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YÜZ KIRK BİRİNCİ İNİKAT 

20 Teşrinisani 1338 Pazartesi 

İKİNCİ (ELSE 

REİS — Birinci Reis Vek.H Hüseyin Avni Beyefendi. 

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

REİS — Efendim, celsei hafiyeye başlıyoruz. 
YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Hafi celsenin ak

di aleyhinde söyliyeceğim. 
REİS — Efendim, İstanbul vaziyeti Refet Paşanın 

hareketi hakkındaki istizahın celsei hafiyede icrasını 
teklif ederiz diye on beş imzalı bir takrir var. Fakat 
şimdilik Mecliste ekseriyet yoktur. Uç defa zil vur
dum, gelirlerse ne âlâ, gelmezlerse reye koyamam, 
celseyi tatil ederim. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Nkamnamei da
hilî mucibince bendeniz hafi celsenin aleyhinde söy
liyeceğim. 

REİS — Efendim ekseriyet hasıl olmuştur. Arz 
ettiğim veçhile bu takrir bilâmüzakere reye kona
caktır. Heyeti Celile takriri kabul edecek olursa 
(Bilâmüzakere değil sesleri) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Eğer hafi olursa mürakabei milliyenin manası kalmaz 
zannederim. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — İstizah alenî cel
sede kabul edilmiş ve cihana ilân edilmiştir. Binaena
leyh istizah ıstiyenler hafi celsede olmasını kabul 
etmiyorlar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekıileri Re
isi) (Sivas) — Arkadaşlar, müsaade ouyururmu-
sunuz? İstizahın hafi veya alenî olamsı nok
tasında düşünecek bir hakiki vazfyet vardır. Malumu 
devletiniz Meclisi Âlinizin teşriî ve icraî salâhiyette 
olması hakiki bir vaziyettir. Yani bu hakiki bir va
ziyettir. Fakat bu şimdiye kadar meşruti hükümet
lerde görülen şeklin büsbütün başkasıdır ve ondan 
çok kuvvetlidir. Çok kuvvetli olması da başka su
retle isbat edilmiştir. Ancak malumu âlileri htrkt* 
mete emniyet ettiğiniz arkadaşlarınız bir vazıyeti o 
gün için beyanda mahzur görürlerse, meşruti hükü
metlerde bu gibi meclislere gelirler. Bunda mahzur 
var derler ve o Meclisler iktifa eder. (Gürültüler) 
Halbuki teşriî ve icraî salâhiyeti alan Meclisiniz her 
şeyi vekil kadar bilmek icabeder ve onunla muhakeme 
etmek mecburiyetindedir. Bu itibarla Refet Paşa 
ve İstanbul vaziyeti mevzubahis olurken ben bu me-

I selenin şahsen cihanca bilinmesi için faide yerine 
mazarrat görüyorum. (Doğru sadaları) İstizah me
selesini cihan bilmelidir noktai nazarından beyan eden 
arkadaşımıza hatırlatmak isterim. Ortada memleke
tin menfaati vardır. Alinin; Velinin şahsiyeti değil
dir. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yo7gat) — Keyfi hareket
leri ne yapalım, Beyefendi? 

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (Devamla) — 
Müsaade buyurun ona cevap vereceğim: 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Heyeti Vekile Reisi Muhteremi Beyefendi mahzur 
görürse başka vakit istizaha cevap versinler. 

REİS — Efendiler, celsei hafiye hakkında on beş 
imzalı bir takrir vardır. Bilâmüzakere reye kona
caktır. Bunun hilafını iddia edecek var mı? (Hayır 
sesleri) Binaenaleyh ne usul hakkında ve ne de esas 
hakkında yalnız şunun reye konmasıdır. On beş im
zalı arkadaşımız hafi celsede müzakeresini teklif et
mekle beraber... 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Reis Beye
fendi hangi istizahtır? Bunu da tasrih etmek lâ
zımdır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Menafıi va 
taniye mevcuttur. 

REİS — Müsaade buyurunuz ben cevap verece
ğim. İstanbul vaziyeti ve Refet Paşanın harekât 
- gayet mutlak umumî - hakkındaki istihzahın hafi 
celsede icrasını teklif ederiz. Bunu kabul ediyoruz 
demek reddi lisanınız değil, eliniz gösterecektir. (İm
zalar sadaları) 

Takriri okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
İstanbul vaziyeti ve Refet Paşanın hareketi hak

kındaki istizahın hafi celsede icrasını teklif ederiz. 
20 . 11 . 1338 

Gaziantep Gaziantep 
Yasin Ragıp 

Ertuğrul Muş 
Hai<il İlyas Sami 
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Urfa Kars 
Esat Cavit 

Kayseri Bolu 
Atıf Cevat Abbas 

Gümüşhane Bolu 
Mehmet Ruşen Nuri 

Yozgat Van 
Süleyman Sırrı Tevfik 

Van Kângın 
Haydar Sait 
Edirne Mardin 
Faik Necip 

YÜZ KIRKINCI İNİKAT 

18 Teşrinisani 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil inikat 

sabık zabıt hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Yozgat Mebusu Feyyaz Âli Beyle rüfekasımn seya
hatten avdet etmiş olan Maliye Vekili Hasan Fehmi 
Beyden mcmaliki müstahlasa ahvali maliyesi hakkın
da izahat alınmasına dair takriri kıraat ve kabul olu
narak celsei aleniyeye geçildi. 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat 

Halife Vahidüddin Efendinin İngiliz gemisine iltica 
ederek İstanbul'dan firar eylediğine dair Refet Paşa 
ile cereyan eden muhaberat Rauf Beyefendi ta rafın -

/. — Erzincan Mebusu Hüseyin Bey ve rüfekası 
ile Bursa Mebusu Hacı Şükrü Beyin: istanbul ahva
line ve Refet Paşanın harekâtına dair İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi ile Hariciye, Dahiliye ve Maliye Ve
killerinde istizah takriri. 

REİS — Efendim, usulü müzakere istizah taıkri-
ri okunsun mu? Okunmasın mı? Başka bir şey yok
tur. İstizah tekriri okunacaktır. Bu okunsun mu? 
Okunmasın mı meselesi üzerine söz söylenecektir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, mem
leketin siyaseti aliyesine mugayir olan herhangi bir 
meselenin alenî celsede müzakeresi lâzımdır. Yani 
idarei devlet ve siyaset ve devletle gayrı kabili telif 
ve bugünkü vaziyete pek de muvafık olmayan şey-

Şimdi efendim; bu takriri reyi âlilerine arz ediyo
rum : Refet Paşa hakkındaki iztizahın hafi celsede 
oir.-.ajııu kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ekseriye
ti kahire vardır sesleri). Ekseriyetle kabul edilmiş
tir. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Reis Beyefendi, 
usulü müzakere hakkında : Bendenizin bu hususta 
iki sual takririm vardır, geri alıyorum. Alenîde yine 
veririm. 

REİS — Efendim; şiımdi zaptı sabık hulâsası oku
nacaktır. 

dan Mecliste kıraat olunarak durudıraz müzakere
den sonra Mumaileyhin hal'i hakkında Şer'iye Vekâ
letince tanzim edilen fetvayı şerif Seriye Encümenin
de tadil edildikten sonra müttefikan kabul olunarak 
Makamı Hilâfete Hanedanı Âli osmanîden Abdül-
mecit Efendi Hazretlerinin intihabı ekseriyeti azîme 
ile kabul edilip celsei aleniyeye geçildi. 

Kâtip 
Reissâni Van 
Adnan Hakkı 

Kâtip 
Muş 

Mahmut Sait 
REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arz 

ediyorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

leri alenî celsede mevzubahis etmeğe pek de taraftar 
yoktur. 

RAGIP BEY (Kütahya) — O geçti. Artık bun
dan bahse lüzum yok. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim, belki rüfekayı ki ramca bir zan hâsıl 
olur. Ancak bu celsei hafiye vaktinden evvel isten
miştir. Malumu âlileridir ki istizah mevzubahis oldu
ğu zaman cevap verecek olan vekil söyliyecekleri 
sözlerin bazı aksamını ve mühim hususatı celsei afee-
niyede söylemek hususunda menafii alîi mamnamma 
mahzur görürse celsei hafiye talep eder. 

Binaenaleyh ne ise böyle bir karar verilmiş ve bu
na mebni istizah hakkında verilen bu karar üzerine 

i. — ZAPTI SAI IK HULÂSASI 

2. — İSTİZAHLAR 
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istizah talep eden bu arkadaşlar söylenecek sözlerini. 
söyleyip te buna cevap verecek, olan vekiller tarafın
dan celsei aieniyede söylenmesi lâzım gelen bazı mü
him nJkat mevzubahis olduğu vakit bunlar da celsei 
hafiyede müzakere edilir. (Olamaz sadaları). 

REİS — Hakkı Hami Bey, sadede gelelim. Mec
lisin karan aleyhinde söz söylemeyiniz. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Rica ederim. 
Aleyhinde değildir. Celsei hafiye kabul edilmiştir. 
Fakat celsei aleniyeye geçüerek istizah takriri okun
malı. Bunun üzerine söz söylenmelidir. (Gürültüler) 
Rica ederim meselâ Yozgat vekayiine ait bir mese-
lei dahiliye mevzubahis alacaksa bunu neden celsei 
hafiyede söyiiyalıim? (Öyledir sadaları). öyle olunca 
hâkimiyeti miliiyeden hayır görün. (Gürültüler) Efen
dim, müsaade buyurun... 

REİS — Herkesten evvel ben arz edeyim. Mecli-
lisi Âlıi bu istizahların hafiyen cereyanım kabul etti. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Yalnız bir 
tek mesele. 

REİS — İstizah takriri... 
HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Malumu 

âliniz istizah alenî olunca Heyeti Hükümetin her şe
yinden bahsedilecektir. Şimdiye kadar olan bilcümle 
ahvalden bahsedilebilir. Bu maddeden yalnız İstan
bul'a ait olan 'kısmı hafi olabilir? Yoksa sair mevada 
dair usul ve icraat ve saireye alt mevad hakkında 
alenî müzakere olabilir. 

