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YÜZ SEKSENİNCİ İNİKAT 

25 Kânunusâni 1339 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 235 (sonra) 

REİS : Refessâmi Afi Fuat Paşa Hazretleri. 

KÂTİPLER : Hakla Bey (Van), Süleyman Sırrı Bey (Yozgat). 

REİS — Efendim cokeyi açıyorum. 

Ceketi hafiye akdi hususunda Hüseyin R auf Be
yefendi söz talebinde bulundular. Kendilerini kürsü
ye davet ediyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Hariciye Vekâleti Veki
li) (Sivas) — Efendim; Lozan'daki müzak< iratın da
hil olduğu son safhayı ve bugün Hariciye Vakâieti-

YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ İNİK, VT 

21 Kânunusani 1339 Cumarte A 

İKİNCİ CELSE 
İkinci Reis Vekili Musa Kâzım Ef endi Hazret

lerinim tahtı Riyasetlerinde bifaikat zal ytt sabık hu
lâsası 'kıraat ve aynen kabul olundu.. Elcezir.e cep
hesi mıntıkasında bir istiklâl mahkeme si teşkili hak
kındaki tezkere müzakere olunarak r nüzakere kâfi 
görüldükten sonra teneffüs için celse " tatil olundu. 

ÜÇÜNCÜ CELSE (Hafi.) 

Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Riyaset
lerinde bilinikat istiklâl mahkemesi lıak kındaki tek
lif bir, iki gün zarfında iade edilmek üzere Müda
faa! Milliye Vekâletince talep edilmokle taîebi mez
kûr tayini esami ile reye konularak 65 ret, 3 müs
tenkife karşı 105 reyle kabul edildi. Karesi Mebusu 

2„ — MÜZAKERE 

/. — Lozan Konferansı ve A\>rupa vaziyeti hazt-
rası hakkında müzakerat. 

REİS — Söz Rauf Beyefendinin. Buyurun Efen
dim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vakitleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Efendim; son aldığımız telgraflar 
konferansta Musul'un hangi tarafa ait olması nokta
sında cereyan eden müzakerat şimdiye kadar konfe-

nizin Avrupa'da memleketlerle temasının derecesini, 
bizim görebMdiğimriz kadar Avrupa vaziyeti hazına-
smı Heyeti Aliyenize arz etmeği bugünün icabajtı za-
rurtiyesinden telakki ediyorum ve bunu rica ediyo-
rum< 

REİS — Efendim; celsei hafiyeyi kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kalbul edilmiştir. Zabtı sabık hulâ
sası okunacak. 

Basri Beyle Abdülgafur Efendinin memaHki mus-
tahl'asa ahvali hakkında celsei hafiyede müzakere 
açılmasına dair takrirleri dahi kabul olunarak müza
kereye devam olunduktan ve kâfi görüldükten sonra 
evvelce kabul edilen kanun mucibince istÖklâ'l mah
kemesi intihabatının pazartesi günü icrası karargir 
oldu ve celsei aleniyeye geçildi. 

Reis Kâtip 
İkinci Reisvekiti Yozgat 

Musa Kâzım Süleyman Sırrı 
Kâtip 

Mardin 
İbrahim 

REİS — Efendim; bu babda söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri). Zabtı sabık aynen 'kabul edilmiştir, 
i»Öz Rauf Beyindir. 

EDİLEN MEVAD 

ransın geçirdiği müzakeratm en had şeklini göster
miştir. Bugün inkita yoktur. Fakat murahhaslarımız 
Musul'un bize ait olduğunu ve lüzumunda bunu ara
ya da müracaatla ispat edecekleri ifadelerine karşı 
Lort Gürzon bunun İrak'a her halde kendilerine ait 
olduğunu musırrane talep etmişlerdir. Netice; Lort 
Gürzon meselenin Cemiyeti Akvama havalesini talep 
ediyor, murahhaslarımız bunu reddediyor. Vaziyetin 

1< - • ZAPTI SABIK HULASASI 
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bugünlkü mertebesi bu olduktan sonra müsaadenıizle 
vaziyeti umumiyai hariciye hakkında bazı maruzatta 
bulunayım. Zannediyorum ve binnetice tezahür ede
cek ki AMaha bamdü senalar olsun milletimiz vahde
ti tamme ile müteharriktir, ordumuz en kuvvetli bir 
ordudur, hakkımız en yüksek haklardandır. Emni
yetle ak'ibete intizar edebiliriz. 

Efendim, bir kere hemcivarımız olan devletlerle 
münasebatımızı telhisen arz edeyim. Sovyet hüküme
tiyle Moskova'da akdettiğimiz malumunuz olan mu-
hadenet muahedesiyle ilki millet ve devlet arasında 
şimdiye kadar cari olan münasebatı dostane - kılev-
vel cereyan etmekte ve devam etmektedir. Moskova 
muahedesinin mütemmimi oiaralk akdedilen ticaret 
mukavelenamesinde bir noktada tarafeyn nükatı na
zarını tetkik etmekte bulunmuştur. Bu, komşu ve 
dost milletin Lozan'daki murahhasları da evvelce de 
bu vesile ile arz ettiğim gibi bizim murahhaslarla ga
yet sıla temaslarda ve her an müdavelei efkardadır. 

lirana gelince; malumu âlileridir ki, bundan bir 
zaman evvel Türkiye Büyük Millet Meeliri Hü'k&moti 
maduna murahhası fevkalâde sıfatiyle İran hükümeti 
bir zatı memur etmlişti. Burada 'bir müddet oturdıık'.'in 
sonra İstan/bul 'idaresinin büküms'iirrKz idar.esii a: tına 
geçmesini mü'tealkip bir sakil hasıl oldu. İstanbul'da 
•bar sefirleri vardır. Burada bir fevkalâde memurları 
varda. Bunun tevhid.n,i hüküm-e'derıinin di muvafık 
gördüğünü zannediyorum. Burada bulunan zat İstan-
Ibul tarikiyle avdet e1:ti. İstanbul sefirinin h'Liık'ümei-i 
Osmaniye nıezdine sefir tayin edildiğini mü!~iir bir tel
graf name aldık. Bunda zannettik ki zuhaî olma-tur. 
Telgrafla dedük ki: Türkiye Büyük Millet M selisi hü-
'kümeü nezdine memur buyuracağınız falan, zatı ke
mali memnuniyetle görür'üz ve •kendisine şöyle müza
heret ederiz, böyle 'müzaheret edeı'iz dedik. İtimatna
mesini gönderiyorlar münasöbatimız dostanedir. 

'Balkan hüküımaıtı vaziyeti siyasiyelerüne gelince; 
Romanya, malumu âliniz Besaraibya üzerinden bir ta
arruz ihtimaüine ıkarşı mütevahh'iştiır ve her an nıüte-
yakıkızdır. Bundan başka dahilde fırkai siyasiyeniin bir 
kısmının rüikıümete iştirak e'tmomıak hususundakıi inat
ları dolayısıyle Romanıya hükümeti meşgul bulun
muştur. Romanya ite büklümetimizin mıünasîibatı iade 
edilmemiş'tıir. Her Oki taraf ita Lozan konferansının) 
alaeağı neticeye göre vaziyetlerini tespit edeceıkier-
dir. Bizlim vaziyetimiz herhalde öyle zannediyoruz 
blziım rnökfca'i nazarımız 'biran evvel bir memur bulun
durmak olmakla 'beraber vaziyetin nezaketi, mülga 
İstanbul 'hükümetinin ta'bi olduğu usulleri esasindanı 
reddetmiş bulunmamız telkrar 'konuşmağı icaSbetft'iniyor. 
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En iyıi <bir şaklti düşülüyoruz ve [inşallah o zaman He
yeti Alimize arz ederiz. 

Bulgaristan'a gellinoe; malumu âllimizdir ki: Son 
zamanlarda bugün ınevMi 'Müdarda bulunan ve çiftçi 
hükümeti namını taşıyan îstanbuliskii hülkümetinin 
aleyhime karşı hafi ve celi 'tertibat ve teşikıilaltı varıdır. 
Bilhassa Makedonya'lılar cemiyıetiniin bu harekâtın 
re*sıikârında bulunması Maikedonıya'Mar cemiyetinin 
dürüst taarruzları; bugün re^siıkârda 'bulunan Bulgar 
hükümetini bihakkın endişeye düşürdüğiünü his edi
yoruz. Ve son Bulgar Dahiliye Nazırının istifası da 
(bundan mütevellittir. Bulgarlar, malumu âiiimliz Dede-
ağaçta bir mahreç ihtiyacında olduklarını iddia eldiıyor-
lar. Lozan'a gönderdikleri muralhhaslarliyle bu vazi
yetti istifsar etmeğe çalışıyorlar. Malumu âlinüz o mah
reç üzerli nide de biliyorsunuz. Yunanlılar vardır. Bu 
mün'asöbiDtle aralarında her halde m'ulhaden'eûten başlka 
bir seyyardır. 

'Sırbistan hükümetinle gelince; Aralkadaşlar, esa
sen 'kendisinden daha müteralkfki milletleri havzai hü-
kümûJine akmakla büyüdüğü kanaatinde olan Sırbiis-
tan; dahiiıinde bir çok büyük teşkilat vardır. Kabine
sinde bulunan 'iki müsîüman nazırın .istifaları halinde 
her an zayiıf bir hükümetle idarei umur eddbilecek-
ieri husulü fiilen vaki olarak tezahür efcmişcir. (Yük
sek söyle sesleri) Efendim endişe ediyorum. Bazan 
fazla soyuyorum arkadaşlarımı nazarı dliıkfkaıeiırui cel-
•be-'Ltilor sokaCctan işAüvyor diye. 

Bundan başıka son aldığımız malumata nazaran. 
Sırbistan her hailde Selanik limanını bir nam ve şekil
de elde etmeğe çalışıyor ve gazetelere ıkadar intikal 
eden Sırbistan seferberliği meselesi vardı. Tetlkilk et
tik, henüz derecesini:, vüiai&ni tespit, tayin edeımıedik. 
Sırbistan'ın Yunanistan aleyhine bir (intizar vazOydilin
de olduğa anlaşıldı. 

Yunanistan'a gelince; arkadaşlar 'biliyorsunuz; teş
kil ettiği ihtilâl camiyetleriniin ileriye sürebildiği kad
roları büyük görenler her halde gerek 'kem'iyet ve ge
rek 'keyfiyet itibariyle Anadolu ordularından, yüksük-
olmaması lâzım gelen fırkalarını garbî TraOcya'ya 
getirmiş ve bununla garibi Tralkıya'yı elde ıtultmağa ve 
İngilizleriin arzusuna nazaran icabında bir aleti teh
dit olmağa çalışıyor. 

