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KIRK DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

18 Mayıs 1338 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 2,50 

REİS : Rauf Beyefendi 

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

REİS — Efendim, celse kuşat olundu. Evvelâ bundan evvelki hafi celse zabıt hulâsası 
okunacaktır. 

1. — ZAPTİ SABİK HULÂSASI 

KIRK İKİNCİ İNİKAT 

11 Mayıs 1338 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 
Rauf Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat; 

Antalya Mebusu Mustafa Beyin İtalya ile olan mü
nasebete, Amasya Mebusu Ali Rıza Efendinin Mos
kova sefarethanesi ahvaline, İzmit Mebusu Sırrı Be

yin Söke ahvaline dair sual takrirlerine Hariciye Ve
kili Yusuf Kemal Bey tarafından cevap ita olunarak 
celsei aleniyeye geçildi. 

Reis Kâtip 
Reisvekili İzmir 

Rauf Enver 
REİS — Zaptı sabık hulâsasını kabul edenler... 

Kabul edildi 

EVRAKI VARİDE 

Istihzah 
/. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey ve rüfeka-

sının Pontüs meselesi ve Trabzon Müdafaa? Hukuk 
Cemiyetine dair Dahiliye Vekilinden istihzan tak
riri. 

REİS — Efendim Trabzon Mebusu Ali Şükrü 
Beyle rüfekasının Dahiliye Vekâletinden bir istizah 
takriri var. Bu takririn bazı fıkaratının bugün alenen 
mevzubahis olmasında belki menafii milliyeyi ihlâl 
eder mahiyette bazı işaat vardır mülâhazası hasıl ol
du bende. Aynı zamanda Şükrü Beyefendi de celse
nin kısmen hafi, kısmen alenî devamını iltizam etti. 
Tensip buyurursanız bir kere okunsun ve Heyeti ÂIi-
yeniz hafi veyahut alenî olmasını takdir buyursun. 
Belki memleket için mazarratı mucip olacak bazı işaat 
vardır. Tensip buyurursanız okunsun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Dahiliye Vekili Fethi Beyefendinin kanaati âci-
zanemce memleketi maatteessüf lâyikiyle tanıyama
ması ve halkın ahvali ruhiyesine vakıf bulunmaması 
ve hatta uzun müddet memleketten uzakta bulun
ması doiayısiyle de teşkilâtı hazırai miUiyemizin te
ferruatını kavrayamamış bulunması yüzünden bugüne 

kadar nazarı müsamahası önünde cereyanına müsaa
de ettiği kanunsuz, yolsuz ve istiklâl mücadelemizin 
ruhiyle gayri kabili telif icraatın bir müddet daha 
devamını menafii milliyemize bilkülliye mugayir gör
düğümden atideki on bir maddenin miri mumaileyh
ten müstacelen istizahını teklif ederim. 

1. Dairei intihabiyem merkezi olan Trabzon şeh
ri ile havalisi askeri kumandanının icraatı keyfiyesi 
neticesi olarak gayri kanunî tevkifat, hapis, mesa-
kine taarruz, halkı müsellehan tehdit ve muayyen za
manlarda umumî ve hususî tarikleri set suretiyle de 
gerek şehir dahilinde ve gerek şehir ile mülhakat ara
sındaki müruru uburun tevkif ve muamelatı nasıl ta
til edilmesi. Bu maddeye müteferri vekayiin birer 
misali berveçhi ati tespit edilmiştir. 

2. Yumra nahiyesinin Şane karyesi muhtarı Aziz 
Çavuşun gayrı kanuni olarak tevkif ve kalede hap
si, bilâhara tarafı acizanemden vuku bulan teşebbüs 
üzerine ciheti mülkiyeye teslimi ve müddei umumî
liğin meni muhakeme ve tahliye kararına rağmen 
tekrar kumandanlık tarafından tevkif ve kalede 
hapsi. 

3. Mesakine taarruza misal olmak üzere rüfe-
kamızdan Trabzon Mebusu Celâlettin Beyin hane-

— 362 — 



İ : 44 18 . 5 . 1338 C : 2 

sine zabitlerin girmesini ve mahdumu Bedri Efendi
yi tehdidini ve Yumra Nahiyesi karyelerinden bir 
çoğunda girilmedik hane kalmadığını zikr ile iktifa 
ederim. 

