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YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

6 Teşrinisani 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Birinci Reis Vekili Vehbi Efendi 

KÂTİPLER : Mahmut Sait Bey (Muş) 

HÜSEYİN RAUF' BEY (Heyeti Vekile Re;s:> 
(Sivas) — Efendim, Meclisi Âlinin tatil bulunduğu 
bir zamanda İstanbul'da bir vakai mahsusa hadis ol
du. Bu hususta bi'lmecburiye Heyeti Alizenize arzı 
malumat edemedik. Bu gün malumat arz etmek mec
buriyetinde idik. Aynı zamanda Amasya Mebusu 
Ömer Lütfi Beyefendi tarafından bir sual takriri al
dık. Bunun her ikisine de cevap vermek zaruretini 
görüyorum. Ancak malumu âliniz anî hadis oları bu 
vaziyet seri ve muhtasar kararlar ittihazina Heyeti 
Vakilertizii mecbur etmişti. Tekrar ediyorum. Muhta
sar kararlar ittihazına mecbur olmuştur. Bu itibarla 
vaziyet inkişaf ve tenevvür ettikçe diğer kararları ilk-
malen 'kararlar ittihazına mecburiyet hâsıl olacak. Ic-
raî olan bu mesailin kablelicra mahremiyeti derkâr-
dır. Münasip görürseniz bunu, hafi bir celsede arz 
etmek istiyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — İstanbul, vazi
yetinin gizli olmasını icabedecek sebepler var mıdır? 
Orada 1 000 000 insan var. 300 000 münevver var. 
Onüar, haklarında takip olunacak hususata munta-
zırdırlar. Bunlar hakkında cereyan eden şeyler hafi 
değil, alenî olmalıdır. Biz böyle hususatı gizli tuta
lım, diyoruz, yarın gazetelerde intişar ediyor. Onun 
için açık konuşulsun, herkes bilsin, daha iyi olur zan
nederim. Kimden neyi saklıyoruz, anlamıyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
biz kimseden bir şey saklamıyoruz. Fakat arz ediyo
rum, müstacel kararlar verdik. Tebliğ ettik. İkmali 

bittabi zarurî olacaktır. İcra etmeden evvel ilânda 
mahzur tasavvur ediyorum. İşte bu itibarladır. Yok
sa milletten hiç bir şey saklamak tarzında değildir, 
efendim. Yine Heyeıüi Celilenizin kararı ile olacaktır. 
Eğer müstakbel icraatı şimdiden ilân etmeği tensip 
ederseniz bittabi alenen icra ederiz. Benim vazifem
dir, Heyeti Celilenizin tasavvuratına ittiba etmek... 
(Reye sadaları). 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Ne anladık. Mesele
nin esası hakkında bize izahat versin. Biz de anlıya-
lım, ona göre karar verelim. (Reye sadaları). 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Teklif edilen 
celsei hafiyeyi kabul etmekliğimiz için esbabı muci-
beyi bilmek'Iiğirniz lâzımdır. Bilmediğinizi br şeyi na
sıl kabul edeniz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) 
(Sivas) — Efendim, müsaade buyurunuz, meseleyi 
arz ettim. Daha nasıl arz edeyim, İstanbul hakkında 
mukarrarat ittihaz ettik ve tetkik ettik. Fakat nata
mamdır diyoruz. İkmiali lâzmı gelecektir. İcraî eva-
mirimizi şimdiden ilân etmekte mahzur görüyoruz. 
Diyorum, bu itibarla hafi celsede bunun müzakere
sini teklif ediyorum. Hâlâ, zatı mesele nedir diye so
ruyorsunuz? (Reye sadaları). 

REİS '— Beyefendinin beyanatı veçhile bu mese
leyi konuşmak için celsei hafiyeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. Celsei hafi
yede müzakere olunacak. 

Geçen Celsei hafiyenin zabtını okuyoruz. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

131 NCf İNİKAT 

2 Teşrinievvel 1338 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 
Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bilinikat 

sulh konferansına izam edilecek heyet hakkında icra 
vekilleri heyeti riyaseti tezkeresi kıraat ve müzakere 
olunarak teneffüs için celse tatil olundu. 

UÇUNCU CELSE 

Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı riyaset
lerinde bilinikat mevzu üzerinde müzakereye devam 
olunduktan ve kâfi görüldükten sonra hükümetin 
tezkeresinin reye vazına dair Gaziayıntap Mebusu 
Yasin Beyin takriri taynif esami ile reye vaz edihp 
on müstenkif ve 60 redde karşı 121 rey ile kabul 

— 1008 
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edildi. Heyetin tahsisatı hakkındaki Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası dahi müzakere edilerek kâ
fi görüldükten sonra celsei aleniyeye geçildi. 

Reis Kâtip 
Birinci Reis Vekili Muş 

Vehbi Mahmut Sait 

2. — MÜZAKERE 

/ . — İstanbul Hükümetinin istifası üzerine, İstan
bul'un şekli idaresi hakkında İcra Vekilleri Heyetin
ce ittihaz ve tamimen tebliğ edilen karar. 

REİS — Müzakerata başlıyoruz. Buyurunuz Rauf 
Beyefendi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Si
vas) — Efendim, 4 . 1 1 . 1338'de geç va.kit, Trakya' 
yi Hükümetiniz ve Başkumandan namına tesellüme 
memur olan Refet Paşa arkadaşımızdan şu telgrafı 
aldık. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Başkumandan
lık namına tesellüm ne demektir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz telâş etmeyiniz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Şahıs namına 
mı tesellüm ediliyor, yoksa Hükümet namına mı? So
ruyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim, muamele gayet doğrudur. Zan
nedersem biraz seri tehevvür buyurdunuz. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — îzah bu
yurunuz. 

SALtH EFENDİ (Erzurum) — 600 senedir doğ
ru gider bu mesele. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
müsaade buyurunuz izah edeyim. 

Yaptığımız mukavelename mucibince oraya bir 
Kumandan gönderdik. 

Kâfi mi? Efendim. 
SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Hükümet mi 

tesellüm ediyor? 
HÜSEYÎN RAUF BEY (Devamla) — Aynı za

manda her ihtimale karşı orada fiilî bir kumandanın 
bulunmasını elzem gördük. Böyle bir sıfat ve unvan 
vermeğe mecbur olduk. Rica ederim daha fazla izam 
etmeyiniz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Hesabını bilâ-
hira soracağız. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bendeniz 
her mesuliyeti mütekeffil ve müteahhidim. 

Kâtip 
Van 

Hakkı 
REİS — Zabıt hakkında mütalâa beyan edecek 

var mı? (Hayır »adaları). 
Zabtı sabık aynen kabul edilmiştıir. 

EDİLEN MEVAD 

RAGIP BEY (Amasya) — Heyeti Vekilenin va
zife ve mesuliyeti hakkındaki kanun, çıkmadığı için... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hiç şüphe 
yok... 

RAGIP BEY (Amasya) — Vazife ve mesuliyet 
kanunu çıkmadıkça onları mesul edemiyeceğimizi 
biliyorlar da onun için. (Yapacağız sadaJarı, millet 
mesul eder sesleri). 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz arkadaşıma cevap verirken size de veri
rim. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Her vakit bu zahmeti 
çekersin. 