Bu hususda hükümetinizin namınız icra ettiği te-
şebbüsatı da - gazvelerde lâzım geldiği kadar anlamış 
ve görmüşünıüzdür. - Vazıh ve sarih cevap istediik. 
Dün mümessiller içitiima edip hükümetleri;nden alacak
ları talimat üzerine cevap vereceklerini bildirdiler. 
Henüz cevap alamadık. 
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Fransa hakkındaki malum atımız; malumu âlileri 
Fransızlann - eğer hafızamda aldanmıyorsam - sene
lik bütçelerinde (10) milyar frank kadar bir açıklan 
vardır. Bu açık. kendi düşünceleri noktai nazarın
dan herhalde Versay muahedesinin icabatına göre 
Amman'lardan alacakları tamirat bedeliyle kapanabi
lecek (bir açıktır denebilir. Alman'Iarın bunu tediye 
edememeleri, kısmen etmek istememeleri ahvalin ica-
batı Fransa bunu vesaiti sulhiye [ile, müzakerat ile is
tihsal edemedi. Bugüne kadar - Versay muahedesin
den bugüne kadar Resikâra gelen hükümetler daima 
ve daima bu noktayı •halletmek vadiyle mevkii ikti
dara geldiler. Fakat muvaffak olamadılar. Bu nok
tayı tatmin edememek yüzünden tutu nam adı lar, çe
kilmeğe mecbur oldular. Binnetice, Mösyü Puankare 
resifcâre geldi. Kendisi esasen mütarekenin akdinde 
reisicumhur olmakla beraber bu - tarzı halîe-aleyh-
dar x)lmak!la tanınmış olan Mösyü Puankare mesele 
nin hallini teahhüt etti ve işe başladı. Biliyorsunuz 
evvelâ, Londra'da bir içtima oldu. Londra'deki içti-
mada;. İtalya, Fransa, İngiltere başvekilleri buluştular. 
Müzakerata neticesinde, İtalya Fransa'ya taraftar ol
masına rağmen İngiltere muhalif tarzına düştü ve ka
rar veremediler bilâhare kânunusaninin ikisinde içti
ma etmek üzere - vaziyeti son defa Pariste son saf
hasını bir daha nazarı tetkikden geçirdikten sonra 
karar almak mütalaasiyle ayrıldılar. Kânunusaninin 
tilkisinde Pariste içtima ettiler. Müzakeratiarmm ne
ticesinde, Fransa, Belçika yekdiğeriyle m'.itten..: kal
makla beraber, ingiltere yine muhalif kaldı, italya 
müzahir oldu. Fransa bu şekle karşı münferiden 'Ha
reket etmek, kömür, masnuat merkezi olan Ruhr saha
sının bir kısmım işgali askerisi altına almak ve talep et
tiği Alman'Iarın borcunu bu suretle fiilen istihsal 
etmek kararını tatbika başladılar. Ordulariyle ileri 
yürüdüler. Matbuatla bugün gördüğünüz vaziyet Ru
hinin işgal edilmesinden ibarettir. Almanlar, buna 
karşı fiilen ve müsallahan mümanaat edemiyorlar. 
Fakat gün geçtikçe tekâmül etmekte bulunan b.ir 
menfi hareket başlıyor. Bu suretle Fransa milleti ve 
hükümeti, Almanlar *dan talep ettikleri parayı tahsil 
©dip bütçelerimi tavzin edip edem ivecekleri hakkında 
kati maruzatta bulunamıyarağırn, biraz ihtisasım ha
ricindedir. Ancak bir hakikattir ki Fransızların bu
nunla da kanaat etmeleri lâzım geliyor ki umum ver
giler üzerinde, yüzde muayyen miktarda zarnmiyata 
•başlamışlardır. Bu zammiyatı tevlit eden esbaptan bi
risi de; Fransa'nın Almanlar aleyhine münferit ha
reketine karşı İngiliz'lerle Amerika'klar teşriki me
sai ettiler. Mali teşkilât ile Fransızların paraların: 
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düşürmeğe çalıştılar. Meseleyi bir kat daha izah ede
lim: Fransa, bu ahvale karşı arz ettiğim gibi, vergi
lere zammiyat yapmağa mecbur oluyor. Şu halde» 
ordularla harekât ve işgal suretiyle Fransızlar, emel
lerini istihsal eitmlişler midir?» Sualine henüz kati ola
rak «evet veya hayır» diye cevap vermek zamanı 
gelmemiştir. Sonra arkadaşlar; İtalya'nın vaziyeti 
mesmuunuz olmuştur. matbuatta manzurunuz. 
olmuştur. Sosyalistlere ve kısmen çok sonda 
bulunan Sosyalistlere - ki zannederim; Bolşevik 
namı da alıyorlar - karşı son zamanlarda, İtal
ya hükümeti zaaf göstermüş diye bütün italyan mille-' 
tince bir talakki hasıl olmuş; İtalya hükümetinin ha
ricen ve d ah ilen halkın arzularını tatmin edememe
sinden bolşevikliğe müteveccih bir istikamet alındığı 
endişesi ve fikri görülmüştür. Herhalde vaziyet böyle 
mütalaa ediliyordu. Buna karşı bir kaç seneden beri 
faşist ismini alan ve gün geçtikçe teşkilâtını tevsi ve 
ikmal eden bir teşkilât ile bir anda hükümet devri
liyor ve o suret ve programla hükümeti ele alan ve 
hükümetlin başı olan zat, Mecliste mebuslara iradı 
nutuk ederken cEfendiler; ben sizden itimat almağa 
gelmedim, çünki ihtiyacım yoktur.» diyecek kadar bir 
şekil ve tarzda hükümet riyasetini almıştır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Hâkimiyeti millriyenin 
tecellisi. 

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (Devamla) — 
Bizimki çok yüksektir. Biz, içinde bulunduğumuz için, 
belki takdir edemiyoruz. Fakat evlâtlarımız tebcil 
edecektir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Sakın on
lardan ders almayınız ha... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Allah hayır
lar versin. 

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (Devamla) — 
Bu idare bidayette hakikaten bir gençlik ve dinçlik 
gösterdi. Fakat son zamanlarda... 
di... (Handeler) 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Yuvarlan
dı.... (Handeler) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hayır., ye
rinde.. Ve bize dost görünüyorlar. Yuvarlanmasını 
temenni etmiyelim. Bazı mahallerde mahsus askerî -
kıyamlar görülmeğe başladı, bu idareye karşı... Şu 
halde onun da, tamamiyle müsbet bir netice vermiş, 
İtalya'nın vaziyeti dahiliyesine âcil bir çare olarak 
tezahür etmiş bir şekil olmadığı kanaati bendenizde 
vardır. Bundan başka İtalyan'lar son zamanlarda 
gerek Trablusgarp cihetlinde ve gerekse Bin gazi mm-
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tokasında Sünuisilere karşı harekâtı askeriyeye mec
bur olmuştur,. Sünusî emareti namı altında bir ema
retin da teşekkül ettiğini teber alıyoruz. (İnşallah, 
sesleri) kalya vaziyeti de, bizim görebüdiigimiz kadar 
baMınca, böyle olduğu anlaşılıyor. 

Almanya'ya gelince; Almanya'da askerliğe karşı 
şedit bir adavet ve bilhassa emniyetsizlik hükumfer-
ma idi. Bugjün Almanlar, bu emniyetsizliklerinin ce
zasını çekiyorlar ef endiım. 

ŞALtH EFENDİ (Erzurum) — Değme, çeksin.. 
HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (Devamla) — 

SosyaList bir teşkilâtın hükümetliyle idare edilen Al
manya, Fransız'ların tehacümü karşısında, şimdiye 
kadar takındıkları vaziyet ve hareket askerlerin elline, 
Prusyalıların elline geçmesine de, ondan başka şekil 
düşünelim, dedi Alman'lar, daima zayif bir vaziyet
te; daima itaatkâr bir şekilde kalmışlardır. Bugün 
de >bu endişe yüzünden katî ve millî bir 'teşkilâtın 
hareket edebilecek bir halde olmadığı anlaşılmıştır. 

Müsellehan mukaveti idare edebilecek askerî ce
miyetlerinin de, böyle bir hareketi yüzde bir nispe
tindeki bir ümit muvaffakiyetiyle bu işi başarabile
cek bir mevkide olmadıkları anlaşılıyor. Şu halde mu-
karrerata itaat, taarruzlara muvafakat, hülâsa müsta
kil bir milletin tahammül etmemesi lâzım gelen ev-
zaa mütahammil bir vaziyet almışlardır, ingiltere'ye 
gelince; amele buhranı... Milyonlara baliğ olan ame-
lelerdeki işsizlik yüzünden aç kalmış, vergilere zam-
miyat ve buna ahalinin tahammül edememesi gibi 
buhranlar vardır. Son günlerde Bolşevik teşkilâtının 
da iştirak ettiği büyük mitingler vardır. Hükümet
ten mısırran ve biran evvel parlamentonun içtimaa 
davet edilmesini teklif ediyorlar. 

Amelelerin murahhasları Lozan'da heyeti mu-
rahhasamıza gelip sureti mahremanede müracaat ede
rek bir ittilâf akdini teklif ediyorlar. İnkita vaki olur
sa sulh yapmağa bizim teşkilâtımız sayesinde mu
vaffak olur muyuz? Dediler. İsmet Paşanın verdiği 
cevap: «Ben buraya sulh yapmağa geldim o hususta 
sahibi kelâm ve salâhiyet değilim.̂ > der ibaret olup 
onları iade etmiştir. 

Bundan anlamayın, ki düşmanlarımız felâket içe
risindedir. Böyle tasavvur buyurmayın ve düşmanla
rımızı hiç bir zaman zayıf ve perişan görmiyelim. On
ları daima kavi görelim. Bendenizin kanaati şahsiye-
mi zatı âlileri de münasip görür, bu maruzatımdan 
sonra Lozan'da cereyan eden müzakerata bahsi inti
kal ettirirsek demincek son kademesini arz ettiğim 
Musul meselesindeki vaziyet şu suretle cereyan etmiş

tir. Malumu âliniz günlerden beri devam eden müza-
kerat ve münakaşat, evvelce bir kere daha tasvire ça
lıştığım gibi, keşif taarruzu şeklinde, muhasımlan-
mızın noktasına taarruz şeklinde tebarüz etti. 