4. Değirmendere'de bir bakkaldan piyasanın du
nunda bir fiyatla şeker almak isteyen bir zabitin bak
kalın muvafakat etmemesi üzerine bakkalı tehdidi ve 
tahaddüs eden münakaşai lisaniye üzerine istishap et
tiği dört müsellah neferi siperlere yatırmak suretiyle 
tehdidatı müsellehada bulunması. 

5. Şehir dahilinde vesika yoklamak bahanesiyle 
hem de alaturka saat on bir, on bir buçukta bütün 
müruru ubur ve münakalatın tatil edilmesi. 

6. Değirmendere yolu gibi Trabzon'dan Erzu
rum'a giden bir şehrahı kat'etmek suretiyle şehirle 
mülhakat arasındaki muvasalanın uzun müddet tev
kif ve tatil edilmesi. 

Madde 2. — Bütün bu yolsuz ve halkı ezici mu
amelât neticesi olarak merkeze vukubulan şikâyet üze
rine Trabzon'a izam edilen tahkik heyetinin tahki
katından henüz bir netice çıkmaması. 

3. Erzurum, Sivas Kongreleri mukarreratına tev
fikan intihap edilmiş ve memlekete ifa ettikleri hi-
dematı mebrure herkesçe malum ve müsellem olan 
Trabzon Heyeti Merkeziyesi muamelâtının sarahati 
kanuniye hilâfında Hükümet tarafından tetkik etti
rilmesi. 

4. Millî cemiyetler, bilhassa bugünkü teşkilâtı
mızın temelleri olan Müdafaai Hukuk cemiyetleri el
de mevcut nizamnamei hususiyelerine ve cemiyetler 
nizamnamei umumîsi ahkâmına göre doğrudan doğ
ruya kongrelerine karşı sual ve bilhassa hesabatınt 
kongrenin nazarı muhakeme ve tasvibine arz mec
buriyetinde bulundukları halde Trabzon Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyesinden Hükümet
çe hilafı usul ve kanun hesap istenilmesi. 

5. Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti 
Merkeziyesinin muamelât ve hesabatını tetkike me
mur edilen heyetin tetkikatını garazkârane bir mec
rada sevketmek istediğini fark ve derk eden Heyeti 
Merkeziye Reisi ve azaları pek buhranlı geçen şu 
son seneler zarfında ifa edegeldikleri hidematı vatan-
perveranenin makûs bir tecellisi olarak telâkki ettik
leri bu nalâyik ve haysiyetşikenane muamele üzeri
ne derhal istifa ettikleri halde istifaları kabul edil-
miyerek bir çok aylar sonra ortada mevcut nizam
namenin sarahati katiyesine rağmen Val; Vekili tara
fından teşkil edilen bir heyeti müteşebbiseye devri 
muameleye icbar edilmeleri ve hatta Müdafaai Hukuk 

Heyeti Merkeziyesinin hiç bir sıfat ve salâhiyeti kal
madığı yolunda karakollara kadar emirler vermek, 
ilânlar yapılmak suretiyle memleketin bu güzide, va
tanperver ve hamiyetli evlatlarını tezlil ve tahkire 
kıyam edilmesi. 

6. Alelhusus Trabzon meselesi namı altında hiç 
yoktan ihdas edilen meselede şahsen alâkadar olan 
Fırka Kumandanı epey zaman evvel merciince baş
ka bir mahale tayin edildiği ve yerine diğer-bir ku
mandan gitmiş bulunduğu halde Vali vekili sıfatiyle 
hâlâ Trabzon'da bırakılarak kendi hakkında belki de 
pek muhik bir surette şikâyet etmiş olan Müdafaai 
Hukuk Heyeti Merkeziyesi azalarının yine bir ku
mandan vasıtasiyle manen ezdirilmek istenilmesi. 

7. Bir lüzumu siyasî üzerine merkezce sahilden 
dahile nakilleri emredilen hiristiyanlardan asıl tehli
keli olan bazı münevver kimselerin Trabzon'da alı
konulmaları ve bazılarının da İstanbul'a gitmelerine 
müsaade edilmesi. 

1. Merkezden verilen emre tebaan Akçaabat 
Kazasının Trabzon tarikiyle dahile sevketmek istedi
ği ve biraderi Amasya İstiklâl mahkemesince idama 
mahkûm edilmiş bulunan Enfiyeci oğlu Vali tarafın
dan kafileden alınmak suretiyle ve Akçaabat kazası
nın itirazlarına rağmen Trabzon'da alıkonulmuştur. 

