bulunmasından, bü
yük büyük ümitlere düşmüştür. 

BÎR MEBUS — Allâha itimadın lâzım. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Ben de ho
ca idim Hoca Efendi Hazretleri. Allâha itimadın la
zım olduğunu senin kadar ben de bilirini. Hüsnü zan 
ile memursun, Hoca olmak itibarile. 

Bu suretle millet; daima kendi reha ve salâhını, 
kendi saadetini Veliahdlerden beklemiştir. Sultan Se-
Jimli Sâlis istisna edilirse, hatta Fatih de datıiil olduğu 
halde, hiç birisi memleketli ciddi surette düşünmemiş, 
onlar memleketi çiftlik olarak görmüştür. (Gürültü
ler) (Devam, devam sadaları) Son hadis olan ve'kayi 
üzerine millet hâkimiyeti eline aldı. (Bir müdahale) 
sen de kanaatini söyle Hocam. Millet hâkimiyetti eli
ne aldı, kan döktü ve döküyor ve dökecektir. İstihsal 
etmiş olduğumuz hâkimiyeti, velevki yüksek olsun bir 
şahsa vermek, bir şahsın eline vermek taraftan de
ğilim efendim. 

— Kim veriyor. Kimse vermez. (Gürültüler) On
lar senelerdertberıi bin türlü yokluk içinde yuvarla
nan bu milletin ne vakit imdadına koşmuştlardır ve 
ne vakit hatırını sormuşlardır? Bugün muvaffâkiyet 
görünce bizi soruyorlar ve bir menfaat istihsali için 
ibizi yokluyorlar. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Rica ederim iki ke
lime söyleyeceğim. Beyefendiler, her ne suretle olursa 
olsun şu Meclise bir selâm ve bazı muvaffakiyatı teb
rik zımnında bir mektup gelmiş.. Rica ederim bu, o 
kadar uzun boylu düşünülecek bir şey değil. Riyaset
ten buna münasip olarak bir cevap, bizden de bir se
lâm iblağı münasip olur kanaatindeyim. (Bravo Hoca 
sesleri) (Gürültüler) 

OSMAN BEY (Lâzisitan) — Mektup okunurken 
ne evvelki alkışlara ve ne de sonraki gürültülere işti
rak etemiyorum. Bu maalesef Meöl'isimizin gevşek bir 
halidir. O halde efendim beş on gün sonra inşallah 
nail olacağımız muvaffakiyet üzerine Altıncı Sultan 

Mehmetten bir mektup alırsak, onu da alkışlarız. Her
kes sözünü söylemekte hürdür ve ben de söyledim. 
Orta yerde bir mektup vardır. O mektup üzerine ya
pılacak bir muamele varsa - ki Paşa Hazretlerinin ilk 
defa ağızlarından işittik ki; evvelce de bir iki defa 
mektup gelmiş- şu halde biz işin iç yüzüne vakıf de
ğiliz- yapılacak bir muamele varsa ve memleketin is
tifade etmek imkânı varsa, bunu bittabi muhabere
lerin şekli cereyanından ve şimdiye kadar ara yerde 
devam eden bu münasebettan dolayı, onlar daha gü
zel takdir buyururlar. Bendeniz bu müzakerenin bu
rada cereyanını muvafık bulmam. Eğer bir neticeye 
iktiranı lazımsa, bunu Heyeti Vekilede müzakere et
sinler, bir şey yapsınlar ve bize şeklini kararlaştırsın-
lar. Anın üzerine Heyeti ali yen iz fikrini beyen eder. 
Bu gibi muhaberattan istifade rruimküin midir, de
ğil midir? Mümkin ise istifademizin ne dereceye ka
dar olduğu, evvelce vaki muhaberelere vakıf olmadı
ğımız için bilmiyoruz. Bendeniz meselenin bu suret
le hallini teklif ediyorum. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Usulü müzakereye dair 
maruzatım olacak. Müsaade buyurun efendiler, bu 
gelen mektubu, Mecit Efendi Hazretlerinden gelen 
mektubu okuduk, mündericatını işittik. Süleyman Şa
hım merkadini bu millet azmile, sa'yüe kurtardığın
dan dolayı Heyeti Celilenize teşekkürler ediyor. Şim
diye kadar bu milletin yapmış olduğu sa'yü, gayreti 
ve bu vatanı altı yüz senedenberi başında tutan bu 
millet.. Daha bundan evvel daha büyükleri ve daha 
küçükleri teşvik etmek.. Bu millete teşekkür etmek 
lâzımıdır diyorum ben.. Bunu yalnız boş bırakma
mak için kalbinde bunu yazsın ve desin^ ki.. 

