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B Î R İ N C Î C E L S E 
Açılma saati : Z. S. 2,30 

REÎS — Reisisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Muhiddin Baha Bey (Bursa) 

R E İ S — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu. M Î C -
lisi acıyorum, zapt ı sabıkı okuyoruz : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
REİS Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı 

Riyasetinde birinci celse badezzeval saat iki buçukta 
inikadetti. Zaptı sabık hulâsası kıraat olunarak tadi-
len kabul olundu. 

Mahali muhtelifeden mevrut tebrik telgraflarına 
Divanı Riyasetçe cevap itası takarrür etti. Ankara 
Vilâyetinin tezkeresi Lâyiha Encümenine havale, reis 
ve kâtip intihabatmı müşir Nafıa ve İktisat encümen
leri mezabıtı kıraatle malûmat hâsıl ve evvelce Mü-
dafai Millîye Encümenine muhavvel Konya mebus-
lariyle rüfekasmm takrirleri üzerine encümence ya
zılan derkenar kıraat ve Heyeti İcraiyeye tevdi olun
muştur. Gebze'den müntahap Fevzi Paşanın Feke'
den dahi Büyük Millet Meclisine âza intihabolundu-
ğuna dair Kilikya Kuvayi Milliye Kumandanlığının 
telgrafı okunarak Gebze ve Feke'den hangisini ter
cih eylediğinin müşarünileyhden istifsarı ve Kâzım 
Karabekir Paşanın Menteşe âzalığmdan istifasına 
dair telgrafı kıraat edilerek yeniden intihabat icrası 
lüzumunun Menteşe'ye işarı karargir oldu. Karesi 
Mutasarrıflığının telgrafı okunarak oraca da intihabo-
lunan Kâzim Karabekir Paşa Edirne Mebusluğunu 
kabul etmiş olduğundan müşarünileyhin yerine diğe
rinin intihabının cevaben işarı ve Anteb Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyesi ve Kılıç Ali im-
zasiyle mevrut telgraflar kıraat edilerek Kılıç Ali 
Beye bilâmüddet mezuniyet ve 'Erzincan Müftüsü 
Osman Efendinin telgrafı üzerine bir ay mezun ad
dedilmesi ve Bitlis âzalarının mevrut telgrafı kıraat 
edilerek Bitlis âzalarının harcırahlarının temini için 
Reis Paşa Hazretlerinin Maliye Vekili ile görüşmele

ri takarrür etti. Badehu Kastamonu Mebusu Abdül
kadir Kemalî Bey ve rüfekasmm takriri Maliye En
cümenine havale ve Kütahya Mebusu Ragıb Beye on 
beş gün mezuniyet itası kabul edildikten sonra Ma
arif Vekili Rıza Nur Beyin (Sinob) Heyeti İcraiye-
nin programını kıraatini ve bu husustaki mutalâatı 
tasvibkâraneyi mütaakıp müzakerenin kifayetine da
ir Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin takriri ka
bul olunarak yirmi dakika teneffüs ve badehu celsei 
hafiye akdedilmek üzere celseye nihayet verilmiştir. 

İkinci Celse Hafidir 

Üçüncü Celse Hafidir 

Dördüncü celse 

Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri
yasetinde dördüncü celse badezzeval saat altıda kü-
şadedildi. Büyük Millet Meclisi tarafından Âlemi 
İslama hitaben kaleme alman iki beyanname okuna
rak herikisinin de tabı ve tevziine karar verildi. Er
zurum Mebusu Salih Beyin Bursa mebuslarından Ha
san Fehmi ve Osman Beylerin hastalıkları hakkın
daki takriri Heyeti İcraiyeye havale olundu. Pazar
tesi günü encümenlerde çalışmak üzere içtimain Salı 
günü olacağı ve ruznamenin zaptı sabık hulâsası 
ile evrakı varide ve encümenlerden vürudedecek maz
batalardan ibaret bulunduğu Makamı Riyasetten bit-
tebliğ badezzeval saat yedide celseye nihayet verildi. 

REÎS — Efendim, zabıt hakkında söz istiyen 
var mı? (Kabul sesleri). 

Kabul edenler lütfen idlerini kaldırsınlar. 
(Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 

— 254 — 
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2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Karahisan Şarki mebuslarının intihap 
mazbataları hakkında Mazbataları Tetkik Encü
meni mazbatası 

KÂTÎP HAYDAR B. •?- Efendim, Tetkiki 
Mezabit Encümeninden iki mazbata var, birisi 
Karahisan Şarki mbeuslarmm, diğeri Ur ta me
buslarının.... 

Suret 
. Karahisan Şarki livasından Büyük Millet 

Meclisine müntehap azaların sureti intihapla
rına mütaallik işbu mazbata encümence tetkik 
ve mütalâa olunarak mazbatada nazarı dikkati 
calip bâzı tabirat ve kuyudat istimal edildiği 
görülmüş ve livayı teşkil eden dört kazadan ya
pılan mezabiti intihabiyede mezkûr takyıdatın 
mevcudplmadığı halde merkezi livada t e ahiden 
tanzim edilen işbu mazbatada bu gibi tâbiratı 
gayrimünasibe istimaline sebebiyet verilmesine 
intihabın temini selâmet ve icrasından yegâne 
mesul olan liva mutasarrıfının Meclisin uıaksa-
dı teşkilini suiitefsir etmesinden başka bir mâ
na verilememiş ve maahaza esas itibariyle inti-
habatı vakıanın muvafıkı usul ve talimat oldu
ğu da derkâr bulunmuş olmakla b$ı bapda He
yeti İcraiyenin nazarı dikkatleri celbedümek 
üzere keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzı tezek
kür kılındı. 

9 Mayıs 1336 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, mazbata
yı da okuyalım isterseniz. (Okunsun, sadaiarı) 

Mazbata 
Sivas vilâyetinin 20 Mart 1336 tarihli zeyıl-

namesiyle tebliğ edilen aynı tarihli Heyeti Tem-
siliyenin telgrafnamesi üzerine Ankara'da içti
ma edeceği bildirilen Meclisi Fevkalâdeye işti
rak etmek üzere livamızdan intihap ve izamla 
rı işar olunan azaların Hukuku Mukaddesei 
Hazreti Padişahiden bulunan Meclisi Mebusa-
nm daveti kabilinden olmamak ve o yold;> içti
ma edecek mebus salâhiyetini haiz bulunmamak 
ve Zati Hilâfetsimatı Hazreti Padişahiye sâdık 
kalıp ancak menafii Devlet ve millete ait müza-
kerata iştirak eylemek şartiyle mebus telgrafna-
medeki izahat dairesinde müntehibisanilerle be
raber Meclisi İdare ve Belediye ve Müdafaai 
Hukuk heyetlerinin iştirakiyle icra kılman inti
hap neticesinde merkez ve mülhakata a,t âra 
bittasnif balâda isimleri hizasında mündericol-
duğu üzere Karahisarlı Kadızade Süruri Efen
di yüz kırk yedi ve Karahisarlı Haffafzade 
Hehmed Vasfi Efendi yüz otuz beş, Mesudiyeli 
Serdarzade Mustafa Efendi yüz yirmi iki, Su
şehri Kaymakamı Mesud Bey yüz on iki, Mesu
diye Bölük Kumandanı Memduh Bey yüç üç, 
Karahisarlı Binbaşızade Riza Bey doksan dört, 
Karahisarlı Piyazzade Hüsnü Efendi yetmiş bir, 

Karahisar Jandarma Tabur Kumandanı Binbaşı 
Hakkı Bey altmış bir, Karahisar Tahsil Memu
ru Halil Efendi kırk iki, Suşehir Tahsil Memu
ru sabıkı Şerif Efendi kırk, Alucra Düyunu 
Umumiye Memuru Nedim Efendi on altı, Suşeh-
rinde mukim Tabur İmamı Halid Efendi dokuz, 
Zaralı Hakkı Efendi yedi, Alucra Mal Müdürü 
Haydar Efendi yedi, Sivaslı Emir Pa§a üç, 
Karahisarlı Yakubzade Rasim Efendi üç, Mus
tafa Kemal Paşa iki, Sivas Valisi Reşid Paşa iki, 
Sivaslı İkituğluzade Ömer Şevki Efendi iki, 
Meclisi Umumi âzasından Karahisarlı Mcuziici-
zade Asım Efendi iki, Üçüncü Kolordu Kuman
danı Salâhattin Bey bir, Meclisi Umumi âzasın
dan Karahisarlı Zihni Efendi bir, Karahisar 
Müftüsü Mehmed Hulusi Efendi bir, Tüccardan 
Hacı Şerif Efendi bir, Mebus Fazıl Efendi bir, 
Karahisan Sahibzade Âmil Efendi bir, Karahisar
lı Temkinoğlu Yuriga Efendi bir rey almışlar
dır. Binaenaleyh ekseriyeti araya mazhar olan 
Karahisarlı Kadızade Süruri ve Karalıısarh 
Haffafzade Hehmed Vasfi ve Mesudiyeli Ser
darzade Mustafa Efendi ve Suşehir Kaymakamı 
Mesud ve Mesudiye Bölük Kumandanı Memduh 
efendilerin livamız namına mezkûr âzalığ? inti
hap kılındıklarını hâki işbu mazbata yedi nüsha 
olarak tanzim kılındı. 

29 Mart 1:86 
(O... Handeler) 

. SESLER — Mutasarrıf mahfuzan buraya ge
tirilsin.... 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, mebus 
efendiler geldilerse, (Geldiler, sesleri) bu kana
atle mi geldiler, yoksa hangi kanaatle ge1 diler! 
Lütfen izah etsinler. (Pek doğru, sesleri) 

MUSTAFA Ef. (Karahisarı Şarki) — Hayır 
efendim, böyle bir kanaatle gelinmedi. B j mu
tasarrıfın orada bulunmasiyle, şahsı sebebiyet 
vermiş olduğunu iyice bilirdik. Hattâ dert ka
zada böyle bir kanaati fikriye yoktur. 

HAMD-İ NAMIK B. (İzmit) — Bendeniz mu
tasarrıfın Hiyaneti vataniye Kanununa tevfikan 
tecziyesi için buraya getirilmesini teklif ediyo
rum. 

MEMDUH B. (Karahisan Şarki) — Tesebbü-. 
satta bulunuldu. Kendisinden istifsar olunabilir. 

REİS — Efendim, müsaade buyurulur mu? 
Şimdi evvelâ mutasarrıfın söylediklerini bira 
kalım. Şu mazbataları okunan ve encianence 
mebusiyetleri tasdik edilen zevatın mebuslukla
rını kabul eder misiniz? Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) (Bilâkaydü-
şart kabul, sesleri) 

Bilâkaydüşart kabul edildi. 
Şimdi efendim, Heyeti İcraiye bu mazbatayı 

görürgörmez uhdesine terettübeden vazifeyi ifa 
etmiş ve Sivas vilâyetine de lâzımgelen tebli
gatı yapmıştır. (Teşekkür ederiz, sadaiarı) Yal 

— 255 — 
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nız arkadaşlarımızdan birisinin dedikleri gibi j 
Hiyaneti vataniye Kânununun neşir ve ilânın
dan evvel yapılmış bir mesele olduğundan değil 
mi efendim? Bunun makabline şümulü yoktur, 
(Doğru, doğru, sesleri). 

MEMDUH B. (Karahisarı Şarki) — Malûmu 
âlinizdir ki, buradan giden emir üzerine intiha
bat icra edildi, bekledik, bir hafta içinde intiha
bat yapıldı, gayet ehemmiyet verildi. Mazbata
ları gönderdik, Karahisar'a gittik, Karahisar'da 
on beş gün bekledik, telgraf verdik, bu 
hafta gönderiyoruz, dediler, gelmedi, bir hafta 
daha bekledik, on beş günde güç hal ile mazba
talar geldi. Çıktık geldik, mazbataları okuduk 
ki, birtakım kuyut ve şurut var. Malûmu âliniz 
bu gibi kuyut ve şürut o Meclisi esasen teşkile 
memur olan bir makama bir Heyeti Âliyeye ait
tir. Böyle bir mutasarrıf kendi başına kaza
ların mazbatasını birtakım kuyut ve şurutla bi-

• zi âdeta... Onun için mazbataları alıp geldik. 
Heyeti Umumiyeye arz etmek zaten musam-
mem idi. Mamaafih, bize hacet kalmaksızın en
cümen halletmiş ve Heyeti Vükelâya arz edil
miş, derhal iş, mesele temin edilmiş, bundan do
layı biz Karahisarı Şarki mebsuları beş arkadaş 
namına ve memleketimiz namına Heyeti Muhte-
remelerine arzı teşekkür ederiz. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, mü-
tesarrıf taybedilmesin. Gömülcinelinin adamı ol
makla iftihar ederdi. 

2. — Vrfa mebuslarının intihap mazbataları 
hakkında Mazbataları Tetkik Encümeni mazba
tası 

KÂTİP HAYDAR B. (Kütahya) — Efen
dim, Tetkiki Mezabıt Encümeninin bir mazba
tası daha; Urfa mebsuları hakkında... 

Suret 
Ankara'da fevkalâde olarak içtimai Heyeti 

Temsiliyece tensip buyurulan heyet için liva 
merkezi meclisi idare ve belediyesi ve heyeti 
merkeziyesi ile liva merkez kazası müntahibi 
sanileri huzuriyle icra kılman intihabatı hafiye 
ve Sürüç ve Birecik ve Harran kazaları inti
habat neticesini gösteren üç kıta mazbata mü-

' eddasma nazaran arayı umumiye tasnif oluna
rak balâyı cetvelde gösterildiği üzere Makamı 
Âlii Hilâfeti Uzmaya ve şekli idarei Osmaniyeye 
ibrazı sadakat etmek (Tabii, sadaları) şartiyle 
Jandarma Taburu Kumandanı Ali Saip Beyin 
yetmiş beş, Suruçlu Berazi Aşireti Eeisi Bozan 
Beyin, yetmiş ve Urfa Belediye Reisi Hacı Mus
tafa Efendinin altmış bir ve yine Urfalı Hacı 
Esad Efendinin elli üç ve Birecikli Hayali Efen
dinin kırk iki rey ile ihrazı ekseriyet etmiş ol- ' 
dukları cihetle intihapları icra kılınmış olduğu
nu mübeyyin işbu mazbata üç nüsha olarak tan
zim kılınmıştır. 

4 Nisan 1336 

İşbu mazbata tetkik kılındı. Muvafık görül
mekle tasdik kılındı. 

9 Mayıs 1336 
KÂTİP HAYDAR B. — Encümen mazbata

ları tetkik etmiş, kabul etmiş.. (Muvafık, sesleri), 
(Bilâkaydüşart kabul, sesleri). 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... (Eller kalkar). Kabul olundu. 