Murahhaslarımız da her noktada ve anında ve en 
kavi bir surette karşılamışlar ve mukabil taarruzla-
riyle tevkif etmişler, orada bırakmışlar, diğer nok
talara geçmişlerdir. İngilizler ve bilhassa Lor Gür-
zon'un tekmil müzakeratta takip ettiği siyasetin ma-
navrasının esasını şöyle ifade edebilirim: Kendileri 
için istihsalini elzem addettiği mesaili daima tehir 
etmiştir. Daima nazikâne muamele etmiştir. Her za
man hususî surette görüştürmek istemiştir. İkinci de-
recedei başlayarak birincilere geçirtmiş ve fakat ek
seriya mükâtebe suretiyle yapmıştır. Fakat kendile
rinin olmasına şiddetle taraftar oldukları bir kısım 
mesailde, bize dost tanınmış olan cihan efkârı umu-
miyesini çevirmeğe çalışmışlardır* 

Fransızlar ve İtalyanlar kendi murahhaslarına 
söylemişler ve onlara İsrar ettirmişlerdir. Adlî kapi
tülasyonlar, malî kapitülasyonlar vesaire ve fakat 
kendilerinin istihsalini elzem gördükleri mevada ge
lince öyle bir hazırlık yapmışlardır, ki o meseleyi tek
mil müttefiklerinin meselesi yapmışlardır ve mütteff-
kan bize taarruz etmek imkânını istihsal etmişlerdir. 
Gürzon'un mahareti en büyük mahareti bu nok
tada tebarüz ediyor. Adlî kapitülasyonlarda Fransa 
murahhasları son derece anudane ve bazen mütecasi-
rane, mütecavizane etvarda bulunmak suretiyle bu
güne kadar iddialarını idame ettiregelmektedirler. Ma
lî komisyonlarda ve malî mesailde evvelce arz etti
ğimi zannediyorum şimdiye kadar muahede metnin
de ne derç edilmiştir denilirse bir madde dercedil-
miştir o da muahedenin metnine malî kapitülasyon
lar mülgadır diye bir fıkra konması tensip edilmiş
tir. Buna karşı bu tali komisyon bir intikal devresi 
talep ediyorlar. İki sene devam etsin, üç sene devam 
etsin, beş sene devam etsin. Böyle senelerle pazarlık 
ediyorlar. Bu müddet zarfında şöyle olsun, böyle ol
sun. Muahedeye dercedilecek böyle bir devreyi ka
bul etmiyoruz. Bunun için kifayetini değiştirmiş di
ğer bir kapitülasyon olduğunu görüyoruz. Bunun üze
rine bugün bir şekil hasıl olmuştur. Müsalahaname-
den ayrı olarak ve ticaret mukavelesi mahiyetinde 
müttefiklerle bir itilâfname yapmak ve ticaret muka
velesi akdeder gibi akdetmek ve bu suretle malî ka
pitülasyonları şeklen ve fiilen ortadan kaldırmak su
retidir. 

Murahhaslarımız bu tarikden uğraşıyorlar ve mu» 
vaffak olmak ihtimali mevcuttur. Adlî kapitü-
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lasyonlar meselesinde mahakimde kendilerinin behe
mehal hâkimlerinin bulunmasını istiyorlar, biz red
dediyoruz. Amerikalılar da tasdik ediyorlar ve onla
ra da İsrar ettiriyoriıar. Biz reddediyoruz. Garip ola
nak da Itaiyaınilıar bu nokta üzerinde musırdırlar. Bn-
Ziyade ileriye giden ttalyanlardır. Gerek malî kapi
tülasyonlarda gerek adlı kapitülasyonlarda İngilizler 
bariz olarak ortaya atılmamışlardır. Bizim hassas ol
duğumuz ve her zaman bağıra, bağıra, ilân ettiğimiz 
kapitülasyonlar meselesinde çehrelerini göstermemişler
dir. Daima umumî nazara arzi çehre eden Fransız
lar ve onlardan sonra İtalyanlar olmuştur. 

İBRAHİM BEY (Mardin) — Münasebatımız na
sıldır efendim? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Arz ettim 
efendim, söyledim zannederim. 

İBRAHİM BEY pevamla) — Hayır söylemedi-
niZi 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Söyledim 
efendim. Fakat böyle sual sordukça çok şeyleri unu
tacağım, sözüme devam edemiyeceğim. (Sonra, son
ra sadaları) Evet efendim; mesele vaziyeti umumiye 
üzerinde her noktayı yokladıktan sonra yalnız Musul 
üzerinde bize teklif edebilecekleri ve edecekleri bir 
muahedenin metnini ihzara başlamışlar ve murah
haslarımız da aynı zamanda bizim kabul edebilece
ğimiz bir metin ihzara başladılar. İşte bu safhaya 
gjirince bu metni teklif etmeden evvel Lort Gürzon 
murahhaslarımıza bir mektup yazdı. Dedi ki falan 
günü Musul ve Suriye hudutları mevzubahis olacak
tır. Ona göre hazırlanınız. Bilmem dikkat buyurdu
nuz mu? Murahhaslarımızın bu noktayı tarzı telâk
kisi şöyle olmuştur: Fransızlarla aramızda bir Suriye 
hududu meselesi mevzubahis değildir. Musul Tür
kiye'nindir. Türkiye'nin olacaktır tarzında cevap ver
miştir. O gün gelmiştir. Müzakere başlamıştır. Kıy
metli arkadaşımız İsmet Paşa Hazretleri müdellel ve 
her noktai nazardan cerhi kabil olmayan uzun beya
nattan sonra Musul'un dün da, bugün de, yarın da 
Türkiye'nin olduğunu ispat etmiştir. 

Buna karşı Lort Gürzon uzun beyanatta bulun
duktan sonra - ki daha tafsilâtını almadım. Bundan 
evvel alenî celsede cereyan eden müzakerenin saiki 
olan sözlere dair malumatım yoktur. Ben ümit ede
rim ki arkadaşlarım bana sual etsinler ve seri bir 
cevap alayım onun üzerine müzakere cereyan et
sin - çok buhranlı bir müzakereden sonra Lort Gür
zon bunun Cemiyeti Akvama havale edilmesini ve 
orada âdil bir hükme tabi olacağından neticenin ta

rafeynin kabulüne şayan bir şekilde tecelli edece
ğini beyan etmiştir. 

Murahhaslarımız Cemiyeti Akvamı ret etmişler
dir. Musul'un Türk olduğunu bu hususta halkımıza 
kani olan murahhaslarımız buyurun reyi amme... de
mişler? İngilizler tehaşi ve içtinap etmişlerdir. Buna 
cesaret edemiyor ve edememişlerdir. Buna karşı İn
gilizler Cemiyeti Akvamta şevkte İsrar ediyorlar. 
Maatteessüf arkadaşlar, Fransızlar ve italyanlar da 
onlara müzaheret ediyorlar. (Kahrolsunlar sesleri) 
Evvelce de böyle aynı bir zemin üzerinde... 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — İtilâfna-
me ile müzaheret edeceklerdi Fransızlar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Mütehev-
vir olmayalım, zamanından evvel hiddet etmiyelim. 
İntizar edelim. Hak bizdedir. Cenabı Hakka hamdü 
senalar olsun deminden beri izahına çalıştığım vazi
yeti umumiye hakikat itibariyle kuvvetle bizdedir, 
lehimizdedir. Allah'a bin şükürler olsun çok sabur, 
emsalsiz derecede fedakâr bir milletimiz ve bunun 
her an hakkını ihkak edecek, emrini infaz edecek 
kahraman bir ordumuz vardır. (Alkışlar) Bu dava
larımızı en kısa yoldan en az zararla, en meşru tarz
da inşallah istihsal edeceğiz. Biz sulh için gittik. Sulh 
istiyoruz. Hakkımız itiraf edilmek şartiyle. Sulhu ih
lâl edenler onlardır. Fakat, arkadaşlar, öyle zannedi
yorum ki bu sulhu ihlâl edecek Avrupa o yangın 
içinden kurtulamayacaktır ve behemehal herhalde - in
şallah o günleri görürüz, Avrupa için herhalde bir 
felâket ve Şark için bir saadet olacaktır. (İnşallah ses
leri) İşte efendim İngilizlerin son sözünü arz ede
yim. 

İngiliz'ler murahhaslarımızı ve milletimizi tehdit 
etmişlerdir ve demişlerdir ki biz bu işi Cemiyeti Ak
vama havale ettik. Her ne kadar siz Cemiyeti Ak
vama dahil değilseniz de Cemiyeti Akvamın nizamna
mesinin falan maddesi mucibince Cemiyeti Akvama 
dahil olmayan devletler hakkında da Cemiyeti Ak
vam davetiye ısdar edebilir. Sizi de davet eder, siz 
de gelirsiniz. Orada dinlenirsiniz. Eğer hakkınızı 
kabul etmezseniz Cemiyeti Akvamın karariyle hak
kınızda düveli bir tazyik yaparız.. Buyursunlar efen
diler biz hazırız. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Üç sene
dir yapıyorlar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bizim ka 
naatimiz de budur. Vaziyeti buraya kadar arz ve 
vüsum derecesinde telhise çalıştıktan sonra murahha
sımızın Avrupa'da maruz kaldığı müşkilâtlardan da 
bir nebze bahsetmeği vazifei vicdaniye addederim. 
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Arkadaşlar, matbuatta da manzum âliniz olduğu 
üzere murahhaslarımızın Lozan'a vusulü tarihinden 
itibaren muntazam, mücehhez, çok fiilî ve mahir 
düşman teşkilâtları iftiralarla, muhtdlif vesaitle heyeti 
murahhasamızın müdafaa edeceği, etmekte olduğu 
davaları çürütmek yoluna girmişlerdir. Fakat gerek 
misakı millîmizin çok müstakim ve meşru hututu 
esasiyesinin kolay kolay sarsılmaz bir şekli kavisine 
metimi bulunmasından ve gerek murahhaslarımızın 
gösterdiği nezaket, bununla beraber metanet ve kud
ret bunların bu teşebbüslerinin davamız üzerinde mü
him tesirler yapacak kadar vahim bir şekil alamamış
tır. Günler geçtikçe ve ingiliz davası kuvvetle talep 
edilecek vakit yaklaşdıkça şekil hücum değişmiştir. 
Bu da şöyle tecelli etmiştir: İngiliz matbuatı ismet 
Paşa Hazretlerinin şahsına taarruz etmiştir. Faraza 
etendiler, sağır dediler bilmem anlamaz dediler (vic
danı sağır değildir sesleri) Efendiler, İsmet Paşa 
her vaziyetinde, her mukabelesinde Lort Gürzonu 
hem mahcup, hem mağlup etmiştir. (Allah razı ol
sun sesleri) Bunu bizim söylememiz zaiittir. Fakat 
müteallimiz, hani bir devlet adamının ve onun şere
fini, mesuliyetini mütehammilken o adamın ağzından 
müstehcen ifadelerle şahsî taarruzlar yapılması veya
hut o milletin resmî tanınmış gazeteleri böyle küçük, 
hislerle bir milletin murahhasına taarruz etmesi ve 
onunla muzafferiyet ümit etmesi Vicdanı millîmize 
zannederim çok giran geliyor. O itibarla söylüyorum, 
her zaman Lort Gürzon İsmet Paşanın karşısında 
hep mahcup ve makhur olmuştur. Şimdi bu taarruz
lar o suretle başladıktan sonra aledderecat ingiliz 
matbuatına sirayet etmiş ve son günlerde Fransız 
matbuatının bir ikisine de intikal etmiştir. Onlar da 
bu suretle murahhaslarımızın şahıslarına taarruzla 
gerek memleketimiz dahilinde akıllarınca şahsiyetle
rini, şereflerini ihlâl etmek ve gerek harice karşı 
muvaffak olmak ve gerek hariç efkârı umumiyesine 
karşı Türk'leri, bütün arkadaşların gazetelerde oku-
yupta müteessir oldukları veçhile Türk'ler okumak, 
yazmak bilmez, Frenkleri nasıl anlayabilirler? Onlar 
yalnız entrika bilirler. Şarkı birbirine karıştırmayı 
bilirler. Medeniyeti ne bilir, tarzda mütalaalarla bo
ğarak muvaffak olmağa çalışıyorlar. Bunların hepsi 
şöyledir; böyledir diye geçiştirilebiliyor. Fakat de
min de arz ettiğim gibi düşmanlarımızı istihfaf etmi-
yelim. Biz kuvvetimizden, hakkımızdan emin olarak 
imanı kâmile ile hareket edeceğiz, inşallah muvaf
fak olacağız. Fakat o hiç bir zaman demek değil ki 
düşman zayıftır. Düşmanı en kuvvetli bir vaziyette 
göreceğiz ve ona göre tertibatımızı almağa mecburuz. 