ZİYA HURŞÎT BEY (Lâzistan) — Usulü müza
kere hakkında bahsedeceğim. Reis Bey. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — İstizah mese
lesi telkm'il arkadaşlarımızın hakkıdır. Fakat bu isti
zahın hafi veya alenî celsede olması menafii vataniye 
ile alâkadardır. Eğer bunun hafi olması menafii va
taniye icabından ise tabiî hafi olur. Arkadaşlarımı
zın bazı iddiasını anlıyamıyorum. Mutlaka alenî ya
pılsın. 

REİS — Hududu tecavüz ederlerse bendenize 
söyleyiniz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Mutlaka bu
nun hikmeti nedir, anlaşılmalıdır. Hükümetin mura
kıbı... 

REİS — Mütalaanızı söyleyiniz efendim. Mesele
yi muhakeme etmeyiniz. 

YAHYA GALİP BEY (Devamla) — Kendi mü
talaamı soyuyorum. Muhakeme ile söyliyeceğim. He
yeti Vekilenin murakıbı Meclisi Âiinizdir. samün de
ğildir. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Bizim müraki-
bimn'z kim? 

I YAHYA GALİP BEY (Devamla) — Yapılan is-
I i İzaha verilen cevap muvafık olmaz da iskat kararını 
I veriı siniz. Ben bîtarafane menafii vatanîyi nazarı dik

kate alarak söz söylüyorum. Bu hakkı hafi de olsa 
I alenî de olsa, istimal edecektir. Bunu elinden alacak 
I bir kuvvet mevcut değildir. Onun için mutlaka aksi 
I olmasındaki mütalaa nabemahaJdir. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Millete yolsuzlukları 
I i s ma etmektir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Efendiler, 
I bir kere bu müzakere reyi işarî ile bilâmüzakere ka-
I bul olundu ve mesele de böyledir. Rica ederim. Bir 
I kere nizamnameyi okuyunuz, elimizdeki nizamname-
I de bir sarahat vardır, rica ederim bunu bir kere oku-
I yunuz. Bu buraya fazla mı yazılmış? Celsei hafiye 
I talep edenlerin esamisi Meclisin zabıtnamesinde tas-
I rih ve hükümetin resmî ceridesiyle ilân olunur, di-
I yor. Bundan maksat nedir'1 Zabıt ceridesinde tasrih 
I ediliyor ve ceridei resmiyede ilân ediliyor. Millet duy-
I masın yok mü? İşte bu meselede hafi celse teklif 
I edenlerin Haniyle mesuliyetin onlara ait olmasıdır, 
I işte maksat budur. Biz burada hafi yaparsak millet 
I duymayacaktır, diyorsunuz. İşte bu onun için yapıl-
I mıştır. Bazı şeyler vardır ki o alenîye İrza edilemez. 

I Fakat o hafi celseyi talep edenlerin esamisi ceri-
I dei resmiye ile ilân edilir ve zabıtla da tasrih ediilir. 
I Sonra efendiler, aşağıda bir yer daha var. Onu da 
I okuyayım; müzakerenin hafiyen icrasına lüzum gös-
I teren mesai! hallolunduktan sonra alenî müzakere

nin icrası Reis tarafından teklif olunur ve verilen ka
rara göre hareket olunur. İstizahı yaparız, alenîye 
geçmeyi Reis teklif edecektir. Şimdi burada celsei 
hafiye yaparız, istizahımızı ikmal ederiz. Aleniye 
geçmek için Reis teklif edecektir. O zaman kararını
zı verirsiniz. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim, ben
deniz ifademin kemali sükûtla dinlenilmesini rica 
ediyorum. Meclisi Âlinizin verdiği karar mutadır. 
Buna hepimiz itaat etmek mecburiyetindeyiz. Bu 
Meclisi Âliden on beş muhrerern arkadaşımızın ver
diği takrir. İstanbul hakkındaki müzakerenin hafi 
olmasını teklif etti. Bunda söz, sahibi istizah olan 
zatındır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Bütün 
mebusların istizahta söz söylemeye hakları vardır. 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) — Meclisi Âli
niz herhangi bir istizahı kabul ettikten sonra herkes 
söz söyler ve o vekile ait her mesele mevzubahis olur. 
Binaenaleyh geçen gün İcra Vekilleri Reisi, Hariciye, 
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Dahiliye, Maliye Vekâletlerinden istizah kabul edil
miştir. Bu istizahın yalnız bir maddesinde Meclis, 
hafi olarak müzakeresini kabul etti. Dahiliye Vekâle
tinden istizah olunacak takrirlerim vardır, Trabzon'a 
aittir. Bunları alenî celsede söyleyeceğim ve bundan 
beni kimse menedemez. Rusya'daki tebeamız hakkın
da Hariciye Vekâletinden soracağım sualler vardır. 
İstizahın içerisine bunlar girmiştir. Yalnız İstanbul 
meselesi hakkında hafi ve fakat dahilî mesail vesaire-
ye ait istizahların herhalde alenî bir celsede olması 
lâzımdır. Hariciye Vekâletinden Rusya'daki tebeala-
rımıza, müttefiklerimize ait istizahlarımı ben alenî 
celsede yapacağım. Buna kimse itiraz edemez. Hafi 
olacak yalnız bir maddedir, bu kadardır. Hafiden son
ra alenîye devam edeceğiz. Bunun misali de görül
müştür. Geçende Dahiliye Vekâletinden, Pontüs me
selesi hafiyen yapılmış diğer mesailin kâffesi alenen 
olmuştur. Adliye Vekâletinden yapılan istizahta Tem
yiz azasından olan bir zata ait hususat hafi olmuş
tur. Diğer mütebaki aksamı hafi yapılmıştır. Bu da 
aynıdır. Binaenaleyh gerek Dahiliye Vekilinden gerek 
Hariciye Vekilinden mesaili Dahiliye ve Hariciyenin 
istizahı için her mebusta bir hak vardır ve bunu isti
mal edecektir. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) 
— Efendim, İstanbul meselesine, Refet Paşanın ahval 
ve harekâtına dair rüfekadan bazıları Heyeti Vekile 
Riyasetinden, Dahiliye Vekâletinden, Hariciye ve Ma
liye Vekâletlerinden istizah için takrir vermişlerdir. 
Bu istizah Heyeti Âliyenizce kabul edilmiştir. Cevabı
nı her suretle vermeye amadeyiz. Fakat Ziya Hurşit 
Bey biraderimizin salonda bir takım propaganda yap
tığını işittim. İstizah meselesi bugün mevzubahis olan 
mesele yalnız o istizahta, o takrirde münderiç olan 
mesaildir. Heyeti Celileniz bunu kabul etmiştir. Bu
nun haricinde bir takım mesail vardır. Bunlara da her 
zaman cevap verebiliriz. Alenî celsede bunlara ait siz

lere cevap vereceğim. (Alkışlar) Yalnız bilmediğim bir 
mesele hakkında bugün burada bir takım sualler so
rarsanız, ben neden istizah olunduğumu bilmeden na
sıl cevap yerebilirim? Bir gün tayin edersiniz, o gün 
münakaşa ederiz. Yoksa benim bilmediğim bir mesele 
hakkında size şunu soracağım, bunu soracağım, bu 
dakikada cevap vereceksiniz demek doğru olamaz. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Vekil Beyin 
nizamnameden haberi yoktur. Üç hafta geçmeden bir 
istizah daha yapılamaz. Öyle oha idi, istizah takriri 
verilmezdi. Ve kabulü Meclisi Âlinin kabulüne mual
lak olmazdı. 

; REİS — Efendim, rica ederim, daha sual ne, is-
| tizah ne belli olmadan zannederim müzakere yapmak 
i çıkmaza gitmektir. Bir kere arkadaşlarımız suallerinin 
! cevaplarını versinler, buyurduğunuz gibi nizamname-
j miz sarihtir. Her arkadaş bu açık kapıdan her şeyi 

sorabilir. Vekil Bey cevap vermek için tenvir husu-
I sunda bazı mesaili tehire hakları vardır. (Tehire hak-
j ki vardır sesleri) 

j YASİN BEY (Gaziantep) — Hafi celse için ve-
i rilen takrirde arkadaşların yanında benim de imzam 
î vardır. Hakkı Hami Beye müsaadenizle bir sözlerine 
! cevap vereceğim. 

i REİS — Müsaade buyurun efendim... Bir ke
lime olmaz beyim. İstizah kabul edildi. Hafiyen müza-

i kere edilecektir. Şimdi istizahları okuyoruz. Bu hu-
\ susta da arada söz söylemek için zannederim sebep 
j yoktur. Bazı arkadaşlar bunun alenî celsede olma-
\ sini teklif ediyorlar ki bilâhare madde itibariyle teklif 
i ederler. Karar umumî ve şamil bir şekildedir. Diğer 
i hususat ayrıdır. İstizah takririni okuyoruz. 
| HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Fethi Be-
j yin beyanatına karşı cevap vermek istiyorum. 

ÖMER LLTFİ BEY (Amasya) — Takrirde bir 
i maddenin hafiyen müzakeresi teklif ediliyor. 
j REİS — Evet efendim, bir maddedir. 

ŞEVKET BEY (Beyazıt) — Mademki hafiyen mü-
j zakere edilecektir, ben imzamı geri alıyorum. 

REİS — İstizah takririnizdeki imzanızı geri mi 
j alıyorsunuz? 

I ŞEVKET BEY (Beyazıt) — Evet geri alıyorum. 
j İSMET BEY (Çorum) — Bendeniz arkadaşların 
I hafi celse hakkındaki telâşlarını pek muhik buluyo

rum. Hakikaten doğrudur. Fakat istizah edilen mevad-
dın hafi olup olmayacağının takdiri hükümete ait iken 
maalesef bazı arkadaşlar telaş ederek bazı takrirler 
vermişler. İşte şu münakaşat bundan tevellüt etmiş
tir. Hafi celse usulü müzâkeresinde en müs'bet kai
de hükümetten sorulan şeye hükümet ben bunu gizli 
söyleyeceğim. Ben mesuliyetini derühde ve takabbül 
ettiğim bir işin mazarratını ifşa edemem der. O iza
hatını burada söyler. Binaenaleyh bu tenevvür için
dir. Mecliste hafi olan hakayiki Heyeti Âliyenize arz 
ettikten sonra kanaat hâsıl olur ki artık ona itimat, 
ademi itimat meselesi vicdanınıza muhavveldir. Bina
enaleyh bu mesele bittikten sonra itimat ve ademi 
itimat celsei aleniyede müzakere edilir. İstizah me
selesinin bidayeten hafi, nihayeten de hafi olmasına 
imkân yoktur. Olamaz bu hakiliyeti milliyeye muga-

I yirdir. Bu katîdir, bu böyledir. Binaenaleyh kendisin-
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den istizah vaki olan vekil mutlaka dekayiki hakiki-
yeyı izah edecektir. Hiç şüphe yoktur; siz de kanaat 
hâsıl edeceksiniz kanaatinize göre rey vereceksiniz. 
Binaenaleyh telaşa mahal yoktur. 