» 
5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Rus Millet Komiserliğinin Şark müslü-
manlarına yaptığı tamime dair 15 nci Kolordu 
Kumandanlığından mevrut telgraf ve bu bapta 
cereyan eden müzakere 

REİS — Efendim, Kâzım Karabekir Paşadan 
bir telgraf var, bir tamim; okunacaktır : 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Rus Millet Komiserliği Sovyetinden ahiren 

elde edilen tamimdir : 
1. Rusya ve Şark müslümanlarına Kolçak 

ordularının Denikin ordularının mahvolmasın
dan daha ehemmiyetli bir mesele esbabı bütün 
akvam ve mileli muhammediyenin uyanması ve 
harekete gelmesidir. Şark'm taksimi için başlı-
yan kanlı muharebelerin sonu gelmek üzeredir. 
Dünyanın bütün akvamını kendi boyunduruk
ları altına alan İngiliz yağmacılarının kuvvetle
ri seferberlikleri sükut etmektedir. Artık Rus 
inkılâbı kebirinin darbeleri sayesinde dünyanın 
köle ve esaretin eski binaları yıkılıyor. Hükü
metler milletlerin eline geçecektir. Rusya, alm-
teriyle ve kan bahasına çalışan bütün milletlerin 
dünyanın esir milletlerine hürriyet kazandırmak 
için şerefli bir sulh akdedecektir. Rusya bu 
mukaddes emel peşinde yalnız değildir. Avru
pa'nın Cihan Harbi yüzünden bitkin bir hale 
gelmiş olan milletlerinin elleri bize uzanmıştır. 
Kezalik Avrupa'nın meşhur yağmakerlerine asır
larca esir olan büyük Hindistan dahi kendi me
buslarını intihabederek ve menhus esareti yıka
rak ve Şark akvamını hürriyete davet ederek 
kendi eliyle isyan bayrağını kaldırmıştır. Yağ-
magerlerin ayağı altında emperyalizm tuzağı 
yatmaktadır. Rusya'nın ve Şark'm islâmları; 
o camileri, ibadethaneleri, mektepleri; tahrip ve 
hakları gasbedilen kimseler; sizin dininiz ve 
âdetleriniz, millî ve medeni hürriyetiniz serbest 
ve el sürülmez bir halde kalacaktır. Serbestçe 
ve mâniasız olarak hayatı milliyenizi tanzim edi
niz buna hakkınız vardır. Bilmelisiniz ki, Rus 
inkilâbı kebirinin Sovyetleri sizin hukukunuzu 
bütün kuvvetiyle himaye edecektir. Binaenaleyh, 
inkilâba ve onun salâhiyettar Hükümetine yar
dım ediniz, Şark'm müslümanları, Türkler, 
Araplar, Iraniler, Hinduler kendi memleketleri, 
malları, hayatları taksim ve harabedilmek üze
re bulunan kimseler, sükût eden çarlık tarafın-
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dan tanzim edilen, İstanbul'un cebren işgali mu
ahedesi yırtılmış ve mahvedilmiştir. Rus Cum
huriyeti millet Sovyetleri, memleketlerinizin 
cebren işgalini ret ile ilân eder ki, İstanbul müs-
lümanların elinde kalacaktır. Türkiye'nin tak
simine ve Türk arazisinden bir Ermenistan teş
kiline dair olan muahede yırtılmış ve mahvol
muştur. Yine ilân ederiz ki, iran' ın imhasına 
dair yapılan muahede de yırtılmıştır. Yağma-
gerleri, memleketinizi 'boyunduruk altına alan 
zâlimleri reddeyleyiniz. Artık susulacak devir 
geçti. Memleketinizin efendisi kendiniz olunuz. 
Arkadaşlar, kardeşler dünyanın esir milletleri
nin tahlisini bayraklara yazalım. 

2. Büyük Millet Meclisi Riyasetine, kolor
dulara, Miralay Refet Beye, Trabzon, Van vilâ
yetlerine, Erzincan Mutasarrıflığına, K. 15 fır
kalarına yazılmıştır. 

Kolordu 15 Kumandanı 
Kazım Karabekir 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Reis 
Beyefendi, nereden geliyor efendim! 

REİS — Efendim, Sovyetlerin telsiz telgraf
larından tamim olmak üzere veriliyor ve Erzu
rum 'daiki bizim telsiz telgrafımız bunu alıyor. 
Kâzım Karabekir Paşa da tamimen (bize ve diğer 
kumandanlıklara tebliğ ediyor. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) —Mec
lisi Âli namına bir cevap vermek lâzımgelmez 
mi efendimi (Yeri malûm değil sesleri) 

KÂTİP MUHİDDÎN BAHA B. (Bursa) — 
Ekle edilen tamimdir diyor. 

MÜFİT) Ef. (Kırşehir) — Ele geçmiş, tahsis 
olmadığı için cevap istemez. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Teşekkürlerle din-
lenilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (©olu) — Efendim, müs-
lümanlara hitaben olduğu için yalnız millî değil, 
bilhassa dinî vazifemizdir. Yine evvelce geçen 
gün arz ettiğim veçhile tebriken 'bir teşekkür ya
zılmalıdır. (Gürültüler) Tamimi tabiîdir. Kime 
yazılacağı malûmdur. Sovyet Hükümetinin im 
zası var. 

3. — İrşat Encümenine Dahiliye Encümenin
den seçilen zevat hakkında mazbata 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İrşat Heyeti için encümenden talebolunan iki 

zattan birine İsparta Me'busu Hafız İbrahim ve 
Karahisarı Şarki Mebusu Mesud beylerin inti-
ha'bolunmuş oldukları arz olunur. 

10 Mayıs ISoG 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — Ma
demki, telgrafın bize aidolan bir ciheti de var
dır. Niçin Millet Meclisi buna dair bir söz söy
lemesin efendim? 

REİS — Bekledim, 'bu bapta söz istiyen ol-
mndığı için başka bahse geçtim. 

1 HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Ka-
| bul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? deme

diniz. 
REİS — Zannederim ki, mesele hakkında lâ-

yıkı veçhile söz istiyen bulunmadığından dolayı 
ıbaş'ka meseleye geçtim. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Re
ye koyacaksınız zannettim. Müsaade buyurursa
nız 'bendenizin bir teklifim var : 

Arkadaşlar, bendenizce bu bir fırsattır. Mil
let Meclisi, gelen kuvvetler hakkında kendi ııok-
tai nazarını tâyin edebilir. Bizim için Bolşevik 

I cereyanları karşısında bâzı endişe noktaları 
I vardır. 
I Bunların 'hiçbirini inkâr etmek istemeyiz. 

Memleketimiz şüphesiz ki, Bolşevizmin neden 
I ibaret olduğunu, hedefleri nelerdir, bunu vuzuh 
I ve sarahatle bilmiyor. Fakat bizim bilmememiz 

Bolşevizmin hudutlarımıza igelmesine mâni ol
muyor. Bu hareket, bütün Rusya müslümanları 
arasında yer yer toplanmalar, iştirakler ve yeni 
Hükmetler vücuda getirdi; bundan Türk ordu
ları doğdu, onlar Balşevik hareketine iştirak et
tiler ve Rusya'da doğmuş olan yeni, büyük in-

I kılâbın bir kısmını da oradaki kardeşlerimiz 
vücuda getirdiler. Biz noktai nazarımızı tâyin 
etmiyoruz. Çünkü : Bu çok eskimiş bir za'fı 
mızdır. Yine sarahatten çekiniyoruz. Memleket 
Bolşevizmi bilmiyor, memleket Bolşeviklik hak
kında irşadedilmemiştir, iğva edilmiştir, ıdlâl 
edilmiştir. Zannediyorum ki, sırf iğvaya göre 
düşünürsek Bolşeviklik kuvveti bu topraklara 

I girecek olursa yağmager olmak üzere girecektir, 
tahribedecektir, yakacaktır, yıkacaktır, ananatı-
mıza ve mukaddesatımıza hürmet etmiyecektir. 
Bu böyledir diyenler var. Fakat tasrih etmeli
yiz, Bolşeviklik nedir? öğrenmeliyiz, hakkında 
hüküm vermeliyiz. Belki böyle değildir. Belki 
bizim için en hakiki bir yardımcı geliyor. Başka
larını topraklarımızdan kovmak için bize mü
zahir bir kuvvet geliyor. 

Her tarafta az çok müşkülât içindeyiz, bunu 
her gün deniyoruz. Belki onlardan istifade ede
rek düşmanlarımızı atacağız ve millî vahdetimi
zi vücuda 'getireceğiz. Onun için bendenizce Mil
let Meclisi Bolşevikliğin nıkatı esasiyesi hak
kında bir fikri sarih elde etmeli ve kendi nok
tai nazarını ifade etmelidir. Eğer muayyen bir 
noktai nazar olursa bir vazife terettübedecek-
tir. Bütün memlekete, Bolşeviklik nedir, ve bize 

I ne getiriyor, bunu söylemeye mecburuz. Clörüyo-
{ rum ki, efendim ne vakit 'buna temas eder bir 

haber gelirse Meclisin ilk aldığı tedbir kaçmak, 
geriye çekilmek oluyor ve çünkü o sarahatten 

i çekiniyor. Bendeniz diyorum ki : Millet Meclisi-
1 nin en şayanı dikkat, en lâzimürriaye vazaifin-
| den biri doğrudan doğruya millete Bolşeviklik 

hakkında bir şey düşünmek ve ne düşündüğünü 
j tasrih etmektir. Şimdi en son haberleri derhatır 
1 etmenizi rica edeceğim, bize oradaki kuman-
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danamızın tebliğiyle Kırgız kuvvetleri Ermenis
tan hududuna gelmişlerdir dediler. Ermenistan 
dört beş ayda aşılacak değildir.-Ermenistan hudu
duna vâsıl olan kuvvet iki üç muharebe verdikten 
sonra bizim hudutlarımıza vâsıl olacaktır. Biz 
buna karşı muhalif bir vaziyet mi alacağız, hu
dutlarımızı kapıyacak mıyız? Yoksa bunu ken
dimiz için zahir bir kuvvet addederek ve hudut
larımızı açarak elele verip kurtuluş mücahede-
Hiize devam mı edeceğiz? Bildiğimiz bir şey var 
arkadaşlar, bu telgraf onu tekrar etmekten 
başka bir şey yapmıyor. (Leııiıı) İslâm âlemino 
hitaben ilk sözlerini söylediği vakit dedi ki: Biz 
sizin din ve mal halklarınıza ve müesseselerinize 
hürmet edeceğiz. Acaba vakayi bu noktai nazarı 
tekzibetti mi, etmedi mi? Ben Rusya'nın içinden 
gelmiş, en yakından tanıdığım ve namusların:) 
itimadettiğim zabitlere istinadederek söylüyo 
rum ki, Bolşevizm İslâm memleketlerinde eline 
karşı tecavüzkâr olmadı. Müesscsatı milliyeyı 
kökünden kazımadı. Bilâkis o Müslüman kütle
leri arasında hissi minnet ve şükran tevlidedecek 
surette onlara müzaheret etti. Bunun içindir ki, 
(Kolçak) (Denikin) kuvvetlerini bizim kardeş
lerimizin eli zirü zeber etti. O halde biz; bir şey 
yapalım. Mademki onlar hudutlarımıza yaklaşı
yor ve bizim onu defetmek imkânımız da yok
tur. Bahusus o kuvvet, İngilizler Rusya'yı istiif, 

-ettikleri vakit mükemmel darbelerle toprakların
dan onları taıdetti. Cenubi - Rusya'da tııtundur-
madı. Şimalî - Rusya'da'bırakmadılar. Mademki 
bu kuvvet kendi topraklarını muhafaza edecek; 
aynı zamanda başka topraklarda noktai naza
rını kabul ettirecek muazzam kuvvetleri ve teş
kilâtı haizdir ve yavaş yavaş, bize yaklaşıyor, 
Meclisin vazifesi, arz ettiğim üzere, ya lehinde 
veya aleyhinde noktai nazarını vakit gecikme
den tesbit etmektir. Eğer lehinde bir noktai na
zara malik isek, eğer öyle kanaatlerimiz varsa 
memleketimizi tenvir edelim, gelenden korkma
sınlar, ürkmesinler, ne kadar kargaşalıklar olabi
lir. Bu memleketin mesuliyeti bizim omuzlarımı
zın üzerindedir. Cesur olalım. Mademki buraya 
geldik, bu kadar büyük bir işi üzerimize aldık, 
bu gibi cihan meseleleri hakkında Millet Mecli
sinin sarih noktai nazarını telkin edelim. Biz 
'bunu tâyin ettikten sonra Şark Kumandanına 
kendi noktai nazarımızı söyliyebiliriz. On bos 
yirmi gün geçtikten sonra hudutlarımıza vâsıl 
olacak kuvvetlerle beraber ne yapacağız? Bu 
bilinmeli. İsterseniz ilk hareketi ben yapayım 
efendim. İman ediyorum ki, memleketimizdeki 
müstevli hain kuvvetleri kovmak için bizim en 
tabiî müzahirimiz gelen Bolşevik kuvvetleridir. 
(Alkışlar) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Asıl söyliye-
ceğimi sona bırakıyorum, evvelkini tekrar edi
yorum; vazifei insaniyelerini takdir ve ifa et
tiklerinden dolayı kendilerine müteşekkiren teb
rik telgrafları çekelim, asıl teklifim budur, bu 

bir, (Hamdullah Sübhi Beye dönerek) teşekkür 
ederim Sublıi Bey... Geçen gün Şeyh Servet 
Efendinin mütecellidane sözlerini esas ittihaz 
ederek bir iki kelimeyi birkaç defa tekrar et
tikten sonra lügati açıpta lügat mânasını kaale 
alırcasma Hamdullah Beyin benim ihtilâl ve 
saire kelimelerime dokunmasına çok mütees
sir oldum. Halbuki düşünmediler ki o mütecellit 
söz] er Padişahımızın, Halifemizin makam Hi
lâfetin, Saltanatı Osmaniyenin esaret ve imha
sına yürüyen birtakım düşmanlara karşı aldığı
mız vaziyetten ibarettir. Ben memlekette şöyle 
ihtilâl yapalım, böyle yapalım, Bolşeviklik mey
dana getirelim diye idarei kelâm etmedim. Fa
kat bu derece, bir hafta zarfında kendisinde in
kılâbı azîm gördüğümden dolayı Hamdullah Sub
hi Beyi tebrik ederim. (Handeler) 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Arkadaş
larım; bugün Osmanlı âlemi, Anadolu, iki mü
tekabil seylâbm noktai telâkisinde bulunuyor. 
Bunun birisi akidelerin, dinlerin, doğduğu Şark'-
tır; birisi zulmün, kahrın, tahakkümün tebarüz 
ettiği Garp'dan geliyor. 