İşte bu noktayı düşünürken arkadaşlarıma bir şey 
hatırlatmak isterim ki o da arkadaşlar, ingiltere ada
larında sakin 47 - 48 milyon nüfusun yani yüzde ya
rımı belki biri denebilir. Ingilizceden gayrı bir lisan 
konuşabilir. Bu milyonların hepsi fikrini tahrik ve 
teşvik ve verecek bir lisan ingiliz ve ingilizce mat
buatından alır insanlardır. Bu tarzdaki propagan
danın ingiliz efkârıumumiyesine arzu edilen şekilde 
telkin edilmesi en sehil İngiltere yapılabilir. Buraya 
kadar maruzatımdan Heyeti Âliyenize arz ve istir
ham etmek istediğim noktaya şimdi geldim. Arka
daşlar, konferansta adliye mesaili en hararetli bir 
tarzda müzakere edilirken ayni günde bizim mahke
melerimiz hakkında çok çetin lakırdılar sarfedilmiş-
tir. O sözleri efendiler bir kısmı hafi celsede olduğu 
halde nazarı dikkati âlinizi celbediyorum. Mecburi
yeti vicdaniye olarak arz ettiğim halde aynen ingiliz 
gazetelerinde hafi celsede olanlar dahi geçiyor ve işte 
efendiler diyor... 

MUSTAFA BEY (Karahisansahip) — Hafi celse 
nasıl duyuluyor? Bunu anlamalıyız. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Şimdi 
efendiler, düşününüz bir cihanı husumet karşısında 
kendilerine tevdi ettiğiniz salâhiyetle gayet hayatî 
nikatı müdafaa etmekte bulunan heyeti murahhasa
mızın karşısında böyle bir tabloyu tasvir ediniz. Ta
hammülsüz de. Yani ne yapmak istiyoruz ve nasıl 
yapacağız, neticesi ne olabilir? Zannederim bunların 
tahmini müşkül değildir. Sonra efendiler, bendeniz 
İngiliz matbuatını günü gününe takip ediyorum. Re
fakatimde bulunan arkadaşlarıma diğer matbuatı ta
kip ettiriyorum. Son Paris müzakeratının inkitaından 
sonra müttefiklerin siyaseti uzatma ve intizar siyaseti 
olduğuna kanaat hasıl ettim. Bunun sebebi saikı 
nedir? Efendiler, sebep ve saiki bizim artık yoruldu
ğumuzu, ordularımızın şimdi bulunduğu hatla mem
leketimizin çoktan sulha razı oduğunu ve biraz daha 
intizar edersek filan zat aleyhinde kıyam olduğu, fi
lan yerine geçeceği mebusların zaten kiralanmış adam
lar olduğu maaşları için durdukları tarzında müessir 
propagandalarla bir fikir veriyorlar, Avrupa hükü-
matına biz Türk'leri kuvvetle mağlup edemeyiz ve 
haklarını iptal edemeyiz. Bir çare daha vardır, kon
feransı uzatalım. Efendiler, bunda kazanamıyacak-
lardır. Fakat zararlarımızı şunu da arz ve izah et
mek mecburiyetindeyim. Bu memleketin kahraman 
evlâtları parlak müzafferiyetleri temin etmiş evlâtlar 
intizar vaziyetinde bulunuyorlar. Hedeflerine göz
lerini dikmiş bekliyorlar. Milletimiz haftada yarım 
milyondan fazla yalnız asker, mübarek analarımız, 
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gelinlik kız kardeşlerimiz evlerinde hayat ve istikbal 
bekliyorlar. Biz bunları bir gün evvel vermekle ada
leti bugün tatbik etmiş oluruz. Memlekete saadetin 
evveliyatını bugünden takdim etmiş olacağız O iti
barla demek ki hakkımızı istihsal etmek şartiyle sul
hu bir dakika evvel yapmakta en büyük menfaat 
vardır. Bunun için arkadaşlar, ben, bana itimat et
miş olarak, tabir caizse rökz ve 'ikame buyurduğunuz 
îcra Vekilleri Riyaseti sıfatiyle Heyeti Âliyenize arz 
etmek isterim ki böyle mesail hakkı meşruunuzdur. 
Takip ve tasrih etmek, fakat alenî celsede söyleyipte 
matbuata intikal etmekten ise arkadaşlar hafi celsede 
bunları dertleşelim Her halde arkadaşlar, bu davayı 
başarıncaya kadar hulâsa mümkün olduğu kadar iz
har ve ima ile söyleyiniz (Pek doğru sesleri) 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Doğru hareket 
edilsin. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
doğru hareket cenabı haktan başka kimseye nasip ol
mamıştır. Beşer hatadan salim değildir. Onun için 
hükümetler cemiyatı teşriiye vesaire bir cemaat teş
kilâtının esasları bunları bu şekilde tecelli ettiriyor. 
O hataları az zararla başarmak için, kimse layuhtîlik 
iddia etmedi. Buna karşı tedbir arz ediyorum ve 
diyorum ki alemlerimizi, dertlerimizi, taarruzlarımızı 
şahsî mesullerden istizah ve istifsar suretiyle hallede-
mezsek hiç olmazsa hafi celselerde yapalım. Binne-
tice şunu söylemek istiyorum ki bugün Lozan'da bir 
meydan muharebesinin neticesine intizar ediliyor. Ben 
vicdanen, aklen iman olarak kaniim ki muzaffer ola
cağız. (İnşallah sesleri) Fakat Allah rızası için mu
rahhaslarımızı da, kendimizi de şu günlerde müteel-
lim ederek selâmeti fikrimize velev bir dakika tevak
kufa sebebiyet vermiyelim. Bendenizin maruzatım 
bundan ibarettir. İnkita olduğu vakitte derhal He
yeti Âlinize arz ederim. Fakat Lort Gürzon yapmak 
şeklini göstermiştir ve yine kendisi yapamamıştır. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Bunu da arz edeyim 
ki zati âlinize Beyefendi Hazretleri, Meclisin haysi
yetine taalluk eden bir mesele aynen Avrupa'ya ak
setmiştir. Fakat bu nasıl olmuş oraya aksetmiş bu 
babda izahat vermediler. Eğer hakikaten şüphe et
tiğiniz arkadaşlar varsa bildiriniz. Demeli ki falan-
şüpheîiyiz. Meclisin heyeti umumiyesi zan ve şüphe 
altında kalmamak lâzımdır. Eğer öyle şüphe edilen 
arkadaşlarımız varsa desinler ki falan adam bunu ak-
settirmiştir. Avrupa'ya. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bendeniz 
Meclisi Âliyi zan altında bulundurmak için söz söyle
medim. Benim de Meclisi Âlinin nazarı altında bu

lunmam vardtr. Ben de bir ferdi vahit olarak bulu
nuyorum. Bir vakadan bahsettim. Heyeti Alinize. 
Eğer kimin tarafından olduğunu bilsem, vazifei.mil- 
liyem ve vataniyem, derhal ika etmektir. Fakat bil
miyoruz ve kim olduğunu bilmiyoruz. Hata, zühul 
olarak yapıldığını dahi bilir ve ani arsam elini öper ve 
ikaz ederim. Efendiler, bazı mesail buradan dört 
günde Avrupa'ya intikal etmiştir. Telgrafla mı çe
kiliyor? Nazarı dikkatinizi celbedenim. Bazı pren
siplerde kusurumuz vardır. Heyeti umumiyenizin 
bazı prensipler üzerinde fazla hassasiyet göstermesi, 
bazen zemin ve zamanı aşarak bazı imkânları elden 
kaçırıyoruz. Harp henüz bitmeden sansürü lağvet
tik, mektuplardan, telgraflardan lağvettik. Görülmüş 
müdür? Dünyada harp mıntakalarından sansürsüz 
mektup ve telgraf gitsin? Bunların hepsi oldu. Mil
letimizin, memleketimizin zararları oldu. Fakat çe
keceğiz. Yalnız malumat olmak üzere arz ediyo
rum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Siyasî sansür lağvedilmiş midir? Dahilî sansür lağ
vedilmiştir, siyasî sansür lağvedilmemıştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bendeniz 
bilmiyorum. Haricî, dahilî mektup sansürsüzdür. 
Dahil neresi, yani İstanbul dahil midir, hariç midir? 

Zati âlilerinin bir suali vardı. Efendim Fransız'
larla münasebatımızı izah buyurunuz. Fransız'larla 
Ankara mukavelenamesi vardır. Milletimiz her za
man olduğu gibi bu zamanda da o mukaveleyi, iti
lâf nameyi mukabil taraf müsebbip olmadıkça ihlâl 
etmemeği şiarı millîsi ittihaz etmiştir. (Kâfi sadaları) 
Müzaheret edeceklerdi bize, bu babda mesaî sarfe-
diyoruz ve ümit ediyoruz ki muvaffak olacağız. Vazi
felerini müdrik olacaklardır. 

REİS — Salih Efendi; söz istiyordunuz zannede
rim. (Müzakere yok sadaları) 

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (Devamla) — 
Efendim, ben malumat vardim. Zatı âlilerinden bir 
karar istemedim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Söylenen me
sele hakkında noktai nazarlar vardır. Söylenilecek
tir. 

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (Devamla) — 
Maruz kaldığımız müşkilâtı arz ettim, malumat ola
rak. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Esbabını da 
biz arz edeceğiz. 

REÎS — Efendim Hariciye Vekili Beyefendi bir 
beyanatta bulundu. Hariciye Vekili Bey söz söyle-
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yinçe bu babda söz söyleyen varsa veririz. (Müzake- . 
re yok sadaları) Tabiî müzakere yoktur. 

DURSUN BEY (Çorum) — Paşa Hazretleri söz 
benimdir. 

REİS — Efendim, vaziyeti hariciye hakkında Ha
riciye Vekili Beyefendi fikrini söylemiştir. 
,, HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim 
Hariciye Vekili Beyefendiye veçhe vereceğim. Hâkimi 
yeti milliyeyi böyle anlıyorsanız ben çoktan veda edi
yorum ona, tttihatı Teraikki zamanında kavuk sal
lamak gibi (Gürültüler, patırtılar), (Hakkı kelamı 
yoktur sadaları), (Müzakere yoktur sesleri) 

R E İ S — Müzakere yoktur, Hariciye Vekili Be
yefendi vaziyeti hariciye hakkında söz söyledi buna 
dair, (Gürültüler) buna dair söz söylemeğe hak yok
tur. (Gürültüler) 

HİLMİ BEY (Bolu) — Paşa Hazretleri reye 
koyunuz istirham ederim. 