REİS — Paşa Hazretleri söz almadınız, rica ede
rim sükût ediniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ragıp Be-
. yefendinin beyanatında biraz sakat vardır. Heyeti 

Aliyyenizin kararı kanundur. Maiiûmu âlileri bugün 
karar ittihaz etseniz beni her zaman tecziye edersi
niz. Kanuna ihtiyaç yoktur. Kanun ile tehdide ha
cet yoktur. Ne zaman arzu ederseniz tetkik eder ve 
kararınızı verirsiniz ve ben testimi nefsederıim. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Bunların ma-
ı 

naşı yoktur. 
NEŞET BEY (Üsküdar) — En hayatî bir mesele* 

mi müzakere edeceğiz, yoksa ne yapacağız? 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 

telgrafnameyi okuyorum. 

1. fstanbul kabinesi bugün saat 4 sonrada isti
fa etmiştir. 

(Gazetede okuduk sesleri). 
ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Pek geç kal 

diniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Evet, am
ma Meclisi Âliniz hali istimada değildi, istirahatını
zı ihlâl etmek istemedik. 

(Refet Paşanın telgrafının devamı buraya yazıla-
I cak), 
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LÜTFİ BEY (Malatya) — iki gün evvel biz bu
nu gazetelerde okuduk. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Lütfi Be
yefendiye hatırlatmak isterim ki o zaman Meclisi 
Âliniz tatil idi ve kendileri de hali istirahatta idiler. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Doğru amma, mat
buata neden geçti? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
müzakere için değiil malumat liçin arz ediyoruz. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Bu tenakuza aklım 
ermiyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Geç va
kit gelince efendim, Heyeti Vekıileniz içtima etti. Tel-
hisan arz edeceğim muikarraratiı ittihaz etti. 

Hükümet ve Başkumandan namına, Trakya'yı te
sellüme memur Refet Paşa Hazretleri vasıtası ille ica-
bedenlere tebligat icra etti. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Bu, nerede 
görülmüştür? Jeneral Foş namına, bilmem ne namı
na tesellüm?.. Tesellüm., Hükümet namına olur. Baş
kumandan namına ne demektir? Ankara'da bir im
paratorluk mu tesis edeceğiz? Katiyyen reddederiz. 
Başkumandan kimseyi temsdl edemez. Orduların ba
şında bulunur ve Zatı Âlinizin riyaseti altındaki He
yeti Vekilenin emri altındadır. Başkumandan namı
na ne ketlime?.. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz rica ederim. En yüksek savt ile konuşmak 
ise mesele, bendeniz de yüksek söz söyliyeyim. Yani 
bağırarak anlatmaksa çare, ben de bağırırım. Öyle 
değildir. İfadeler sakattır. Demin de izahat verdim. 
İsterseniz açıkça söyliyeyim. Mesuliyeti maddiye ve 
maneviyesini takabül ediniz. (Doğru doğru sesleri). 
İtiraz etmek kolaydır, fakat sakat işlerleu ğraşmıya-
Hım, 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bu müzakere
nin aleni olmasını temenni ederdim. Millet, bir icraî 
idare görsün. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Ecnebiler 
olmasa doğrudur sözün. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
hafi olmasını Heyeti Celilentize arz ettim. Kabul'et
tiniz. Bendenizce aleni o!mast doğru değildir. Temen
ni fayda vermez Beyefendi. Arz edildi. Kabul edilse 
idi cihana bağırarak söylerdim. Hiç gizlenecek bir 
şey yoktur. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Efendim, kabul 
edilmiştir. Söyleyiniz. Söz söylemek isteyen zevat 
kürsüye çıksın söylesin. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bendeniz 
bir şey anladım; bu kadar maruzatım Heyeti Celile-
ye kâfi geldi. Onun için artık ineyim. İki satır bir 
şey okumağa vakit bulamadım ve imkânını da göre
miyorum. (Devam sesleri). 

Efendim; Hükümetin verdiği talimatı okuyorum. 
Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi tara

fından 1 teşrinisanide ittihaz edilen mukarrarat üze
rine; Büyük Millet Meclisinin tanımadığı teşkilâtın 
İstanbul'da tatili faaliyet eylemesi ve Şehremaneti ve 
İstanbul Vilâyeti Meclisi İdare heyetlerinin Ankara' 
dan talimata intizar eylediklerini beyan eylemeleri 
üzerine; Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
4 . 1 1 . 1338 zavalinden itibaren İstanbul'un idaresi
ne vaz'ıyed eylemiştir. 

Madde 2. — İstanbul, şimdilik. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti namına bir vilâyet olarak 
idare olunacaktır. Üsküdar, Çatalca, Beyoğlu muta
sarrıflıkları İstanbul vilâyetine mülhaktır. 

Madde 3. — İstanbul devairi merkeziyesi tatili 
faaliyet edecktir. Devairi mezkûre, memurin ve müs
tahdemini nin ne suretle ifayı vazife edecekleri hak
kında ayrıca talimat verilecektir. 

Madde 4. — İstanbul devairi merkeziye; evrak, 
eşya ve nukutunun tahtı muhafazaya alınmasından 
her dairenin müsteşarı veya en büyük memuru ile 
müteselsilen şahsan mesuldürler. Bunlar ismen tav
zif kılınacak ve 'isimleri bildirilecektir. 

Madde 5. — Harbiye, Bahriye daireleri ile liman 
Riyaseti, Seyrisefain İdaresi doğrudan doğruya, An
kara Müdafaa! Milliye Vekâletine merbut olmak 
üzere müsteşarları tarafından idare olunacaktır. 

İstanbul Merkez Kumandanlığı, Polis Müdiriyeti, 
Jandarma Kumandanlığı ve Haliç Komodorluğu şim
dilik doğrudan doğruya benim emrim altında bulu
nacaklardır. 

Madde 6. — İstanbul'da bulunan bilumum kı
taatı askeriye Merkez kumandanlığına; 

Madde 7. — Medarisi ilmiye ile bilcümle derecatı 
ile tedrisata kemakân devam ederek Ankara Umuru 
Seriye Vekâletinde bulunan Tedrisat Müdirüyeti 
Umumiyesinö malumat verecektir. 

Madde 8. — İstanbul mahallî evkafı, İstanbul Ev
kaf Müdürü tarafından idare olunarak Ankara Ev
kaf Vekâletine malumat verecektir. 

Madde 9. — İstanbul vilâyeti ile işgal sahasında 
bulunan menabk hükkâm, memurin ve müstahdemi
ni nizamiye, şer'iye, Tıbbı Adlî müessesesi, İstanbul 
İstinaf Mahkemesi Müddeii umumiliğine merbut ola-
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pak, Büyük Millet Meclisinden sadır olan kavanîn 
dairesinde tarihi tebliğinden bdlitibar Türkiye Büyük 
Millet Meclisi namına sâdır olacak hükümler usulen 
doğruca Sivas'taki Mahkemei Temyize gönderilecek
tir. istanbul Mahkemei Temyizi işarı ahire kadar ifa
yı vazifeden memnudur. Vazifelerine muvakkaten hi
tam verilmiş bulunan mıahakıim ve devairi adliyenin 
mümeyyiz ve başkâtiplerine sicil müdürü Şevket Be
yefendinin nazareti altında birer kâtip tefrik edile
rek mevcut kuyut ve dosyalarla nukut muhafaza et
tirilecek ve bunlar emri muhafazadan şahsan mesul 
olacaktır, istinaf müddeii umumiliği Adliye Vekâleti 
rle derhal tesisi muhabere ve emir telakki edecektir. 
istanbul'da merci olarak Vilâyet makamını tanıya-* 
çaktır. 