REİS — Beyazıt Mebusu Şevket Bey ve rüfeka-
sının... 

ŞEVKET BEY (Beyazıt) — Ben imzamı geri al
dım. 

REİS — O halde Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Bey. 
le rüfekasının istizah takrirlerini okuyoruz : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tra'kya'yı tesellüme memur iken istanbul'un vazi

yeti ahiresi dolayısiyle İstanbul Re'si idaresinde gö
rünen ve Meclisi Âlinin kanaati, kavanîni mevcudesi 
hilâfında bir takım icraat ve harekâtta bulunduğu an
laşılan Refet Paşanın harekâtı vakıası muvacehesinde 
iltizamı sükût ile hiç bir muameleye teşebbüs etme
dikleri meşhut olan İcra Vekilleri Reisi ile Hariciye 
ve Dahiliye ve Maliye Vekillerinden zirdeki mevaddı 
istizah eyleriz : 

1. Refet Paşaya verilen salâhiyetin mahiyet ve 
derecei şümulü ve bu salâhiyetin ne taraftan verildi
ği ve kendisine Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve 
Başkumandanlık mümessili unvanının tevcihindeki si
yasî ve idarî maksat ve gaye? 

2. Refet Paşa Heyeti Vekile Reisi tarafından 
Mecliste okunan talimat hilâfında İstanbul'da bir hü
kümet teşkil etmekte ve gazetelerdeki beyanatında da 
bu hükümeti (Heyeti Vekilecik) unvaniyle tavsif et
mekte olduğunan gerek bu tarzı tavsif ve gerek bu 
tarzı hükümet Paşayı Müşarünileyhin mezuniyet ve 
salâhiyeti cümlesinden midir? 

3. Kanun vazı ve mevzu kanunların tadil ve ilgası 
münhasıran ve yalnız Büyük Millet Meclisinin hukuk 
ve salâhiyeti cümlesinden iken Refet Paşanın güm
rük resmi hakkındaki kanunu tadil ve gümrük tari
fesinde tenzilât icra etmesi ne suretle tefsir ve telif 
edilebilir ve buna karşı hükümet ne vaziyet almıştır? 

Balâda serdedilen mevadda, tasrih edilen vekiller 
tarafından acilen izahat verilmesini teklif eyleriz. 

17 Teşrinisani 1338 
Erzincan Canik Lâzistan 
Hüseyin Emin Osman 

Erzurum Erzurum İçel 
Süleyman Necati Salih Haydar 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

(Buraya Hacı Şükrü Beyin istizahı yazılacak) (1) 

(1) İstizah takriri bulunamamıştır. 

REİS — Evvelâ istizah sahipleri mi söz söyleye
cekler, yoksa hükümet mi? 

BİR MEBUS — Hükümet evvelâ cevap versin. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Si

vas) — Müsaade buyurursanız ayni meseleye dair 
sual takrirleri de vardır. Onların cevaplarını da kür
süden arz edeyim. Cevapsız kalmış olmasın. 

SIRRI BEY (İzmit) — Ben takririmi geri alıyo
rum. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — İstizah varken 
sual kalmaz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Si
vas) — Efendim hasbelzarure vazifesi gayrı muay
yen, fakat namahdut mesuliyeti seve, seve deruhde 
etmiş olmak itibariyle bugün bu husustaki maruzatı
mı - celsei hafiye olduğundan tekmil uryanlığiyle He
yeti Celilenize arz edeceğim. Şüphesiz Heyeti Âliyeniz 
de vicdanınızla ve pek münevver olan efkârınızla mü
talâa buyuracaksınız. Tabiî pek musip bir karar itti
haz buyuracaksınız. Yalnız şunu arz etmek mecbu
riyetindeyim ki müdafaa etmek üzere bu kürsüye 
çıktığım hakikat ve ahvalin Heyeti Vekilenize ceb
rettiği, menafii memleket noktai nazarından cebret
tiği vazife icabatıdır. Ne şahsı müdafaa edeceğim ve 
ne de prensibi müdafaa edecevim. Bunu da söyleme
yi bir vazifei vicdaniye addediyorum. Efendiler, isti
zahların ve bundan evvel verilen suallerin esasını bir 
cümle ile telhis etmek lâzım gelirse zannediyorum ki 
Refet Paşanın İstanbul'daki harekâtı kayıt ve şarta 
tabi değildir. Kanunları tağyir edecek hotserane hare
ket ediyor merkezindedir zannederim. Bilmem telhis 
edebildim mi? (Hay hay sadaları) Heyeti Vekileni-
zin noktai nazarını kemali teessüfle arz ediyorum. Bu 
hususta istizah sahibi olan arkadaşlarımla hali ihti
lâftadır. İşte bu ihtilâfın sebebini arz edeceğim. Ar
kadaşlar, malumu âliniz ordularımız muzafferen bir 
taraftan Bahrisefit sahiline, bir taraftan Boğaz tara 
fına üçüncü koldan da Kocaeli Şibhiceziresine yanaş
tığı vakitte malum olan surette Mudanya'da bir kon
ferans inikat etti. Orada bazı mükarrerat ittihaz edil 
di ki - Meclisi Âlinizce malumdur - bu mükarrerat 
mucibince Trakya'da Meclisi Âlinizin kavanîni ile 
idare edilebilmek üzere millî hudutlarımız dahiline 
girdi. Allah'a hamdü senalar ohun. Fakat aynı mu
kavelenin sarih maddelerinden biri de Trakya'ya as
ker geçirmemekle mükelleftik. Heyeti Vekileniz Mu
danya mühavelenamesinin sulh müzakeratı devam et
tiği müddetçe ve sulh müzakeratı başlayıncaya ka
dar geçen zaman zarfında meri olacağını nazarı dik
kate alarak gerek bu geçen zaman zarfında ve gerek 

— 1072 — 



I : 141 

sulh müzakeratı devam ettiği müddetçe her türlü ihti
lâf at bertaraf edilmek üzere tedabir ittihaz edildiği 
gibi 'inkitaı münasebet de olabileceği ihtimalini düşü
nerek buna karşı da tedabir düşünmek mevkiinde idi. 
Geçenlerde alenî celselerin birinde veyahut kısmen 
alenî, kısmen hafi celsede arkadaşlardan bazılarının 
istizahına karşı kapalı olarak cevap vermiştim. Bu cel
sede hakkı müdafaa noktai nazarından mecbur olu
yorum, arz edeceğim. Efendiler, inşaallah muvaffak 
olacağız, müzakeratı siyasiyemizde herhalde Misakı 
Millîmizi tamamen istihsal edeceğiz, (inşaallah ses
leri) Fakat aksini de düşünmek herhalde zannederim 
menafii milliye zaruretidir. (Hay hay sadaları) ihtilâf 
zuhur ettiği anda Trakya'mızı müdafaa etmek için 
ordu geçiremeyeceğiz ve belki bir müddet için de ge
çiremeyiz. Orası bomboş kalırsa Yunanlıların Kara
ağaç taraflarındaki tahavvülâtı malum olan müzake-
rat dolayısiyle Balkanlardaki tahavvülât vesaire bir 
günde vaziyeti aleyhimize çevirebilir. Bunun için biz 
Trakya'da hafi tertibat ittihazına mecburuz. Bu mec
buriyet ise Trakya'ya memur edilmesi lâzım gelen ar
kadaşın bu noktai nazardan tetkiki ve intihabı zaru
retini bize ayan olarak göstermiştir. Tetkik ettik. Bu 
gibi hususlarda mücerrep olan ve bu hususatta vücu
dundan istifade edilebileceği bizce malum olan Refet 
Paşayı bu vazife ile tavzif ettik. Efendiler, Refet Pa
şayı oraya Kumandan unvaniyle göndermedik. Çünkü 
Mudanya mukavelenamesine mugayir hareket etmiş 
olurduk. Ordu bulunduramayacağımız bir yerde ku
mandan bulunduramazdık. Aynı zamanda Refet Pa
şayı Trakya'ya vali diye de gönderemezdik. Çünkü 
Meclisi Âlinizin kabul ettiği kanunlar mebuslukla va
liliğin bir şahıs üzerinde içtima edemeyeceği merke
zindedir. Bunu yapmak ve aynı zamanda bir suret
te göndermemiz lâzım gelirdi ki : İcabında askerî ve 
mülkî kuvvetleri ve tekmil vezaifi bir elde toplayalım. 
En az zamanda en kuvvetli müdafaa tertibatı yapa
lım. Bunu temin etmek lâzımdı. İşte bu noktai nazar
dan Refet Paşaya verdiğimiz sıfat, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Başkumandanlık mümessilidir. (Mec
lisin haberi yoktur sesleri) 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Fevkalâde mü
messil... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Arz ede
ceğim, müsaade buyurun. Lütfen istima buyurun. Her 
türlü istizahınıza cevap vereceğim. Hiç bir şey saklı 
değildir. Celse de hafidir. Evet efendim, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti mümessilidir. Çünkü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi namına Trakya'yı te
sellüm edecektir. Bir mülki memurdur. Başkumandan-
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lık mümessilidir. Çünkü : Mütareke şeraiti mucibin
ce Trakya'daki askerî harekâtın murakıbıdır, bu su
retle de mümessildir. Yani şekli hazırîsini ve batınî-
sini telife çalışarak bundan daha münasip sıfat ve 
salâhiyet bulamadık. Refet Paşa bu vazifeyi deruhde 
ederek hareket etti ve İstanbul'a gitti. Bazı rüfeka 
İstanbul'a gitmesinde mahzur olduğunu ifade buyur
duklarını işittim. Evet efendiler, olabilirdi. Fakat he
pinizin malumudur ki Trakya'nın tesellümü tarih iti
bariyle kademelere taksim edilmiştir. Muayyen za
manda muayyen mıntıka teslim edilecek, o ikmal edil
dikten sonra diğer bir muayyen zamanda, muayyen 
bir mıntıka tesellüm olunacak ve bu suretle bütün 
Trakya havzai hükümetimize dahil olmuş bulunacak
tır. Bu zamanlarda mülkî idarenin teessüs ve askerî 
idarenin refi yine bu tarihler arasındaki fasılalara 
inkisam etmiştir. Bunların hepsinin tertip ve tanzimi 
düveli itilâfiye namına Mudanya mukavelenamesine 
vazı imza eden müttefin cenerallerle olacaktı. Bu mü-
zakeratın hepsi müttefik cenerallerle icra edilecekti. 
O müttefik cenerallerin bulunduğu yer de İstanbul idi. 
Bu itibarla Refet Paşanın İstanbul'a gitmesi zarurî 
idi. Refet Paşa İstanbul'a gittikten sonra hâsıl olan 
vaziyetin tetkikine gelince : Efendiler; Refet Paşanın 
- zannederim telhisen arz ettiğim hususattan anlamış 
olacağınız veçhile - vazifesi batınen askerî, zahiren 
siyasî... İşte bu itibarla Refet Paşa İstanbul'a çıkar 
çıkmaz ahalinin emsali görülmemiş bir surette Re
fet Paşa vasıtasiyle Meclisi Âlinize karşı azîm teza
hüratı ve merbutiyeti görüldü. (Tabiî sadaları) Refet 
Paşayı Büyük Millet Meclisinizin ve onun hükümeti
nin mümessili olarak telâkki eden ahali, onun şahsı
na gösterdiği hürmetle - zannederim - Meclisi Âlini
zin gayelerini tebcil ve takdis ettiğini göstermiştir. 