2. Mondros mütarekesinden sonra Trabzon'da 
cereyan eden bir muhakeme esnasında «Şimdiden 
sonra Türklerin buralarda hakkı hayatı yoktur, bu
raları Pontüs Hükümetine aittir» diyen ve bu ifade
si mahkeme kuyudatında bulunan genç bir komitaci 
(Dava Vekili Afrididi) nin İstanbul'a gitmesine mü
saade edilmiştir. 

8. Hükümet, yine bir lüzumu siyasî ü/.erinc bu 
güne kadar Rumların harice gitmelerinL müsaade e t 
mediği hakle son zamanlarda Samsun'a giden Dahili
ye Vekili Beyin bir hayli Rum ailelerinin İstanbul'a 
gitmelerine müsaade itmesi ve mazharı müsaade olan 
ailelerin v'elkenci oğullan. Andavallı oğulları ve En
fiyeci okulları gibi hem pek zengin, hem de Pontüs-
cülıiğü.! pisjvalarından olan ve erkânından bir kıs
mın. n Amasya îstiklâl mahkemesinde ihanetler» ta
hakkuk edip cezalarını gören ailelerden olması. 

9. Trabzon'da hadis olan mesaili yakından tet
kik etmek üzere Trabzon'a giden Dahilive Vekili 
Beyefendinin halk ile zerre kadar temasa lüzum gör-
meksizin yalnız Vali vekili oian r^ırka Kumandanı 
beyle görüşmekle iktifa etmesi. 

10. Bilhassa Pontüscü Rum eşkiyasının defi 
mazarratı maksadiyle Canik havalesine azimet etmiş 
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olan Dahiliye Vekili Beyefendi avdetinde o havali 
mebuslarına ancak sekiz yüz kadar ve müteferrik 
mahallere dağılmış Rum eşkiyası' mevcut olduğunu 
söylemesine rağmen Tokat havalisinde ve hatta To
kat şehrine iki üç saat mesafede bulunan çok îslâm 
köylerinin ve bu eşkiya tarafından yakılması, ve 
el'an bu şakilerin Erbaa ve Samsun havalisinde - hat
ta Samsun'a girmeği göze aldıracak derecede cüret-
kârane bir şekilde - icrayı şekavet ve melanet etme
leri. 

11. Sureti mahsusada Canik havalisindeki şeka-
veti men, maksadiyle o havaliye seyahat etmiş olan 
Dahiliye Vekili Beyefendinin icraatı hakkında şimdi
ye kadar Meclisi Âliye izahat vermemesi ve bu sü
kûta son Ilğaz hadisesinin delâlet ettiği manayı mü
essife de inzimam edince vukubullan seyahatin boş 
ve sırf «zait bir kalem masraf, menzilesinde ikaldığı-
nın tahakkuh etmesi ve maatteessüf o civar müslü-
manlarının el'an daha ziyade zulüm ve itisafa maruz 
kalmaları. 

Trabzon Mebusu Canik 
Ali Şükrü Süleyman 
Erzurum Tokat 

Salih Hamdi 
Beyazit Malatya 

Atıf Lütfi 

Beyazit Trabzon 
Şevket Celâlettin 
Çorum Bursa 

(Okunamadı) Necati 
Tokat Van 
Rıfat Tevfik 

Siverek Karahisansahıp 
Lütfi Ömer Lütfi 

Bolu 
Şükrü 

REİS — Efendim, istizah takririnin tazammun 
ettiği hususat malumu âliniz oldu. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Şekli hakkında 
bir şey arz edeceğim, müsaade buyurun efendim. 

Zatı âlinizin heyet söylemiş olduğu mesele hak
kında bir nokta var. Bendenizin evvelce verdiğim 

takrir iki kısmı havi idi. Yedi maddesinin müzake
resi alenî celsede olması ve milletin duyması lâzım 
idi. Mütebakisinin yani Pontüse ait mesailin de ha
fi celsede müzakeresini taJep etmiştim. Bilâhare iki 
şekil olmaz denince bendeniz onları silmiş idim. Za
ten istizahı da şimdiye kadar tehir etmekliğim mem
leketin selâmeti için idi. Rica ederim eğer istizahım 
kabul edilecek olursa yine evvelce arz ettiğimi veçhi
le bu açık -olan kısmının alenî ve mütebaki kısmının 
celsei hafiyede müzakeresini rica edeceğim. 