CELÂL B. (Sarahan) — Medeniyet namiy-
le. (Bravo sadaları) 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — B i z bu 
zayıf kollarımızla, bu yığın yığın teşkilâtımızla 
bu iki seylâbenin içinde şaşırıp kaldık. Hangi
sine iltihak edeceğiz? Mualaka bu iki kuvvet 
çarpışacak, çarpışmamağının imkânı yok... Mil
yonlarca Müslümam esaret altına, almış, yıllar
dan beri inleten ve utanmadan Kuranı Kerimi 
ele alarak (Ey İngilizler siz dünya yüzünden şu 
kitabı kaldırmadıkça dünyada ihtilâlin önünü 
alamazsınız, tahakküm tesis edemezsiniz.) diyen 
(Gladston) u ahfadının süngüleri altına mı gi
receksiniz, onun bayrağının altına mı gireceksi
niz? Yoksa Şark'tan bize ellerini açan kuvvete 
mi koşacaksınız? (Tabiî Şark'a sadaları) Büyük 
Peygamberimiz diyor ki: Dini ve Müslümanlığı 
yine ondan olmıyan birtakım insanlar temin 
ve teyidedeçek, işte Allah o kuvveti bize gön
deriyor. Biz Bolşeviklere m'ümaşat etmekle bilâ
kis şeriate daha fazla yaklaşıyoruz. Yine şe
riat diyor ki: «Şalilerin ve mahrumların sizin 
mallarınızda hakkı vardır.» Biz zekâtı şer'iyeyi 
teklif etmekle bir şey kaybetmiş olmuyoruz. 
bil;kis yaklaşıyoruz. 

MÜFİD Efl (Kırşehir) — Zaten müesses, ye
ni tesis değil... 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Bendeniz 
bu şeye teşekkür telgrafı çekilmesi taraftarıyım. 
Bilhassa bizden bahsediliyor ve bilhassa bizim 
göz bebeğimiz olan İstanbul'dan 'bahsediliyor ve 
bize daha fazla satırlar tahsis ediliyor. Binaen
aleyh bunlara teşekkür telgrafı çekilmesi reyin-
devim. 

' HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Ar
kadaşlar, kürsüye iki defa geldiğim için af finizi 
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rica ederim. Bir kelime tashihi mevzuu olmasa 
idi tekrar gelmeye lüzum görmezdim. 

, Fakat muhterem arkadaşımız Bolu Mebusu 
Hilmi Bey, büsbütün başka bir surette anlattı
ğım şeyin yerini değiştirmek suretiyle bir hata
sını sevap göstermek istediler. Eğer Rusya'dan 
gelen kuvvetten bahsedilmiş olsaydı zannediyo
rum ki, kendilerinin söylediği sözü tashih etme
ye hiç lüzum yoktu, istanbul'daki Hükümet kar
şısında, Padişahımız karşısında ihtilâl kelimesi 
mevzuubahis değildir. Çünkü bir millet vardır 
ki, hukuku meşraasını, meşru yollar dâhilinde 
müdafaa etmekle meşguldür. İhtilâl, bu halde 
ınevzuubahsolamaz. İkinci, karşımızda İngilizler, 
Yunanlılar, Fransızlar memleketimizin müstev
lileri var, bunlara karşı da toprağı müdafaa 
eden bir vaziyetteyiz, ihtilâl kelimesinin yine 
yeri yoktur. Eğer Rusya'dan gelen ihtilâl hare
kâtı ile buradaki kuvvetlerin birleşmesi mevzu-
bahsolursa o günkü nutuklarında yine ihtilâl sö
zünün sırası değildi. Çünkü her şeyden evvel 
siyasi bir anlaşma düşünüyoruz. Bugün zannedi
yorum ki, hatiplerin ara sıra yaptığı bir şeyi 
yaptılar, bir kelimenin yerini değiştirdiler, bir 
sahaya naklettiler ve benim bir haftadan beri 
kanaatimi değiştirdiğimi söylediler; emin olabi
lirsiniz ki, bir haftadan, birkaç aydan beri değil, 
hareket başladığı zamandan beri, az çok haki
katten haberdar olalı, Rusya'yı öğrenmek için 
muhtelif vesaitten istifade ettiğim zamanlardan 
beri bir ümit noktası olmak üzere Rusya'nın 
büyük inkilâbım gördüm. Hattâ müsaadenizi 
istirham ederek bir nokta daha ilâve edeceğim 
ve bunda, kuvvei icraiyeye mensubolan muhte
rem- arkadaşlarımı istişhadediyorum. Bolşevik
lik kuvvetleri Azerbaycan'ın hududuna henüz 
vâsıl olmuşlardı ve biz yine aynı membadan 
Şark Kumandanımızdan bu malûmatı almıştık. 
Bolşevik kuvvetleri Azerbaycan hududuna vâsıl 
olmuş, fakat aradan üç gün, beş gün, on gün 
geçtiği halde içeri girmemişlerdi. Sebebi ne idi. 
Sebebini bize tasrih ettiler; Bolşeviklerin önün
de bir müslüman memleketi bir Türk memleketi 
vardı. Türklerin, müslümanlarm kalblerini kır
mak, müessesatını ezmek istemedikleri için... 
Meclis kendi karariyle, kendi ihtiyariyle onlarla 
anlaşsın ve bunda küçücük bir ziyan yoktur. 
önündeki müslüman milletinin hatırını sayan ve 
ona hürmet eden, dinî, millî müessesatını tanı
yan, ona ziyan vermekten uzak kalmasını arzu 
eden bu kuvvet şimdi yavaş, yavaş bize geliyor. 
Belki ben kanaatimde yalnız değilim, muhterem 
arkadaşlarım da aynı noktai nazarda tamamiyle 
müşterektir. (Hay hay sesleri). Gelen hareket, 
hakikaten kumandanımızın dediği gibi, pek bü
yük ehemmiyeti hâizdir. Hepimiz islâm memle
ketleri üzerinde düşmanların asıl istinat kuv
vetleri neden ibarettir biliyoruz. Hindistan mev-
zuûbahsoldüğu vakit en yakından bilenler bize 

söylüyorlar. Yüz milyonlarca halkı idare eden 
İngilizlerin adedi yirmi bin kişi geçmez, fakat 
onların silâhlarını almışlardır, onların müdafaa 
vesaitini ortadan kaldırmışlardır. Bunun için
dir ki, Hindistan'ın müslüman ve putperest 
ahalisi yirmi bin İngilizin tehdidi önünde cebrü 
tazyiki önünde esir bir vaziyettedir. İran'ın 
içine giren İngilizler bir avuçtan ibarettir. Af
ganistan'daki nüfuzları bir sahte esasa dayanı
yor. Blucitna'da, az çok böyledir. Adana'da 
tecrübesini bizzat yapıyorsunuz, bir avuç kahra
manımızın önünde düşman ne zayıf bir vaziyet
tedir. O halde bütün bu müslüman memleketleri
nin bizim ile beraber halâs olabilmesi için Kır-
gızlardan, Başkırlardan ibaret bu müslüman 
ve Türk kuvvetleri ile birleşmemizden daha ta
biî ne olabilir. Millet Meclisi bu mesele hakkın
da noktai nazarını tesbit etsin, tasrih etsin ve 
bundan çekinmesin. Bunu istemenin sırası gel
miştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) —• Hamdullah 
Subhi Beyle hususi olarak görüşürüz. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim bun
dan evvel söyliyen rüfekayı muhteremenin söz
lerinin hepsi doğrudur. Zannediyorum ki, bun
lar hep nazariyattır, uzun uzadıya söylemeye 
mahal yok, hattâ bundan* evvel birçokları ecnebi 
ce'raidinde ve sairede yazılı idi. Halife cemiyet
leri namı altında hattâ Hindistan'ın her köyüne 
şâmil olmak üzere cemiyetler yapmışlardır. 
Bunların kongresinde doğrudan doğruya âlemi 
islâmm şimdiye kada-r en büyük dostu yanlış 
olarak İngiliz'dir diyorlardı. Fransız ve İtalyan 
gazetelerinin ortaya attığını hesabettik. Binaen
aleyh biz İngiltere'nin düşmanı olan Bolşeviklor-
le ittifak edeceğiz,.el ele vereceğiz ve Bolşevi
ğ'iz dediler. Yalnız benim düşündüğüm bir cihet 
var, düşünelim, biz Bolşevik kuvvetinin ne oldu
ğunu bilmiyoruz ve bilmediğimizi de Hamdul
lah Subhi Bey pekâlâ ifade ettiler. Onun için 
şimdi Meclis Bolşevik programının ne olduğunu 
bilmediği halde esasen propaganda yapılmış, 
bununla memleketin efkârı umumiyesi tesmim 
edilmiş olduğu halde biz kalkar da Bolşevikleı-
le ittifak ettik dersek bunun memleketteki aksi 
tesiri bize muvafık zuhur etmez. Belki eder, o 
başka. Daima fena cihetini nazarı itibara alalım. 
Binaenaleyh burada yapılacak iş Meclise deği!, 
Heyeti İcraiyeye düşer. Heyeti İcraiye temas 
eder. Onların programını anlar, tanışır, ve Mec
lise bildirir ve biz millete karşı bilerekten noktai 
nazarımızı, icabedeni söyleriz, prensipleri mü
dafaa ederiz. Yoksa öyle ebzerden olmaz... Evet 
ben de biliyorum. Cereyan iyidir, hakikaten 
emperyalizmi yıkıyor. Meselâ size ufak bir misal 
daha söyliyeyim. Hepiniz görmüşsünüz ki ; İs
tanbul'da Teavünü İslâm Cemiyeti namı altında 
bir cemiyet vardır ve bu cemiyet Bolşeviklik 
aleyhinde gazetelere bir beyanname verdi. Tu-
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haf bir tesadüf, on gün sonra Taymis gazete
sinde istanbul muharririnin bir mektubunu gör
düm. Mektubunda diyor ki; âlemi islâm ve bil
hassa Türkler Bolşevikleri kendileri için müfit 
telâkki ediyor, binaenaleyh bu cereyan tehlike
lidir. ingiltere bunun önüne geçmek için lâzım-
gelen propagandaları yapmalı, diyor. Bir de 
baktım ki, efendim Tealii islâm Cemiyetinin neş
retmiş olduğu beyannamenin tarihiyle, istanbul'
dan Taymis'e mektup gönderen muharririn tari
hi birdir. Anlaşılıyor ki, Tealii islâm namına o 
beyannameyi neşrettiren ingilizlerdir, başkaları 
değildir. Binaenaleyh bunun için çok çalışıyor
lar. Her halde efkârımız, Bolşeviklik aleyhinde 
yapılan propagandalarla dolmuştur, zannediyo
rum ve bu itibarla biz müspet bir programla 
milletin önüne çıkmayacak olursak zannederim 
ki, bâzı suitefehhümlere meydan verilir ve biz 
zarar görürüz. Heyeti teraiye Bolşeviklerle temas 
etsin, anlaşsın ve müspet esas dâhilinde biz de 
kendileriyle anlaşalım ve her şeyi yapalım. (Pek 
doğru, hay, hay, sadaları) 

SIRRI B. (izmit) — Benden evvel idarei 
kelâm eden arkadaşlarım Bolşeviklerle şimdiden 
temas husulü veya tehiri keyfiyetini münakaşa 
ettiler. Bunun takdirini Heyeti Umumiyei Muh-
teremeye bırakıyorum. Yalnız bize karşı (is
tanbul sizde kalacaktır." Memleketinizin efendisi 
siz olacaksınız, badema vatanınızın bir kısmın
dan Ermenistan'a bir yer tefrik olunmıyacaktır), 
diye vâki olan hitaba karşı Meclisin hissiz dur
ması cidden kadir naşinaslıktır. Bize şu hitabeyi 
iradeden heyete medyunu şükran olmalıyız. (Al
kışlar) Ve şükranımızı fiilen göstermeliyi;. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Hamdullah 
Subhi ve Şükrü Bey biraderlerimizin teklifle
ri cidden derinden düşünülecek iki tekliftiı Mec
lis meşgul olursa nasıl meşgul olabilecek? Bir 
sualdir. 

CELÂL B. (Saruhan) — Heyeti Icraive meş
gul olacak, Meclis değil. 

TUNALI HÎLMİ B. (Devamla) — Şükiü Be 
yin teklifi veçhile Heyeti Icraiye nasıl meşgul 
olacak? O Heyeti Icraiye ki, o Meclisin ruhunu 
teşkil ederek, yuvarlanmakta olduğu uçurumdan 
bu memleketi çekip çıkaracak bir kuvvettir, bu
nunla mı meşgul olsun? (Gürültüler) Müsaade 
buyurun, bu Mecliste bir haleti ruhiye görüyo
rum. Çok söz kesiliyor, sonra bir de, affınm rica 
ederim, ayak patırtısı çok suiistimal ediliyor. 
istanbul Meclisinde üç ayda iki defa oldu O da 
üç, beş kapaktan ibarettir. (Gürültüler) 

* RElS — Rica ederim. 
TUNALI HlLMl B. (Devamla) — Efendi

lerim; bir millette uleması yetişmezse, bir millet
te içerisinden bu kadar derin bir meslek i cm ka
naati fikriye husule gelmemiş bulunursa o mes
lekin tatbiki halinde o memlekette harabeler 
görmekten başka bir şey husule gelemez. Bina
enaleyh daima hulasaten arz etmek meslekimdir, 

içimizden her kim arzu ediyorsa bu mesleki kat-
iyyen harfi harfine nazariyatiyle, ameliyatiyle 
öğrenmelidir. O zatlar şubelere ayrılırlar, husu
si olarak birtakım cemiyetler teşkil ederler. 
Kitap getirirler, okurlar, öğrenirler. Fakat biz 
resmen bu işe girişirsek, tamamiyle Şükrü Beyin 
fikrindeyim, birtakım endişeli vadiler açarız. 
Bu memleketin maatteessüf vadilerinde daha 
başka türlü uçurumlar bulunur zannmdayım. 
Maamafih emin olunuz, kadimden beri B »işevik • 
lik taraftarıyım. (Handeler, alkışlar) Fakat zan-
netmiyplim ki, Bolşeviklik yeni bir şeydir. Tâ es
ki Yunjaniler zamanından beri, hattâ Hindistan'
dan gelmiş bir meslektir. Fakat gittikçe tekâmül 
ede edş bir zemini tatbik buluyor. Bugün tat
bik olunuyor. Bu bir nevi müfrit sosyalistliktir 
O müfrit sosyalistlik ki, şeriatimizde ararsanız 
orada jda bulacaksınız. Membaı yine şeriattan 
alınmıştır. Türklüğün teşkilâtı., insanlar tarak 
dişleri gibi bir asıldandır diyen şeriatımdır. Bu* 
nu daha ileriye vardıracak olursak her şeyi, ka 
naatimce söylüyorum. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Şeriatta ifıv.t yok. 
TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Her noktai 

esasiveyi şeriatimizde buluruz. Binaenaleyh. 
MÜFlD Ef. (Kırşehir) —- Şeriat daima istik

lâl emreder. 
TUNALI HlLMl B. (Bolu) —- Müsaade bu

yurunuz. 
ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kasta-ııonu) 

— Şeriata ilişmiyor. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Rica ede

rim ifrat meselesi burada iki şeyin yekdiğeriyle 
mukayesesinden ibarettir. (Kâfi, sadalar1) 

ikinci istirhamım. Hoca efendilerimden çok 
istirham ederim. Bendeniz şahsım namına soyu
yorum. Evvel emirde kendi aralarında bu mes
lek için hususi tetebbüatta bulunurlarsa emu; 
olsunlar ki, evvelâ bize, Meclisteki arkadaşları
na badehu diğer dindaşlarımıza çok hizıret et 
miş olurlar. "• 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bü malûmat 
nereden alınacak rica ederim? 