DURSUN BEY (Çorum) — Meclis yoktur. Mec
lis münfesihtir. (Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurunuz böyle... 
MUSTAFA BEY (Dersim) — Söz söylemek yok

sa Meclis de yoktur, dağılalım Öyle ise (Hakkı ke
lam yok mudur sadaları) 

REİS — Müsaade buyurunuz. Bazı rüfeka mü- ı 

zakereyi arzu etmiyorlar. (Müzakere yok ses
leri) 

Reyi âlinize vazediyorum: Müzakereyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. 
(Gürültüler) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Söz söyliyece-
ğiz müzakere yoktur. 

REİS — Efendim, kesmeyiniz reyi âlinize arz edi
yorum. Diyorum ki müzakereyi kabul edenler lüt
fen el kaldrısın. (Müzakere yok sadaları) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Müzakere etmi
yoruz. Söz söyliyeceğiz. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendiler, ben
deniz hiç bir şey söylemiyeceğim. Yalnız bir şey 
söyliyeceğim ki; bu kadar mühim, muazzam bir 
meseleyi zaman, zaman icraî ve teşriî salâhiyet bizde 
vardır diye mütemadiyen ortada iddia edip dururken 
Vekiliniz gelip söylediği bir meseleden dolayı Lo
zan'da buhrana hadiselere sebebiyet verdiğiniz halde 
münakaşaya mahal yoktur diye patırtılarla boğmağa 
çalışanlarımızın olduğunu görmekten mütessirim. 
Boğmak istediğiniz bu sadayı susturmak bendenizce 
o fenalığı yapanların hareketinden daha fena oldu
ğunu beyan ederim. (Affedersiniz sadaları) 

ALÎ BEY ( ) — Sizsiniz onların dos
tu. 

HAKKI HÂMt BEY (Devamla) — Kimler ol
duğunu zaman ve hadisat isbat eder. (Şiddetli gü
rültüler, patırtılar) İşte o fenalığı yine tekrar ediyo
rum, tekrar ediyorum reddediyorum. 

NECATI BEY (Saruhan) — İşte onlar sizsiniz. 
HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Bize kimilerin 

olduğunu zaman ve tarih isbat edecektir. Söyletme
yiniz. 

REFİK BEY (Konya) — Hakkı Hami, düşün 
ki karşında hak ve fazilet vardır. Barbarcasına iş 
olmaz. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Pasaportlar cebi
nizde. 

MUSTAFA BEY (Dersim) — Hoca sözünü ge
ri al. Pasaport yok koynumuzda. (Şiddetli gürültü
ler, ne oluyor müzakere sadaları) 

REİS — Efendiler rica ederim dinliyecekseniz 
devam edelim (Müzakere yok sadaları) Arkadaşlar 
beyanatta bulunacaklardır. Ali Şükrü Bey söz si
zin. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendiler; bu 
milletin senelerden beri dökmüş olduğu kanlann, ic
ra etmiş olduğu fedakârlıkların semeresini iktitaf 
edeceğimiz bir zamanda bulunuyoruz. Bunu hepimiz 
takdir ediyoruz. Efendiler, İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi Beyefendinin söylemiş olduğu sözlerin neticesi 
olmak üzere şunu ihsas ediyorum, ki inşallah yoktur, 
fedakârlığın semeresini iktitaf edeceğiz. Fakat bu
nun gecikmesi ve yahut az ve çok fedakârlığın tehli
keye düşmesi, ancak memlekette vahdetsizlik olduğu 
hakkında, memlekette gayrı muntazam bir takım ha-
disatın çıkmasına Avrupa'lılar kani olursa meseleyi 
uzatmak noktai nazarından bunlar böyle düşünüyor
lar. Demek ki efendiler, her şeyde esas vahdettir. 
(Vahdettir sadaları) Fakat efendiler bilir misiniz ki 
vahdet, müdavelei efkâr ve sui tefehhümler varsa o 
sui tefehhümü izale kabildir. Yoksa bunu söyleme, 
şunu söyleme demekle zannedilmesin ki fikirler sus
turulur ve vahdet hasıl olur. Onun için buralara hiç 
bir arkadaşımızın yekdiğerine karşı tefevvuku mevcut 
değildir. Çünki herkes aynı şekilde ve aynı salâhi
yette milletin mümessilleridir. (Nasıl sadaları) Mü
saade ediniz. (Gürültüler) 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Halifeyi... 

NECATİ BEY (Lâzistan) — Sen ne karışıyor
sun oradan (Şiddetli gürültüler) 
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REİS — Yerlerinize oturunuz celseyi tatil edece
ğim (Devam sadaları) 

MUSTAFA BEY (Dersim) — Dinlemek istemi-
yenler varsa dışarı çıksın. 

REÎS — Rica ederim oturunuz yerlerinize (Han
deler) 

REFİK BEY (Konya) — Arkadaşlar, rica ede
rim dinliydim, niçin dinlemiyelim? 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Davanızdan kor
kuyorsunuz. 

REİS — Evvelâ iyi dinleyiniz. Ondan sonra söy
leyiniz. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler; 
İcra Vekilleri Reisi Beyefendi bu Meclisin müz3ke-
ratı itibariyle ara sıra Mecliste cereyan eden müza-
keratı dolayısıyle sulh müzakeratını idare eden mu
rahhaslarımızın duçar olduğu müşkilâttan bahseder
ken bir misal zikrettiler ve kapitülasyonlar meselesi 
mevzubahis olduğu bir sırada bu kürsüde ve burada 
mahkemelerimiz iş göremiyorlar, şöyle oluyor, böy
le oluyor tarzında sözler söylemiş ve bu sözleri Av
rupa'da gazeteler yazmış ve murahhaslarımızın kar
şısına konmuş, dediler. Efendiler, zabıtlar meydan
dadır. Bendeniz yine o gün demiştim ki bizim mah
kemelerin kuvvet ve kudreti vardır. Rica ederim o 
sözleri söylemeyiniz. İzalesi vacip olması lâzım ge
len bir çok sözler vardır ki onun husulüne kadar he
pimiz söylemek isteriz. Fakat vatanperverlik mani 
olmuştur. Fakat Emin Bey maatteessüf sizsiniz diye 
arkadaşlarımıza bağırmıştı. Biz değildik, istiklâl 
mahkemelerini isteyen arkadaşlar idi. Adliye vazife
sini göremiyor istiklâl mahkemesi gönderin diyen
ler, idi. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Seni, beni bırak da 
ortada bir iyilik varsa onu söyle. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bir sual sor
dum müzakerenin mi devamına karar verildi. Müza
kere yok zaten. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Peki 
bu nedir? 

REİS — Meclisin teamülüdür. (Bravo sesleri) 
İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Herkes noktai na

zarını söylemişti, buna ne lüzum vardır? 
MUSTAFA BEY (Tokat) — Herkes noktai 

nazarını söylese iyi olmaz mı? 
HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Ek

seriyet ademi devamına karar verdi. (Gürültüler) 
REİS — Efendim, rica ederim oturunuz devam 

ediyoruz, 
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ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Beyefendiler 
bu celselere, rica ederim, bugün başlamadık. Üç se
nedir misalimiz vardır. Heyeti Vekile Reisi her han
gi bir mesele üzerine söz söylerse bunun üzerine mü
talaa beyan edilir ve bunun hakkında zabıtlarda em
sal mevcuttur. Hamdullah Suphi Beyin bugün ne 
istediğini, ne murat ettiğini anlayamıyorum. Biz bu
rada müzakere etmek istemiyoruz. Yalnız Heyeti 
İcraiye Reisi Beyefendi vaziyet hakkında izahatta 
bulundu ve bizden temennide bulundu. Fakat müp
hem kalmıştır. Tenviri lâzımdır. Bu ortaya çıkma
lıdır ki - sağı solu yoktur bunun - buna riayet ede
rek şu müzakeratı sulhiyenin tam arzu dairesinde 
tecellisine çalışalım. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Paşa, Riyaset vazi
fesini ifa etsin. 

R.EİS — Rica ederim kesmeyiniz. 
HAFIZ İBRAHİM BEY (İsparta) — Bu hareket 

nedir Meclise, bunlar mı mesuldür? 

ZİYA BEY (Bitlis) — Paşa, Riyaset yapacak
sa... 

REÎS — Susun efendim, oturun? (Nizamnamei 
dahilî tatbik edilsin sesleri) Ben vazifemi ifa ediyo
rum kesiniz oturunuz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler, He
yeti Vekile Reisi Beyefendinin ortaya koymuş olduğu 
nokta, mesele gayet mühimdir. Hakikaten memle
kette vahdetin temini lâzımdır. Eğer memlekette bu 
vahdet temin ediîmiyecek olursa, inşallah netice iti
bariyle büyük zarar olmaz, fakat yine bir ma
zarrat olabilir. Fakat bu vahdeti temin için ya 
tamamen sükût etmek lâzım gelir. Muhtacı 
münakaşa ve müzakereyi intaç edecek bir şe
kilde, ya herkesin sükût etmesi lâzım gelir, 
yahut herkesin efkârını gayet serbest söylemesine mü
saade edilir. Binaenaleyh benim temennim şudur 
ki matbuat mesaili itibariyle, vesaire itibariyle her
kes serbest bırakılmalıdır. Herkes kanaatini serbest 
söyliyebilsin veyahut üç türlü, dört türlü nikat ve ci-
hatı muhtelifeyi nazarı itibare alarak hakkında mesa
ili mühimme memleketin böyle on üç senelik sayinin 
mükâfatını istihsal edeceği bir zamanda ortaya atıl
maz efendiler. Bunun manası şudur: Herkes vatan
perverlik icabatmdan susar. Fakat vatanperverliğin 
de bir haddi vardır. Binaenaleyh efendiler biz susu
yoruz. Kürsüde, alenî olarak yine susacağız. Fakat 
susmanın da bir haddi vardır. Birkaç tarafa çekil
mesi muhtemel olan, her halde münakaşa edilmesi 
muhtemel olan bir takım mesailin ortaya atılmaması 

25 . 1 . 1339



İ : 180 25 . i . 1338 C : 2 

icabeder. Olmadığı takdirde her tarafın da söyle
mesi lâzım gelir. Bu hususta Heyeti Vekilenin na
zarı dikkatini celbederim. Hükümet eğer resmî te-
şebbüsatta bulunacaksa bir tarafın değil hepsinin 
susdurulması lâzım gelir. 

REİS — Efendim, bu hususta söz söylemek İste
yen kalmamıştır. 