REİS — Efendim, istizahın ne gibi hususata dair 
olduğu tabiî malumu âliniz oldu. Buna dair bir fik
ri mahsus istihsal olunmuştur. Heyeti umumiyesi ale
nî celsede okunacak ve reye konacaktır. Bu suretle 
reye vazını kabul edenler ılütfen ellerini kaldırsın. 
(Anlaşılmadı sadaları). Heyeti umumiyesini alenî ola
rak kabul edenler... (Gürültüler). 

Müsaade buyurun efendim, istizah okundu. İsti
zah kabul edilmek için alenî celse olması lâzımdır. 
Kabul edilmezse hafi celsede okunması lâzımdır. 
Şimdi alenî celsede heyeti umumiyesinin okunmasını 
kabul edenler... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim. Olmaz Reis Bey; rica ederim, lütfen 
ikiye ayırınız. 

REİS — Müsaade buyurun o arzunuzu da tatmin 
etmek için de reye koyacağım. Tekrar istizahın ale
nî celsede okunup hafi celsede müzakeresine taraftar 
olanlar lütfen ellerini kadirsin... Bu usul kabul edil
medi efendim. 

Şimdi sahibi istizah teklifinde ısrar ediyor ve di
yor ki bir kısmının yani yedi maddesinin alenî cel
sede okunup alenî celsede müzakere edilmesini ve di
ğer kısmının hafi celsede okunup hafi celsede mü
zakere edilmesini kabul edenler lütfen ellerini' kaldır
sın. Ekseriyet hâsıl olmamıştır. Şu halde istizah tak
riri ne şekli alenîde ve ne de şekli hafide müzakere
si kabul edilmemiştir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — O halde efen
dim: alenî celsede okuyacaksınız. 

REİS — On dakika teneffüs etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

• > • - < * - • 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

REİS : Relisi Ssm Rauf Beyefendi 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Celse hafi olarak kuşat edilmiştir ve za
bıt tutulacaktır. Heyeti Umumiyenize Dahiliye Veki
linin kabul ettiği şekli reyi âlinize iktiran etmek üze
re vazediyorum. Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey ve 
rüfekası tarafından verilen istizah, ki meali Heyeti 
Celilentizce malumdur. Bunun Trabzon Müdafaai Hu
kukuna ait olan aksamı alenî müzakere edilmek üze
re ve Pontüs'e ait olan aksamı hafi müzakere edil
mek üzere Dahiliye Vekili! Bey tarafından kabul edi
liyor. Bunu kabul edenler lütfen el kaldırsın... Bu su
retle müzakeresi ekseriyetle kabul edilmiştir. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Celse aleniyeye tahvil edilmeden iki kâğıt 
okuyacağım, müsaade ederseniz. 

REİS — Efendim celse alenî olmuştur. Hariciye 
Vekili Bey hafi celse talep ediyor. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Hariciye Vekilinin hafi celse talebi 
kabul edilmiştir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim, 
11 Mayıs tarihinde Moskova'dan çekilmiş ve 17 tari
hinde bize vasıl olmuş şu teîgrafı aldım. İmza Mos
kova Sefaret ikinci kâtibi Zeki Hakkı. (Okundu) 

Sualler ve Cevaplar 
/ — İzmir Mebusu Mahmut Esat Beyin, Babıâli 

tarafından İtalyan'lara şimendifer, maden vesair ve 
işletme hakları verildiğinin dereceî sıhhati, böyle hak
lar verilmiş ise bunun İtalya Devleti nezdinde pro
testo edilip edilmediği ve Babıâliye Milletlerarası hiç 
bir vaz'ı hukukisi bulunmadığı hakkında ihtaratta bu
lunup bulunulmadığına dair Hariciye Vekilinden su
ali, 

REİS — İzmir Mebusu Mahmut Esat Beyin Ha
riciye Vekâletinden bir sual takriri var okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Âtide münderiç suadlere Hariciye Vekâleti Celi-

lesince cevap ita buyurulmasını rica ederim efen
dim. 

1. Babıâli tarafından İtalyan Devletine Anado
lu'da şimendifer ve maden vesaire imtiyazları ita edil
diğine dair menabii muhtelife tarafından teyit olu
nan hadiseden Hariciye Vekâleti Celrlesi haberdar 
mıdır? Ve bu hususta lütfen cevap verebilirler mi? 

2. Hadise doğru ise Hariciye Vekâleti meseleyi 
İtalya Devleti nezdinde protesto etmiş ve böyle bir 
mukavelenin beynelmilel hukukiyatça keenlemyekün 
hükmünde olduğunu diğer dost Devletlere iblağ et
miş midir? 