ŞEREF BEY (Edirne) — Efendiler Meclisi 
âlinize bir zat bir mektup yazmış, evvet bu mektup 
okunur. Ben ümit ederim ki Meclisi âlinin bu dava
ya başladığı günden sonuna kadar muhafaza ettiği 
vakarla.. Efendiler, 16 mart tarihinde altı asrın bütün 
Türk ve islâm imanı yaşattığı İstanbul işgal olunur
ken ve sizin vekilleriniz sürüklenirken bu Efendi ne
rede idi?.. İzmit karşısında sizin efendiler; sizin sev-
kettiğiniz Anadolunun imanlı evlâdı İngilizlerle çar
pışırken ve Mehmetçiğin kurşunu İngilizin kalbine 
girdiği vakit; İstanbul hastahanelerine gidip tebrik 
eden bu efendi idi; şimdi size mektup yazan. 

Efendiler, siz azim ve imanınızla buraya toplan
dınız ve bir varlık yarattınız. İşte Taymis muhabirine; 
Velihadi Saltanat namına Sevr ahitnamesini tatbikten 
başka çare yoktur, diyen yine bu efendidir. Ben mil
li mefahirimizle iftihar eder ve maziyi de anlarım. 
Dünyada babamı da çok severim. Fakat o öldüğü 
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gün; ağlaya ağlaya babamı mezara koydum ve evime I 
döndüğüm vakit ağlıya ağlıya yedim ve içtim. Fakat 1 
babamı unuitaraik.. Evet efendiler, bize Fatihleri, Yıl- J 
dmmları yaratan ve Yavuzları meydana getiren ve Hi- 1 
lâfeti bu millete getirenler bu hanedan idi. Buna I 
şüphe yok. Fakat orada durunuz.. Bar Meclis ki İra- 1 
dei milliyeye hakim ve millet mukadderatına hâkim- I 
dir dedikten sonra, iki senedir devam eden mücade- 1 
lede düşman karşısında bu kadar fedakârlıklar gös- I 
teriddikten sonra, çiliz bir ses eşidilmiş ve millet yük- 1 
sektikten sonra buna nim bir iltifat.. Yine bütü ümit I 
zavallı Anadoluda.. Anadolu çalışacak, çalışacak ve I 
ineğinin sütünü, efendinin sarayı haşmetine götüre- I 
cek. I 

HOCA FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Bu mektu-
bun cevabı: Aleykümsselâm. I 

ŞEREF BEY (Devamla) — Efendiler, bu efendi I 
mücahedei milliyeye bed'ettiğitniz zaman nerede I 
idi?. Biz ne vakit istanbul'u alırız, şu karayı bura- I 
dan kaldırırz, ne vakit Bursa'yı fethederiz; ondan son- I 
ra bunları düşünürüz. Emin olunuz bunlar İngiliz I 
propagandası. Bundan başka sözüm yoktur. I 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — «Ayet okur..» 
Efendi, ben sana Kuran okuyorum. Sen buna tabisin. I 
Size tahliye eden, size selâm veren bir adama aleyküm- I 
selam dersiniz. Halk Hükümetine, hakçıhk zihniyeti- I 
le size bir müslüman bir selâm gönderirse siz de I 
mukabele edersiniz. (Gürültüler). Selâm ve aleykü- I 
müsselâm. Mesele bundan ibarettir vesselam. I 