2. — Biga Mebusu Mehmet, Bursa Mebusu Ope
ratör Emin ve Canik Mebusu Süleyman Beylerin ma
suniyeti teşriiyelerinin reji hakkında İcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti Tezkeresi. 

REİS — Efendiim; bazı celsei hafiyeye ait evrak 
var okuyacağız. Biga Mebusu Mehmet Bey hakkında 
Adliye Vekâletinden mevrut evrak var, son kısmını 
ölçüyorum: Mebusu muaileyh hakkında takibatı ka
nuniye lâzım geldiği halde mezuniyet ita buyurulması 
için Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiles:ine arz ve 
takdim kılındı. 19 Teşrinisani 1339 

Ankara tstinaf Müddeiumumisi 
İbrahim 

REÎS — Efendim mesele ha'tırınızdadır. Eylül ya
hut Temmuz zarfında idi. Arkadaşlarımızdan birisi 
gündüz olarak darbedilmişti. Her halde hatırınızda-
dır. Şimdi müddei umumilikten mesele geliyor bu ev
rakı talhkikiye.. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Esas me
sele ne ise söylensin. 

SIRRI BEY (İzmit) — Paşa söz isterim. (Hayır 
sesleri) 

HACİM BEY (Karesi) — Bilâ münakaşa şubeye 
gider efendim. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Ne havale 
olunuyor beyefendi? (Anlayalım sesleri) Ne mesele
sidir anlamalı. Belki göndermeğe hiç hacet yoktur. 

EMİN BEY (Ergani) — Zabıt bir kere okunsun 
nedir anlayalım. 

REİS — Mesele herkesçe malumdur. (Fezleke 
okuridu) 

«Şehri halin yirmi üçüncü gecesi ezani saat bir 
buçuk raddelerinde mevkiimiz Hacıbayram mahalle
sinde Halil İbrahim ağanın ödürüldüğü polis memuru 
Fettah Efendinin ihbar etmesi ürerine zirde va-
lüıliLmza memurin, memur Fettaıh Efendimin 
delaletiyle mahalli valkaya azmet edilmek üze
re iken esnayı rahde Rumelili Tahir Hocanın 
evine girmek üzere iken bir şahsın sarhoş ve 
heyecanlı olduğu hakle kaçtığı görülerek derdest ve 
refakatinde bulunan Kângırı kapuda kahvecilik 'et
mekte olan Çakıcı narriiyle maruf Çanakkaleli 305 te
vellüttü İbrahim bin Mustafa dahi sarhoş ve merku

mu himaye maksadiyle memuru ifayı vazifeden mene 
çalıştığın'dan dolayı kendisi de derdest edilerek kara
kola sevkedilmiş ve hanesine bil'kariha mecruh oldu
ğu görülen Halil İbrahim Oğlu Halil Çavuş dahi 
karakola celbedilerek keyfiyet evvelâ mecruhu mer
kumdan sual olundukta Anlkaranın Hacıbayram ma
hallesinden olup bugün hanesinde bulunmakta iken 
mevcuden karakolda hazır bulunmakta olan Büyük 
Millet Meclisi azası olduğunu söyliyen şahıs ile Çakı
cı namiyle maruf kahveci İbrahimi bilirae bu iki şa
hıs hanesini taşladıklarını ve saniyen kapıyı açmaları 
üzerine her ikisi birden hanesi derununa girerek elle
rindeki rüvelverle bunlardan mebus olan Mehmet Be
yin kendisini rüvelver endahtı suretiyle cerh »etmekle 
beraber ayakları altına alıp tepeledikleri ve bu esnada 
her ne sebebe müsteniden ise hanesinde fahişe sakla
dığı sebep ve bahane edildiği ve feryat ve istimdadı 
üzerine haneden firar ettiklerini ve bu vakayı hanesin
de mü'safir bulunan kunduracı Osman Efendi ile kom
şularından mahdumu ile beraber bir de kadının aynen 
müşahede ettiklerini ifade ve beyan ile işbu ifadesi 
kendisine imza ettirildi. 

Polis memuru 
Haöl Çavuş 

Taharri polis memuru 
Mehmet Sabri 

Mecruh Polis 
Fettah 

PoLis memuru 
Fettah 

Hacıbayram Muaviini polis 
memuru 
Behçet AK Rıza 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Efendim 
söz isterim. 

REİS — Sözünüzü kaydettim efendim, sıra geldi
ği vakit söz veririm. Efendim, bu gibi evrak bize gel
diği vakit müzakeresi yapılır. Fa'kat şubeye havale 
edilir, şubeden geldikten sonra müzakeresi yapılır. 
Şimdi bir bu şekil var, bir de şubeye gitmeden müza
kere ".etmek vardır. Hangisini isterseniz onu yapalım. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Usule dair 
söyliyeceğim efendim. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Şube tetkik 
eder, şubeye emniyetiniz yok mu'dur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bu kanun değil
dir, bu arkadaşların haysiyetini gösterir bir mesele
dir. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Efendim, 
bu evrak arkadaşlarımızdan bir zatın aleyhine olmak 
üzere Meclise geliyor. Şu halde Heyeti Mebusenün ya
ni Büyük Millet Meclisi azasının ne süratle tahtı mu
hakemeye alınabileceği ve hakkında ne suretle hüküm 
verilebileceğine dair Teşkilâtı Esasiye Kanununda hiç 
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bir fıkra, hiç bir hüküm yoktur. Şu halde bunu tayin 
ve tespit için Kanunu Esasiye müracaat etmemiz lâzım 
gelir. (Çabuk söyle sesleri) Yavaş, yavaş. (Handeler) 
Sen iki saatte bir hastanın damarına bakıyorsun, ben 
bütün milletin bütün devletin hayatına ait söz sövüyo
rum. Senin gibi bir adamın değil, öyle tahdişi ezha-
na lüzum yoktur. Efendiler; evvelemirde Heyeti Muh-
teremenizden sual ediyorum ki Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa mugayir olmayarak Kanunu Esasimizde usul 
ve muamelâtı kabul ediyor musunuz? (Kabul ediyo
ruz sesleri) Bunu senet ittihaz etmek üzere Heyeti 
Mıtfoteremeniztfen soruyorum. (İşimize geleni kabul 
ediyoruz sesleri) - Yoksa bundan işimize geleni alırız, 
işimize gelmiyeni almayız mı diyorsunuz? 

REFİK BEY (Konya) — Reis Paşa Hazretl en mü
saade buyurur musunuz? Hatibe bir şey hatırlatayım. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Kime soruyorsu
nuz? Ben hepinize soruyorum. Ben sözümü bitirdikten 
sonra gelir burada söyersin. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, bu mesele ev
velce görüşülmüştür. Kanunu Esasi ahkâmı hiç bir 
mevaddı ihlâl etmedikçe o madde o ahkâm muteber
dir denmişti. Yani fiiliyatın devamına göre bir çok me
seleler vardır. 

MHSTAFA BEY (Devamla) — Öyle bir kanun 
öyle ıbir karar dediği gibi mevcut değildir. Bu Mec
liste çok sözler söylenmiştir. Fakat hangisi kaleme gi
rer, hangisi torbaya girebilir ve konabilir? Böyle senin 
gibi beş on azanın söylemesi kanun olamaz. Şimdi 
ben kendi hesabıma Teşkilâtı Esasiyeye mugayir ol
mayan Kanunu Esasideki, yani kabili tatbik olan kâf-
fei ahkâmı kabul etmek mecburiyetindeyim. Teşkilâtı 
Esasiye kanunu dolayısiyle buna mani olmamalı. İs
terseniz buna da bir misal göstereyim. Çünkü eğer 
Teşkilâtı Esasiyeye mugayir olmayan kanunu esasi
mizde mevcut olan sair ahkâm makbul veyahut köh
nedir denildiği takdirde Kanunu Esasinin bütün ah
kâmım çürütmek lâzım gelirse yerine bir kanun ya
pıp koymadıkça bir sözle bütün mevaddını feshetmek 
doğru değildir. Efendiler; şimdi Kanunu Esasinin Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuza doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle mugayir olmayan ahkâmını nazarı itibare 
alalım. Acaba şimdiki bizim Heyeti Vekil em izin tah
kikat ve muhakemesi için bizim Teşkilâtı Esamiye 
Kanunumuzda bir şey yoktur. Fakat Kanunu Esaside 
var. Amma Heyeti Vekile doğrudan doğruya millet 
tarafından tayin olunduğunu ve kabile usul i yi e tayin 
edilen, yani Kral ve Padişah tarafından tayin olunan 
nazırlar gibi olmadığından buna bir kanun yapmak 
istiyoruz. 

Efendiler; bu kanun dört sene oldu çıkmadı çık
mazsa öteki Kanunu Esasiyi de tatbik ederseniz ha
ta mı etmiş olursunuz? (Bravo sesleri) Gelelim şimdi 
Heyeti Muhteranenize; efendiler; Kanunu Esaside 
Büyük Millet Meclisi yok. Meclisi Mebusan var. 
Kuvvei teşriiye noktai nazarından bizim Meclisi Me-
busandan hiç bir farkımız yoktur. Sununla beraber 
millet tarafından intihap olunmak suretiyle geldiği
miz için Kanunu Esasideki Heyeti Mebuseden de bir 
farkımız olmamak lâ/ım gelir. Amma canım biz icra
ya da salâhiyettarız. Rica ederim Büyük Millet Mec
lisinin salâhiyeti icraiyesini açık söyliyelim mi? Açık 
söylemek lazım gelirse salâhiyeti icraîyem'izi teşkil et
tiğimiz hükümetimize yaptığımız kanunlarla terket-
mişizdir. Efendiler, böyle icraya taalluk eden hususatı, 
bir yandan bizim üstümüzde, bir yandan da vekil tayin 
edip onlara verip diğer taraftan da bu bizim üstümüz
de demek artık nasıl diyeyim (Gürültüler) tahakküm
dür âdeta (Gürültüler). 