3. Milletin ıkavanin ve teşkilâtı esasiyesi muci
bince memleketin mukadderatı hakkında hiç bir veç
hile idarei kelâm etmek ve taahhüdatta bulunmak 
hakkında malik olmayan ve bir vazı hukukîsi bulun
mayan Babı Âliye Hükümetimizce bu meseleden do
layı ihtaratta bulunulmuş mudur? Hariciye Vekâleti 
Celilesi bu cihetleri lütfen tenvir ederler mî? 

18 Mayıs 1358 
İzmir Mebusu 
Mahmut Esat 

REİS — Efendim Hariciye Vekili bu suali kabul 
etti, cevaplarını vereceklerdir. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Birinci suale haberdar mıdır diyorlar. Ha
berdarım. Yani haberdar sözü Babıâli tarafından bi
ze yazılmış veyahut İtalya Hükümeti Hariciye Naza-
reti tarafından mümessilimize yazılmış suretinde de
ğildir. İstanbul'da bulunan memurumuz bize bu me
seleyi yazmış. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyaribekir) — Zatı Âlini
ze yazmışlardı. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Son mese
le hakkında soyuyorum. Evvelce maruzatta bulun-
dumdu geçende bir suale cevaben. Yani evvelce İs
tanbul ile İtalya Hükümeti arasında bazı müzakerat 
cereyan etmiş ve o m uzak eratı bize Paris'te iken ha
ber İtalya ile Babıâli arasında mevzubahis olan nok
taların bir listesini vermişlerdi. Onu da tabiî geçen 
gün uzun uzadıya okudum. Haberdarız. 

İkinci suali hadise doğru ise Hariciye Vekâleti 
meseleyi İtalya Devleti nezdinde protesto etmiş ve 
böyle bir mukavelenin beynelmilel hukuk i yatça keen
lemyekün hükmünde olduğu diğer dost Devletlere 
iblağ etmiş midir? 

Birinci kısım yapılmıştır. Yani mümessilimize 
emir verilmiştir. Faikat bunu protesto ediniz şeklinde 
emir verilmemiştir. Çünkü Büyük Millet Meclisinin 
kanunu îtaılyan'larca rrtalum idi. Biz İtalyan'larla gö-
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rüştüğümüz zaman, biz kabul etmiş olmaksızın İstan
bul'un yaptığı rrfukavelâtın muteber olamıyacağını 
kendileri de biliyorlardı. Bu gün görüşülmedi. Ma
mafih mümessilimize bu nokta söyletildi. 

Yalnız bizim anlatmak istediğimiz nokta İtalya 
öteden beri bizimle münasebette bulunduğu ve öte
den beri İtalya Büyük Millet Meclisi Hükümetine 
hayırhahlık ettiği iddiasında bulunduğu halde elan 
İstanbul Hükümetiyle bu gibi şeylere teşebbüs etmesi 
ve kalkışması bizce mucibi teessür oldu. Sonra aynı 
zamanda İtalya sizinle de yapalım diyor ve ısrar edi
yor. Tabiî arz ettim. Bizimle İtalyan'ların görüşmesi 
meselesi tabiî bu suale taalluk etmiyor. Yani der
desttir, evet veya hayır. Sonra diğer Devletlere ib
lağ etmiş midir buyuruyorlar? Bu usulü henüz tesis 
etmedik. Hakları vardır. Umumî bir şey yapılmak 
lâzım gelir. Fakat şu sırada ortada Büyük Millet 
Meclisinin kanunu varken ortada Teşkilâtı Esasiye 

kanunu varken kanunu esasimiz hükmünde bulunan 
diğer ahkâm varken ve bunu diğerlere de tebliği res
mî olarak neşrolunmak lâzım idi. Onlara neşrolun
mak suretine değil bizce neşredilmiştir. Onların neş
riyatı da bizce malumdur. Onun için ikinci usule he
nüz gidemiyoruz. 

Sonra diyorlar ki bir vazı hukukîsi bulunmayan 
Babıâliye Hükümetimizce ihtaratta bulunulmuş mu
dur? Hükümetimizce Babıâliye ihtaratta bulunması 
zannediyorum Büyük Millet Meclisi yalnız bir me
sele için ihtarda bulunmadı, Büyük Millet Meclisi 
İstanbul'da bulunan heyetin vaziyeti ne ise onu ver
di ve o esasta devam edip gidiyor. Bilmem kâfi mi
dir? (Kâfi sadaları). 

REİS — Celsenin hafi devamını kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Celsenin alenî olması kabul edilmiş
tir, efendim. 
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