HACI TEVFİİC EFENDİ (Kângıri) — Efendim, 
Veliahdin şu mektubu Meclisde mucibi münakaşa I 
oluyor. I 

Efendiler, Meclis prensibinden, gayesinden; böyle I 
Şahtan, Padişahtan, Veliahdden gelen mektuplarla I 
bir şey 'kaybetmez. Elimizden bir şey mi kaybediyo- I 
ruz ki bu kadar telaş ediyoruz. Bir feveran başladı. I 
Halbuki hu kadar mucibi feveran bir şey değildir. Bu I 
mektubu göndermekle ne demek istiyor?. Münderica- I 
tını tahlil edersek, ecdadımın kabrine hürmet ettiniz, I 
onu unutmadınız teşekkür ederim; sonra düşmanın I 
birisin'i de defettiniz, buna da teşekkür ederim diyor. 1 
Şİmdi onun düşmanlığını, dostluğunu tetkik edipte I 
bir hüküm verecek zamanda değiliz. İnşallah gayemi- I 
ze vasıl oluruz ve o zaman hüküm verebiliriz. His- I 
stiyatı da şimdiden anlaşılıyor, verilecek hüküm o za- I 
man verilir. Mamafih bir aşinalıktır bize yapıyor; I 
bizim ıtarafurıızidan aşinalığı kur mu idi efendiler?. Biz j 
de bir aşinalık yaparsak gayemizi feda mı etmiş olu- I 
ruz1/. Ne olur? Her hakle buna bir cevap vermelidir. 1 
Fakat ne kızı vermelidir, ne de geleni küsdürmelidir. I 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efen
diler, bu mektubun heyeti celilenize okunmuş ol
ması bendenizce çok faideli oldu. Bunu okumak ve 
bunu dinlemek.. Bu güne kadar Hanedanı Âli Os-
mani ile Meclisi âliniz arasında bu meseleyi müsbet 
noktai nazardan mevzubahis etmeğe zemin teşkil 
edecek hiç bir vesile elde edilemiyordu. Bu mektup 
bu noktai nazardan bendenizce bu hususta ilk bir 
zemin teşkil etmiş olduğu için faidelidir. 