Madde 10. — İstanbul Vilâyeti mekâtipi iptidai
ye ve taliyesi doğrudan doğruya Vilâyet Maarif Mü-
diriyetine merbut olacaktır. Maarif Vekâletine mer
but Darülfünun ve şuabatı mekâtibi âliye ve müze-

ıw*to*ı«ftM!W Âmire 8ib,i mü* 
essesatı saî/e mevcut ve mer'î nizamnameler dahilin
de Maarif Vekâleti ile münasebet tesis edeceklerdir. 
Müzelerde. Matbaaıi Âmire, Maarif Nazareti, evrak 
mahzenlerinde ve depolarında mevcut siciilaıt ve eş
ya vesaire mahfuz katacak ve memurini aidesi bun
dan mesul tutulacaktır. 

Madde 11. — Nafiaya merbut bilumum mekâ-
tip tedrisatına devam edecektir. 

Madde 12. — İstanbul vilâyetini, ziraat, baytari-
ye, maden, sanayi ve ticaret muamelâtı vilâyet nez-
dindeki memurini aidesi tarafından rüyet edilecek
tir. 

Madde 13. — Ziraat ve Ticaret Nazaretine mer
but bakteriyolojihane, Halkalı Ziraat mektebi ve sa
nayi mektebi gibi müessesat mevcut ve meri nizam
nameleri dahilinde İktisat Vekâleti ile münasebet te
sis edecektir. 

Madde 14. — istanbul müessesatı sıhhiyesi An-
ıkara Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletine ta
bidir. Sıhhiye Müdiriyeti Umumiyesinde mevcut nu
kut ve dosyalar istanbul vilâyeti Sıhhiye Müdürünün 
mesuliyeti ailtında muhafaza edilecektir. Muhacirin 
Müdiriyeti Umumiyesi (muaveneti içtimaiye) Müdiri
yeti namı ile Sıhhiye Vekâletine tabi olarak muha
cirin umuruna bakacaktır. 

Madde 15. — Maliye devairinin devamı zarurî 
olan işleri istanbul defterdarlığına rüyet olunacak
tır. 

Madde 16. — icra Vekilleri Heyeti kararına müs
tenit işbu tailıimatname 5 . 11 . 1338'de neşrü tamim 
olunmuştur, 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müstace-
len ve muhtasarah Refet Paşa Hazretleri vasıtası ile 
İstanbul vilâyetine şimdi arz ettiğim gibi teşkilâtına 
ait talimatı derhal tebliğ etmiştik 4/5 gecesi. Aynı za
manda da devairi aidesinden, vekâletlerden bazı ni-
kat hakkında tafsilen emirler ve talimatlar verilmek
tedir. Refet Paşadan aldığımız son telgrafta dünkü 
tarihlidir, ki, bu emri derhal icap edenlere tebliğ et
tiğini ve tatbikatına başladığım bildirmiştir. 

LÜTFl BEY (Malatya) — Emanatı mukaddese 
hakkında beyefendi... 

ÖMER LÜTFl BEY (Amasya) — Ben soracak
tım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Emanatı 
mukaddese hakkında da ayrıca emirler verilmiştir. 
Fakat meselenin nezaketi, kimin tarafından tatbik 
edileceği ve ne veçhile tatbik edileceği oradaki icra 
memurlarına terk edilmiştir. Onun için tafsilat arz 
edemiyeceğim. 

ÖMER LÜTFl BEY (Amasya) — Yani ne yolda 
tafsilât verilmiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Verilen 
emir ziyama ve her türlü arızadan masuniyetine ça
lışılması merkezindedir. 

ÖMER LÜTFl BEY (Amasya) — Beyefendi, bit
ti ise söz hakkı bendenizindir. Münferit sualler soru
luyor. Eğer Rauf Beyefendinin ifadeleri bitmiş ise 
evvelâ sual sormak hakkı bendenizindir. Eğer bitme
miş ise devam buyursunlar. Arkadaşlar da sükûta de
vam etsinler. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Son da
kikaya kadar inatlarında devam etmişler. Fakat Bü
yük Millet Meclisinin~son verdiği (Gürültüler) Rica 
ederim, ikmal etmedim maruzatımı. Fakat maattees
süf inkitaa uğrıyor. Hakkında şifre ile malumat al
dığımız şeyden şunu anlıyoruz. Beyhude olarak Hü
kümet ismini taşıyan heyet - ki idarei mahalliye tar
zında telakki edilebilirdi - Bunlar son zamanlara ka
dar inatlarında devam etmişler. Fakat Büyük Millet 
Meclisi Âlisinin son... İkmal etmedim maruzatımı. 
Bunlar emir telakki edinceye kadar mahkemeleri ka
pamışlar Maliye Vekâleti yalnız hastane ile ittihaz 
buyurduğu mukarrerat neticesinde istanbul'da bulu
nan hükkâm ve memurini maliye vazifelerinde meş
ru olarak devam edemiyeceklerini anlamışlar ve der
hal Büyük Millet Meclisine müracaatla tebligatını 
aldıkları zaman zannederim ki, elan mütereddit imiş-
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ler. Fakat hasta ihtiyacını temin edebileceği - o da 
bir kararla - tespit etmiş ve teriyatı kesmiştir. Onun 
için İstanbul heyeti istifaya mecbur kalmıştır. Malu
matı mütemmime de budur. Yani kendileri Büyük 
Millet Meclisinin emirlerini aldıklarında zannederim 
ki, elan mütereddit imişler. Fakat milletin hakikî kuv
vetinin, meşru kuvvetinin nerede olduğunu müdrik 
bulunan memurin hakikati görmüş ve o suretle işe 
mübaşeret etmişlerdir. Ve o suretle Hükümet ıskat 
edilmiştir. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Sultaa namını taşıyan 
zatın vaziyeti nedir? 

HÜSEYİN RAUF-BEY (Devamla) — Aynı za
manda Hariciye Vekâletiniz İstanbul'da Hamit Bey 
vasıtası ile düveli itilafiye mümessillerine şimdi ay
nen arz edeceğim şifahî takriri göndermiştir. 

Dersaadette düveli itilafiye mümessillerine Türki
ye'de şahsî saltanatın ilgası üzerinde İstanbul halkı
nın vicdanı millîden feveran eden tuğyan ile anava
tan idaresine iltihak ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümetini tesis eylediklerini ihbar ile kesbi şe
ref eylerim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
ti İstanbul vilâyetinde temini asayiş ve idarei umur 
için devairi aidesine evamir ve talimatı lâzime ita ey
lemiştir. Ordularımız, Mudanya konferansında tayin 
olunan huduttan ileri geçmiyeceklerse de İstanbul'da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin bilfiil 
teessüs etmesi ile asayiş ve inzibatı temin; münhası
ran Hükümeti mezkûreye teveccüh ettiğinden Şarkî 
Trakya'ya olduğu veçhile tarafımızdan İstanbul'a da
hi inzibat memurin ve kıtaatının gönderilmesine ihti
yaç olduğu müsellemdir. Bu vaziyette düveli itilafiye 
kıtaatının İstanbul mıntakasında devamı ikametine 
lüzum ve imkân görülmeyeceğini kuvvetle ümit et
mekteyim. Bu münasebetle Lozan Sulh Konferansı
nın netayici müsbete vermesi Türkiye Büyük .Millet 
Meclisi Hükümetinin halisane ümitleri cümlesinden 
bulunduğunu beyan ile kesbi şeref eylerim. 