SAMİ BEY (İçel) — Meclisi Âliye değil onun-
şahsı nadir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Arz edeceğim arkadaşlar... 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Meclisi Âli
nin değil Hükümetin mümessilidir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Cevaben) — Rica ede
rim. Hükümet nerenin ve kimin hükümetidir? 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Şimdi söyle
diniz : «Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 
mülkî mümessilidir.» dediniz. Onun için söylüyorum. 
Başkumandanlığın askeri mümessili diyorsunuz. Te
zat vardır. Buna cevap veriniz Rauf Beyefendi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti kimin hükümetidir? 
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Rica ederim. Bunu soruyorum. Meclisi Âlinizin Hü
kümeti değil midir? Meclisi Âlinizin Hükümetidir. 
O Hükümetin memuru Meclisi Âlinizin memurudur. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti mümessili kim oluyor? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ziya Hur-
şi't Bey, rica ederim. 

REİS — Siz lütfen hitabetinize devam buyurunuz. 
Cevap vermeyiniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Cevap ver
memek imkânı olamıyor ki... Evet efendim. Efendi
ler; İstanbul'da herhalde ekseriyeti kahiresi namus-
kâr, fedakâr, vatanperver ve münevver olan gençle
rin ve ahalinin yapmış olduğu tezahüratı Refet Pa
şanın şahsına diye telâkki etmek İslamların; Türkle
rin putperest olduğunu kabul etmek demektir. (Haşa 
sesleri) Ben böyle olduğuna kani değilim. (Estağfu
rullah sesleri) Yapılan tezahürat milletinizin şahsiyeti 
maneviyesinedir. Büyük Millet Meclisinizin mazhari 
yeti kafiyesine karşıdır. Başka türlü olamaz. (Doğru 
sesleri) 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Refet Paşa bu 
tezahüratı, Meclis Riyasetine arzetti ise doğrudur. Et
medi ise şahsınadır. 

REİS — Size söz vermedim. 
ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Tarafeynin fi

kirlerini telif ediyorum. 
REİS — Rauf Bey, devam buyurunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bu teza
hürat üzerine Refet Paşadan sualler soruldu ve soru
lan sualler de senelerdenberi düşmanın maddî, ma
nevî, hususî tazyiki, tertibatı desaisi altında inleyen İs
tanbul ahalisinin ayan olarak fikirlerine kadar gir
memiş - ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin vazet
tiği kavanin ve prensipler etrafında Refet Paşaya 
arz ettiğim gibi - vazife itibariyle, mebus olmak iti
bariyle, hu vatanın evlâdı olmak itibariyle, Meclisi 
Âlinizin kanaatine müşterek bulunmak itibariyle bun
lara cevap vermiştir. Cevapları - matbuatta da man-
zuru âliniz olmuştur - daha ilk defa olarak bu kadar 
açık söylenilmiştir. Bunu, mütemadiyen suale maruz 
kalan tefsir ettirilmek için müracaata maruz kalan -
Refet Paşa tekrar etmiş, izah etmiş ve tefsir etmiştir. 

NEŞET BEY (Kângırı) — Tefsir edilen nedir be
yefendi? Anlamadım. Affedersiniz. 

REİS — Rauf Beyefendi cevap vermeyiniz. Hati
bin silsilei kelâmı kesilecek olursa doğru olmaz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Evet efen
dim; bu esnada hepinizin malumu olan sulh konferan

sına davet meselesi, ve bu davet notasının tevlit etti
ği evza ve binnetice ittihaz edilen mukarrerat malum
dur. Tekrara hacet yoktur. İstanbul'da evvelâ adli
yenin, bilâhare maliyenin terki faaliyet etmesiyle mev
kiini terke mecbur kalan İstanbul heyeti, her şeyi yüz 
üstüne bırakmış ve İstartbul haklı başsız - tam mana-
siyle - başsız kalmıştı. Aramızda ise işgal kuvvetleri 
vardı. Mudanya mukavelesine merbuttuk. Fiilen ve 
bilkuvve vaziyet edemezdik. Refet Paşa - zannede
rim bundan evvel Heyeti Âliyenize arz edilmişti 

I mesuliyeti der uhde ederek işe vaziyet etmiş ve derhal 
Hükümetinize haber vermiştir. Şimdilik efendiler Re
fet Paşa Trakya askerî ve siyasî vezaifiyle mükellef 

I iken arz ettiğim zarureti mutlaka yüzünden İstanbul 
umuruna da karışmıştır. Ve öyle muhlik bir zamanda 

{ vaziyet etmeye mecbur olmuştur ki ufak bir tereddüt, 
ufak bir teenni İstanbul'un her zaman maruz kalması 
ihtimali olan elîm avakibi intaç edebilirdi. 

HACİ AHMET EFENDİ (?) — Ezzarureti menl-
mahzurat... 

REİS — Rica ederim, müsaade buyurun. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bu zaruret 

karşısında bu mühim vazifeyi deruhde eden ve derhal 
merkeze malumat veren Refet Paşaya, Hükümetiniz, 
evvelâ Heyeti Âliyenize de okunan talimatnameyi ve 
en mühim bir iki fıkrasını arz ettiğim talimatnameyi 
göndermiştir. Heyeti Âiiyenizce malum olan talimat
name, Hükümetin ve devairi merkeziyenin ilgası üze
rine tehassül eden vaziyetin nasıl ıslâh edileceğini 
gösteriyor. Diğer cihetten vaziyetin müşkülâtı nazarı 
itibare alınarak arz ediyorum ve tekrar ediyorum ar
kadaşlar, ileriden beri iktisadiyatı Ve 85, Ve 90 dere
cesinde hıristiyanlar elinde bulunan ve mütarekedenbe-
ri denebilir ki V 100 tamamen ecnebi ve hıristiyan 
murakabesinde bulunan İstanbul'un her an onların ar
zusuna ram olabilecek bir vaziyette bulunuşu ilk na
zara aldığımız bir şekildir. Yani ecanip istedikleri an
da İstanbul'u herhangi bir noktayı nazardan tehyiç, 
tekdit ve iğzap edebilirlerdi. Bir fesat ika edip halk 
arasında bir kıtal ica edebilirlerdi. Ahaliyi açlığa 
mahkûm ederek isyan ettirebilirlerdi. Hulâsa arkadaş
lar, Heyeti Vekile ariz ve amik düşündükten sonra şu 
iki fıkrayı göndermiş ve kendisini vaziyete mecbur 
kılmıştır ve Meclisi Âlinize karşı mesuliyeti kabul 
etmİştirr Arz ediyorum ve zannediyorum ki, hükmü
nüz bu iki fıkra üzerine olacaktır. Hükmünüze ke
mali hürmetle riayet ediyoruz. Ahvalin fevkalâdeliği
ne nazaran İstanbul'un vaziyetine yüksekten nazaret 
etmek ve mecburiyet görününce mukarrerat ittihaz 
edip bize malumat vermek üzere salâhiyet verdik. 
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YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Kanun tadil et
mek salâhiyetini de verdiniz mi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — İşte efen
diler, Refet Paşaya verdiğimiz salâhiyet budur. Refet 
Paşa bunun haricinde hareket etmemiştir. Bugüne ka
dar fevkalâde bir şey yapmamıştır. Arz ediyorum ve 
tekrar »diyorum. Bu çevre içindeki talimatın mesuli
yetini müteahhidiz ve bu noktai nazardan vereceği
niz kararlara bittabi mütiiz. Evet Refet Paşaya arz-
ettiğim gibi İstanbul'un tevlit ettiği vaziyeti mahsusa 
lâveten bir vazife daha tahmil etmiştir. Bundan baş
ka efendim, aynı zamanda Hariciye Vekâleti umu
runu tevdi buyurdunuz. Bendeniz zaruret karşısında 
kendisine bir vazife tevdi zaruretinde kaldım. O da şu 
idi, malumu âliniz İstanbul'da bizim umurumuzu yani 
Hariciye Vekâletiyle Istartbul'daki mümessiller ve 
süfera arasındaki umurumuzu Hâmit Bey idare edi
yordu. Hâmit Bey Heyeti Murahhasamız meyanında 
sulh konferansına azimet etti. Azimet etmezden evvel 
İsmet Paşa İstanbul'da idi. Kendi yerine kimi tevkil 
etmenin muvafık olacağını kendisinden telgrafla sor
duk. İsmet Paşa vaziyeti mahallinde tetkik ettikten 
sonra şüphesiz Hâmit Beyle vesair zevat ile görüştük
ten sonra ahvali hazıra dahilinde en ziyade hüzünü 
telâkki görecek, en münasip zatın Refet Paşa olduğu
nu beyan etti. Bu suretle efendiler, Refet Paşayı Hâ
mit Beyin de vazifesini ifaya memur ettik. Çok ajjır 
vezaiftir ve hakikaten mesuliyeti çok ağırdır. Te
menni ederim ki inşaallah hüsnü neticeye iktiran eder. 
(İnşaallah sadaları) İnşaallah o zat da ufak tefek be
şerin hiçbir zaman azade kalamayacağı hatalarla be
raber Meclisi Âlinin noktai nazarını tamamiyle tatbik 
etmek suretiyle vatanına bir' kere daha hizmet etmiş 
olur. Eff*vdim, bu vazifeyi deruhde eden Refet Paşa 
bugüne kadar İstanbul'da şimdi kısım, kısım arz ede
ceğim hususatın ifa ve tatbikına muvaffak oldu. Ma
lumu Âlileri İstanbul'un işgali askeri altında olduğu
nu ifade etmemek şartiyle İstanbul ve muayyen hat
lar arasındaki mıntıkada ecanibin vücudunu Mudan
ya mütarekesiyle kabul etmiştik ve o suretle - dik
kat buyurulursa - Mudanya mukavelesinde en zayıf 
noktalarımızın, en hassas noktamızın bizim müca-
hedei milliyemizde en çok meşgul edebilecek kısmını 
İstanb»! olduğunu idrâk ederek o ciheti sulh konfe
ransında ikmal ile diğer aksamı memalikimizi her 
şeyden evvel çalışacağız. Fakat hal ve zaman İstan
bul'un da bize iltihak etmesi mecburen ve^sarûTen 
inşaallah çok muvafık olduğu zaman ile anlaşılacak
tır. İstanbul'a Hükümetimizin vaziyet etmesi icabet
ti. İstanbul'da sansürüyle, topuyla, tüfeğiyle ve ade-