Bu mektup okunduktan sonra yapılacak muame
leyi meydana çıkarmak ve tespit etmek, faideli ve za
rarlı olan cihetlerini bariz bir surette ifade etmek ve 
karşılaştırmak, lâzımdır. Bendenizce bu mektubu na
zarı dikkate almak ve buna lâyıkı gibi makul ve mü
nasip bir cevap vermekte hem faide vardır, hem de 
mazarrat vardır. Mazarratı nedir? Malumu âlin izdir 
ki heyeti celileniz ve bütün millet, maruz kaldığı fe
nalığı bertaraf etmek için çarpıştığı zaman Padişah ve 
bütün etrafında bulunanlar, bu milleti bu istikametin
den inhiraf ettirmek için tevhidi mesaî etmişler "ve mil
let içine bin türlü fesat tohumları saçarak anları kı
yam ettirmişler, anlara ihtilâl yaptırmışlar ve Mecli
si âlinizin bu gibi isyan ve ihtilâller »çıkaranlar hak
kında tedabiri zecriye tatbik etmesine ve binnetice 
bir çok kanlar dökülmesine meydan vermişlerdir. Fa
kat iki senelik hadisat ve Meclisi âlinizin tecellüdü ar
tık millete anlatı ki: Meclisin haiz olduğu kuvvei âli-
yeden ve iradei âliyeden başka bir kuvvet mevcut de
ğildir. Her halükârda bu iradeye tabi olmak mec
buriyetindedir. Başka tarafın, başka makamın irade
lerinin tâlii memleket ve millet üzerinde hiç bir tesiri 
yoktur. Başka mahallerden vaki olacak telkinatın ma
zarratını millet, fiilen hissetmeğe başladı ve bunu iti
yat edindi. Elhamdülillah bu gibi fenalıkların önüne 
geçdi. Demek ki milletin ananevi olan ve çok kuvvet
li olan bu hissiyatı haddi makule irca edildiği zaman 
millet, bu fenalıklara sebebiyet verenlere kani olma
mağa başlamıştır. Buna kani olmuştur. Şimdi bu mek
tup ve bu. mektup vesilesile yazılacak cevap, İstanbul'a 
kuvvet bahş olacak ise ve millette tekrar böyle bir 
fikrin azami derecede teceffisile ve azami derecede 
teşevüşü mucip olacak ise bu, bittabi, zarardır. Bu 
noktai nazardan caizdir ki; temamen istiklâli millet 
kurtulduktan sonra bunlara girişelim. Sırf bu noktai 
nazardan düşünülecek olursa hiç nazarı dikkate al
mamak iktiza eder. Buna şunu da ilâve etmek mu-
vafıkt ihtiyat olurki bu yazmış olduğu mektupta, de
min de arzettiğim gibi; Türkiye Büyük Millet Mec
lisini tanıyor ve resen de ona yazıyor; resmen de 
ona hitap ediyor ve metninde de muvaffakiyatı siya-
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şivesinden bahsediyor ve orada «Meclisimiz» diyor, 
«Meclisi» «millimiz» diyor. Halbuki makamı hilâ
fet ve saltanatta oturan zat; henüz bunu .ka'bul etme
miştir ve bilâkis reddetmek istiyor; reddetmek isti
yor; reddetmekle meşguldür ve tanımamak istiyor. 
Mektubu yazan zat ta onların içindedir ve onlar bu 
zata, istedikleri fenalığı yapmağa muktedirler ve ciim-
lenizce malum olduğu gibi bir zamanlar kendisini 
tahtı tarassuda aldılar, evinin içini tahri ettiler. Bu 
hallere rağmen açıktan açığa ve Meclisi âlinizce 
okunmasını iltizam ederek bu mektubu göndermiştir. 
Demek ki arzu etmiştir ki okunsun ve kendileri aley
hindeki şeylere karşı da ehemmiyet vermiyor. Benim 
hatırıma geliyor ki; benim şahsen hatırıma geliyor ki; 
bu mektup muhteviyatından acaba Padişahın malu
matı yok mudur? Acaba İngilizlerin malumatı yok 
mudur? İhtimal vardır; ihtimal yoktur. Eğer malu
matları yoksa sahibi mektup için adeta bir tehlike 
vardır. Eğer malumatları varsa ne demektir? Onlar da 
bu tarikle, aynı tarika tevessül etmek istiyorlar gibi 
tefsir olunur. Binaenaleyh eğer onların malumatı 
varsa, şimdi bu mektup okunduğu vakit, tabii ola
rak ne yaptınız? derhal alkışladınız. Eğer bu ceîsei 
aleniyede okuna idi yine bu idi ve yine derhal alkış-
lıyacak idiniz, ve bu, bilâ .tetkik bütün evladı mille
te anlatıldığı zaman onlar da mümessillerinin yaptık
larını yapmaktan başka bir şey yapmıyacaklardır. O 
halde bu mektubu yazmaktan maksat; Meclisiniz üze
rine ve millet üzerine bir tesir yaparak uyutulmak 
üzere bulunan bir bahsi ihya etmek olabilir.. Bu arzet-
tiğim şeyler mazarratlı olan şeylerdir. Fakat Meclis 
âlinizin vazı ve tavrı, bu mektubu aleyhimizde yapa
bilir. Vazı ve tavrı, bu mektubu leyhinize yapabilir. 
Filhakika bu mektup okunduğu zaman bunun cevabı 
gayet basit olarak her kesin dimağına yazılmış ola
caktır ve bu mesele ilk defa olarak mevzuubahis ol
duğu zaman, ondan dolayı memnun oldukki bu bi
zim için, hiç olmazsa fikirleri ve hislerimizi âti için 
ihzar etmiş ölür. 