5 Teşrinisani 1338 
T. B. M. Meclisi 
Hariciye Vekili 

İsmet 

RAUF BEY (Devamla) — Hariciye Vekili yazı
yor. Bu nota da itilaf mümessillerine tebliğ edilmiş
tir. Fakat henüz bir cevap alınamamıştır. Malumu 
âliniz vaziyet biraz muğlaktır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin imanı, en layetegayyer akidesi ve bunun 
için tekmil kuvvetlerini tamamen istimal edeceği bîr 
şey varsa, o da müstakillen idarei hükümet etmektir, 
Gayemiz ve hedefimiz budur. Bunu temine sonuna 

kadar çalışacağız. Ancak vaziyet muğlaktır diye de
min arz ettim. Çünkü Mudanya Konferansı ile bir de 
vaziyeti mahsusa vardır. İkisini telif ile sakat vazi
yete girmeden ciddiyet ve aynı zamanda hüsnü niyet
le halle uğraşıyoruz. Muvaffakiyat cenabı Haktan-
dır. (İnşallah sadaları) 

Şu muhakkaktır ki. Hükümetimiz behemahal müs
takillen icrayı hükümet etmelidir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi iştirak kabul etmez ve edemez. Bu bap
ta gelecek malumatı da peyderpey arz ederim. 

SİRRİ BEY (İzmit) — Bir sual soracağım, müsa
ade buyurursanız. 

REİS — Efendim, sizden evvel sual sormak için 
söz isteyenler var. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Sual sahibi 
olmak itibarı ile bendenize söz veriniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
nazarı dikkati âlilerini celbetmiştim. Umuru maliye 
hakkında mufassal talimat gözükmüyor. Fakat arz 
ediyorum. Gayet müstaceldir ve muhtasardır. Tekrar 
ediyorum, Maliye Vekâletiniz icabeden talimatı pey
derpey vermektedir. Malî Kapitülasyonlara müteallik 
ne varsa onu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti tesellüm etmektedir. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Efendim, mü
saade buyurun. Kürsüden, sual sahibi sıfatı ile sual
lerime bazı zeyiller vardır, soracağım Tabiî hakkım
dır. Efendim. Hükümetin aldığı anî haber üzerine 
müstacel kaydı ile verdiği cevap ve talimat münasip
tir. Fakat bu vaziyetin tahaddüs edeceğini önceden 
kestirmek pek de keramete mütevakkıf değildir. Hü
kümet bu işte talimatı lâzimesini daha evvelden dü
şünerek ve daha mufassal bir surette hazırlamış ve 
hatta bazı memurları da oraya göndermiş olsaydı da
ha iyi olacaktı ve daha basiretkârane hareket etmiş 
oiurdu. Bu, yapılmamıştır. 

İkinci mesele: Rauf Beyefendinin ifadatını kema
li hürmet ve dikkatle dinledim. İçinde emanet için 
bazı emirler verdiklerini söylediler. Tafsil etmek iste
mediler. Ben de teşrih ettirmek istemiyorum. Yalnız 
sirkat olmıyacağına dair verdikleri teminatı kaydedi
yorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Sureti ka-
tiyede bir şey ifade etmedim. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Çalışılmasını 
emir buyurdular. Fakat Meclisi Âli; tabiî bu işi te
min için Meclisi Âli zannederim kaybolmamasmı ve 
tahtı temine alınmasını arzu ederler. (Tabiî sesleri) 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
yani Meclisi Âliden gayrı bir kanaatta değiliz. Mu-
sırrız, behemahal yapmaya çalışıyoruz. Temin ettik 
deye bir şey söylemedim. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Mesuliyeti kime 
mütehammil? 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Mademki, İs
tanbul'daki Harbiye Nezareti erkânı ve tevabii ve 
oradaki inzibat ve itfaiye vesaire oradaki müsteşar 
burada, Müdafaai Milliye emrine rabtedilmiştir. Ora
daki Şehremini bura namına vali yapılmıştır. Ema-
natı Mukaddesenin tamamı ile muhafazası bizim em
rimize amade demektir. Bizim nöbetçilerimizin tahtı 
muhafazasında demektir. O halde Hükümet bunu 
behemahal temin etmelidir. Ondan sonra emanatı 
mukaddeseden başka hazinei enderun da... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Si
vas) — O da dahildir. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Pek güzel 
efendim. Rüsumat ve posta, telgraf için emirde sarahat 
yoktur. Darphane; defteri hakanî, hazinei hasse için 
sarahat yoktur. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Ziraat Bankası için 
d-: \ oktur. 

öVıl/R LÜTFİ BEY (Devamla) — Müessesat ol-
-t :\r:ıb. • vazımatı umumiye ile harbiye dai-

'.'.'''in sureti mahsusada muhafazası 
tNİp olurdu zannederim. Arz ede-

. - • v . dv.n. ibarettir. İlâvesini rica ederim. 
!.'(;>.;•"• -•• \l. 'F BEY i Devamla) — Efendim, 

Fethi Beye-'vnü:. Maliye ve rüsumaU ait ita ettikleri 
talnnata dair beyanatta bulunacaklardır. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Efendim, dün ve evvelki akşam verdiğimiz talimatı 
itmam etmek üzere; Maliye Vekâleti namına Rüsu
mat ve Maliyeye dair mufassal talimat verdik. Def
teri hakanîye dair de talimat verildi. Ayrıca postalar 
için de talimat verildi. Fakat teferruatı vesaireyi şim
di burada arz etmek zaittir. Yalnız hututu umumiyesi 
namına şunu arz etmek isterim ki, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin neşretmiş olduğu bilumum kavanin j 
aynen carî ve aynen tatbik edilecektir. Rüsumat hak- j 
kında da ayrıca emir verilecektir. jj 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Kavanin ora- \ 
da cari olacağına göre kavanin mecmualarından kaç i 
nüsha gönderdiniz ve gittiniz mi? js 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Posta ile lüzu- \ 
mu kadar, Maliye Vekâleti tarafından gönderilmiş- \ 
tir. Binaenaleyh, gerek defteri hakanî gerek Posta ve \ 

Telgraf ve gerek Maliye Nezaretinin tesviyesine dair 
ve Rüsumat idaresine talimat verilmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, Meni müski
rat kanununun-tatbiki de yazıldı mı? 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kanunlarının hepsi bittabi tatbik olu
nacaktır. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Efendim, bir 
noktayı hatırlarına getireceğim. Rüsumat hakkında 
malumu âliniz İstanbul şimdiye kadar tahtı işgalde 
bulunduğu için bizim iskelelerimizden gümrük al
makta idi. Bugün idaremiz altına girmiştir. Bittabi 
İstanbul mevrudatına, karşı gümrük... (Gürültüler) 

RAGIP BEY (Kütahya) — Reis Bey bendeniz, 
daha evvelce söz istedim. Sual sormak için. Niçin 
vermiyorsunuz? 

REİS — Efendim, sual sahibidir, müsaade buyu
runuz rica ederim. Gürültü edilmesin işitilmiyor. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Fakat bu me
selede muamelât itibarı ile karışıklık olması ihtimali 
vardır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Bana söz vermiştiniz 
ve beni tercih etmiştiniz. 

REİS — Sual takririnin sahibidir efendim. 

RAGIP BEY (Devamla) — Sual Dahiliye Vekâ
letinden değil. Hükümettendir efendim. (Gürültüler; 
Hükümet başka mı sesleri) 

FETHİ BEY (Devamla) — Efendim, buyurduğu
nuz meseleyi Rüsumat Müdiri Umumîsi ile uzun uza-
dıya münakaşa ettik. İstanbul Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tahtı idaresine girdikten sonra artık İs
tanbul'dan buraya gelecek eşyaya gümrük vazetmek 
kabil olamıyacaktır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Ali Kemal-
İzmit'e vasıl olmuştur, öyle mi? 