den çok yüksek olan hıristiyan anasıriyle mücehhez 
ve müşekkel ecnebi kuvvetleri vardı. Bunların ora
daki murakabelerini def edecek hiç bir mukavele yok
tu. Yalnız 30 bin izci namiyle Rum genci vardı. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Halife bunların 
arasında nasıl duruyor?.. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Arz edece
ğim efendiler, Halife meselesi gayet sarihtir. Gayet sa
limdir, onu da müsaade buyurursanız şimdi arz ede
rim. 

REİS — Efendim, mevzu şimdi o değildir. Sı-
rasiyledir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Yalnız 
efendim, müsaade buyurursanız maruzatımda belki 
kelimeleri, yani hitabetin icabettirdiği gibi keskin ifa
de edemiyorum, biraz dikkat buyurursanız var idi 
dedim. Bugün de kısmen vardır. Efendiler, Refet Pa
şa İstanbul'a yüz jandarma ile girdi. Refet Paşanın 
istinat edeceği yegâne kuvvet İstanbul'un müslüman 
ve Türk halkının maneviyatı idi. Yegâne istinatgah o 
halkın Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 
akaidine, kavaidine merbutiyeti idi. Refet Paşanın 
elindeki nüfuzu Heyeti Hükümetin Meclisi Âlinizin 
kendisine itimadından başJca hiç bir şey değildi ve ola
maz. Refet Paşaya Hükümetinizin memuru, Meclisi
nizin azası sıfatiyle gören halk orada etrafına top
landı, ondan maneviyatın maddiyat ile takviye edile
ceğe ümidini besledi. Bu tehlike karşısında gördüğü
nüz vaziyette dimdik, her türlü tehlikeye karşı durdu. 

NEŞET BEY (Kângırı) — Maddiyat da vardır. 
bildiğimiz kadar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Onu da za
tı âliniz izah buyurursunuz. 

Şu halde efendiler; oradaki halka maneviyatla
rını yükseltmek ve bu suretle İstanbul'u tutmak za
ruretinde idi. Bu zaruretin icabatını tamamiyle yap
tı. Yaptıkları işlerden hiç biri kaganîni mevzuamız-
dan birine mugayir değildir. (Elhamdülillah sesleri) 
Bendenizin takdiri noktai nazarından arz ediyorum. 
hata varsa derhal işaret buyurursunuz. Bendeniz de 
cahil olduğum noktaları derhal hüsnü telâkki eder, 
tashih ederim. (Estağfurullah sesleri) Efendiler Refef. 
Paşanın birinci sıfatı arz ettiğim gibi T. B. M. Mec
lisi ve Başkumandanlık namına Trakya'yı tesellüme 
memur idi. İstanbul vaziyetinin icabatı, İstanbul umu
ru ile meşgul olduğu. Bazı nikatı nazardan imza na
zarı dikkati celbetmiştir. Hariciye Vekâleti Hüküme
tiniz kendisini ensep görerek vaziyetin icabatı şevkiyle 
ecnebi mümessilleriyle temasa memur etmesi zannedi-
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yorum, ecnebi mümessillerinin salâhiyetlerine ve vazi
yetlerine göre müsavi bir şekil almak için olsa gerek 
bir tabir kullanmıştır. Fakat bunlar sehlüddefitir. Fa
kat efendiler, ruh ve mana itibariyle hakikat itibariy
le Refet Paşanın istinat ettiği kuvvet yine sizsiniz. 
Tatbikatı sizin içindir. Elinden geldiği kadar çalışı
yor. (Allah razı olsun sesleri), (Yaldız, yaldız sesleri) 
Şimdi efendiler, Refet Paşa oraya gittiği zaman arz 
ettiğim veçhile Hükümet şuabatırtdan başlayarak her 
türlü idare makinesi bilâkaydüşart ecanibin elinde idi. 
Refet Paşa oraya gittikten sonra her şeyden evvel bu 
müdahalenin en muzır ve denilebilir ki her an orada 
sakin olan müslümanların hayatını izaç eden münferit 
müdahalelerin tamamiyle önünü aldı. Ondan sonra 
efendiler müzakeratın aldığı şekil ve cereyanı itiba
riyle yalnız ecnebilerin hututuna nezaret etmek şekli
ni müzakerenin terakkiyatı itibariyle bu kısmını vü
cuda getirebildi. Henüz hitam bulmamıştır. İstihdaf 
ettiği gaye - ki Hükümetin noktai nazarıdır - ecnebi
ler yalnız kendilerine bakacaklar bizim hükümetimi
ze katiyen müdahale etmeyeceklerdir. İstihdaf edilen 
nokta budur. Fakat buna varmak için daha katı 
netice istihsal edilmemiştir. Diğer taraftan son aldı
ğımız malumatta tamamiyle malumu âliniz olan tel
grafhaneden sansür kaldırıldı. Bilâhare matbuattan 
sansürün refine muvaffak olduk. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Bu 
yeni mi efendim? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Yenidir 
efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — İrtibat za
biti var. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Tabiî irti
bat zabiti vardır. Şunu takdir ve tasvip etmek lâzım 
gelir ki, efendiler, orada mevcudiyetini kabul etti
ğimiz ecnebi kıtaatın da mukabil talepleri vardır. Bu 
talepleri çok ağırdır. Müzakere neticesinde ve bizce 
kabulü zaruri görülen şu vaziyet hâsıl olmuştur. Ecne
bi kıtaatın vücudunu kabul etmekle onların emniyeti
nin esas olarak mevzubahis olacağını kabul etmek 
zarurîdir. Fakat ecnebi kıtaat her zaman burada dur
sun, pusuya düşsün, baskına düşsün, aleyhine hücum 
ettirelim şeklini talep ettiğimizi de onlara söyleyeme
yiz. Bilmem izah edebildim mi? Binaenaleyh onların 
aleyhine efkârı umumiyeyi teşvik ve binnetice onla
rın fejâketini, imhasını mucip olacak yine bizim hükü
metimiz, İstanbul ve Türk idaresi mani oldu ve zan
nediyorum bu Heyeti Âliyenizin noktai nazarına da 
tevafuk edecektir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Şüphesiz... 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Yani bu de

receye kadar muvaffak plmuştur. Sonra efendiler de
nilebilir ki pek ender görülmüş derecede İstanbul'da 
gayet kuvvetli bir asayiş temin edilmiştir. Fakat bunu 
Refet Paşanın şahsı değil, Meclisi Âlinizin uzaktan 
gören mehip ve gayet dakik gayelerinin tesiratıdır. 
(Yakından değil mi sesleri) Ancak eğer bu vaziyet 
muhtel olacak olursa - duygularımı söylüyorum, efen
diler Allah beni şaşırtmış olsun - bu vaziyet kaybolursa 
İstanbul çok mühlik bir vaziyete «düşer. Yani İstan
bul'u buradaki kuvvetlerinizin maneviyatı tutuyor. O 
maneviyat sarsıldığı zaman her şey olabilir. Bunu 
Heyeti Âliyenize arz etmek benim vazifemdir. Telâk
ki etmek, reddetmek, Heyeti Âliyenizindir. Ona siz 
karar verirsiniz. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Rauf Beye
fendi, İstanbul matbuatında vahdeti lisan yoktur. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz; Efendi 
Hazretleri, şimdi size cevap veremeyecektir. 

HÜSEYİN RAUF BEY {Devamla) — Müsaade 
buyurursanız arz edeyim. Efendim ecanip aleyhine 
oradaki işgal mahiyetinde göstermediğimiz kuvvetleri 
tahrik edecek hususatta sansür konacaktır. Yani bi
zim evrakı havadisimizin lisanını katedecek, kıracak, 
yıkacak sansür mevzubahis değildir. Fakat bittabi on
ları da ikaz edeceğiz. Fakat Meclisi Âlinizin sansür 
hakkında bir kanunu olmadıkça başka muamele yapı
lamaz. Şu halde efendim, bir fevkalâde mümessillik
lerin süfera ve komiserlikleri - tabiri Türkîsi olan bel
ki fevkalâde mümessil diye temsil edilmiştir. - Arz 
ettiğim gibi bu sansür, son aldığımız malumatta bu 
sansür meselesinde de muvafakat gösterilmiştir. Eğer 
bu kadar ve tesir ile - inşaallah bu dereceye kadar 
muvafakat ediyorlarsa - amali milliyemiz, yani Mu
danya mukavelesiyle idarei dahiliyemizde istiklâl şar-
tiyle kabili telif bir vaziyete getirilecektir ve bunu 
ümit ediyoruz. 

Efendiler, Refet Paşanın bir an evvel Trakya'da 
bulunması ve orada vaziyete daha nafiz bir surette ve 
daha yakından temas ederek idare etmesi bizce de 
matlup idi. Bu yola doğru da müteveccihiz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — İşitemiyo
ruz. Bu tarafa da bakınız. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Size baktı
ğımız gibi o tarafa da bakıyorum. 