Efendiler; bendenizce şu suretle istifade olunur; 
o ne diyorsa onları teyit.. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi diye; Meclisi millimiz sizin dahi ve bizim dahi 
Meclisıi millimiz.. İstinat ettiği esasat vardır. O ne
den bahsetmiş ise biz de aynı şeylerden bahsederek 
ve söylemek istediğimiz şeyleri bu vesile ile kendile
rine söylemekle Meclisi âliniz böyle bir mesele kar
şısında nasıl bir vazı ve tavır aldığını, bütün millete 
göstermiş olur ve millet dahi böyle bir vaziyet karşı
sında hattı hareketimizi şimdiden öğrenmiş bulunur. 
Bu itibarla da bu mektuba cevap vermek faydalıdır. 

Biz daha evvel yapılacak muamele hakkında şöyle bir 
şey düşündük. Evvelâ yaptığımız gibi, bir defa celsei 
hafiyede mevzuubahis etmek, fakat sonra celsei ale-
niyeye de nakletmek.. Celsei aleniyede evrakı varide 
meyanında okumak.. Okunduktan sonra, nasıl ki ev
rak bir hakkında yapılması lâzım gelen muameleyi 
yapmak zımnında havale olunursa; onun gibi bunu 
da, münasip olan cevap yazılmak üzere, Divanı Ri
yasete havale etmek.. Biz bir şey 'hazırlamıştık. Şim
diden ona verilecek cevap ta malûmu âliniz bulunur 
ve fakat celsei aleniyede bundan hiç bahsolunmaz; 
gayet metin ve sakin bir surette istima olunur ve sa
dece cevap yazılsın denilir. Bizim hazırladığımız bir 
müsveddeden ibarettir. Veridıi hatır olan şeyler varsa 
lütuf buyurulur. (Cevap müsveddesi okundu) 

Buna cevap vermeği tensip buyurursanız cevap ya
zılsın.. Cevab da arzettiğim veçhiledir.. Evvelâ bu ge
len mektup celsei aleniyede kemali sükûnetle karşı
lanır, Divanı Riyasetçe cevap verilsin denilir ve hat
ta verilecek cevapla da o kadar alâka gösterilmez.. 
Yani cevap metnine alâka gösterilmesin. 

AKİF BEY (Batum) — Celsei aleniyede okun
ma sa da... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Bu
nu yazan Şehzade: Türkiye Büyük Millet Meclisini 
tanıyor; Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kendisini 
tanıyan Sülaiei Âli Osman'a karşı vaziyeti nedir; ben
denizce bu anlaşılmalıdır ve binaenaleyh bu okunma
lıdır, cevabı okunmamalıdır. 

DİR MEBUS — Zatı devletleri cevabın mazarrat 
ve menfaatından bahis buyurdunuz. «Mazarrattan ka
çınmak menfaattan daha iyidir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Mü
saade buyurursanız cevap bu tarzda yazılırsa mazar
rat bertaraf edildikten başka asıl faide de temin edil
miş olur. 

Efendim, Efendi hazretlerinin, beş altı yüz defa 
kendilerile görüştüm.. Bahsolunacaktır. Bendeniz de 
kendi hakkımdaki.. Hitama erdirmiş olmak için bir 
kelime daha söyliyeyim. 

Demin arzettiğim hususi münasebat ceryan eder
ken, Anadolu'ya gelmesini teklif ettim. Bana verdiği 
cevapta ben burada bazı münasetoatı siyasiye teşebbü-
satında bulundum. Bunların neticesine intizar ediyo
rum, diyordu. 

Efendim, bunların mahdumu Ömer Faruk Efen
di İnebolu'ya gelmişti; ben kendisini iade ettim. Onun 
gelişi pederinin ve yahut kain pederinin muvafakatile 
olup olmadığını bilmiyorum. Bir saltanat cemiyeti 
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teşekkül etmiş İ'stanbulda.. ve bazı şemmeleri Ana
dolu'ya sirayet etmeğe başlamıştı. Tam böyle bir za
manda bir prensin oraya gelmesini muvafık bulmadım. 