RElS — Müzakerenin kifayetini reye koyu
yorum. (Kâfi, sadaları) Kâfi görenler ıûtfen 
ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Kâfidir, 
efendim. 

Efendim, şimdi bir takrir var ki, Sırrı Bey 
tarafından da diğer rüfekası tarafından da tek
lif edildi. Meclisi Âliniz namına bir teşekkür-
name yazmak... 

SIRRI R (izmit) — Takririmde bir fıkra 
daha var, lütfen takrir okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Bolşeviklerle teşriki mesai meselesinin zama

nını ve icabını takdir ve Meclisimize tebliğ husu
sunun Heyeti Icraiyeye havalesi ile yalnız şimdi 
ananatımıza riayeti, istanbul'umuzun bize kala
cağını, memleketimizin efendisi olacağımızı biz* 
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tebliğ eden heyete teşekküratımızın arzı ile ikti
fasını teklif eylerim. 

İzmit 
Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Hürriyet ve istiklâl aşkı ile çırpman mille

timizin kendisine tevcih edilen hürriyet ve is
tiklâl ifade eden hitabeyi hürmetle karşıladı
ğından bahsile cevap yazılmasını ve ruznameye 
geçilmesini teklif eylerim. 

Erzurum 
Süleyman Necati 

REİS — Şimdi efendim, esas itibariyle bir 
defa okunan bir telgraf var ve bu tamimde de 
bize birtakım tebrikâtta bulunuluyor. Buna 
karşı bir teşekkür yazmak fikridir ki, mevzuu-
bahistir. İkincisi Şükrü Beyin teklifi gelir ki, 
teşriki mesai etmek veya etmemek. O da ikinci 
bir meseledir. 

Hamdullah Subhi Bey de aynı fikirde bulun
dular. Onu da isterseniz, lüzum görülürse ruz-
namemize ithal ederiz, değil mi efendim? (Hay
hay, sadaları). Esas itibariyle şimdi mevzuu-
bahsolan mesele; telgrafa bir teşekkürname ya
zılıp yazılmamasıdır. 

EMİR Pş. (Sivas) — Mademki, bu müzake
reye konacaktır, müzakere edilip edilmemesi ka-
rarlaşsm.. Cevap sonra yazılmalıdır. (Sağdan, 
bâzı sözler). 

REİS — îki tarftan söylenirse ben işitemem 
Aynı zamanda söylendiği için dinliyemem. Paşa 
Hazretleri bitirsinler, sonradan zatıâliniz söy
lersiniz. 

EMÎR Pş. (Devamla) — Teşriki mesai edip 
etmemek hakkında müzakere mevzuubahsoluyor. 
Mademki, teşekkür de olmuştur, iptida, bunu 
teşriki mesai edip etmemek hakkındaki (Gürül
tüler)... Ondan sonraya telgrafın cevabını bıra
kalım. 

REÎS — Zatıâliniz ne diyorsunuz?... 
TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, Bolşevizm 

meselesi cihanşümul bir meseledir. Siyaseti âle
me taallûk eder bir meseledir. Reis Paşa Haz
retlerinin bâzı mümessillerle beraber bâzı resmî 
teşebbüsatta... (Gürültüler... Öyle şey yok, sada
ları...) 

Esasa girmeyin. Binaenaleyh, evvelâ bunun 
hakkında Hükümet noktai nazarını beyan et
meli, ona göre tetkiki lâzımgelir. (Doğru, doğru, 
sadaları). 

EMİR P§. (Sivas) — Telgraf sonraya kal
malı.. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müsaade Du
yurulur mu? Teklifimi izah edeceğim. Yan
lış anlaşıldı; bendeniz Bolşeviklerle anlaş
mak meselesini söylemedim. Bu bir mese-
lei fer'iye veyahut taliye, yahut esasiye
dir ne ise... Hamdullah Subhi Bey Meclis, 

Bolşeviklik hakkındaki noktai nazarını tesbit 
etsin, bir kanaat izhar edilsin, buyurmuştu. Ben
deniz demiştim ki; kanaat oturulduğu yerde ol
maz, onların noktai nazarlarını, programlarını 
anlamalıdır. Bu işi bu heyet yapamaz, bu heyet 
Bolşeviklerle temas edemez, "temas etse, etse te
mas vesaitini temin edecek ancak, Heyeti İcra-
iyemizdir. Onun üzerine de heyet tesbit eder, de
miştim. Teşriki mesai filân mevzuubahis değildir. 
Biraz da ifrata kaçmıyalım. Bilirsiniz ki, bir za
man İngilizler de bize İstanbul'un kaldığını teb
şir etmişler ve gazetelerimiz alkışlamıştı. Ne 
oldu rica ederim, çok ileri gitmiyelim. (Bu ona 
benzemez, sesleri). Benzer, benzemez ne ise... 

REİS — Şimdi efendim evvelâ mevzuubahs-
olan mesele, bu telgrafa bir teşekkür telgrafı 
yazılmasını kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar. (Eller kalkar). Kabul edildi. 

7. — BEYANAT 
1. — Bursa Mebusu Şeyh Servet Efendinin, 

Meclisi ziyarete gelmiş olan Şeyh Şerefeddin 
Efendi hakkında beyanatı 

REİS — Efendiler, müsaade buyurulursa 
eazımı islâmiyeden Şeyh. Şerefeddin Efendi Haz
retleri Ankara'yı teşrif buyurdular. Bugün Mec
lisimizde bulunuyorlar, kendileri gerek Meclisi
mizde mevcudolan haleti ruhiyeyi doğrudan 
doğruya görmek ve avdettlerinde kendi mürida-
nma bu meseleyi olduğu veçhile izah eylemek 
ve hem de bulunduğu muhitte meslekimizin, 
meşrebimizin, arzumuzun ne derecede âli oldu
ğunu bildirmek için buraya kadar bizzat teşrif 
etmişler, ihtiyarı zahmet etmişler, bugün de 
Meclisimizde bulunuyorlar. (Alkışlar). Müsaade 
buyurulursa kendileri bâzı beyanatta bulunmuş
lardır. Şeyh Servet Efendi Meclisi Âlinize onu 
tebliğ edeceklerdir. (Hayhay, sesleri) 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Kendileri teşrif 
etsin. (Âza değil, sesleri). 

ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Efendim, 
bendeniz evvelâ kısaca birtakım cümlelerle 
Şeyh Efendi Hazretlerinin mesleki hususiye 
ve mahiyeti hususiyesini rüfekayı kirama tak
dim etmekliği bir vazife addediyorum. Şeyh 
Şerefeddin Efendi Hazretleri yirmi iki seneden 
beri kendileriyle pek samimî mürafakat ettiğim 
zattır. Âlemi islâm namına vücudu ehemmiyetli 
bir şahsiyettir. Ezcümle Meclisi Âlinize takdim 
edeceğim bir meziyeti cümlenizi memnun ede
cektir. Islâmiyetin, islâm ahkâmı ilmiyesinin, 
kalai celilesinin, mânevi, ahlâki yükseklikleri, 
maaliyatı olduğu gibi maddi terakkiyatı da ca
mi olduğunu canlı bir numune ile gösteren bir 

^zattır. (Var olsunlar, sesleri) 
Efendim, Şeyh Şâmil Hazretlerinin kabile

sinden hicret edip memleketimize geldiği gün
den beri bir ufacık dağ başına etbaiyle, efradiyle 
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çekilmişler/ vesaiti umraniyenin her cinsinden 
mahrum oldukları halde sırf islâmiyetin teavün 
ve 'kudsiyetini ve içtimaa olan tesiri kudsisini 
iyi anlamak, iyi tatbilk etmek suretiyle, bugün 
Avrupa'da dahi ıgörülmiyecek derecede, maddi 
asarı ümranın en büyük, en canlı numunelerini 
gözümüzün önüne koymuştur, zannenederim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bizzat şa
hidiyim. 

ŞEYTI SERVET Ef. (Devamla) — Pek çok 
şahidolanlar vardır, rüfekanızm içerisinde. Bu 
zat efendim pek yüksek emeller ile geldiği gibi 
pek mühim hâdiseleri, havadisleri hize bildir
mek, hizim takibettiğimiz hakkın azametini, 
kudsiyetini daha 'büyük hir surette hizim gözü
müzün önünde tecelli ettirmek emeli kudsisiyle 
teşrif etmişlerdir. 

Son zamanda en son olarak İstanbul'dan ay
rılan ve Zatı Şahane ile de 'görüşen bir kardeşi-
mizdir. Zatı Şahane ile görüşmelerine sebep; 
bendeniz Bursa'da iken; bir müddet Bursa'da 
Valilikte bulunan Hazım Beyefendi Dahiliye Na
zırı idi. Bir mektup göndermişlerdi. Bekir Sami 
Beye ve bendenize ki; «Şeyh Şerafeddin Efendi 
Hazretlerinin şahsiyeti hususiyesinde gördüğüm 
yükseklik ve büyüklük bana bir ümit verdi ki, 
bugün başımızın tacı olan Padişahımızla görü
şürler ve kendileri kendi mesleklerinde ulviyet 
derecesinde irşada çalışırlarsa zannediyorum ki, 
pek büyük bir mikyasta 'Müslümanlara faydalı 
olur ve Müslümanların Padişahları ile olan vah
detini temine en 'büyük bir seheb'olmak üzere 
kahul olunur zannederim» diyorlardı. Bunun 
üzerine Şeyh Efendi Hazretlerine mâruzâtta 'bu
lundum. Teşrif etmişlerdi. Görüşmüşler, Zatı Şa
hane ile. Tabiî lâzımgelen münasebatı irşadiye-
nin her cihetini beyan etmişler. Bu hakikati ken
dileri de kahul etmiş, takdir etmiş bulunmaları
nı ; nazarı dikkate alarak o hakikati kalhlerin-
de daha tarsin etmek, tenmiye etmek kasdiyle 
birçok müsahabat ve irşadatta bulunmuşlar. En 
sonra Zatı Şahane Hazretleri buyurmuşlar ki ; 
Efendim bunu şüphe yo'k takdir etmemek, husıt-
san Hilâfet Makamında bulunan kimse için, ka
bil değildir. Takdir ediyorum, hususiyle görüş
tüğümüz musahabelerimiz neticesinde hu takdi
rim, hu anlayışım daha fazla büyümüştür, yük
selmiştir. Lâkin şunu maalesef söylerim ki - ağ
lamışlar ve gözlerinden yaş dökmüşler - öyle 
bir vaziyete beni soktular ki, hugün hu maksa
dımı milletimle birleşip de meydana koyahilmelk 
âdeta muhal olmuş ve imkân kalmamıştır. sMu-
hal derecelerine varmıştır, ve ben (pek mahzu
num, pek müteessifim. Salihlerin, âlimlerin dua
larına muhtacım. Allah bizi kurtarsın. Beni de, 
tslâmlan da düşmanların- elinden kurtarsın. 
(İnşallah kurtulacağız sadaları) Benim mak
sadım Müslümanlarla ve bu Müslümanların âli 

maksadiyle beraher olmamanın imkânı mı vai^ 
dır demişler ve ağlamışlar ve yalnız sizden şunu 
rica ederim ki; maksadım şu olduğunu, Müslü
manların bir vücut gibi çalışmasını arzu ettiği
mi bilin ve hildirin. Birleşmelerini ve bu mak
sadı âli uğrunda çalışmalarının arzusunda ol
duğumu bilin ve bildirin. Birincisi bu, ikincisi 
lstanhul'da düşmanlarımızın yaptıkları fecaat, 
denaet, yırtıcılık, canavarlık, hizim işittikleri
mizin pek çok fevkinde imiş. Bizzat gözleriyle 
gördükleri birçok hakikatleri bendenize anlat
tılar. Sah ah a kadar gözüme uyku girmedi. Ha
nedanı Âli Osmana, şehzadegâna o kadar cani-
yane, şeniane, hainane tecavüzde bulunmuşlar 
ki, doğrudan doğruya kapıları kırarak muhasa
ra etmek ve onlara her türlü hakareti yapmakla 
haşlamışlar ve hu dehşetten müteessiren Sultan 
Reşad merhumun aileleri ve mahdumlarının aile
leri yani gelinlerinin her ikisi de tecennün et
miş. Sultan Reşad .merhumla doğrudan doğruya 
olan münasebetlerinden Şeyh Efendi Hazretleri
nin İstanbul'da bulunduğunu duyduklarından 
derhal kendilerine beyanatta bulunmuşlar. 

•'Aman bize biraz gelmek mümkün ise gelsinler 
diye. Gitmişler ve bizzat, kendileri tecennün et
miş olduklarını gözleriyle görmüşler ve kendile
rine dua etmesi için ricada bulunmuşlar, dua et
mişler. Gözleriyle hu tecennün vakasını görmüş
ler. -Bu tecennün, o vakanın dehşetinden olan 
cinnetten ibaret imiş. (Müsebbipleri kahrolsun 
sesleri) ,Sonra daha müthiş, hem böyle vapıyor-
lar. Hem de bakınız ne şeytanet kullanıyorlar; 
siz kendi faydanızı, kendi zararınızı hissetmi
yorsunuz, siz insanlık kılığından, kıyafetinden 
ve insanlık anlayışından mahrum kalmışsınız," 
hugün Anadolu'daki ikuvvet nedir biliyor mu
sunuz? Top! aşanlar kimlerdir, biliyor musunuz? 
Bu saltanatı doğrudan doğruya yıkarak bu 
saltanatın zerre kadar eserini bırakmamak isti-
yen, Bolşevik mezhebinde toplaşan Bolşevikler-
dir. En büyük gayeleri, saltanatınızın esasını, 
kökünü yıkmak ve baş'ka türlü yeniden bir 
esas meydana getirmektir. Bu suretle halka tel-
kinatta hulunuyorlarmış. 'Kısaca bu şeyin içeri
sinde şunu da arz etmek isterim; böyle propa
gandayı alabildiğine olarak yapıyorlar. Bunu da 
Şeyh Efendi Hazretlerinden sormuşlar. Siz tahiî 
daha iyi anlamışsınızdır. Ne türlü! Anlıyanııyo-
ruz. Bizim 'bildiğimiz Osmanlılığın, Hilâfetin 
kudreti müstakillesini takyit ile beraber mevcu
diyeti hakikıyemiz yaşıyamaz diye ortaya çık
mış bir millet kuvveti olmak üzere bir salta
nat kudretini ikame ve tahsis için toplanmış 
bir millet cemaati olmak üzere biliyoruz, ve 
•biliyorduk. El 'an da bundan haşka bir şey ha
tırımıza getiremiyoruz, lâkin bunlar bilûmum 
bu telkinat'ta bulunuyorlar. Bununla beraber 
hazan bu sözü söyliyen Müslümanlara da tesa
düf ediliyor. Ne dersiniz buna diye Şeyh 
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Efendiye sormuşlar, Şeyh Efendi de buyurmuş
lar ki; buna katiyen inanır mısınız? Anadolu 
nedir ve ne gibi itikattadır, nasıl bir ahlâk
tadır, siz bilmez misiniz? istanbul'u da halâs 
edeceklerdir. Anadolu'nun Makamı Hilâfete, 
Makamı Hilâfetin kudretine, izzetine iman et
mediğine inanmış âlemi islâmda hiçbir mev
cudiyet tasavvur eder misiniz? Anadolu'yu İs
tanbul ile mi kıyas edersiniz? istanbul'da bile 
benim'birkaç gün içinde anladığım, halkın yüz
de doksan beşinin, Anadolu'da tecemmu etmiş 
millet kuvvetine şahsiyeti mâneviye ile merbut 
olmaları ve bu merbutiyetlerinin samimî olma
sıdır. istanbul'u bile ben böyle görmüşken saf, 
temiz, pâk ruhları henüz medeniyeti faside ve 
kâzibei garbiye ile bulaşmıyan Anadolu'da 
böyle şeyleri tasavvur etmekten daha büyük 
safderunluk, daha büyük ne olur ki? Bu suretle 
Şeyh Efendi Hazretleri gayet hakimane, mahi-
rane kendilerine telkinatta bulunmuşlar ve pek 
çok memnun olmuşlar ve bu suretle kalblerine 
biraz su serpilmiş ve teselli bulmuş... Zaten rü-
fekayı kiram, düşmanların elinde en ziyade kork
tukları nokta, zerre kadar adalet yüzü görmedi
ğimizden ve andan ana onların zulüm ve taaddi 
lerle pişmiş ve bağrımızın yanmış olduğunu his
settiklerinden dolayı onlar bizim için, yegâne 
çare, birbirlerine muavenet edecek çare ve bir 
yol var ise o da Şark yoludur. Onlar siyasi müna-
sebatı dostane hâsıl ederler ve kendilerini kur
tarırlar diye en büyük düşündükleri nokta, bol-
şevik olacaklar, bolşevik olmuşlar, bolşeviklerle 
saltanatınızı yıkacaklar diye tabiî düşman söıü 
ile özü ile, kalemi ile her şeyi ile düşmanlıktan 
başka ne yapabilirler. 