İnşaallah ahval ve zaman müsait olacak, ona da 
muvaffak olacağız. Ancak dediğim gibi İstanbul'un 
ahvali hususiye ve fevkalâdesi ecanibin namı müstear 
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ile orada kavi olarak yerleşmiş olması, yani açıkça 
konuşarak kuvvetle tabir olunması, ancak kuvvetle 
kabil olması bu gibi zaruret vaziyetleri ihdas etmiştir. 
Hiç arkadaşlardan ima edildiğini görmedim. En kuv
vetli nokta, Refet Paşanın hatasını ispat eden - en 
kuvvetli nokta diye gördükleri gümrük tarifesinin ta
dili meselesidir. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Daha çok... 
HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Zaten me

sele buradadır... 
HÜSEYİN RAİF BEY (Devamla) — Evet, bura

da görülüyor, değil mi efendim?.. 
Efendim; hata denilmeyecek, isticalin ihdas ettiği 

bir yanlışlığı tashih etmiştir. Kanununuzu tadil et
memiştir. Eğer öyle hata etmiş olsalardı, esbap ve 
icabatiyle Heyeti Âliyenize arz etmek ve hatayı da 
tashih ve affetmek de bir vazifedir. Fakat böyle de
ğildir. Beyler; İstanbul idaresinin ne kadar ani ve 
seri bir surette merkeze intikal ettiği malumu âliniz-
dir. Bir akşam yemekten sonra oturduk, herkes dai
resine ait şeylerden bahsetti. Bu kavanmizinin tatbiki
nin hududu esasiyesi itibariyle temini idi. Bu me-
yanda tabiî kavanînizin rüsumata ait aksamının tat
biki da düşünüldü ve gayet doğru olarak emir veril
di. İstanbul'daki memurini hükümet, bu meyanda rü
sumat memurları tabiatiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetinin kavanînini belki bilenler varsa 
da bir an içinde derhal kavrayacak veçhile meleke 
sahibi insanlar lâzımdır. Bu emir gider gitmez der
hal tatbik olundu. Bu meyanda mekulât, iaşe ve-
saireye ait aksam da aynen tarifei asliyenin beş misli 
olmak... (Onbeş misli, hayır beş misli sesleri) Ne ise, 
beş, on beş misli olmak üzere tatbik ve ilân etti. Efen
dim, İstanbul berren Avrupa'ya merbuttur. Behren 
vesaiti ecnebiyeye müftekir ve nüfusu iki milyona 
yakın ve içinde Rus ve muhasım devletler tebaası da
hil olmak üzere her devletten mühim adette insan
ları yaşatan ve besleyen bir şehirdir. Pekâlâ bilirsiniz 
ki bu iki milyon insanı - iki milyona yakın insanı -
besleyebilmek için yegâne membalarda, vesitiyle 
ambarlariyle ecanibin elinde olan merkezlerdedir. Ar
kasındaki mıntıka Trakya'dır. Burayı düşmanların su
retle yaktıkları ve ne derecede kahbece tahribat yap
tıkları, ne derece vahşiyat yaptıkları hatırı âlinizde-
dir. İstanbul memurları hakkında maruzatta bulunur
ken, bir beyanname neşrini arz ederken, Meclisi Âli
nizden rica ederken İstanbul'un iktisadi icap edeceği 
zaruretler karşısında bazı tedabiri müstaceleye de te
şebbüs edilmek lâzım olduğunu arz ettim. İşte efendi
ler bu zaruretten Hükümeti Milliyemiz aleyhine İstan

bul'da Hıristiyan'ları, düşmanları müslüman ve Türk 
unsur arasında bazı kısım müfsitleri biraz daha ha
fif ve zayıf kalplileri tehyiç ve teşvik ederek bir fesat 
ocağı ihzar etmek ve onu işgal etmek merkezindedir. 
Çünkü derhal ekmekte birinci günü azîm bir fark 
gösterdi. Bundan azîm surette müteessir olan fukara 
kısım idi. (Yani müslümanlardı sesleri) Şüphesiz müs-
lümanlar ve onların fukarası idi. Bir kaç gün daha 
devam edeydi avakibi elimesi muhakkak idi efendi
ler. Refet Paşa buna karşı ne yapmıştır efendiler, yap
tığı iş bundan ibarettir. Gümrük tarifesinin tatbikı-
na dair olan maddesinin sarahatini nazarı dikkatte 
tutun, «-İlânından bir ay sonra tatbik edilecektir» kay
dı vardır, bir ay olmamıştır ve bu suretle vaziyeti 
idare etmiş, bir tehlikenin önünü almış, eğer hatası 
bu kadar telâkki edilirse ben de deruhde ediyorum ve 
birlikte Heyeti Âliyenize zaruret emretti diyorum ve 
itizar ediyorum. Buna vicdanınız ne derse insafınız 
neyi emrederse onu yapınız. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hayır, ha
yır bunu zatı âliniz yeni öğreniyorsunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Rica ede
rim; yani ilim kabahat midir, yeni öğrendimse? Bir 
hakikati arz etmek için fazla malumatı hamilen gel
dim. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bu söz sizin
dir. O maddei mahsusta musarrahtır. Zaten bilmedi
ğinden yaptı. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — İşte efen
diler. Refet Paşa arkadaşımızın tarzı mesaîsi, istihdaf 
ettiği gaye. tatbikattaki görülen eşkâli bendeniz bilâ-
kaydü şart gördüğüm, aklı kasıranemce, muhakeme 
ettiğim ve telhis edebildiğim şekilde - menfaattar ola
cağı şekilde - bunu arz ediyorum. Yoksa başka nok-
tai nazardan muhakeme olunur ve kanaat hâsıl edi
lir. Nazaret ve müstacel hususatta karar ittihaz edip 
bizi malumat noktasından tamamiyle harekâtına müş
terekim. Bir noktasını daha söyleyeceğim. Efendim, 
Neşet Bey arkadaşımızın takririnde. Heyeti Vekilecik 
teşkili vardır, onu arz edeyim. 

NEŞET BEY (Kângırı) — İzah etsinler. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Eğer ister
seniz sonra arz edeyim. (Söyleyiniz sadaları) 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Reis Bey, biz de 
söyleyelim efendim. Ondan sonra cevap versin. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
Heyeti Vekilecik, bu kadar Heyeti Vekileniz vardır. 
O da arzularınızı tatbik etmek için gece gündüz çalı
şıyor. El'an memnuniyetinizi celbedemediği için mü
teessirdir. Başka Heyeti Vekilecik yoktur ve olamaz. 
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FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Şubeler nedir? 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Arz ede

yim. 
REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Neşet Bey, 

İsmail Şükrü Efendi, Necati Bey, Ömer Lütfi Bey. 
Mehmet Şükrü Bey, Feyyaz Âli Bey, İlyas Sami Bey, 
bu rüfeka sual sormak istiyorlar. (Sorarlar sadaları) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
malumu âliniz askerlikte de zannederim böyle fevka
lâde vaziyetin idaresi için... Mülkiye idaresinde de 
fevkalâde vaziyetlere karşı fevkalâde tedabir alınır
ken bir insanın her noktai nazardan her hususu mü-
kemmelen bilmesi imkânsızlığı karşısında bazı tedabir 
alınır. Ve bu teda'bire müracaatla en az zararla va
ziyet kurtarılıyor. Ve ahvali adiye şekline inkılâp eder. 
Ondan sonra vesaiti adiye ve makime ile idare edilir. 

İsıtanbul vaziyeti nazarı dikkate alınırsa arz et
tiğim ve tafsile çalıştığım ve ümit ederim ki, izah 
edebildiğini vezadf ve eşkâlin icabettirdiği askerî, 
mülkî, siyasî, (Adlî sesleri) adlî, malî, hulâsa bir dev
letin idaresinde herhangi şubeler varsa onların hepsi 
çok. yakından ve gayet serii tebeddüle maruz olmak 
üzere bu işle meşgul olmak zarureti vardır. Meselâ 
ne gibi efendim? Kapitülâsyonları ilga ediniiz dîye 
emir vermek... Kapitülâsyonlar, adlîdir, malîdir. Ka
pitülâsyonlar asırlardan beri İstanbul'a yerleşmiş, 
'kök salmıştır, kol salmıştır. Şu halde efendiler, ver
diğimiz bu emri ıtalibik ederken Refet Paşaya kendi 
nefsine ve İlmine istinat edip de yanlış adımlar ata 
idi mi, daha muvafık olurdu? Yoksa hiç bir salâhi
yeti olmayıpta meziyeti 'ilminden, ihtisasından ibaret 
olan birtakım namuskâr insanlara «Sen bu işte be
nim müşavirim ol» diye bir teşkilât yapıpita onlarla 
istişare ettikten sonra mı daha iyi idi? 

EMİN BEY (Canik) — Maaşı yok mu? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Maaşı 
yoktur. Heyeti Aliyenizin kararından başka hiçbir 
maaşı yoktur. Bu meyaında efendiler, kulağıma ça
lındı, bir de teşrifat dairesi varmış denildi. En ziya
de Istöiğrabı mucip olan budur. Halbuki harjicî nok
tai nazardan bizim muhaberâtımızı, malumatımızı 
idare edecek, bu işlere az çok vukufu olan insanlar
dan mürekkep böyle bir teşrifatçılığa ihtiyaç vardır. 
Tabiî memlelcetimizde ne dereceye kadar hizmetleri 
olduğunu ve ismini zikretmek istemediğim ve onun 
bu gibi işlerle meşgul olduğunu söylemekte bir men
faati olmayan Hilâli Ahmer'in murahhas! Hâmit 
Bey, çok müsait şerait altında olmayarak ve ancak 
bin müşkülâtla hariciyenin İstanbul ve Avrupa ile 
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muhaberatını temin etmiştir. O gitıkten sonra, Hâ
mit Bey gittikten sonra böyle bir teşkilâta, böyle bir 
şubeye şiddetle ihtiyaç vardı. Hulâsa arkadaşlar, ya
pılan hususat, nihayete kadar memleketin menfaati 
noktai nazarından düşünülmüştür. Belki ufak tefek 
kusurları vardır. 

MUSTAFA BEY (Gümüşhane) — Yıldız Sarayı 
mühürlendi değil mi efendim? 