FETHİ BEY (Devamla) — İzmit'e vasıl olmuş
tur. öyle bir haber var efendim. 

Bu tarihten itibaren İstanbul'dan gelecek olan eş
yayı ticariyeden Anadolu'da yalnız bir noktada güm
rük resmi alınacaktır. Sigara kâğıdı, kibrit vesaire 
üzerine vazedilmiş olan rüsumu istihlâkiye İstanbul' 
da alınmamış ise İstanbul'dan buraya ithal olunacak 
bu gibi mevaddın rüsumu istihlâkiyesi buradan alı
nacaktır. Ondan sonra buraya gelecektir. 

YAHYA GALİP BEY (Devamla) — Ali Kemal 
ne suretle geliyor? İstizah buyurun? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, İstanbul'un 
gümrük idaresi tabiî elinizde bulunuyor. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi emrinde bulunan gümrüklere gi-
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den mallara buradaki tarife tatbik edileceğine göre 
istanbul'da bulunan ve miktarı milyarlara baliğ olan 
emval hakkında ne muamele yapılacaktır? Saniyen 
İngilizler elinde bulunan pek mühim eşyalar var. Bun
lar hakkında ne düşünülmüştür? Bunlar o kadar mü
himdir ki ellerdeki stok mallar sipariş vermeye ma
nidir. Bu, memlekette buhranı iktisadî tevlit eder. Bu
nun için ne düşünüyorsunuz? Bunun için aynı suali 
Ömer Lütfi Bey refikimiz de sordular, 

FETHİ BEY (İstanbul) — Bundan evvel İstanbul' 
da mevcut olan tarife yani kıymeti eşya üzerinden 
alınmakta olan gümrük tarifesi ile bizim tarife ara
sında filvaki bir fark vardır. Fakat bu fark şayanı 
ehemmiyet olacak derecede değildir. Hatta bazı husu-
satta Anadolu daha fazla gümrük almaktadır. Bina
enaleyh İstanbul bizim idaremize geçtikten ve bilcüm
le şuabatına vaz'ıyet edildikten sonra artık İstanbul' 
dan gelecek olan mallara ecnebi memleketten gelen 
mallar gibi gümrük vazetmek imkânı yoktur. Buna 
imkân bulunamamıştır. Evvelce de arz ettiğim gibi 
rüsumu istihlâkiyesi alınmamış olan eşyayı ticariye-
den sigara kâğıdı, kibrit vesaire gibi eşyadan ahiren 
neşrettiğiniz kanunlar mucibince rüsumu istihlâkiye 
alınacaktır. Buna dair talimat verilmiştir. 

Dr. MUSTAFA BEY (Kozan) — Malumu âliniz 
altın ihracı meselesi memnudur. Şimdi İstanbul'da 
gayrı memnu mudur? 

FETHİ BEY (Devamla) — İstanbul bugünkü 
günde nazarımızda Konya'dan veyahut Trabzon'dan 
veyahut İzmir'den farklı bir memleket değildir. (Al
kışlar) Tamamı ile yedi idaremizde bulunan bir 
memlekettir. Oralardan başka bir şey değildir. 

MEHMET SALİH EFENDİ (Erzurum) — Fethi 
Bey bir sual de benim var. Muhterem Ali Kemal Be
yefendi Hazretlerini; İzmit'e getirdiniz mi? 

NEŞET BEY (İstanbul) — Süratle kanunun 67 
nci maddesi tatbik edildiği zaman bu Meclisi hâlâ sü
kûnette idi. Bugün İstanbul'un vaziyeti meczubahis 
olduğu zaman bu çorbalık ne oluyor? Bunları tatbik 
buyurun. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendiler; He
yeti İcraiye Reisi Rauf Beyefendi Hazretleri kürsü 
hitabette; muhtasar ve seri mukarrerat ittihaz ettik 
dediler. (İşitmiyoruz sadaları) 

REİS — Hep bağırıyorsunuz efendim, ne yapa
lım? 

HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Müzakereye mahal 
yoktur efendim. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu; — Söylenecek 
mühim madde var. 

HÜSEYİN BEY (Devamla) — Mesele yoktur 
efendim. (Gürültüler) 

CELAL NURİ BEY (Devamla) — Efendiler... 
REİS — Efendiler; Ömer Lütfi Bey bir sual tak

riri vermiş. Fakat Hükümet de vaziyeti malumat ver
mek için hazırlanmış, gelmiş. Şimdi yalnız bu sual 
takririni nazarı itibara alacak iseniz söz yoktur. Eğer 
Hükümetin izahatı zaten alıp gelmelerinden dolayı 
söz alacaksak söz alalım ve verelim. Şimdi efendim; 
Celal Nuri Bey, Hakkı Hami Bey, Ziya Hurşit Bey, 
Durak Bey, Yahya Galip Bey, Yasin Bey, Hilmi Bey, 
Şükrü Efendi, Hafız Mehmet Bey, Neşet Bey, Salâ-
hattin Bey, Necip Bey, Emir Paşa, Osman Bey söz al
mışlardır. (Müzakere kâfi sadaları, mesele yok sada
ları) 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Evvelâ bende
nizin kâfi görüp görmediğimi sormadınız. Onu sorun 
ve ben cevap vereyim. Ben kâfi gördüm. 

REİS — Beyefendiler, müsaade buyurun, yalnız 
suale verilen cevabı kâfi görerek şu izahatın kifaye
tini... (Hayır sadaları) Kabul edenler, lütfen ellerini 
kaldırsın. (Kabul edilmemiştir) (Gürültüler) Efendim, 
gürültü oluyor. Bir de Hükümetin izahatı vardır. Ra
uf Bey sual olmasaydı, bu izahatı verecek miydiniz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Efendim, malumat verecektim. Bu 
kadar. Yani müzakere edilmiyor, malumat veriliyor. 
Niçin müzakere açacağınızı bilmiyorum. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, dai
ma malumat üzerine müzakere açılır. Meclisimizin 
âdetidir. (Doğru sesleri) O, başka bir şey. Fakat bun
da mühim bir mesele var. Bu bapta Hükümetin beya
natı vardır. 

AVNİ BEY (Saruhan) — Efendim, Hükümet bir 
karar ittihaz etmiyecek mi? Müzakere olunup olun
mayacağım sordunuz. Kabul edilmediğini söylediniz 
ve zapta geçti. Bir daha nasıl oluyor da böyle söylü
yorsunuz? 

CELAL NURİ BEY (Devamla) — İstanbul'un 
mukadderatı hakkında bir kararı mühim ittihaz edil
miştir. Söyliyelim. İdaresizlikten âciz kaldım. (Anla
madık sesleri) 

AHMET HAMDİ EFENDİ (Muş) — Reye bıra
kılan nedir? 

CELAL NURİ BEY (Devamla) — Bu; dünyada 
görülmemiş bir şeydir. Hükümetin beyanatı üzerine 
her vakit müzakere açılır ve tenkit edilir. Ben Hükü
metin mukarreratı hakkında söz söyliyeceğim. Eğer 
Hükümet bundan müstağni ise diyeceğim yoktur. (De
vam sadaları) 
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REİS — Efendim, reye koydum kabul edilmedi. 
Rica ederim. (Anlaşılmadı sesleri) 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Tekrar reye koyunuz, 
nasıl müzakere olmaz?. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bu, bizim esası
mız, kuvvetimiz olan bir yerdir. 