EMlN B. (Bursa) — Pek tabiî. 
ŞEYH SERVET Ef. (Devamla) — Onlardan, 

başka ne ümit edilebilir? Pek tabiî bir şeydir. 
Tabiî biz hakkı hayatımızı arıyacağız. Hakkı 
hayatımızı ne suretle bulabilmek imkânı muta
savver ise o suretle katileştirir, teyakkun eder 
ve o yolda yürürüz. Bu mecburidir. Bu, hakkı 
hayat, yaşamak hakkıdır. Bu başka bir mesele 
değildir. Sonra efendim, Şeyh Efendi Haz
retlerinin istanbul hakkında havadisi şim
dilik bundan ibarettir. Yalnız Meclisi Âliye 
kendilerinin muciz bir hitabeleri vardır. Onu 
da bendenize anlattılar. Kısacık onu da arz ede
yim. Evet bir mesele unutmuştum. Onu da ha
tırlatayım, û da mühimdir. Kendileri Zatı Şa
hane ite bu yolda görüştükten sonra avdet et
mek üzere teşebbüste bulunmuşlar. O kadar 
zahmetlere duçar olmuşlar, o kadar muhtelif ve 
mütaaddit şekillere teşebbüs etmişler ki, is
tanbul'dan çıkabilmek için otuz üç gün bunun
la uğraşmışlar, nihayet çaresini bulmuşlar. Ve
sikalarını almışlar. Vapura binmek üzere iken 
Zatı Şahane Başmusahibi vasıtasiyle kendisine 

bir kâğıt göndermiş ve demişler ki.; kabinenin 
değişmesi icabediyor. Şunlar da hatırıma ge
liyor diye birkaç şahsiyet göstermişler, içle
rinde Ferid Paşa da varmış, bunu istihare et
sinler, düşünsünler, bize kendi mütalâalarını 
bildirsinler; buna göre biz de mümkün olan 
şeyi yapalım. Elimizden geldiği kadar iyilik 
cihetine çalışalım. Şeyh Efendi Hazretleri bir 
gün mü, iki gün mü istihareden sonra kendile
rine bir şey yazmışlar, başmusahibe vererek 
göndermişler, tekrar görüştükten sonra başmu-
sahip, kendi eline yetiştirdim diye yemin et
miş. Orada buyurmuşlar ki; eğer istihareden 
hâsıl olan neticeye itikat ediliyorsa, bütün 
şeraitiyle bendenizin çıkardığım netice, Tevfik 
Paşayı kabine teşkiline memur edebilseniz fay
dalı olacaktır, öyle gördüm. Mümkün olabi
lirse yapın. Ferid Paşayı kabine teşkiline memur 
ettiğiniz günden itibaren şahsiyetinize ve Hilâfet 
ve Saltanatınıza hizmet edememiş olacağınızı 
kati olarak anlayınız, Anadolu'nun sizinle or-
tık münasebet peyda'edemiyecek bir hale düş
meye muztar kalacağını da yazmıştım buyuru
yorlar. Bilâhara Ferid Paşa kabinesi meydana 
geldi. Böyle olduğu halde yine orada buluş
tum. Zatı Şahane Ferid Paşaya söylemişler ki, 
Şeyh Efendi ^Hazretleri var, onu görseniz, o is
lâm için faydalı bir zattır. Bu suretle buyur
muşlar. Aynı zamanda, demin arz ettiğim, 
gibi Şeyh Efendi Hazretleri avdet etmek 
üzere Yalova vapuruna binmek üzere iken kendi
lerinin misafir olduğu yere bir otomobil gönde
rilmiş ve kendilerini istemiş, vapura gittiği söy
lenmiş, vapur şimdi hareket üzeredir, ihtimal ki, 
gitmiştir demişler, alelacele otomobil Galata'ya 
gelmiş, Şeyh Efendiyi çağırmışlar. Vapur hare
ket etmemiş olduğundan dolayı Şeyh Efendi 
otomobile binmişler ve doğrudan doğruya şuna 
hükmetmişler : Ferid Paşa kabine teşkiline me
mur olursa zararlı olur dediklerim duyuldu, bun
dan dolayı beni artık götürüyorlar, zarar yok, 
bu bir hizmet mukabilidir ve bu, bir şereftir de
mişler. Otomobile binmişler, Ferid Paşanın ya
nına gitmişler. Ferid Paşa yanlarına kimseyi al
mamış ve hususi görüşmek istemiş ve hususi gö
rüşmüşler, Ferid Paşa; zatı şahane bana böyle 
bir irade tebliğ buyurdular. Bu teveccühü ne ta
rafa daha münasip görüyorsunuz demiş. Doğru
dan doğruya tabiî bu sual karşısında müşkül l ir 
mevkide kalmışlar, hakikati hissetmişler ve de
mişler ki : Vallahi benim meslekim, ben zatı şa
haneye de öyle söyledim ve her yerde başka su
retle söyliyemem, milletin birbirlerinden ayrıl
ması hususiyle ufacık arada bir kan dökmeye se-
bebolmaktan daha büyük bir cinayet ben bil
mem. Tabiî hak, mutlak ki, mevcudiyeti islâ-
miyenin izzetinde, şerefinde, tealisindedir. Bu 
tarafı vücuda getirmek için çalışanlar sahibi hak 
olması da lâzımgelir. Benim meslekim buatı 
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uzun boylu tetkik olmadığı için şahsiyet tâyin 
edemem, böyle olması lâzımgelir. Binaenaleyh 
bu hakta toplanmaları lâzımgelir. Müslümanla
rın bu hakta ihtilâf etmelerinden daha büyük 
cinayet bilemem, aralarından ihtilâfın kalkması 
na çalışıl masını isterim ve aralarında da zerre 
kadar kan dökülmemesi için irşadatta bulunul
masını isterim. Arzum bundan ibarettir Başka 
bir şey değildir. 

Dahiliye Nazırı ile görüştüklerini de kısaca 
söyliyeyim: Dahiliye Nazırı da her halde kendi
lerinin tuttukları meslekin ehveni şer olan ta
raflarını söylemek istemişler. Heyeti umumiyesi 
itibariyle Şeyh Efendi anlamışlardır ki, oolarır. 
kalplerinde, muhitlerinde, kendilerinin rivayeti, 
vicdanlarında eebanet vardır. İngilizlere karşı 
konur mu? İngilizlere artık karşı koyulur mu! 
En son delilleri bakınız ne kadar çürüktdr, ne 
kadar rezilâne ve hasisanedir. En kuvvetli delil
leri; İngilizlerin karşısında nasıl dururuz? Da
ha ziyade zararı mucibolur, daha büyük bir şeyi 
mucibolur, mahvı mucibolur, inkırazı mucib
olur, halkın kanını dökmeyi mucibolur, artık 
ne yapıp yapmalı, uyuşmalı... öyle kanaat geti
rilmiş ki, hak ve aklın hilâfında, akıl ve hikme
tin de hilâfında, insaniyetin hamiyetin, her şeyin 
hilâfında, hodbinlik,- hodkâmlık, şu hasis olan şa 
hışlarım, o rezil olan hayatlarını, çok sevrıeklik-
ten ibarettir neticesi... Evet efendim, netioei ke
lâm İstanbul'un son havadisi bundan ibarettir. 
Anlaşılıyor ki, zatı şahanenin ıımkıı ruhunda bi
zim maksadımız vardır. Lâkin o ruhunun um-
kunda kalmış, o ruhunun umkundan bile sızabil
mek imkânım kesmişler hainler, melunlar. (Kah
rolsun, sadaları) Evet Meclisimizin mahiyetin
deki meşruiyet ve kudsiyet hakkında Şeyh 
Efendi Hazretlerinin itikat ve itminanları, muta-
lâai âlileri, yekini âlileri; buraya her birimiz 
mutmainülkalb, mutmainürruh olarak topîannr-
şız. Şüphe yok. Lâkin yakinin daha namütena
hi derecatı var, zannederini. Bundan da bir mik
tar beyan etmeliyiz. Şeyh Efendi Hazretlerinin 
ifadelerinin hulâsası: Buyuruyorlar ki, alemi vü
cut ta bir kanunu katidir ki, mevcudatın her bir 
kısmının kendilerine mahsus kavaidi hayatiye-
leri vardır. Tabiî vazifeleridir. Onlar o kavai
di hayatiyeleriyle seyri kevnilerini takibetiikleri 
müddetçe o mevcudiyet mahfuzdur. O mevcudi
yet hatve, hatve, kemalâtı vücudda ilerler, te
ali eder gider. Âlemi vücudun en ekmeli bulu
nan nevi benî âdemin, benî beşerin, malûm mev
cudatın en kâmili olması itibariyle vazaifi ha-
yatiyesi, vazaifi feriyesi de pek bariz, pek açık 
suretle aşikâr olmuştur. Bu mesele ilmî, hikemî, 
felsefî bir surette halloluııduğu gibi âlemi vücu
dun levhai tarihi'açık suretle de göz önüne geti
rilirse kulun, kavaidi hayatiyelerine ne kadar 
riayetkar olurlarsa, vazifelerine ne kadar sıkı, 
samimî, merbut olurlarsa o kadar mevcudiyetle 

riııi muhafaza babında o mevcudiyetlerin'n te 
rakkıyat, tealiyat âlemine süratle hatveleı at
mak itibariyle birbirinin lâzımı fıtrisidir. Yani 
vazife ile hayat, vazife ile şeref birbirinin iâzım 
ve melzum hakayıkı fıtrisinden ve zatiyesinden
dir. Bu vazifelerin en mukaddesi, mevcudiyet
lerinin, hayatlarının istiklâliyetine, hürriyetine, 
diğerlerinin gayrimeşru nefine, kendilerinin za-
zararlarına bir kayit kabul etmemektir. Bu; ilk 
vazifeleri, vazifei hayatiyeleridir. Hakkı haya
ta bununla malik olabilirler. Beşer, hakkı hayata 
malik olabilmek için hayatı istiklâlini ufacıcık 
bir kayitle bile mukayyet tutturmamalıdır. Bıı, 
ilk vazifeleridir. Bu vazife mevcudiyetlerini te 
min eder. Bu his, bu azîm ne kadar yükselirse 
mevcudiyetleri o kadar terakki ve teali eder. 
Mevcudatı ti ekmeli nevi olan insanlığı namüte
nahi meratibi kusvaye teali ve terakki ettirici 
müsllimanlık mevcudiyetidir."İşte bu müslümaıı-
lık mevcudiyetini en ufak ve hangi şekilde olur
sa olsun mutlakıyet kaydiyle ufacık bir suretle 
takyidettirmek, bu islâmiyetin ahkâmiyle müs-
lümanlık ile katiyen kabili telif değildir. İşte. 
bu mukaddes ve muazzez ve muzzarn vazif.eji, 
vazifei hakkı hayatı islâmiyeyi deruhte eden 
mevcudiyet bugün bu Meclisi Âlide toplanan 
mevcudiyettir, bunun azameti, bunun hüsnü ce
mali beni doğrudan doğruya ihtiyarsız bh: hal
de cezbetmiş ve celbetmiştir ve ziyaretlerine ge
tirtmiştir. (Teşekkür ederiz, alkışlar) İşte bu 
Meclisin azametidir ki, bin üç yüz bu kadar se
neden beri âlemi insaniyeti nurlariyle tenvi» eden 
hayatın saadeti eriyle ünsiyet eden müslümaniığm 
mevcudiyetini hıfzedecektir, muhafaza edecek 
tir. (İnşaallah sadaları) Bundan sonra vo bun 
dan böyle kabiliyeti terakkiye, kabiliyeti teali
ye doğru da hududlarmı çizecektir. (İnşaallah 
sadaları)! Şu halde bu mevcudiyet, bu cemaatin 
mevcudiyeti, mahiyeti hakikiyesi itibariyle, ta
savvurların fevkinde daha büyüktür, tasavvurla 
rm fevkinde daha cemildir. Daha şemsi cemali 
âlemi vücudu tenvir etmemişse de anbean ter-
vir edecektir. Henüz makamından doğmuş bir 
güneştir. Evet bu kanaati, kanaati ilmiyemi bi
de (leyselhaberü kel ayan) kabilinden nazariyeî 
ilmiye dâhilinde bırakmamak, bilfiil temas et
mek, o şahsiyeti mânevinin yüksekliğini temin 
eden efradın yüzlerini görmekle şerefyaboi 
mak... Bundan sonra hüsnü zannettiler, garip 
muhacir olduğumuz halde buraya geldiğimiz, 
bütün Osmanlı memleketlerinde birer, ndşer, 
üçer ihvanınız mevcuttur. Onlara bu hakayık , 
ilmî, felsefî, hikemî ve gayesine müstenit teerübi 
kaideler ile yazmak ve onlara da bu vazifeyi. 
bugünkü ibadetin en büyüğü, Allah ve Remlime 
razı etmenin en büyüğünü ifa etmeyi anlatmak 
suretiyle de bir hizmet arzusiyle de buraya geldi
ler. (Teşekkür ederiz, sadaları) Elhamdülillah 

vbıı şerefe nail oldum. Bundan böyle vazifem, ge
ce, gündüz bu Meclisin efradının kalplerimi, is 
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iâmiyete faideii her türlü ilhamat ile tenvir et
mesi için barigâhı ulûhiyete dua ile meşgul ola
cağım ve bu Meclisin azamet ve meşruiyeti hak
kında daima tenvir ve irşat ile etrafı dolaşaca-

RElS ~—- Celse açılmıştır. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, Der
sim'e bir Heyeti İrşadiye gönderilmesi hakla; uda-
ki takriri 

KÂTİP HAYDAR B. — Erzincan Mebusu
nun bir takririni, okuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celılesine 
Âcizleri Dersim muhitinden bulunmak sure

tiyle ekradm ahvali ruhiyesine vâkıf olduğum
dan dolayı bâzı maruzatta bulunuyorum. Der-
simlilerin pek çoğu cahil bulunduğu cümlenin 
malûmudur. 