REİS — Efendim, size sual yazdım, hatibin sö
zünü kesmeyiniz. 

MUSTAFA BEY (Gümüşhane) — Yıldız Sarayı 
mühürlenmiş midir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) 
(Sivas) — Ve her şeyden evvel asayiş ve 'inzibat nok
tai nazarından yapılan tedabir, çok müessir olmuş
tur. İradei dahiliyemizde istiklâlimize müteveccih, 
olan cihetten muvaffakiyetle ilerlemektedir. Vaziye
tin en buhranlı zamanları geçmiştir. Ve belki daha 
tehlike mevcuttur. Bu şerait altında Refet Paşa ar
kadaşımız, bu suretle çalışmıştır. Ümit ederim ki 
Heyeti Âliyeniz, bu noktai nazardan mülâhaza bu-
yurursa hiç olmazsa bizim nikatı nazarımıza yakla
şacaksınız. İttihaz edeceğiniz karar dairesinde şüp
hesiz hareket ederiz. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Sualler sorulacak
tır. Gelmiş mi, gitmiş mi tarzında sualleriniz varsa 
söyleyiniz. 

NEŞET NÂZIM BEY (Kângırı) — Bu ne olu
yor, oldu mu, gitti mi, ne demekitir? Bundan ne çıkar 
Müsaade buyurun, benim sual takririme de cevap-
vermiştir, tabiî sual sormak benim de hakkımdır. Bu 
hususta ben söz isterim efendim. 

REİS — Sözleriniz vardır, efendim. Zatıâlileri-
nin de sırası geliyor. Sual İsmail Şükrü Efendinindir. 

NEŞET NAZIM BEY (Devamla) — İstizah tak
riri bendenizindir. Bendeniz söz istiyorum. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ ( Karahisarısahip) — 
Buyuruldu iki efendim, Refet Paşa Hazretlerine salâ
hiyet vasia verildi. Refet Paşa verilen salâhiyeti va-
siayı istimal eirmiş midir? Sonra ikiinci sebebi kanu
nun neşrinden bir ay sonra meridir ve sonra madde
lerden istifade edilmiştir deniliyor. İzmir'de de böyle 
olmuş mudur? Yoksa İzmir'in, Bursa'nın, istirdadı 
oralarda da tarife veçhile derhal alınmış mıdır? Yok
sa on beş yirmi gün sonra on beş misli olarak mı 
derhal alınmıştır, yoksa biraz bekleniilmiş midir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Re
isi) (Sivas) — Şimdi efendim, müsaade buyurur
sanız Şükrü Efendiye teşekkür ederim, maruzatım 
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meyanında unuttum. Bir iki şey arzına bana fırsat 
verdiler. Buyuruyorsunuz ki salâhiyetini istimal et
miş midir? Beyefendi salâhiyetini belki istimal et
miştir denilebilir. Yahut etmemiştir denilebilir. Her 
iki suretle tatbikatın şekli suretiyle nasıl bakarsanız 
bakınız, öyle anlarsınız. İstanbul'da bir ay sonra 
tatbik edilmesi icabeden kavanîn, yani gümrük resmi 
derhal tatbik edilmiştir. Fakat bir ay sonra tatbiki 
zarurî görülüyor, tarzında, bir tehlikenin defi için 
tadilât yapılmış şeklinde telakki edilebilir. Bunda 
kanunu tebdil değil, şekli tebdil ile tehlikeyi def tar
zında telakki edilebilir. Bu salâhiyet tarzında telakki 
edilebilir. Buyuruluyor ki, İzmir'de ne zaman tatbik 
edilmiştir? Buna hemen cevap veremiyeceğim. Ya
lınız İstanbul'da rüsuma ait kavanînin hepsi tatbik 
edilmiştir. Tehiri tatbiki emredilmiş olan şey. bugün 
Heyeti Âliyenize sevkedilmış olan gıdaya ait ak
samdır. Diğerleri tatbik ediliyor. Her gün itilâf 
mümessillerinden nota alıyoruz. Şu halde bunu fazla 
karıştırırsak yani bir ay içinde... 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Bir sual 
Beyefendi Hazretleri, mademki Refet Paşaya fevka
lâde salâhiyet verildi, buyuruyorsunuz, fevkalâde sa
lâhiyet verdikten sonra ne için Meclis haberdar edil
memiştir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim 
arz edeyim, verilen salâhiyet çevre itibariyle şöyledir, 
diyemeyiz. Bu şöyle vesaire değildir ki... Tekrar 
arz edeyim. Yüksekten nazaret ve her şeye hulul et 
diyor. Aynı zamanda müstacel kararlarda bittabi 
istical ediliyor. Beyefendi hangi hususta karar itti
haz edilecek olursa bileyim de zatı âlilerine arzı ma
lumat edeyim. Takdir edemem ki şeklini arz ede
yim, müsaade istihsal edeyim. Biz daha başka türlü 
yaptık. Biz mesulüz diye Heyeti Âliyenize arz et
tik. 

NECATİ BEY (Erzurum) — Reis Bey, tenvir 
buyurmaları için ar ediyorum. İstanbul'da Rcfet 
Paşa Hazretleri, adlî, siyasî, idarî, malî bir çok ve-
zaif ifa etmektedirler. Bu hususta vekilleri tarafın
dan veçhe verilmiş midir? Acaba kendileri vakıf 
mıdırlar? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim; 
verilen veçhe şudur; Vekiller kendilerine merbut olan 
devairle doğrudan doğruya muhabere ediyorlar. Re
fet Paşaya verilen emirlerde kavanîn: Hükümet tat
bik edilecektir. Buna nazaret edeceksiniz, yüksekten. 
Hulâsa vekâletler doğrudan doğruya devairi aidesiyle 
temastadırlar. Fakat arz ettiğim gibi hepsine yük

sekten bakacak, bir yanlışlığa veyahut bir suiteieh-
hüme mani olmağa cesaret edecektir, bendenizin tel
his ettiğime göre... 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Efendim, izahat baş 
ka oldu, istizahat başka oldu. İzahat istizahı muk-
tazi etrafında cereyan etmiyor. İstizah Refet Pa
şaya tevcih edilen sıfat ve salâhiyetin Meclisi Âlice 
tespiti lâzım gelirken Heyeti Vekile neden veriyor. Bu 
meselenin etrafında izahatta ise, Refet Paşanın ma-
sabak ahvalinden bahsediliyor. İzahatın istizahı in
taç eden mesele etrafında deveran etmediği anlaşılı
yor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bendenz 
öyle bir istizah bilmiyorum. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — Esasen istizahtan is-
tinbah edilen mana Refet Paşaya verilen salâhiye
tin Meclisçe tespit edilmemesinin esbabı neden tevel
lüt ettiği bir, ikincisi, Refet Paşaya bugün Heyeti 
Vekile elinde bulunan kavanîni tadile salâhiyet bah
şetmiş midir, etmemiş; midir? Etmemişse beyanatı 
vakıası matbuat âleminde mezkûr olduğu halde He
yeti Vekile buna karşı ne vaziyet almıştır? 

REİS — Efendim, sual sahibi suallerini kâfi 
görmezse müzakere esnasında bilâhare söz söyler 
ve Vekil Bey cevaplarını verir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (HEYETİ VEKİLE 
REİSİ) (Sivas) — Müsaade buyurun arz edeyim, 
efendim, zatı âlinizin telakki buyurduğunuz gibi Re
fet Paşaya salâhiyeti Meclis vermeli idi, noktasında 
değildir efendim. Refet Paşanın vazifesinin unvan
ları meselesindedir. İstizahta öyle bir şey vardır ve 
onu zannediyorum, etrafiyle arz ettim. İstanbul ve 
Trakya etrafındaki vaziyeti, arz ettim. Fakat efen
dim, anlaşılmayan Trakya değil mi efendim, ikinci. 
şekli de vazife ve mesuliyet meselesidir, Binaenaleyh 
bir kelime ilâve edeyim. Sıfat ve salâhiyet Meclisçe 
niçin tespit edilmemiştir? 

LÜTFİ BEY (Devamla) — Meclisçe niçin tes
pit edilmedi diyorum? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Etraflıca 
izah ettim efendim. Ben anladım. Cevap vereceğim. 
Müsaade buyurun, Ali Şükrü Efendi Hocamıza aynı 
cevabı verdim. Zannedersem o vakit meşgul idiniz. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — O sual ile bu sual 
arasında başka bir mana var. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Niçin 
Meclisçe tespit edilmediğini soruyorsunuz? Bendeniz 
Şükrü Efendiye aynı ifadeleri kullandım. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — Diyorum ki nereye 
efendi. (Gürültüler) Sual sahipleri böyle söze ait... 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, arkadaşlar, Refet Paşa verilecek vazife 
ve salâhiyeti burada tespit etmek imkânını burada 
göremedim. Alenen söyledim, Şükrü Efendiye, çün
kü ne vaziyet karşısında kalacağını bugün bile gör
mek ihtiyarımda değilim. Onun için veremedim. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — Nasıl verdin? 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Mesuliyeti 

aldık, her türlü tecziye etmek hakkınızdır. Biz dedik 
ki, yüksekten nezaret edeceksin ve onlara karşı ka
rar ittihaz edeceksin, bize bildireceksin dedik. Efen
diler, düşman içerisinde başka türlü hareketin imkânı 
yoktur. Her an düşmanın tehlikelerine karşı böyle 
imha edilebilecek bir vaziyete karşı bu vaziyeti aldık. 
Biz bu vazifeyi tekeffül ettik. (Gürültüler) 

ÖMER LÜTFİ BEY (Malatya) — Sansür kalk
mış mıdır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Arz ede
yim; telgrafhaneden sansür kalktı. Arz ettiğim şerait 
dahilinde kuvayı itilâfiye aleyhine tahrikâmiz neşri
yatta bulunmamak üzere mektuplara da konmuştur. 
İfade edilmiştir. Henüz tatbik edilmemiştir. Arasıra 
gelip bakacağız. Güya onu da bir naktai nazara 
karşı şey ettiler. Meselâ itüâf aleyhinde tahrikâmiz 
mektupları sansür ederiz, istediğimiz zaman denil
mişti. Ve bu ifade ile bıraktık. İkincisi Refet Pa
şaya gösterilen tezahüratın Meclisi Âliye raci oldu
ğuna bile şüphe etmek lâzım gelmez. Bıı tezahürat 
Meclisi Âliye Refet Paşa tarafından yazılmış ve Ma
kamı Riyaset tarafından Meclisi Âliye arz edilmesi 
lâzım gelirken bu yapılmamıştır. Müsaade buyurun 
onu da arz edeyim. Meclisi Âlinızce kendisine İstan
bul ahalisine karşı bir vazife verilmiş olsaydı o za
man mukabeleten yapılması vazifesi zarurî idi. Hal
buki buyurduğunuz veçhile Büyük Millet Meclisine 
gösterdiği tezahüratı Meclisi Âlinize arz. tecavüzü 
merci diye de telâkki edilebilirdi. Ben bu vazifeyi 
ifa ettim. İzmir'e giderken bana bir vazife tevdi 
ettiniz, felâketzede ahaliye kendi selâmımızı "söyle
yiniz dediniz. Ben de gittim onlara arz ettim. Te-
şekküratını Meciisi Âliye arz ettim. Başka türlü 
kendi kendime cevap alıp veremez. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Bu, ifade
lerine diğer bir vesile çıktı. 