Saniyen; şahsen Ömer Faruk Efendiyi tanırım. Ba
na bazı mektuplar yazmıştı ve kendisile yakından te
masta bulunan bazı arkadaşlarla da şifahen haber gön
dermişti. Bana yazdığı şeylerde diyor ki: Ben oraya 
geliyorum. Ben oraya gelir gelmez, benim şeraitimi 
şimdiden tespit ediniz ve ben buradan bir takım in
sanlar getireceğim ve benimle beraber kalacaklardır. 
Doğrudan doğruya istihdaf ettiği gaye, halife ve pa
dişah olmak.. Bunun mümkün olamayacağını kendi
sine söylemişler. Bunu kafasına koymuş.. Halbuki 
Ömer Faruk Efendiyi buraya getirmek Halife veya 
Padişah yapmak mevzuubahis değildi. Belki de bir çok 
teşevvüşatı mucip olacaktı. En iyi vazifenizi İstan
bul'da görürsünüz demiştim. 

Yalnız ona demişler ki, gider gitmez emri vaki 
yaparsın ve millet her şeyi unutur, büyük alâyişlerle 
sizi Padişah eder ve o da ona güvenerek benim mu
vafakatimi almaksızın gelmiştir ve hakikaten İnebolu' 
ya çıktığı zaman, memul., ve derhal îstanbula da ha
ber vermiştir. Yani caizse Padişahın veyahut Babası
nın muvafakatile gelmiştir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendiler, Me-
cit Efendi Hazretlerini pek yakından bilirim, kendisi
ne bir şahıs olmak itibarile hürmetim vardır. Mecıt 
Efendi Hazretleri kelimenin bütün manasile bir par
ça pateroj manini;., kaybetmiş bir zattır. Bu gün is
lâmiyet lehinde hoca efendi gibi natıka perdaz olur, 
başka türlü lâkırdı eder. Bir üçüncü günü şair Meh
met Emin Bey gelir, ergenekondan bahseder. Hatta 
mademki bir celsei hafiye akdedilmiştir, gayet mühim 
olan bir şeyden bahsedeceğim. Fevkalâde mühim ol
duğundan nazarı dikkatinizi celbederim. Bir gün ben
denizi çağırdı, dün Zatı Şahane cülus etti, Zatı şaha
ne lehinde uzun bir beyanatta bulunacağım dedi ve 
baştan aşağı şimdiki Padişahı methetti ve dedik i: San
sür var, görmeden bunu geçiremez misin? Dedim ki, 
pek mühim bir madde olduğu için olamaz. Göster de
di. Talât Paşa da gösterme dedi.. Baştan aşağı şimdi
ki Padişahı methetti, aradan bir kaç ay geçti, tekrar 
beni çağırdı, tabii o vakit kızmış idi, huzuruna çıktım. 
Talât Paşanın resmini pırlantalarla yaptırdım. Yata
ğımın üstüne yapıştırıyorum, kendisine büyük bir hür
metin vardır. Beni büyük bir belâdan kurtardı. O mü
lakatı o gün sen neşretseydin millet beni teşni etmez 
miydi? 