REİS — Beyefendiler; müzakere edilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... (Anlaşılmadı sesleri) Mü
zakere edilmesini... (Ekseriyet yok sadaları) 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Zaten Mecliste ekseriyet 
yok, nisap yok... Bunun behemahal müzakeresini iste
rim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Re
isi) (Sivas) — İlk defa görülen bir haldir bu... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — İc
ra Vekilleri Reisi Bey kürsüye teşrif etsinler. Bazı sual
lerimiz var, bizi tatmin buyursunlar. Eğer bu, dinle-
nilmiyecek olursa ben öyle zannediyorum ki, böyle 
tarihî bir celsede Meclisin azalarının düşündükleri 
nazarı dikkate alınmıyacak olursa iş kör döğüşü gi
der. Günah olur. Teşrif etsinler. Suallerimizi soralım. 
Madem ki; Meclisi Âli karar verdi, suallerimiz var 
soralım. 

REİS — İzahat istiyebilirsiniz, bir takrir verirsi
niz, celsei hafiye bitmiştir efendiler. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Hayır, hayır. 
Takririm var. Reis Beyefendi, cevap versinler. 

Riyaseti Celileye 
Berveçhiati takrire Hükümetin cevap itası : 
1. Rauf Beyin okuduğu talimatın emir ve tat

bikini İcra Vekilleri ne suretle temin etmiştir? 
2. Mudanya Konferansı mukarreratının tarafı

mızdan ihlal edildiği iddiasının muhasımlarca derme-
yanına karşı Hükümet ne düşünüyor? 

3. Ecnebi hakimiyetini refetmeden hakimiyeti 
milliyeyi kontrol altında bırakmak doğru mudur? 
Böyle bir hadiseden içtinap için ne tedbir alındı? 

4. İstanbul'da bir çok memurin ve zabitan açık
ta kalacağına, bizden kâfi para bulamıyacağına ve 
fırsattan bilistifade ecnebiler tarafından tahrik edile
bileceğine ve sulh müzakeratı bir netice almadan İs
tanbul'u ansızın bir darbeye maruz bırakmak vesilesi 
çıkarabileceğine göre böyle evvelce kuvvetle temin 
edilmeyen bir işe bu şekil altında muvafakatimizi al
madan Hükümetin tevessülü caiz midir? 

Mersin 
Salâhattin 

REİS — Efendim; müsaade buyurun, şimdi bu, 
bir sual takriridir. Hükümet Reisi de buradadır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Efendim; Salâhattin Beyefendi hula
saten buyuruyorlar ki Hükümet, bunu bize soruma
dan niçin yapmışlardır? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — O, dördüncüsü... 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — İkincisi, 

bu verilen emri yapabilirler mi? 
SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Yani hangi 

kuvvetle yaptı? 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Yanı o 

demektir. 
SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Mudanya 

Konferans; ahkâmına riayet etmedi derlerse ne diye
ceksiniz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
şimdi sırası ile bunlara noktai nazarımı arz edeyim. 
En yüksek ve müessir kuvvei teyidiye; İstanbul hal
kının vicdanından doğan iştirak ve irtibat kararı ka-
tîsidir. Hepsi sizi istiyor demişler, kalkmışlar, gelmiş
ler size sormadan veyahut sorarak şimdi bunlara, 
hayır sizi kabul etmiyor muyuz mu diyeceğiz? ' 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Yook... Bu 
çok basit cevap altındaki perdeyi ben kaldırayım. Bir 
memleket ile oynamak kolay değildir, haydi bakalım 
buyurun. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Şu halde İstanbul halkı Meclisi Âlinin 
kararı mucibince ilga edilen tarzı idareyi tanımamış 
ve şehreminini iskat etmiş ve tekrar intihap etmiş ve 
onunla beraber sizi tanımıyoruz demişler. İki şekil 
varit idi. Birisi düşünmekte tereddüt İstanbul'u anar
şiye bırakmak, her türlü mesuliyeti davet eder. İca
bını yapmak, yine reyi âlinizle her türlü karara razı 
olmak. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Beyefendi... 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 

buyurunuz, bitireyim. Suallerinize cevap vereyim de 
ondan sonra. Eğer istizah yapıyorsanız onu da kabul 
ediyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Hayır, ben
denizi bununla tatmin edebilirsiniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Mudanya 
mukarreratının tarafımızdan ihlâl edildiği dermeya-
nma karşı Hükümet ne düşünüyor? Muhasımlarımız, 
bu meselede dermeyan değil, her şeyde her şeyi der-
meyan ederler. Ve bize her türlü takayyutta bulunu
yorlardı. Bizim tarafımızdan sebebiyet verilmiş miy
di? Muhasım adama (yasin) okunmaz. Ona muka
bele etmek için elimizde ne gibi vesait ve tedbirler 
varsa onu kullanacağız. 
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Fakat şimdiden o ne söyliyecektir? Bunu bilmi
yoruz. Tabiî, muhasımlarımız her türlü ifsadatta ve 
her türlü teşebbüsatta bulunacaklardır. Fakat biz de 
bunlara karşı her türlü tedabiri almaya çalışıyoruz. 
Allah'tan muvaffakiyet temenni ederiz. Sonra İstan
bul'daki kuvvetleri defetmeden; hakimiyeti milliye-
yi kontrol altında bırakmak doğru mudur? Buna da 
tabiî hakimiyeti milliyeyi kontrol altında bırakmayı 
kabul etmiyoruz. Arz ettiğim not ile de onu kabul 
etmediğimizi tebliğ ettik. Fakat evvelce de arz etti
ğim nota vaziyeti münasebeti ile mesele muğlaktır. 
Çalışacağız ve inşallah muvaffak olacağız. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Nota üzerine kuvvetlerini çekmezlerse... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hasıl olan 
vaziyeti düşünürüz. İcabederse İstanbul'u tahsis ile 
mükellef olan Meclisi Âlinizin noktai nazarını tatbik 
etmiş oluyoruz zannederim. Onun üzerinde yürürüz. 
İstanbul'da bir çok memur ve zabitan vesaire açıkta 
kalacağından ve gayrı memnun olacağından bunlar 
ecnebiler tarafından ifsat edilebileceğinden... Bunla
rın hepsi varit olabilir. Buna karşı da tedrici tedbir 
alınabilir. Başka çaresi yoktur. Vaziyeti tespit ede
cek esbaba tevessül ediyoruz,. Bunuri için icabederse 
gelip Meclisi Âlinizden para isteyeceğiz. Bu gibi ha
lata meydan vermemek Hükümetin esas vezaifi 
cümlesindendir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim, mü
saade buyurursanız anlatayım. Rauf Beyefendi Haz
retlerinin ifadatı bendenizi bazı noktada tatmin ede
memiştir. Meselenin yanlış anlaşıl, ması için evvelâ 
esası söyliyeceğim. İstanbul'un her hangi bir vesilei 
hayriye ile ve bir r .ıahğı mucip olmaksızın bir gün 
evvel elimize geçmesi matluptur. Ordularımız Şile 
üzerine yürümüş ve Rumelikavağında geziniyor, den
diği zaman sevinmiş ve boğazın bir tarafında yer
leşmeyi sulh için daha hayırlı addetmiştik. Vaktaki 
Hükümet ondan nükûl ederek iki gün sonra da or
dularını geri çekmişti. Şimdi neden ileri gidip de İs
tanbul için bir budalalık yaptı. Yani diyorum ki, 
bu yapıldı bir şeydir. Bundan bir netayiç çıkarsa 
kuvvet istimal ederek Mudanya Konferansı ahkâmı
nı fiilen ihlâl etmiş olmıyacak mıyız? 