Her sene az ve çok başgösteren cehalet ve 
şekavet gibi asayişi dahiliyi ihlâle badi olacak 
ahvale meydan kalmamak, aşairin efkârı tenvir 
ve Kuvayi Milliyeye karşı rabıtai vahdet ve tesa-
nüdü temin edilmiş olmak üzere berayı irşat, 
Hozat, Erzincan, Kızılkîlise cihetlerine üçer zat
tan mürekkep birer heyetin; Heyetti Muhtereme 
âzasından veyahut hariçten tâyin ve berveçhi 
mâruz muhtelif mahallere vaktiyle izamı esbabı
nın istikmaline teşebbüs buyurulmasmı şimdi
den arza mecburiyet hisseyledim. Çünkü, bu ted
bir vaktiyle yapılmazsa Anadolu'da ve bilhassa 
Kürdistan'da tefrika husulüne milyonlarca lira
lar sarfiyle çalışmakta olan İngilizlerin âmâli 
bedhahanesi teshil edilmiş olacaktır. Bunun 
için her halde heyeti irşadiyenin pek seri bir 
surette tâyin ve izamı ve o havalide ihsas ve is
tikşaf edilecek emzice ve istitlâata göre şimdilik 
muvakkaten ekradm kendilerinden muhitlerine 
lâzımgelen mahallere idare memurları tâyini su
retiyle itma ve iskânları ile sükûn ve asayişin te
min istikrarı hususunda bir kararı âcil ittihaz 
olunmasını arz ve teklif evlerim. 

9 Mayıs 1339 
Erzincan 

Mir. Hüseyin 

ğım ve bu suretle avdet edeceğim. Perşembe gü
nü avdet Gideceğim. Kendilerine arzı veda eyle
rim, buyuruyorlar. (Teşekkür ederiz, sadaları) 

REİS — Celseyi on dakika tatil ediyorum. 

| SESLER — İrşat heyetine havale edilsin. 
• REİS — Pekâlâ efendim. 

2. — Abbasuşağı Aşireti Reisinden mevrut 
tebrik telgrafı 

KÂTİP HAYDAR B. — Erzincan'dan Ab
basuşağı*, Aşireti Reisi Seyid Ali Beyden bir tel
graf var, okuyorum : 

Meclisi Âlinin küşadmı maiyeti celileri âza
sından mahdumum Mir Hüseyin Efendiden alı
nan telgraflardan anladım. Bu bapta samimiyeti 
tebrikâtımı arz ve takdim, hâlâsı vatan,' ve( muf 
hafazai din ve namus uğrundaki mücahedatı Hü-
dapesendanede muvaffakiyetler temenni eyle-

1 mekle kesbi fahreylerim, ferman. 
Abbasuşağı Aşireti Reisi 

3 Seyid Ali 
c I 
c j SESLER .— Cevap yazılsın, efendim. 

,2. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendi 
' ile arkadaşının, İsparta'da mevzu Oktrova Res-
^ miyle ianelerin badema alınmamasına dair tak'."iri 

i KÂTİP HAYDAR B. — İsparta Mebusu 
Hüseyin Hüsnü ve Mehmed Nadir Beyler tara
fından verilen takriri okuyorum : 

x Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Aydın fecayiinden sonra mücerret vattanı 

i kurtarmak maksadiyle teşekkül eden harb cep-
ı liderinin iaşe ve idaresi maksat ve gayesiyle Na-
L' zilli'de toplanan civar memleketler murahhasla

rından müteşekkil heyeti merkeziyede bilmüza-
v kere her taraf halkına istitaati maliyeleri nispe-
3 tinde ianatı nakdiye ve ayniye tevzi edilerek ay

larca bu cephelere ait masarifi mübreme teber-
rüat suretiyle temin edilmiş olduğu halde masra-

z I fm devam ve tezayüdü temini maksada kifayet 
i edemediğinden heyeti merkeziyece her memleke

tin ithalât ve ihracatı üzerine şimdiye kadar 
Hükümetçe mevkii tatbika konulmamış olan Ok-

I trova Resmi tatbik edilmiş ve bu emir civar1 mız-

»« -<«m.«mm< n 

İ K İ N C İ GELSE 
Açılma saati : Z.S. 4,30 

REİS —iı Reisisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Refik Bey (Konya) 
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da bulunan Burdur ve Antalya'da asla tatbik 

edilmediği halde İsparta kasabasmda^atbik olu
narak bu yüzden İsparta kasabasmdafı sekiz bin 
lirayı mütecaviz bir meblâğ alınmış ve el'ân 
alınmakta "bulunmuştur. Malûmdur ki, İsparta 
ve mülhakatı hareketi arzda hara'bolmuş, sefer-
berlikVe gaîâyi esar dolayısiyle h'alkm menabii 
serveti kurumuş, ve halk nihayet derecede zaru
rete düşmüş olduğundan 'gerek Oktrova Resmi 
ve .gerek sair surette cem'i ianata imkân mev-
cudolmadığından Meclisi Âlice bu noktanın na
zarı itibara alınarak gerek Oktrova Resminin ve 
gerek ianatm badema alınmaması ve cepheye ait 
masarifatın muvazene! umumiye meyanmdan 
tesviyesi hususunu kemali ehemmiyet ve müs
taceliyetle teklif ederiz. 

10 Mayıs 1336 
İsparta Mebusu İsparta 
Hüseyin Hüsnü Mehmed Nadir 
REİS — Müdafaai Milliye ve Lâyiha encü

menlerine. 
BÎR MEBUS — İler tarafta bir alınmıyor. 

Yalnız İsparta'ya münhasır kalıyor. 
3. — îsparta Mebusu Nâdir Beyin, \A$dın cep

hesine sevk edilen efrattan alınan iki yüz lira 
bedeli nakdînin ashabına iadesine dair tahriri. 

KÂTİP HAYDAR B. — îsparta Mebusu 
Mehmed Nadir Bey tarafından verilmiş aynı 
mealde bir takrir daha var. . 

Büyük Heyeti Milliye Riyaseti Celilesine 
Aydın cephesine sevkı icabeden efradı aske

riyeden yalnız îsparta ve Burdur'da 'beher nefer 
için iki yüz lira bedeli nakdî alınmaktadır. Hâ
lâ da bu hal devam ediyor. Mükellefiyeti aske
riye için elli lira bedeli nakdî allamasına dair 
bir Kanun mevcut ise de böyle ilki yüz lira alın
masına dair emir ve kanun yoktur. Bu hale ni
hayet verilmesini ve gayrikanuni alman para
ların ashabına iadesi için ittihazı -karar buyuru!-
masını teklif ederim. 

10 Mayıs 1336 
îsparta 'Mebusu 
Mehmed Nadir 

REİS — Maliye ve Müdafaai Milliye encü
menlerine havale edelim (Muvafık sesleri) 

4. — Lâzistan Mebusu Necati Efendiyle D,r. 
Âbidm Beyim,, harcırahlarından bakiye kalan yüz 
liranın itasına dair takriri 

KÂTİP REPİK B. — Lâzistan mebusları 
Mehmed Necati ve Âbidin ıbeyler tarafından bir 
taikrir var, okuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Harcırahımıza mahsuben iki yüz lira veril

mesini Trabzon Müdafaai Hukuk: Cemiyetine şi
fahen tebliğ eden Vali Hamid Bey, meblâğı mez-

burclan mütebaki kalan yüz lirayı alamıyarak 
yola çıkıp, yollardan müteaddit telgraf çekip 
birisinde (Paranız Ankara'da verileceik) dedik
ten sonra alamadığımızı kendisine yazdığımız 
halde bu defa ela bâlâdaki telgrafı çekmesi doğ
rusu teessüfe şayandır. İlmühaber vererek aldı
ğımız iki yüz liradan mütebaki yüz liramızın ve
rilmesi için Divanı Riyasetten Valii müşarün
ileyhe yazılması ricasiyle takdim kılınır efendim. 

11 Mayıs 1336 
Lâzistan mebusları 

Âbidin Necati 
NECATİ Ef. (Lâzistan) — Büyük Millet 

Meclisinin küşadmı haber aldığımız zaman kü-
şada yetişmek üzere acele hareket ica'bediyordu. 

Masarifi ralliye için para tedarik edilemiyor
du. Para Hazineden verilecekti. Beher mebus 
için harcırah olarak beş yüz lira takdir edil
mişti. Bu beş yüz lirayı vermediler. Biz muztar 
kalarak, istikraz ederek yola çıktık. İstikraz et-
tiğiıjıiz yüz lira idi. Bunu hususi olarak istikraz 
etmiş idik. Trabzon'a geldiğimiz zaman Vali 
Ham1 id Beyle görüştüğümüzde dediler ki, siz bu 
yüz lira ile gidemezsiniz. Müdafaai Hukuk Ce
miyetine emrettiler. Maaşımıza mahsubolmak 
üzere ikişer yüz lira verilsin. Müdafaai Hukuk 
Cemiyeti para bulamıyacağmı ve aradığını söy
ledi. Nihayet ancak yüz lira bulabildi. Diğer yüz 
lirayı Giresun'da alırsınız dediler. Motorla ha
reket edip Giresun'a uğradığımızda fırtına zu
hur etmişti. Yırtmadan dolayı Ordu'ya hareket 
ettik. Giresun'a çıkamadık. Ordu'ya geldik. Bi
zim paramızı, yüz liramızı Samsun'a gönderiniz 
dedik. Samsun'a geldik ki, hiçbir para gelmemiş. 
En nihayet yolumuza devam ettik. Ve paranın 
Çorum'a gönderilmesi için Müdafaai'Hukuk Ce
miyetine Samsun'dan yazıldı. Çorum'a geldik, 
Çorum'da bir telgraf aldık. Ora Müdafaai Hu
kuk Cemiyetine yazmışlar. Bu para Ankara'dan 
alınacaktır diye... Oraya kadar gitsinler. Anka
ra *ya geldik. Ziraat Bankasına, Osmanlı Banka
sına böyle para gelmediğini anladık. Tekrar Va
li (Hamid Beye bir telgraf çektik. Bizim yüz li
ramız el Van gelmemiştir, diye. Şimdi cevaben di
yor ki, Meclise müracaat ediniz. Bu paranın ve
rilmesi için bir karar alınız. Halbuki, parayı al
dığımız zaman bize iki yüz lirasını da verecekti. 
Ancak yüz lirasını verdi. 'Biz ilmüha'ber verdik. 
Âdeta istikraz ettik. İstikraz ettiğimiz parayı 
vermiyor. Meclisin 'bir karar vermesini ve bu
na dair bir şey yazılmasını istirham ederim. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Bu gibi me-
sail Heyeti İdarede halledilir. İstanbul'da da 
böyle yapılıyordu. 

BİR MEBUS — Bunun Heyeti Umumiyeye 
taallûku yoktur. 

REİS — Heyeti İdareye. 
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4, — Erzincan Mebusu Tevfik Beyin, Erzin

can'ın imarı için katedilecek kerestenin Orman 
Resminden muafiyetine dair takriri 

KÂTİP HAYDAR B. — Erzincan Mebusu 
Tevfik Bey tarafından verilen takrir var. Bu, 
Harbi Umumide Erzincan harabolmuştur. Şim
di, kestirilecek olan kerestelerin Orman Res
minden muafiyeti hakkında, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Erzincan mülhakatından Refahiye havzası 

halkı da Erzincan'ın istilâsı esnasında Hükümet
çe tehcire tâbi tutulmuş, memleketi terke mecbur 
olmuştu. Bu ahaliden vilâyat, elviye ve kazayayı 
müteeavireye çekilip ahiren avdet edebilenler» 
mesken ve mevasını haralbezar bir halde, bâzı
ları da arsa halinde bulabilmiş; birçok aile hal
kı bizzarure müştereken bir hanede barınma
ya mecbur kalmıştır. Şimdi bunlar hanelerini, 
arsalarını bir dereceye kadar iskâna salih bir 
halde tamir ve inşa etmek emel ve teşebbüsünde-
dir. Fakat kasaba halkının kendi arabaları, ya
hut komşusunun yardımı ile (Hakkı ihtitvıbı) 
olan Dumanlı ormanından kat ye ihraç ve sük-
nasmııı tamir ve inşasına sarf edeceği kereste
nin beher metre mikâbına 180 ilâ 200 kuruş ka
dar, yani o kerestenin ovaca değer ve fii aslisi
nin on kat fevkinde bir Orman Resmi itasına 
mecbur tutulması zaten felâketi hicretten müte
essir fukaranın mağduriyetini bir kat daha 
artırmaktan ve bu azim ve teşebbüsü ümraniyi 
gayriihtiyari akim bırakmaktadır. Halbuki bu 
ormandan hakkı ihraç ve ihtitabı olmıyan Er i 
v.incan halkının tamir ve inşaatına sarf oluna
cak kereste bu resimden istisna edilmektedir. 
Her halde mevsimi ihracat ve inşaat mürur et
mezden evvel Refahiye kasabası halkının da mes
kenine sarf edeceği keresteden Orman Resminin 
ref 'i ve ilgası için bir kararı âcil ittihaz ve ma
halline iblâğı esbabının istikmal Duyurulmasını 
arz ve teklif ederim. 

9 Mayıs 1336 
Erzincan 

Tevfik 
(İktisat Encümenine sesleri) 

5. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
(ieclııs ormanlarından serbest kereste kesilmesine j 
dair takriri I 

(Kâtip Haydar Bey, «Gedus» ormanlarından 
serbest kereste kesilmesi için Kütahya Mebu
su Besim Atalay Bey tarafm.lân verilen takriri 
okudu.) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Gedus kasabası bundan .birçok sene evvel 

vâki olan bir yangında büsbütün yanmış, küt ol 
muştu. Easesen fakir bulunan Gedus ahalisi bu 
yangından sonra parişan olmuş ve büyük bir j 

I kısmı köylere dağılmıştı. Uzun zaman köyiertta 
I bannamıyan Geduslular birer baraka yaparak 
I başlarını sokmaya çalıştılar. Fakat kereste ke 

silmesi hakkındaki şedit kanunlar ahalinin bu 
arzusuna engel olmaktadır. Gedus havalisinde 
bir müddet için kereste kesilmesinin serbest bı
rakılması yolunda ahalinin istanbul'a vâki olan 
birçok baş vurmaları bir fayda vermemiştir. 
Gedus havalisinde kereste kesilmesinin serbes
tisi ve ahalinin sefaletten kurtarılması -müster-
hamdır. 