Ondan sonra birden bire ayağa kalktı. Dedi ki, 
bizden hayır beklemeyiniz. Çünkü Abdulmecit ismin
de bir Padişah vardı. Bu zat her türlü tereddiyata 
girmiş bir zat idi. Bunun üç oğlu tahta calis oldu. Bu
nun birisi Sultan Murat; zır deli oldu, hal'edildi. İkin
cisi Sultan Ham it, sonra Mehmet Reşadın aleyhinde 
bir takım şeyler nakletti. Akibet bu Padişahtan bah
setti, onu da gördük dedi. Sultan Aziz; benim babam
dır, nasıl öldüğünü bilirsiniz. Biraderim de intihar etti, 
ben de sinirleniyorum. Hem bu lâkırdıları söylerken 
büyük bir ihtilâç, asabî bir hal içinde idi. Binaenaleyh 
bu mektup hususunda acaba İngilizler mi tahrik etti, 
yoksa Zatı Şahane mi?. Yoksa şu maksat mı var diye 
düşünülüyor. Halbuki onun o dakika aklına bir şey 
eser, gelir yazar. Ertesi gün de onun aksini yapar. 
Kendisi eğer böyle bir mektup alacak ve hefkese gös
terecek olursa bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
için bir mukaddemei.. Demezler mi?.. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, Mecli
si Âliniz iki seneden beri milletin mevcudiyetile uğra
şarak, vatanın başına en büyük, bir meseleyi açacak 
olan, iki seneden beri yalnız bir yemin etmek nokta
sından başka bir şey yapmadığı böyle bir meselei mü-
himmenin müzakresi içindedir. Mektup; vakitle sevr 
muahedenamesini takdir ve vaktile İngiliz hastaha-
nelerine gidip Ermenilerin ve İngiliz askerlerinin ha--
tırlarını sual etmesi münasebetiyle beyanennas ve bey-
nelenam makduh olan bir veliahdın, çok şükür Cena
bı hakka ki, buraya arzı iftikar ettiğini bize göster
di. Bu halleri gösteren o veliahd vaktile bize düşman
lık gösteren o veliahd, bu Meclisi Milliyi tanımak 
suretile bir mektup yazıyor. Fakat yalnız rica ederim 
ki bu kürsüde Abdulmecit Efendinin ahval ile, cin-
netile veyahut aklının muhakemesile meşgul olacak 
değiliz. Bize bu mektubu gönderdiğinden dolayı, bizi 
tanıdığından dolayı, arzı şükranı tebliğe; Riyaseti ce-
lileyi memur eettiğinden dolayı Reisi muhterememiz 
mektubu bize okudu ve lâzım gelen izahatı verdi. Biz 
Abdulmecit efendiyi Padişah yapmak kararını vere
cek değiliz; o kararı müzakere etmiyoruz. Müzakere
sini ve hatta ağza alınmasını tehlikeli addettiğimiz bu 
meselede iyi düşünmenizi istirham ederim. Cevap me
selesinde Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi bunda 
hem mazarrat vardır, hem de menfaat vardır. Bu men
faat ve mazarratı tefrik buyururken bize hatırlattılar 
ki mektubu yazarken; İngilizlerin ve mabeynin mu
hasarası altında yazdı; kimsenin haberi olmaksızın 
mektubu yazdı. Böyle mektup yazdığından kendisini 
tebrik eder ve biz. bir cevap verecek olursak; eğer 
İngilizlerin haberi yokken yazdım, alenen cevap ver-
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mek suretile kendisini büyük bir tehlikeye düşürürüz. 
Bendeniz buna da taraftar değilim. Madamki Mecli
se bir mektup gelmiş. Anın hakkında bir karar itti
haz ederiz ne lâ ve ne de naam deriz. Zabıt ceridesi
ne aleykümselam ve rahmetullahi ve berekâtühu. der 
geçeriz. Rica ederim, vaktimizi bu suretle geçinmiye-
lim. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini kaldır
sınlar.. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim, Beyazit Mebusunun bir takriri var; oku
tuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Şehzade Abdul-

mecit Efendi Hazretleri tarafından mersul mektubu
na cevap verilmesine lüzum yoktur. Celsei aleniyede 

ve evrakı varide meyanında kıraetle ruznameye devam 
olunmasına karar verilmesini teklif ederim. 

14. 12. 1337 
Bayezit 

Dr. Refik 
REİS — Teklifi reylerinize arzediyorum. Kabul 

edenler.. Refik Beyin teklifi reddedildi. 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayeti ve işbu mektuptan yalnız 

celsei hafiyede malumat "alınmasile iktifa edilmesini 
teklif ederim. 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Takrir ekseriyetle kabul olundu. 
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