REİS — Lütfi Bey sonra sorunuz. 
ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Üçüncü bir 

sualim daha var. İttihazı mukarrerat salâhiyeti verir

ken tadil ve tehiri kavanîn salâhiyeti de vermişler mi
dir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (HEYETİ VEKİLE 
REİSİ) (Sivas) — İzah ettim, zannedersem, kanaat 
buyurulursa. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Efendim, bendeniz, 
(Suali kaldırınız sesleri) Bendeniz şöyle diyorum ki, 
İstanbul'da bulunan Yunan bankaları hakkında ne 
gibi muamele yapıldı? İngiliz'lerin himayesine iltica 
eden, Zeynelabidin vesairenin firarlarına niçi#ı mey
dan verilmiş. (Handeler) 

YUSUF ZİYA BEY (Mersin) — Bunun istizaha 
taalluku yoktur. 

CEMİL BEY (Devamla) — İstanbul'da Büyük 
Millet Meclisi, Gümrük Kanununun tatbiki hakkında 
istok halinde bulunan mahallerde beyanname istenmiş 
midir? Bunlar ilelebet gümrükten hariç mi kalacak
tır? Bunlar gümrük resminden müstesna mıdır? 
(Maliye Vekilinin sesleri) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Re
isi) (Sivas) — Efendim, arz edeyim. Yunan em
lâki vesairesi hakkında Hükümet ne yapmıştır? Yanı 
ifadesi çok müşküldür. İstanbul'a hâkim olmak isti
yoruz. İnşallah oluruz. Buyurduğunuz beraberinde 
görünüyor. Arz edebiliyor muyum? Bu kadar ifade 
edebiliyorum. Efendim, bendenizin başından bir 
hadise geçti. Misal olarak arz ediyorum. Denize 
hâkim olanların sevdiklerimizi de kaçamadığına şü
kür edelim. Yani o itibarla mani olunamaz. Üçüncü 
sual; Maliye beyanname verdi, icabatı kanuniye ne 
ise Maliye Vekâleti sarfiyat ve rüsumat işlerinin taı-
bikına gidiyor. İfa etmiştir ve tatbikına gidilmiş
tir. 

HASİP BEY (Maraş) — Rauf Beyi yıkıyo
ruz. 

REİS — Müsaadenizle beni dinleyin. Şimdi efen
dim: bugün istizaha devam imkâni kalmadı. İkinci 
celsemizde İstanbul'a gidecek heyeti intihap edeceğiz. 
(Olmaz sesleri) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ben bu 
fikirde değilim. Maruzatımı bugün ikmal edeyim. 
Meclisi Âlinize ihtar buyurun. Yarın ya ben çalışa
yım, yahut çalışmayayım. Efendim müsaade buyu
runuz. 

REİS — Efendim; celseye beş dakika ara veri
yorum. 

• • • < • * • — < • • • 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açıkna saati : 4 

REİS — Birinci Reisvek ili Hüseyin AvnS Beyefendi. 

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

REİS — BfenıdJİ'm, celseyi açıyorum. 
2. — Halifeye e manalı şerif ey i teslim ve biat etmek 

üzere İstanbul'a bir heyeti mebuse izamı hakkında Di
vanı Riyaset kararı. 

REİS — Simidi yarma Divanı Riyasetin mıüıhim :bir 
Ikanarı vardır. Müısitacelen mlüizakereis/i lâzımdır. D.ger 
taraftan 'istizahın devalmı için bulgun Jjcra Vekilleri İs
rar ibuyuiîuyor. Düğer taraftan arkadaşlar yağmur, ça
mur var. 'Giıtimıekite MüşMat çekiyoruz diyorlar. Bu 
•mesele da alenî celsede mevzıübahis olacaktır. Evvel 
ıbeevel yarın kalbul fouyuıruldıuğu ıtakdirde 'tren kalka-
oalktesr. istizah celsei 'haiRyöde netıicelenmek üzere bu 
meseledin... 

IBÜSBYİ'N RAUF ©EY — (Heyeti Vekile Reisi) 
(SWas) — Müsaade büyününüz. 'Söz söyliyeyim. Tabij 
ne zaiman için, r»e suretle rniüzalkere edilmesi arzu bu-
yunuluıyörjsa öyle yapılır. Ancak istizaha başlanmıştır. 
'ikmali zannedenini çiok lâzımdır. '(Doğrudur sesledi) He
yeti Vekiienizin mesailerinde devam edip edamiyeceği 
'de anlaşuması mutlak lâzımıdır. Ondan başka en mü 
'hiırn bir nokta var. Zannederim lizaha çalışmış tim vs 
lizjaih «löblildi'm. Jsitanburda R&fet Paşanın - şekil de
ğildir - Refet Paşanın orada irtibat noktası vazifesidir. 
Onun sıükuıtu benice katiyen oaiz değildir. Yani Heyetf 
Vekülenin sukultıunun hiç ehemmiyeti yoktur. Fakat 
'hâk'Jm olmadığınuz 'İstanlbuFda Refei; Paşanın sukutu 
vıe !bu ıvazfıfeniın muhil ohnalsı neticesini fena görüyo-ı 
rum. Şahsli kanaaltlanmdır. Rioa ederim kararınızı He-
ydöi Vekile hakÖonnıda verinüz. Vaziyet salâha doğru gi-
dipte diğter vilâlyetlerimizde tatbik edilen şekle doğrat 
mıülteveccilHiz, dedirnı. O taayyün edince'kararınızı venir-
sinıiiz. Falka't 'bugün Heyetti Vekileniz hakkında bliıjüm 
imösuDjyeiti miütehaMmil olan acizleri hakkında kararı
nızı var'İJlsliniiz; Benlim ihalkkımda isHediğiniz gibi tatb'i-

Ika/üta bulumırssiunuız. Yalnız bu noktama hariçte bile 
ışayiatı vaziyet üzerine tesir eder. Malumu âüin'iz is
tizah alenî eteüsede 'okunmuştur. ı 

YUSUF ZİYA BEY (Biü'.s) — Mesele, muhterem 
Rauf Beyin gördüğü derecede değildir. Pek ehemrn-
yetli bir meselenin isıtizab. meselesünli kendilerinin söz 
Söylemeleriyle meselenin kapatılması ca'<z değildir. 

RAUF BEY (Devamla) — Katiyen ben öyle söy
lemedim. 

YUSUF ZİYA "BEY (Devamla) — Ve nizamname i 
Dahiliyeye de mulvafık, değildir. Biz isizah eden en aşa
ğı on beş kişi varız. Hepimiz sözlerimizi söyKyeeeğiz 
ve saatlerce 'bu meseleleri 'teşrih edeceğiz. Bina'eına'cviı 
söz söylenmeden it'imat karan vermek Kim em m ka
dar doğrudur. 

'REİS — Böyle ne kapatılmak istenilmiştlir ve ne 
de Rauf Bey o teklifi yapmak 'iktidarını haizdir ve 
ne de malkalm küımtseyıi böyle bir kayıt altına sokmak 
kudretini halizdir. Saniyenin şimdi takip olunan mesele 
şudur, Bu rnüMim meseleyi hallettikten sonra Heyeti 
Celile arzu ederse celsei hafiyede 'istizaha devam eder. 
Yalnız arkadaşlarımızın beş on defa müracaatları 
vardır, geç kalıyoruz, gidemiyoruz diyorlar. Şimdi re
yi alilerine vabestedir, 

LÜTFl BEY (Malatya) — Mahallerimiz uza'.;;.,-. 
gi demliyoruz, perişan oluyoruz. 

•FEYYAZ ÂUİ IBEY (Yozgat) — Efendim mesele 
zannedersem îstanıbul'a bir heyet gönderilmesidir. Hal
buki halifenin buraya gelmesi veya İstanbul'da kalması 
müzakere hitaime ermeden bunu katiyen reye koymak 
doğru değildir. 'İstizaha her şeye tereihan davamı da 
Heyeti Celilenin kararı iktizasındandır, devamı zaruri
dir. 

REİS — Efendim, Divanı Riyasetin nokta i nazarı 
alenî celsede arz edilecektir. Cuma günü bir merasimi 
ifevkalâde yapılması mutasavverdir. •Hiiâfe'tpenaıh. o gün 
oamüye gidecek merasim,! fevkalâde yapılacak tır. O mc-
rasiimde de Heyeti Cel'iledeın bir heyetin ibulumması Di
vanı Riyasette takarrür etmiştir. Bunun aleni cel ide 
müzakeresine geçliDmesi, Yarın trenün kalkması ve he-
yeöin yetişmesi lâzımdır. Bunun olup olmaması reyi 
âl'inıize bilâhare vazedilecektir. Evvel Beevvel bu me-
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sele müzakere edilmek ve bilâhajıe hafi celsede ji*'!za
ta davam olunmak üaere alenî celseye geçilmesi ka
bul edenler lütfen el 'kaldırsın. Kaibul edrimCşijir, cel
se alenidir. 

{'Dosyalda mevcut ve okunduğu yer bakın anlayan 
takrir) 

Riyaseti Celileye 
Meclisi ÂDİ ruznamesine hâkimdir.. İstlizah meseks; 

gayet mühim ve hayati mesele olduğundan terci han 
müzataesdni teklif eylerim. 20.11.1338 

Gazi An.-îep 
Yasin 

ıse-<ı 
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