Efendiler; netice sözü uzun etmiyelim gelelim 
mevzua. Pek derin meseleye daldık. Fakat maksadım 
onlar değil. Mütalaatıma esas için bir-mukaddimedir. 
(Ha, Ha sesleri) Şu halde Büyük Millet Meclisi he
yeti mabuse ile yok demektir. Benim indimde Kanu
nu Esaside heyeti mebuse hakkında lâzım gelen mua
melenin Büyük Millet Meclisi hakkında da caridir. 
Bunu inkâr eden varsa (Yok sadalan) Efendiler, şim
di Kanunu Esasinin tatbikine muvafakat buyurulur ya 
Kanunu Esaside heyeti mebuseden birisinin ittiha-
mına dair olan evrak bir şubeye havale edilemez. (Ooo 
sadalan) - Sızlanma dur. Sabret de anlarsın. (Divanı 
Aliye sesleri) Yani Heyeti Vükela Kanunu Esasi ta-
birince Heyet.i Vükela hakkındaki şikâyet Heyeti 
Umum iyede bilâ müzakere bir şubeye havale edilir. O 
şube tarafından lüzumu muhakemesine veyahut lü
zumu muhakemesi tabetmeyeceğine dair karar ve
rilir. Malumu Âlileri vükela demek millet vekilleri, 
yani Heyeti Vekil em iz demektir. Şimdi Kanunu Esa
siyi kabul etmediğimiz halde Heyeti Vekileyi de mu
hakeme Netmek için başka bir madde olmayınca bu 
Heyeti Vekileye tatbik olununca Heyeti Mebuseye 
de Heyeti Mebuse hakkındaki Kanunu Esasi ahkâmı 
tatbik olunması lâzım gadir. Seni bir mahkemeye gön
dereceğiz. Bir mahkemede muhakeme edeceğiz. Ken
dine güvenirsen.. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Bizi nasıl 
gönderdin şubeye? 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Sözlerinin ba-
., şı sonuna uymuyor. 
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MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Mebuslar
dan birinin irtikâp, vatana hıyanet; Kanunu Esasiyi 
tağyire cesaret gibi sırf siyasi.. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Ahvale dair söz söyli-
yeeeklerdi. Konferans dinliyoruz. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — İşte usule dair 
söylüyorum. Men et bakalım beni, elinden gelirse. Be
ni bu kürsüden yalnız kanun indirir. Efendiler, bura
da Reis vardır, Meclis vardır. Burada bir kaç kişinin 
gürültü ve hücum iyle her'kes söz söyîemiyecek mi? 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Reis Paşa, efen
dim, böyle devam ederse katiyen müzakereye iştirak 
ödemeyiz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Böyle maska
ralık olmaz. 

MUSTAFA BEY Karahisarışarki) — Ben bura
dan kanun dairesinde inerim. Yoksa öyle patırtı ile 
inmem. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Maskara sözünü 
Salâhattin Bey geri alsın. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Neyi geri alsın? 
Efendiler dinleyiniz. Kanunu Esasinin.. 

RAGÎP BEY (Kütahya) — Esasa girmezden evvel 
mukaddemede çok ruhlu şeyler söylemiştiniz, hatı
rımda kalmadı. Lütfen tekrar eder misiniz? 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Sen bu istihzayı 
her çıkanlar hakkında yapıyorsun. Fakat bu, büyüklük 
iktizasıdır. Yahut ta sonrakinin zoru.. (Handeler) 
işte böyle alırsın sözünü alçak.. 

İşte; ahkâmını kabul ettiğiniz Kanunu Esasinin 
48 nci maddesinde bu siyasi cürümlerden dolayı bir 
mebusun ittihamı Heyeti Umumiyenin karariyle 
olur. Şimdi gelelim ceraime.. Ceraimi adiye vardır. 
Ceraimi adiye ise, zaten ceraimi adiyenin tahkiki ait 
olduğu mahkemeye aittir. Ait olduğu mahkeme ta
rafından o mebusun lüzumu muhakeme için izin 
istemeye mecburdur. Cürmü siyasîden gayrı ahval
de... Şimdi hükümet tahkikatını yapmış. Bizim şim
di vazifemiz bu adam bu fiil ile müttehemdir. Bina
enaleyh mahkemeye teslim etmek vazifemizdir. (Yok 
sadaları) Kerem ediniz. Hemen böyle edelim demi
yorum. Ya lüzumu muhakemesi icabediyor, veyahut 
ittihama kâfi-esbap mevcut değildir diyeceğiz. Yok
sa bu zatı muhakeme edecek değiliz. 

REFİK BEY (Konya) — Ya bu arkadaşımız te-
berri edecek olursa aleyhinde söylenen sözler ne ola
cak? Günah değil mi? 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Efendim lehinde 
söylüyorum. Lafı anlamıyorsun. Şimdi efendiler hü

lâsa ben diyorum ki: Bu arkadaşımızı süründürme
yelim. Bu evrakı doğrudan doğruya okuyalım, an
layalım. Eğer cürmü varsa mahkemeye verelim. Mu
cibi ittiham bir hali yoksa şubelerde süründürmeye
lim. 

REFİK BEY (Saruhan) — Efendim, eğer Mus
tafa Bey pederimiz bu mesele hakkında usul diye
rek mütalâa dermeyan etmemiş olsa idi, şimdiye ka
dar mevcut... 

REİS — Mustafa Bey dinliyelim. Şimdi zatı âli
niz usule dair söylediniz. Oturunuz ihtar ediyorum. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Fikrimi 
söylüyorum efendim. 

REÎS — Efendim, oturunuz tekrar ihtar ediyo
rum. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Usul hak
kında eğer söz söylenmemiş olsaydı bendeniz de vak
tinizi izae etmezdim. Mesele üç seneden beri teessüs 
etmiş ve tatbik edilmiş bir vaziyettedir. Bilhassa Mus
tafa Bey beşinci şubemizin reisidir. Kendisi bir me
bus arkadaşımız hakkında gelen evrakı reis sıfatiy-
le havale etmiş ve tetkikini bize bırakmıştır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Aksi de vardır Refik Şevket Bey. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bendeniz 
üç seneden beri burada cereyan eden müzakeratın 
- yalnız üç ay müstesna olmak üzere - çok kısımla
rına iştirak ettim. Bu meselenin daima bir seyakta 
cereyan ettiğine ve şubeye gittiğine kani ve şahit 
oldum. Yalnız şurası şayanı dikkattir ki, gerek Ka
nunu Esaside ve gerek nizamnamei dahilîmizde me-
busanın ika edecekleri ceraime dair ve bu hususta 
lâzım gelecek muamelâtı tahkikiyeye dair sarih bîr 
kayıt göremedim. Sarih bir kayıt olmayınca her me
selede olduğu gibi emsali meselede de örf ve âdet 
mevcut ise ona göre, örf ve âdet yoksa Meclisin He
yeti Umumiyesinin vereceği karara ittiba zarureti 
vardır. O halde bendeniz hülâsa ediyorum. Gerek 
nizamnamei dahilîde ve gerek Kanunu Esaside bir 
sarahat olmadığına nazaran örf ve teamüle göre ha
reket edeceğiz. Şayet bu meselede bunun istisnasına 
dair bir kanaat hasıl olursa heyetimizin bu hususta 
ittihaz edeceği karar, bu husus hakkında mutadır. 
Onun içindir ki makamı riyaset - zannediyorum -
örf ve teamüle müsteniden doğrudan bir şubeye gön
dermek mecburiyetindedir. Esasen şurası gayet kati
dir ki, Mecliste encümen ve şubelerden gelmiyen hiç 
bir şey müzakere edilemez. Zemini müzakere ihzar 
etmek encümenlere ve şubelere aittir. Bu mesele hak-
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kında bir mazbata bulunmadıkça müzakereye gir
mek leh ve aleyhinde söylemek haksız karar ittiha
zım mucip olur. Teamül istiyor isek şubeye vermek 
lâzımdır, hatta reye koymaya da lüzum yoktur. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Efendim; 
zamaniyle ihkakı hak kabilinden kendisine hürmet 
ettiğim Refik Şevket Beyin bu kürsüde nizamnameye 
dair - yanlış içtihat diyeceğim - Nazım Bey hakkın
da beyanatı vardı, o gün nizamnamei dahilî ve Ka
nunu Esasî ihmal edilmiştir, sülüsanı ârâ ile buradan 
çıkması lâzım gelirken Refik Şevket Bey bir takrir 
vermiş ve o takriri de müdafaa ederek kanun celsei 
hafiyede kabili tetkik olduğuna dair nizamnamede 
bir sarahat olmadığını burada arkadaşımız bir tala-
katı lisaniye ile beyan buyurmuşlardı. Aynı gece pür 
galeyan, pür hissiyat, Mehmet Şükrü Bey arkadaşı
mızla Şeyh Servet Efendinin de Meclisi âlinizden... 
ve bu takrir de Refik Şevket Beyin takriridir. Ben
deniz hisden ziyade daima zamanı göze alarak bu
gün yaptığım bir şeyi yarın da yapmaya kendimi 
mecbur addetmeliyim. Kanunu Esasimizde cidden 
mebuslarımızın şubeye gitmesine dair sarahat yok
tur. Yalnız Heyeti Vekile hakkında usulü şikâyette 
diyor ki - bizim lâyiha Encümenimiz gibi - sayam 
müzakere olup olmadığını tetkik için şubeye gider 
biz tasdiki de fazladan yapıp orada hüküm vermek
teyiz. Kanunu Esaside bunun hakkında bir şey yok
tur. Heyeti Vekile hakkında vardır. O da şube şaya
nı müzakere görürse Heyeti Celileye havale eder, He
yeti Celile de şayanı müzakere görülen nokta üzerin
de Encümenin mütalâasını ya ret veya kabul eder, 
mesele hallolur. Bir kısım mesail dahi vardır ki, şa
yanı müzakere olup olmadığını... - yani mebuslar için 
demiyorum - bu teamül arasında ve demin de arz et
tiğim gibi her hangi bir his kaim olup da karar ve
rilirse ki vardır ve tarihimizde mukayyettir, musip 
ve gayri musip tabiî her karar hürmetle karşılanır... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — 
İstiklâl Mahkemesi meseleyi halletmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Şimdi He
yeti Umumiye her şeyde hakem ve hâkimdir, yalnız 
bazı mesail vardır ki muğlaktır. Burada içinden çı
kılmaz. Şubeye gider tetkik olunup biraz telhis edi
lip gelirse bu bir teamül olabilir. Bazı mesail de var
dır ki, Meclisi Âli hiç de müzakeresine lüzum gör
mez. Yine Heyeti Celileniz burada bir kararla kara
rını verebilir. Yani bunda asabiyet, soğukkanlılık, 
yani herkes kendi başına gelmiş gibi hareket etmeli
dir. Mehmet Bey biraderimiz hakkında varit olsay-
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di çok bildiklerimiz vardır. Onları söyliyecektim. 
Fakat yine Meclisin usul hakkındaki kararına terk 
ediyorum. Meclisi Âli bu meseleyi ya basit görür ve 
kararını ittihaz eder, ya mürekkep görür bunun tah
lilini ve biraz da telhisini arzu buyurur ve şubeye 
havale eder. Binaenaleyh burada hâkim olan Heyeti 
Celilenin kararıdır. Yoksa Makamı Riyaset buna 
mezun değildir. Bilâmüzakere mi? Bilmüzakere mi? 
Havale edecek diye Riyasetin elinde tatbik edilecek 
bir karar yoktur. Bu meseledeki kararınız bir teamül 
olacaktır, bir nizamname olacaktır. Bu mesele ya ba
sittir, ya mürekkeptir. O teamüle kıyasen tegafül et-
miyelim. Burada teamülünüz iki kısımdır. Şubeye 
göndermişsiniz beş seneden beri, üç seneden beri 
şubelerde bekletilmiş arkadaşlarımız da vardır. 

REİS — Usul hakkında bir çok arkadaşlarımız 
söz söyledi. Mesele şuraya geliyor, tu evrakın şube
ye mi havalesi lâzım geliyor? Burada mı müzakeresi 
lâzımdır? Şimdiye kadar olan teamül doğrudan doğ
ruya şubeye havaledir. Eğer kabul ederseniz şubeye 
havale edelim. (Muvafık sesleri) Beşinci şubeye ha
vale edilmiştir. 