6 . V . 1336 
Kütahya Mebuslarından 

Besim Atalay 
(iktisat Encümenine sesleri) 

RElS — iktisat Encümenine havale ederiz. 
Onlar tetkik ederler. 

6. — Lâzistan Mebusu Necati Efendi ile Dok 
tor Abidin Beylerin, îtüâf Devletleri tarafından 
ika edilen mezalim hakkında beyannameler neşre 
diterek efkârı umumiyenin tenvir edilmesine dair 
takrirleri 

KÂTİP R E P l K B. — Lâzistan mebusları 
Necati ve Abidin Beyler tarafından verilmiş bir 
takrir var : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Menabii mevsukadan mümkün mertebe malû

mat alınarak beynelahali neşir ve tevzi edilmiş 
ise de malesef maksadı tamamen istihdaf ede-
miyerek yanlış ve biasıl ve esas eracif Anado
lu'nun içerlerine yayılarak tethişi ezhanı mucib-
olmuş ve neuzübillâh bâzı taraflarda da aksi te
sirler meydana getirmiştir. Vaziyet ve ahvali 
iyice kavramak için ve hakikati tamamiyle anla
mak ve bununla beraber yurtsuz ve vatansız 
olanların damı iğfalâtma düşmemek için müta
rekeyi mütaakıp itilâf Devletleri tarafından ge
rek bizzat ve gerek «bilvasıta Milleti Osmaniye-
nin ve bütün tslâmın zararına olarak ika ve 
ihdas eyledikleri mezalim ve ahidşiıkenane mu
amelât neden ibaret ise bittadat tabı ve neşret-
tirilmesi ve bu suretle marülârz derbederlerin 
tesvilâtının önüne geçilmesi için berveçhi âti 
mevadın nazarı mütalâaya alınmasını teklif 
eyleriz. 

1. Mütarekeyi mütaakıp itilâf Devletleri 
tarafından Milleti Osmaniyenin zararına olarak 
vücuda getirilen bütün fenalığın vesaika müste
niden toplattırılarak tabı ve neşri; 

2. Mütarekeden sonra Kabineye gelen nuz-
zarın milletin lehinde ne gibi teşebbüsatta bu
lundukları ve ne cihetlerde duçarı akamet edil
dikleri ; 

3. Maksadı işgalin ne mahiyette olduğu 
Büyük Millet Meclisinin ifadesiyle herkesin se
mi ıttılaına isal edilmesi 

4. Düveli Itilâfiyeden hangisinin velev cüzi 
miktarda olsun milletin nef'ine çalıştığı. 
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5. — Âzami surette Büyük Millet Meclisinin-

sulh konferansından ne istediği. 
Lâzistan Mebusları 
Abidin M. Necati 

(irşat Encümenine, sesleri) 
BEİS — îrşat Encümenine havale olundu 
3. — Meclisçe ittihaz olunan mukarrer atın 

tamim olunduğuna dair, Ankara vilâyetinin tez
keresi 

KÂTÎP -HAYDAR B. — Ankara Valisinden 
mevrut tahrirat : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Devletlû Efendim Hazretleri, 
Muhafazai ırz ve vatan için hidematı sebk 

eden zevata beyanı teşekküratı mutazammm bü
yük Millet Meclisince ittihaz olunan kararı hav' 
1 Mayıs 1336 tarih ve yirmi bir numaralı cıniv-
namei sâmileri bilûmum devairi merkeziye rü-
esasiyle mülhakata tamimen tebliğ olunmuştu. 
Mahallâtı mezkûreden cevaben vürudedeıı tel 
graf ve tezkerelerde vatanı azizimizin temini is-
tihlâs ve istiklâli maksadiyle akdi içtima eden 
Meclisi Âlii Millinin her türlü teşebbüsat ve h* 
rekâtı vatanperveranesinin umum tarafından 
nazarı şükranla karşılanmakta olduğu ve mu
kaddesatı diniye ve milliyelerinin halâs ve mu
hafazası' uğrunda umumun fedakârlığı ifayı; 
azim ve amade bulunduğu bildirilmekle maattâ* 
zim arzı keyfiyete mucaseret olunur. Her halde 
emrü ferman Hazreti menlehüiemrindir. 

8 Mayıs 1.36 
Ankara Va'ısi 
Yahya Galib 

3. - TEKLİFLER 

1. — Kastamonu Mebusu Sabri Beyin tarik 
bedelâtı nakdiyesi hakkında teklifi (2/15) 

KÂTÎP REFİK B. — Kastamonu Mebusu 
Sabri Bey tarafından verilen takriri: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
îdarei Vilâyat Kanunu mucibince varidytı h ı -

susiyei vilâyatı teşkil eden erkanı,- galayı esar do-
layısiyle amele yevmiyesinin beş altı kat tezayüd-
etmesi, hususi bütçelerden maaş alan memurin 
ve muallimine tahsisatı fevkalâde itası gibi 
mübremülihtiyar masarife karşı lâşey mesabe- j 
sinde olduğu halde vilâyat mecalisi umumiyesi- j 
ne yeniden tarhı tekâlif salâhiyeti verilmemem 
vilâyatın fikri ümran ve terakkisini akım, hu
susi bitçeleri mefluç bir halde bırakmıştır. £u 
vaziyeti elime dört ay evvel istanbul Hükümeti 
merkeziyesinin nazarı dikkatini celbederek v«t- j 
ridatı vilâyetin en başlıcalarmı teşkil eden ve 
mikdarı dört günlük amele yevmiyesine mukabil 
âzami kırk kuruş olan tarik bedelâtı nakliye
sinin iki yüz kuruşa iblâğı hakkında lâyihai ka- | 

nuniye tanzimine himmet buyurulmuş ise de 
merasimi kanuniyesinin pek bati cereyanından 
dolayı ümranı memleket namına olan teşebbüs 
münteçi muvaffakiyet olamamış her hayr l ı is 
gibi Büyük Millet Meclisinin sahai iştigaline kal
mış olduğundan bu bapta mevaddı âtiyenin ka
bul ve neşrini arz ve teklif eylerim. 

MADDE 1. — Dört günlük amele yevmiyeci
ne mukabil alınan tarik bedelâtı nakdiyesi her 
vilâyetteki amele yevmiye rayici gözetilmek şar-
tiyle her mahallin mecalisi umumiy esince iki yüz 
kuruşu tecavüz etmemek üzere takdir olunur. 
Mecalisi umumiyenin münakidolmadığı zaman
larda bu vazife encümeni daimîi vilâyete mev
dudur. 

MADDE 2. — Tarik bedelâtı nakdiyesi Hazi
ran ve Eylül iptidalarında iki taksitte istifa kılı
nacaktı]'. 

MADDE 3. — Tarik bedelâtı nakdîyesinin 
miktar ve taksiti hakkındaki ahkâm mülgadıı. 

MADDE 4. — işbu kanun tarihi nesinden 
itibaren muteberdir, işbu teklifin Lâyiha Encü
meninde Dahiliye ve Nafıa vekillerinin ııuzu-
riyle müstaceliyetle müzakere olunarak muadde-
len neşrini talebeylerim. 

11 Mayıs 1336 Kastamonu Mebusu 
Sabri 

RElS — Dahiliye ve Nafıa encümenlerine 
havale edelim. 

7. — Karahisarı Sahib Mebusu MehmeJ $u,:»-
rü Beyin, Lâyiha Encümeninin lâyıkiyle çalışa-
madığtna bundan dolayı ya daimî bir Lâyiha 
Encümeni teşkiline veyahut bu vazifenin Adliye 
Encümenine tevdiine dair takriri 

KÂTİP HAYDAR B. — Karahisarı Sahib 
Mebusu Şükrü Beyin takriri : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Muvakkat bir surette Heyeti Umumiyeden 

intihabedilen Lâyiha Encümeninin sekiz, on 
günlük muhassalai mesaisi icra Vekillerine ait 
dört maddelik bir teklifi kanuniye inhisar et
miştir. Lâyiha Encümenine havale edilen bir
çok tekâlifi kanuniye ve Tekarrir Encümeni 
mezkûrden çıkamamaktadır. Esbabı ise encü
men âzalarının bâzıları icra Vekâletine intihab-
edilmiş olması encümenin mesaisine, faaliyetine 
irası halel eylediği meşhudolmaktadır. Binaen
aleyh ya yeniden daimî Lâyiha Encümeni teş
kil veyahut Lâyiha Encümeni vazaifinin Adliye 
Encümenine tevdii ruretiyle işlerin süratle tet
kik ve çıkarılması esbabının istikmalini teklif 
ederim. 

Karahisarı Sahıb 
Mehmed Şükrü 
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CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Mü

saade buyurursanız Lâyiha Encümeninin Reisi 
olmak sıfatiyle birkaç söz söyliyeyim. Encümeni 
teşkil eyliyen rüfekayi muhteremeden bir
çoğunu maalesef içtima ettiremedik. İcra He
yetinde bulunmakla beraber encümence teşek
kül eden heyetin tâyin ettiği günlerin hepsinde 
ispatı vücut ettiğim, o vakitte teşrif eyliyen 
rüfeka tarafından da tasdik olunur. Hakikaten 
yalnız Lâyiha Encümeni için değil, diğer eneü 
menler için de itirazat vukubulması taraftarı
yım. Zannediyorum ki, encümenlerin kâffesi 
muntazam bir surette içtimada bulunmuyorlar 
gibi geliyor (Adliye müstesna sesleri). Onun 
için rüfekayi muhteremeden bir defa daha istir
ham edelim. Encümenlere elimizden geldiği ka
dar ihtimam edelim ve bir an evvel oradaki işleri. 
çıkartalım ve Meclis de oradan çıkacak şeylerle 
meşgul olur. Mamafih şimdi Şükrü Beyin takriri 
mevzuubahsolamaz. Onun hakkında Meclisi .Âli 
ne karar verirse verir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Bendeniz bu takriri vermekle hiçbir kimseye 
tariz etmek emelinde değilim ve hiç böyle bir 
şey de hatırımdan geçmemiştir. Yalnız görü
yoruz ki, on beş günden beri Lâyiha Encümeni 
yalnız bize geçen gün Meclisi Âlinin tasvibine 
iktiran eden dört maddeden fazla bir şey arz et
memiştir. Halbuki Lâyiha Encümeninde mühim 
birkaç lâyihai kanuniye vardır. Bunlar esas 
itibariyle Meclisin tasvibine iktiran etmekle bir
çok tekâlifin önüne geçecek mahiyeti haiz tekâ • 
lifi kanuniyedir. Bunun içindir ki, bunlaıın 
bir an evvel tetkiki ve Meclisin tasdikına ikti
ran etmek üzere arz için müstakillen bu işL 
muvazzaf ve bu işi vazife addederek çalışacak 
rüfekadan ya daimî bir Lâyiha Encümeni teşkil 
etmeli veya tasvibe iktiran ederse Adliye Encü
menine tevdi edilmeli. Bendeniz bu bapta bir 
şey söyliyecek değilim. Münhasıran ve müstakil
len mevaddı kanuniyei teklif etmek üzere 
daimî bir encümen intihabını veyahut ki, tasvi
be iktiran ederse tekâlifi kanuniyelerin adliye 
Encümenine havalesini teklif ediyorum. Hatırı 
âlinizdedir ki, Lâyiha Encümenini intihabetti-
ğimiz zaman bir şey için intihabetmiştik, mahi
yeti muvakkat idi. icra Vekillerine ait Mecli
sin îcra Vekillerine ve îcra Vekillerinin Meclîse 
karşı olan vazaifi mütekabilesini tâyin ve tesbit 
edecekti. Halbuki şimdiye kadar böyle bir ^a-
zaif ve nizamat bize gelmedi. Yalnız îcra Ve
killerinin usulü intihabına dair bir tek
lif geldi. Bir dıe malûmuâliniz asıl maksadı 
teşkil bu olduğu halde bunun haricinde 
olarak Hiyaneti Vataniye Kanunu bu encüme
nin tetkikinden geçerek kabul edilmiştir. Bina
enaleyh bendeniz bunu vazife edinecek \ e 
münhasıran çalışacak arkadaşlardan ya daimî 

I olarak bir Lâyiha Encümeni intihabını veyahut 
bu vazifenin Adliye Encümenine verilmesini 
teklif ederim. 

I TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Geldiğim gün
den beri bana derdolmuş, olan bir meseleye do
kundunuz. Teşekkür ederim. Hükümetin kırtasi
yeciliğine itiraz eden bu Millet Meclisi ve İstan
bul'daki de dâhil olmak üzere kırtasiyeciliğe 
kendisi başlamış oluyor. Şurada okunan birta
kım evrakın Riyaset tarafından evvelemirde 
doğrudan doğruya, aidolduğu şubeye havalesini 
teklif ederin. Bu birincisi. İkincisi, İstanbul'da 
Lâyiha Encümeninde bulunuyordum. Encümen
de ne yapıyorduk? Verilen bir teklifi kanuni 
nazarı itibara alınmalı mıdır, alınmamalı mıdır? 
İşimiz bu idi. Bu yurdun, bu milletin, cihanın' 
tutulmuş olduğu fırtınadan kurtulması lâzımgel-
diği bir zamanda yalnız bu iki noktanın tâyini 
için toplanacağız, o kıymetli vakitleri zayi ede
ceğiz. Ondan sonra evet diyeceğiz, hayır diye
ceğiz, Meclise göndereceğiz. Meclis tekrar neler, 
neler yapacak. Bunu zaten bir lâyiha ile İstan
bul'da iken Riyasete takdim etmek istiyorduk. 
Yazmıştım. Fakat nasibolmadı. 

SESLER — Sadetten çıkıyorsunuz. N 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Söylüyo
rum. Korkmayın ben sadetten çıkmıyorum. Lâ
yiha Encümenine katiyen lüzum yoktur. Doğru
dan doğruya, hattâ tensibedilirse dediğim gibi, 
Makamı Riyaset bir maddei kanuniyeyi ve tek
lifi Kanuniyi aidolduğu encümene verir. Şura
daki tahtaya hangi encümene havale edildiği hu
lasaten dercedilir. Herkes malûmat sahibi 
olur. O encümen dâvavekilliği mi yapacak, mü
dafaa mı edecek, yoksa aleyhinde mi bulu
nacak ve edindiği malûmat üzerine bu gibi bir
takım işlerde bulunur, iş kısa tarafından tu
tulur. Bir neticeye çarçabuk isal edilir. İstir
ham ederim. Tekrar ediyorum; birincisi, müm
künse Makamı Riyasete bir salâhiyeti vâsia ^ e-
relim. Bu gibi birtakım evrakı doğrdan doğ-
raya aidolduğu encümenlere havale etsin. 
ikincisi : Katiyen Lâyiha Encümenine lüzum 
yoktur. 

REİS — Şükrü Beyin takririni reye koyu
yorum. Yani Lâyiha Encümeninin ilgasiyle yeri
ne o encümene bihakkin ifayi vazife edecek ze-
vatin intihabı meselesi kalıyor veyahut Adliye 
Encümenine. 