Olacaksak sulh konferansına yanlış gidiyoruz gi
bi geliyor. Giden heyet, İstanbul'a gitsin ve Hükümet 
buradadır desin. Yani mesele burada biraz çatallaş-
mıştır. Öyle tahmin ediyorum. Yani düşmanlarımız 
bizim istediğimiz gibi de hareket edebilirler. O halde 
ona kârdır deriz. Fakat bazı mahazir tevellüt edebilir. 
Onun için benim sorduğum şu idi? 
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İcra Vekilleri Heyeti Reisi Beyin okuduğu tali
matın emri tatbiki temin edilmiş midir? Ne suretle? 
Yani kuvvei müeyyide orada ancak halk olduğunu 
anlıyoruz. Fakat bu halk silâhsızdır, tertipsizdir. O 
bir kısmı teyit edebilir mi? Sonra buna karşı bu
yurdular ki halk böyle istemiştir. Evet halk ister, fa
kat elinde silâh yoktur. O zanneder ki, karşıların
daki orduları yürütebiliriz. Belki yürütürüz, fakat 
melhame faydalı olabilir mi? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Başladığımız 
zaman nasıl oldu? 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Canım Beye
fendi, bunu iddia eden refikimle ben de beraberim. 
O halde hiç bir şey düşünmemek lâzımdır. Bizim va
zifemiz beyler; yapılan işlerin her ihtinale ve en bü
yük tehlikelere karşı az çok imkânını aramaktır. 
Yoksa bir işin hiç sakat olmıyacağı hal de vardır ve 
çok sakat olmak hali de vardır. Bu hali düşünmek
ten niçin kendimizi menedelim. Binaenaleyh bende
nizin burada serdettiğim mütalâat bunun en fena 
neticeleri ne olabilir? Ve o neticelere karşı Hükümet 
ne düşündü? Daha ne düşünmeli ise düşünmesini 
rica edeceğim. Bu, benim anladığıma göre zaruretle 
yapilmış bir talimat olduğu anlaşılıyor. Alelacele 
bu vaziyete çaresiz olmak için mi yapıldı? Bu vazi
yet alelacele mi hadis oldu? Hayır. Binaenaleyh da
ha evvel hazır olurdu. Hata buradadır. Hükümetin 
idare noktai nazarından cevabını isterim, Vekil Bey
den. Esas buradadır. Başka bir şey değildir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Arz ederim. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — İkinci mese
le; düşmanlarımız, Mudanya Konferansı mukarrera-
tı tarafınızdan fiilen ihlâl edilmiş derlerse ne diye
ceksiniz, ne diyeceğiz? Biz bunu yapmadık, siz se
bep olursunuz diyebiliriz onlara. Nitekim sulh için 
heyet .istediniz, orada bir hükümet, olmadığından 
ahali bizi istedi. İsyan etti. Sebebi sizsiniz dersiniz. 
Benim akhma gelen budur. Fakat İstanbul'un bu ta
lebinin merdut olduğu oraya ve bize bildirilmiş ol
saydı başka bir mesele yoktu. Derlerse bunun karşı
sında hareketi müttehazımızın bir bardak suda bir 
fırtınadan ibaret olduğu teeyyüt etmiş olmaz mı? 
Yani bir teşrinisani diyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efen
dim?... 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Yani 1 teşri
nisani için diyorum. 3 ncüsü ecnebi hâkimiyetini 
refetmeden hâkimiyeti milliyeyi kontrol altında bı^ 
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rakmak doğru mudur? Tabiî Hükümet de bunu iste- I 
miyordu. Bu cereyanı oradaki mümessilimiz biliyor- I 
du. Böyle bir hadiseden içtinap için Hükümet buna I 
rie gibi tedabir alındı? Bunu da öğrenmek isterim. I 

HAŞlM BEY (Çorum) — Belki, düveli itilâf iye 
emri vaki karşısında tahliye eder. I 

SALÂHATTÎN BEY (Devamla) — İnşallah hep 
beraber alkışlayalım. Şimdi 4 ncü bir mesele ki : 
oradaki ecnebiler bize bir oyun yapar mı? Bir fena- I 
lik yapar mı? Şu verilen kararla bir kısım memurin I 
ile bir çok zabitan açıkta kalıyor. İstanbul'un haü I 
malumdur. Kimsenin ekecek bir yeri yoktur. Bugün I 
kazanır, bugün yer ve yaşar. Müstehliktir. Bugün I 
parasını vermezseniz nereye hizmet edeceğini bil- I 
mez. İstanbul'da birtakım kimse birkaç gün için se- I 
vinecekler, yaşıyacaklardır. Sonra aç mide birtakım I 
fenalıklara götürebilir, düşünebilir. Bunlar bu vazi- I 
yetten gayrı memnun olarak bizi kullanmıyorlar der- I 
lerse, biz bunlara kâfi para bulup temin edemezsek I 
bu ademi memnuniyetleri ecnebileıce vesile ittihaz 
edilir. Hazır kuvvetleri de orada var ve orada bir I 
nümayişe ve içerde memleket içerisinde bir hali fii- i 
lî ile bir cevap verirlerse yeniden başka bir şey için- I 
de kalmaz mıyız? Bunun için Hükümet bunları iza- I 
le edecek tedbirler düşündü mü? I 

RAGIP BEY (Kütahya) — Evet istirdat edilen | 
mahallerdeki feryatları Meclisi Âli nasıl düşündü ise 
bu feryatları da öyle düşünürüz. I 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Zannederim 
Bey arkadaşlarımız diğer üç mesele üzerinde bazı 
tedbirler düşünmüşler. Bu 4 ncü mesele fiiliyat nok-
tai nazarından bir tehdit olabilir. Hükümet, bunun 
için ciddî bir çare düşünmeli ve derhal ittihaz ede- I 
ceği mukarreratı ikmal edici tedabiri muhtevi talima
tı okumalı. Tebliğ etmeli ve taki şuna, buna tabi ol
masın. Bunun önüne vakti zamanı ile geçebilelim. I 
Bendenizin maruzatım budur. Hükümeti tenkidatım I 
eksiklikleri içindir. Dürbin olmadığı içindir. İtika- I 
dımca belki dürbindir. İhtimal ki netayicinden cüm- 1 
lemiz müteşekkir kalacağız. Fakat tenkit etmek ve 
tehlike olan'mahalleri irae etmek benim borcumdur. I 
Bu vesile ile arz ediyorum. i 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Efendim; Salâhattin Beyefendi yal- J 
nız, bir şey buyurmadılar. İstanbul ahalisi, Türkiye I 
Büyük Millet Meclisi Hükümetine kendi kanaati vic-
daniyesi ile iltihak arzusunu gösterdikten ve başka 
bir idare tanımadıktan sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ne yapabilir? | 
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SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Bu işi daha 
evvel düşünmek lâzımdı, zannediyorum. Talimatı da
ha mufassal yapmak icabederdi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Talimat 
meselesi değildir. İş, esas meseleye taalluk ediyor. 
Sorduğunuz sualde en ruhlu noktalarda idaremizi 
ecnebi kontrolü altına koymak doğru mudur? Mem
leketteki ahali aç kalması tarzındaki suallerinize kar
şı yalnız bir sual? İstanbul halkı yekvücut olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine iltihak 
arzu eder ve başka kimseye itaat arzu etmezse Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ne yapar? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi Beyefendiye 'alenen söylemiyeceğim. 
(Celse hafidir sadaları) Kendileri bunu pekâlâ bilir
ler ve pekâlâ düşünmek borçlarıdır. Ben bir mebu
sum. Hükümetten istikamet ararım. Hükümet bana 
cevap bulmaya mecburdur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bendeniz 
mecbur olduğumuz yalnız bir şey gördüm. Onun ah
kâmına riayet ettim. Meclisi Âliniz hali içtimada ol
madığı için bugün haber veriyorum. Her mesuliyeti 
deruhde ediyorum. O da İstanbul'daki din kardeşle
rimizin, vatandaşlarımızın buraya iltihak arzusunu 
göstermeleridir. Biz de bunu kemali fahrü mübahat 
ile kabul ettik. (Alkışlar) 

Kuvvei teyidiyesi nedir diyorlar? Refet Paşadan 
son gelen telgrafta İstanbul'un idaresi hakkında şe-
refmevrut talimatın tatbikatına bugün başlıyorum. 
Demekle kuvvei müeyyide de görülüyor. Tekrar edi
yorum efendiler; buyurduklarınız mahazir mevcut 
olabilir. Fakat bunların mevcudiyetine karşı hiç bir 
zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, İs
tanbul ahalisine şimdilik biz sizi kabul edemiyoruz, 
durun diyemeyiz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Nasıl der..., 
Hiyanet eder o vakit... 