Sahibi risale Karahisansahip Mebusu ismail Şük
rü Efendi hakkında icabatı kanuniyeye tevessül olun
mak üzere Meclisi Âlice muktazi mezuniyetin itası
na dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi okunacak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Türkiye Büyük Millet Meclisi azasından Karahi

sansahip Mebusu Şükrü Efendi tarafından telif ve 
neşrolunan (Hilafeti islâmiye ve Büyük Millet Mec
lisi) ismindeki risalenin sekiz, dokuz, on yedi, yirmi 
iki, yirmi üç ve yirmi altıncı sayfalarında münderiç 
bazı fıkranın Teşkilâtı Esasiye Kanununun birinci
den dokuzuncu maddesine kadar olan mevad - ah-
kâmiyle mevzu esasatı milliyeye sarahaten mugayir 
ve muhalefeti mürevviç bulunması hasebiyle Matba
alar Kanununun yedinci ve Matbuat Kanununun on 
bir ve on yedinci maddeleri delaletiyle Kanunu Ce
zanın altmış altıncı maddesinin ikinci zeyline muva
fık bir fiil cürmünü teşkil etmekte olduğundan istis
naiye ti kanuniyeyi haiz bulunan sahibi risale hak
kında takibatı kanuniyede bulun'ilmak Kanunu Esa
sinin yetmiş dokuzuncu maddei meriyesi mucibince 
Büyük Millet Meclisi Âlisinden mezuniyet istihsali 
Adliye Vekâleti Celilesinden 18 . 1 1339 tarih ve 
kalemi mahsus 86/10 numaralı tezkerede Jşar edil
mekle Ankara merkez Müddeiumumiliğinin bu 
babda tafsilâtı havi bulunan tezkeresiyle mezkûr ri
salenin bir nüshası lef fen arz ve takdim kılınmıştır. 
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Sahibi risale hakkında icabatı kanuniyeye tevessül 
olunmak üzere Meclisi Alice muktazi mezuniyetin 
ita ve inhasına müsaade buyurulması rica olunur 
efendim, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
REİS — Şimdi kabul ettiğiniz veçhile şubeye 

gönderelim. (Hayır sadalârı) 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Cinayet değil

dir bu. Fikir meselesidir. İçtihat meselesidir söz iste
riz. 

REİS — Müsaade buyurun efendim; Karahisar 
Mebusu Şükrü Efendi hakkındaki evrakın tayini esa
mi ile reye vazına dair on beş imzalı bir takrir var
dır. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz. Alelusul bir 
muamele vardır. Bir de şimdi bunun tayini esami ile 
şubeye havalesi hakkında bir takrir aldık. Alelusul 
şubeye havale edilsin denilmiyor. (Gürültüler) (Ol
maz sesleri) 

Niçin evvelkini kabul ettiniz? (Reye koymadı
nız sadalârı) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
rey meselesini arkadaşlarımız şimdi burada mevzu
bahis ediyorlar. Burada tayini esami ile talep edilen 
şey şubeye havale edilecek, havale edildiği takdirde 
müzakere açılacaktır. Evvel beevvel bu meselenin 
şayanı müzakere görülüp görülmiyeceği reye vazo-
lunacaktır. Ekseriyeti ârâ ile ya şubeye gidecektir 
veyahut müstacelen müzakere olunacaktır. 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun, şubeye ha
vale edilmeden evvel Şükrü Efendi hakkındaki bu 
meselenin şimdi müzakeresini kabul buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Binaena
leyh tayini esami ile şubeye havalesi meselesi var
dır. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — İstihsali 
ârâ lâzım gelen mesailde on beş imza lâzımdır. İs
tihsali ârâ icabeden mesele midir ki, bunu reye ko
yuyorsunuz? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bu, fikir mese
lesidir. Cinayet meselesi değildir. İçtihat meselesidir. 
Acaba kabahat mıdır? Değil midir? Anlaşılmak lâ
zım gelir. 

REİS — Efendim bir kere şubeye hayale edil
mesinden evvel müzakeresini kabul etmediniz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) — 
Reis Paşa, şubeye gitsin ben istiyorum. 

REİS — Beşinci şubeye havale edildi efendim. 

NECATİ BEY (Lazistan) — Kendi meselesi de
ğildir. Şahsına ait değildir. 

REİS — Efendim rica ederim müsaade buyurun. 
Bir tezkere daha vardır. Bursa Mebusu Operatör 
Emin ve Canik Mebusu Süleyman Beyler hakkında 
şube mazbatası vardır okuyacağız. 

Heyeti Umumiyeye 
Numara 

18 
Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin seksen se

kizinci içtimaa müsadif hafi celsede içimizde Pon-
tüsçüleri himaye edenler var» suretindeki beyanatın
dan sonra kürsüye çıkarak ve isim tasrih eyliyerek 
Canik Mebusu Süleyman Bey aleyhinde vaki isna-
datı üzerine keyfiyetin tetkik ve tahkiki ba kur'a be
şinci şubeye havalesi takarrür ederek Riyaseti Ce-
lilenin 22 . 8 . 1338 tarih ve 1367/3526 numaralı tez
keresiyle zati mesele şubemize tevdi buyurulmakla 
alelusul tahkikine şurû olundu. Cereyanı müzakere
yi ihtiva eden zabıtname sureti musaddakası bilcelp 
mütalâa olunduktan sonra tarafeynin isticvabiyle id
dia ve müdafaatın istimal için ihzari mahiyette ola
rak şube azasından Saruhan Mebusu Refik Şevket 
ve Karesi Mebusları Ali ve Gaziantep Mebusu Yasin 
ve Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyler bu işe me
mur edilmişlerdir. Mumaileyhim canibinden şubeye 
ita edilen 23 Eylül 1338 tarihli hülâsa isticvap rapo
ru şubenin 16 Teşrinievvel 1338 tarihli içtimaında 
mütalâa olundu. İcra edilen isticvabat ve yapılan 
tamikata nazaran Operatör Emin Beyin söylediği 
veya söylemek istediği şeylerin esas itibariyle beş 
noktaya inhisar etmekte olduğu anlaşıldı. 

1. Meclis azasından Pontüsçüleri himaye eden
ler olduğu, 

2. — Dahiliye Vekili Fethi Beyin Samsun'da mi
safir olduğu hanede hizmetçi Rum kızları bulundu
ğundan bunlar vasıtasiyle ittihaz olunan tedabirden 
eşkıyaya günü gününe malumat gittiği, 

3. Samsun veya Amasya mutasarrıfının haremi 
mühtediye olduğundan bunun vasıtasiyle Pontüsçü-
lere haber gönderildiğinden, 

4. Samsun Mebusu Süleym3n Beyin şevkine 
mani olduğu Kör Vasil'in kızı babasının nezdine 
giderek casusluk yaptığı, 

5. Rum eşkiyasına gelen bir kayık silâha Sü
leyman Beyin müdahale ettiği maddeleridir. 

İşbu mevad hakkında Emin Beyden yapılan is
tizah ile Süleyman Beyin istima edilen müdafaatın-
dan berveçhiati netayiç hasıl olmuştur. Evvelâ birin-
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ci madde hakkında, Süleyman Bey hakkında bazı 
mesmuatı olup bunu Mecliste arz eylediği beyan 
olunmuş ve bu beyanatına medarı töhmet olacak baş
ka bir şey ilâve edilmemiştir. 

Saniyen : Saniyen ikinci maddeye verdiği cevap
ta Fethi Beyin misafir olduğu eşraftan birisinin ha
nesinde hizmetçi Rum kızları bulunduğundan bunlar 
vasıtasiyle eşkıyaya haber gitmesi ihtimal dahilinde 
olduğunu beyan ederek ne tehaddüs etmiş bir vaka 
ve ne de delaili sübuta irae edilememiştir. 

Salisen : Zabıtnamede ismi geçen Amasya veya 
Samsun mutasarrıfı diye bahsedilen zatın Samsun 
mutasarrıfı olduğu ve kadının da haremi olmayıp 
metresi bulunduğu zikredilerek bu da tahmin ve mes-
muat derecesinde gösterilmiştir. 

Raıbuaın : Mebus Süleyman, Beyin Kör Sova'nın 
hemşiresinin tehcirine mani olduğu yolundaki iddia
sı da mumaileyhin maksadı mahsus tahtında böyle 
bir kadını tehcirden istisna ettirmiş olduğu kanaatini 
bahşedecek mahiyette görülememiştir. 

Hamisen : Silâh meselesinde muvazzah ve mev
suk bir neticeye desteris olunamamakla beraber es
ki yaya silâh geldiği de tahakkuk edememiş, Süley
man Beyin eşkiya ile temasa gelmesi ise hüsnü ni
yetle ve makamatı aidesinin malumatı tahtında vaki 
olup hasıl eylediği kanaatini vakti zamanında muma
ileyhe Süleyman Beyin yine makamatı aidesine bil
dirdiği anlaşılmıştır. 

Netice : Şubemizce icrasına tevessül edilen tah
kikatın sureti seyir ve cereyanına ve Operatör Emin 
Beyin tahkikat münasebetiyle tenviri madde için 
verdiği izahata nazaran Canik Mebusu Süleyman 
Beyin anifülarz töhmetlerden birinin mürtekibi oldu
ğunun sübutuna kâfi delaili kanuniye istihsal oluna
mamış ve kürsü Mecliste serbestli beyanı hakkı 
meşruu mesuliyeti teşriiye ile na kabili takyit görül
müş olduğundan Mebus Süleyman Beyin isnadatı 
vakıadan ve Operatör Emin Beyin beyanatı mebhu-
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seden dolayı mahkemeye şevklerini icabedecek esbap 
olmadığına bilittifak karar verilerek Heyeti Umumi-
yeye arzı keyfiyet, olunur. 16 Teşrinievvel 1338 

eşinci Şube Reisi Kâtip 
Karahisarışarki Biga 

Mustafa Hamit 
Kângırı Üsküdar 

Hüseyin Hüsnü 
Menteşe Tokat 
Ethem Rifat 

Ankara Erzurum 
Şemsettin Asım 

Adana Ankara 
Eşref 

Saruhan Ergani 
Avni Hakkı 
Konya Kayseri 
Rifat Sabit 

Karahisarısahip Hakkâri 
Mustafa Hulusi Mazhar Müfit 

Gaziayıntap Lazistan 
Yasin Abidin 

Trabzon Eskişehir 
Recaî Eyüp Sabrı 

Gelibolu Kayseri 
Celâl Nuri Ahmet Hilmi 

Karahisarısahip Siirt 
Mehmet Kadri 

tçel Tokat 
Mehmet Sami îzzet 

Canik 
Emin 

REİS — Efendim, Beşinci şubenin Operatör 
Emin Beyle Süleyman Bey hakkındaki mazbatasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Celsei hafiyeden celsei aleniye geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

....... 
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