HAFIZ MEHMED BEY (Trabzon) — Esasen 
ittihaz ettiğimiz kararla İstanbul Hükümetinin yıkıl
masına karar verdik. İstanbul'da Hükümet kararı
mızla olmamasına göre orada tesisi idare için İs
tanbul halkının böyle temenniyatını, talebini bekle-. 
mek lâzım gelir miydi? 

H. RAUF BEY (Devamla) — Hayır, Salâhattin 
Beyefendinin izhar buyurdukları gibi düşmanlarımız 
belki müşevvik olduğumuza dair mütalâatta bulunur
lar. Binaenaleyh mahzur görülürdü ve Mudanya 
Konferansı ahkâmına muhalif oldu derlerdi. 
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HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Yani İs
tanbul'daki Hükümete taraftar mı olacaktık? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hayır 
efendim, 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — O, demek
tir. (Hayır, o, demek değildir sadaları) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kendi hâ
kimiyetlerini kendileri icra etmişlerdir. Buyurduğu
nuz sual varit olsaydı vaki olan teklifler daha evvelce 
olurdu. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Beyefendi, bendeniz 
talimatta bir noksan görüyorum. Oradaki malum 
olan hainlerin firarlarına meydan verilmemek için 
onların derdestine emir verilmediği görülüyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Şimdilik 
bu mesele hakkında malumat vermekte bendenizi 
mazur görünüz rica ederim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Salâhattin Bey 
İstanbul halkının silâhsız olduğundan endişe ediyor
lar. Zatıâlileri evvelden beri ve bilhassa 26 Ağustos* 
tan beri cenabı Hak'kın bize (yürü ya kulum) dedi 
ğine mutekit misiniz, değil misiniz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Allah'a 
her zaman itikadım vardır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efen
dim; arkadaşlarımın mütalâatından mühim olarak 
bir noktaya desteres olunabilir. Acaba bu hareketle 
Mudanya Konferansına mugayir hareket edilmiş ol
maz mı? Yoksa bu, müsait fırsat değil midir? Zan
nederim ki, en büyük endişe noktası bu olabilir. (Sol 
cenahtan gürültüler) 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Ne diyorsun, 
HÜSEYİN RAUF BEY (Sivas) — Defol, şura

dan rezil. 
CELAL NURİ BEY (Devamla) — Bana mı söy

lüyorsun, bu söz bana söylenmez. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Rezilsin, 

alçaksın, it oğlu itsin. 
CELAL NURİ BEY (Devamla) — Cevap vermi

yorum. Zapta geçsin. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Zapta da 

geçsin ve bunu Heyeti Âliniz huzurunda isbat ed&* 
cfeğim. (Alkışlar) Î /**44* 

REİS — Berayı teneffüs celseyi tatil ediyorum. 
Hitamı Celse : 3.35 

*>m« 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Saat Dakika 

3 50 

REİS : Birinci Reis Vekili Vehbi Beyefendi Hz. 

KÂTİPLER : Hakkr Bey (Van), Mahmut Sait Bey (Muş) 

REİS — Efendim, celse kuşat edilmiştir. Sivas 
Mebusu Vasıf Beyin bir takriri vardır. Hükümete 
havalesini teklif ediyor. Heyeti Vekile Riyasetine 
gönderiyoruz. (Okunsun sesleri) 

Efendim, kürsüden deminden beri görüşülen bu 
meseleye dair Sivas Mebusu Vasıf Beyin bir takriri 
var. Heyeti Vekile Riyasetine havalesini teklif edi
yor, gönderiyoruz. (Muvafık sadaları) 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarkî) — Ne
dir, temenni takriri midir? 

REİS — Meselei mevzuaya müteallik bazı müta
lâadır, temenni takriridir, 

İBRAHİM BEY (Mardin) — Mahrem midir? 
Reis Bey, celsei hafiyede okunsun. 

REİS — Keza Karahisarısahip Mebusu İsmail 
Şükrü Efendinin temenni takriri var. Onu da havale 
ediyoruz. 

Efendim, müzakerei hafiyenin kifayetine dair iki 
takrir var. 

NECİP BEY (Mardin) — Paşa Hazretlerini din
li yecek tik. 

REİS — Paşa Hazretleri söyliyecek olsalar, bu
radadırlar, gelirler, söylerleri 
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Şimdi müzakerenin kifayetine dair iki takrir var
dır. (Paşa Hazretleri buradadır sesleri) 

Efendim, Paşa Hazretleri her vakit söz söyleye
bilirler. 

Efendim, celsei hafiyenin kifayesini teklif ediyor
lar. 

Kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Celsei hafiye 
kâfi görülmüştür ve celsei aleniyeye geçilmiştir. Cel
se alenîdir. 

(Dosyada bulunan takrirler) 
Riyaseti Celileye 

Mevzuubahis olunan mesele sual takriridir. Yal
nız sual soran mebusun hakkı kelâmı vardır. Bu hu
sustaki müzakerenin bu suretle kasriyle ruznameye 
geçilmesini teklif eylerim. 

Muş 
Abdulgani 

3 136 

Riyaseti Celileye 
Berveçhi ati takrire Hükümetin cevap itası : 
1. Rauf Beyinokuduğu talimatın emri tatbikini 

icra vekilleri ne suretle temin etmiştir? 

2. Mudanya Konferansı muharreratının tarafı
nızdan ihlâl edildiği iddiasının muhasımlarca derme-
yanına kar'şı Hükümet ne düşünüyor? 

3.. Ecnebi hâkimiyetini ref etmeden hâkimiyeti 
milliyeyi kontrol altında bırakmak doğru mudur? 
Ve böyle bir hadiseden içtinap için ne tedbir alındı? 

4. İstanbul'da bir çok memurin ve zabitan açık
ta kalacağına, bizden kâfi para buiamıyacağina ve 
fırsattan bilistifade ecnebiler tarafından tahrik edile
bileceğine ve sulh müzakeratı bir netice almadan İs
tanbul'u ansızın bir darbeye maruz bırakmak vesi
lesi çıkarılabileceğine göre böyle evvelce kuvvetle 
temin edilemiyen bir işe bu şekil altında ve muvafa
katimizi almadan Hükümetin tevessülü caiz midir?. 

Mersin 
Sclâhattin 

(Takrir Heyeti Vekile Riyasetine bittevdi Rauf 
Beyefendi tarafından şifahi bilita kâfi görüldü. 
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' , ~ Kâtip 

Mahmut Sait) 
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