SESLER — Nasıl olur... 
REİS — Olur, olmaz. Ellerinizi kaldırmaz-. 

sanız olmaz, elinizi kaldırırsanız olur. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Bu mesele burada Hilmi Beyin buyurdukları gi
bi değildir. Aidoldukları encümen yoktur. El
bette vermiş oldukları bu takrir bir şubeye te
mas edecektir. Hangi şubenin dairei mesaisine 
ait ise o şubeye havale suretiyle mütehassısları 
tarafından, encümenlerde tetkik edilmiş olur, 
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REÎS — O halde takririnizi o suretle tanzim 

edin. 
AIÜ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, işe 

yeni -'başladık, işlerimiz te&essür etmediği için 
Lâyiha Encümeninin kıymetini takdir etmiyoruz 
zannederim. Tabiîdir ki, Lâyiha Encümenine lü-
zuıfrı görüldüğü için bunu yapmışlar ve Nizam
namede tesbit etmişlerdir. Halbuki Mebusanı 
Kitam akla gelen 'her şeyi yazabilir ve bunu Lâ
yiha şeklinde 'Makamı Riyasete verebilir. Bunu 
biz eğer aidolduğu encümene doğrudan doğru
ya havale edecek olursak ihtimal ki, nazarı dik
kate almaya lâyık veya değildir. Encümen fev
kalâde meşgul olduğu bir sırada encümeni tek
rar işgal etmiş olur. Binaenaleyh 'bir teklif ev
velâ Lâyiha Encümenine havale edilir. Lâyiha 
Encümeni bunu tetkik eder ve bu nazarı dikka
te alınmaya şayandır veya değildir der.. Şayan
dır derse havale eder. Binaenaleyh bir lüzuma 
mebni konmuştur. Her Meclis Lâyiha Encümen
i z olmaz. Bu bir kırtasiyecilik değildir. Çünkü 
hakikaten iş 'gören encümenleri fazla işjgalden 
men için nazarı dikkate alınıp alınmıyacağmı 
tâyin ve tekâlif lâyihalarını tetkik için toplan
mış bir mütehassıs heyettir. Binaenaleyh eğer 
'diğer muvakkat olarak teşkil edilmiş olan Lâyi
ha Encümeni vazifesini 'görmüyor ise zaten bu
nun vazifesi mahduttur. Biz zaten Nizamnamei 
Dahilînin kabilitatbik olan hikatmı kabul ede
cek idik ve Nizamnamei Dahilîde bu da mesut
tur. Bir Lâyiha Heyeti, bir Lâyiha Encümeni in-
tihabedelim. Ve verilen lâyihaları tetkik etsin
ler. Ondan sonra usulü veçhile aidolduğu mahal
lere verelim. Zaten işle boğulmuş olan encümen
leri fuzuli şeyle işgalden menetmiş oluruz. (Doğ
ru sesleri) 

SIRRI B. (izmit) — Lâyiha Encümeninde 
ben de bulunduğum için söylenen sözlerde mün-
deıfîicolan itap ve tevbihten ben de müteessir 
oldum. Fakat ben kendi hesabıma ve namıma 
buna müstahak değilim. Bunu sarahaten söyliye-
bilirim ki; bu itap ve tevbih, bu vazifeyi üzer
lerine alan ve eVkatı da muayyen olduğu halde 
gelmiyerek bizi de âdemimuvaffakıyete sevk 
eden arkadaşlarımızın lâkaydisinedir. Çok te
şekkür ederim ki; bu kürsüde-bu meseleyi mey
dana koyduk, vazifelerine bakmıyan bâzı zevatı 
belki biraz mütehassis kaldık. Bu mu'kad&eme-
den sonra meselenin ikiye ayrılabileceğini söy
lemek isterim. Hakikaten Lâyiha Encümeni bi-
dayeten Meclisin icraya aidolan vazâifi, Meclis
le Kuvvei (tcraiyenin münasebatını takyit ve tes
bit için teşkil edilmişti. Yoksa aleiûmum Mecli
se verilen levayihin ve kavanin müsveddelerinin 
tetkiki için mahalli müracaat olmak üzere vü
cuda getirilmemişti. Binaenaleyh, onun vazifesi 
muayyendir. Yalnız aradaki münasebatı takyit 
ve tesbit edeceğine dair ne ki düşünüyorsa, onu 
ortaya koysun. Diğer bir encümen de, aleiûmum 

bildiğimiz şekilde, verilecek lâyihaları ve kava
nin müsveddelerini «tetkik etsin ve mütalâası ne 
ise Meclise bildirsin. Binaenaleyh bu iki şeyin 
tefriki lâzımgelir. Yoksa şimdiki Lâyiha Encü 
meni hiçbir surette daimî bir Lâyiha Encümeni 
şeklinde ifayı vazife edemez. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) -
Zaten muvakkat efendim. 

BİR MEBUS — Yalnız vazifesini bitirme
miştir. Bitirdikten sonra. 

BÎR MEBUS — Belki arkadaşlar mütenebbih 
olurlar da vazifelerine bakarlar. 

YUNUS NÂ'Dl B. (İzmir) — Sırrı Bey ar
kadaşımız meseleyi anlattı. Yanlış bir telâkki 
var. Bu, Lâyiha Encümeni değildir. Kanunu 
Esasi Encümenidir. Kanunu Esasi encümenleri 
daima muvakkat olur. Nitekim muvakkat mahi
yette teşkil edilmiştir. Kendisine ait vazifeyi ik
mâl ettikten sonra dağılacaktır. Asıl Nizamna
mede olan Lâyiha Encümeni yapılmamıştır. Teş
kil olunması l'âzımgelen encümen de odur efen
dim. 

EMİR Pş. (İSivas) — Bu husustaki izahat kâ
fidir zannederim. Lâyiha Encümeninin işini iş
kâl eden bir mesele varsa, o da yalnız bir mese
leye ait ve münhasır olmamak üzere Heyeti 
Umumiyenin on beş âza intihabetmiş bulunması
dır. Bu on beş azanın içtimai, kararın ekseriyet
le ittihazını icabettiriyor. Bu Lâyiha Encü
meninin teşkili münhasıran Heyeti tcraiyenin 
sureti intihabı hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
ihzarı için idi ve bu lâyihayı da yaptı. Yalnız 
Heyeti tcraiye ile Heyeti Umumiye arasındaki 
münasebata mütaallik yapılacak şeyin bir lâyi
hai kanuniye addedilerek yine on beş zevatı 
müntehabe tarafından yapılması tensip buyuru-
lursa on beş zevatın kamilen içtimai şarttır. Ka
rar ekseriyetle verilir. On beş azanın içtima ede
memesi de işin teehhürüne bâis olmaktadır. Çün
kü on beş zatın içtimaiyle bu lâyihanın yapıl
ması esası kabul edilmişti. Şayet azayı münteha-
benin ekseriyeti kâfi görülürse Heyeti Umumi-
yece bir karar ittihazı lüzumunu Heyeti Umum i-
yeye arz ediyorum. 

SIRRI B. (İzmit) — Hiçbir zaman ekseriyet 
olmadı ki.... 

EMİR Pş. (Devamla) — Müsaade edin arz 
edeyim. Dünkü gün bu mesele mevzunbahsoldu. 
Hattâ esamisi üzerine yazdırıldı. Yarın içtima 
etmek üzere karar verildi.. Binaenaleyh şimdi 
on beş zat bulunmayıp da ekseriyetle işlere ba
kacak isek zararı yok. 

BlR MEBUS — Sülüsü olsa kâfidir. Beş kişi 
bulunsa yine işe bakar. * 

EMİR Pş. '(Devamla) — Eğer isterseniz on 
beş zatın bulunmasiyle; bir bu mesele var. Eğer 
on beş zatın bulunması şart değilse yarın da ek
seriyeti bulabiliriz zannederim. Mesele oldu. 
Arkadaşlarımızdan biri bizi itham ediyor. 
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'SIRRI B. (izmit) — Siz ve.biz devam eden

ler sırasındayız. Devam etmiyenler var. 
EMlR Pş. (Devamla) — öyle ise tahsis bu

yurmak idiniz. Devam etmiyenler kim ise onu 
söylemeli idiniz. 

REİS — îki takrir var, onları da okuyalım. 
Birincisi Tunalı Hilmi Beyin. 

Lâyiha Encümeninin lâğvedilmesini ve Ni
zamname! Dahilîdeki Lâyiha Encümeni teşkil 
edilmiyerek kanun lâyihalarının da doğrudan 
doğruya aidoldukları encümenlere tevdi olun
masını teklif ederim. Bolu 

Tunalı Hilmi 

Diğeri de Kırşehir Mebusu Müfid Efendi
nindir. 

Riyaseti Celileye 
Yunus Nâdi Beyin teklifleri veçhile yeniden 

bir Lâyiha Encümeni intihabını ve Muvakkat 
Lâyiha Encümeninin Kanunu Esasi Encümeni 
olarak kabulünü teklif eylerim. 

Kırşehir 
Müfid 

EMİR Pş. (Sivas) — Reis Beyefendi on'beş 
zatın bulunup bulunmıyacağı cihetini anlıyalım. 

REİS — Zaten sülüs olduğu halde encümen 
içtima edebilir. Yani sülüsle karar verilebilir. 
Ö halde müsaade buyurulursa bu mesele hakkın
da tamamiyle karar ittihaz etmiyelim. Yarın sa
at on buçukta Lâyiha Encümeninin bir içtimai 
vardır. İçtima etsin, ekseriyet hâsıl olmıyacak-
sa o zaman nazarı dikkate alalım. Eğer Meclisi 
Âliniz kabul ediyorsa ondan sonra tefrik edilsin. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Benim takri
rim nazarı itibara alınsın. 

REİS — Hilmi Beyefendi, iki tane Lâyiha 
Encümeni var. Esas itibariyle bu encümen bir Ka
nunu Esasi Encümenidir. Bu mesele zaten kabul 
edilmedi. Siz burada ısrar ediyorsunuz, bu hu
susta izahat verildi. Bu suretle kabul buyuru
lursa tehir edelim. Yarınki neticeye bakarız. 

SIRRI B. (İzmit) —Efendim, Müfid Efendi
nin takriri kaJbul olundu. Binaenaleyh iki en
cümen tefrik edilecektir. 

REİS — Hayır efendim, sözde kaldı. Kabul 
edilmedi, eller kalktı mı? Onun için bunu de
dik ki gelecek İçtimaa bırakırız. Yarınki Içti-
mada Müfid Efendinin teklifini reye koyarız. 
Bu ciheti kaibul edenler ellerini kaldırsın. (El
ler kalkar) (Hay hay sesleri) Ekseriyetle ka
bul olundu ve tehir olundu. 

6. — MAZBATALAR 

1. — Çorum Mebusu Haşini Beyin, Divanı 
harblerdeki evrakın mahakimi umumiyeye tev
diine dair teklifi ve Adliye Encümeni mazba
tası (2/10) (1) 

(1) Mazbatada bahsedilen teklif 7 nci İçtima 
zabıt ceridesinin 148 nci sayfasındadır. % 

REİS — Efendim Adliye Encümeninin maz
bataları vardır. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Corum Mebusu Haşini Bey tarafından muti 

ve Heyeti Umumiyeden encümenimize muhav-
vel 29 Nisan 1336 tarihli teklifi kanuni 
mevkii tezekküre vaz 'olundu. Gerek esbabı mu
cibe ve gerek buna müstenidolması icabeden 
mevaddı kanuniye icabı derecede sarih görül
mediğinden sahibi takrir Haşim Bey Encümene 
davet olunarak istizah olundukta maksadının 
Divanı Harbi Temyize gönderilenlerin intizarla
rına ve mağduriyetlerine nihayet verilmesi ve 
diğer muhakemeleri hitam bulmıyanların da tes
rii muhakemeleri esbabının temini olduğu an
laşılmıştır. 

* Mebhusu anh teklif ve mesele yeniden ka
nun vaz'ını icabedecek mahiyette görülmeyip 
belki Müdafaai Milliye Vekâletince icabının tes
rii iktiza eden hususattan olduğu teemmül edil
miş olmakla işbu takririn vekâleti müşarüniley-
haya berayı havale Makamı Riyasete takdimi 
bilittifak karargir oldu. 

10 Mayıs 1336 

Adliye En. Reisi 
Müstafi 

Denizli 
Yusuf 

Şarki Karahisar 
Vasfi 

M. M. 
Saruhan 

Refik Şevket 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 
Sinob 

Hakkı Hami 

Kâtip 
Sinob 

Denizli 
Necib 

Yozgad 
Rıza 

HASIM B. (Çorum) — Muvafık, Heyeti 1c-
raiyeye... 

SESLER — Heyeti İcraiyeye... 

REİS — O halde Heyeti İcraiyeye havalesi 
kabul olundu. Adliye Encümeninin ikinci bir 
mazbatası var. 

2. — Amasya, Kayseri ve Afyon'daki mah
puslardan mevrut af veya tecil talepleri hakkın
daki telgraflara dair Adliye Encümeni mazbatası 

Adliye Encümeni mazbatası 
Amasya, Kayseri, Afyon Karahisarı mevku-

fin ve mahpusini tarafından ya af veya tecil su-
retleriyle mazharı lütuf olmaları istirhamını havi 
merbut dört telgraf encümenimizde mevkii mü
zakereye vaz'olunarak tetkikatı lâzime icra kı
lındı. 

Rüfekadan Ertuğrul Melbusu Mustafa Ke
mal ve İsparta Mebusu Hacı Tahir ve Kırşehir 
Mebusu Cevdet Bey, İçel Mebusu Hacı Ali Bey
ler tarafından bu gibi af veya tecil husuşatınm 
iea'batını teemmül ve muktaziyata göre Meclise 
arz Heyeti İcraiyeye ait vazaiften olduğundan 
bahsile badehu daha mükemmel düşünülmesi es
babını ihzar etmek üzere işbu telgrafnamelerin 
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Heyeti îcraiyeye havalesini talebeylemişlerdir. 
Ancak, Heyeti İcraiyenin düşüncesi ile Büyük 
Millet Meclisinin düşünce ve noktai nazarı da
ima mütevazin bulunmak düsturu kabul olun
duktan sonra bu noktai itiraziyenin mucibi 
tetkik olmadığı kabul olunarak esas madde 
mevkii müzakereye konuldu. Şimdiye kadar 
ve bilhassa meşrutiyet devrinde münasebeti i 
ve münaseebtsiz birçok sebepler tahtında ibzal 
olunan affı umumiler ve son tecil, hükkâmı 
Kuvvei îcraiye ve inzıbatiyeyi, cürümden mu
tazarrır olan zavallı halkı yeis ve fütura düşür
mekten maada hiçbir faide vermemekten sarfı
nazar, bilâkis affü safhm mürtekibi cürüm olan
lar zihninde bir akide teşkil etmesine sebebi
yet vermiş olduğu nazarı dikkate alınarak mev
cut kavanini seri ve şedit tatbik etmek meslek 
ve içtihadında bulunan Meclisimizin amaline 
muhalif bulunan bu tariki affın mesdut bulun
duğu kanaatini bilcümle mücrimin ve mahkûmi-
ne vermek için esaslı bir karar ittihaziyle maka-
matı aidesine neşir ve tamimi hususu Encüme-
nimizce bilittifak kabul olundu. 

10 Mayıs 1336 

Adliye En. Reisi M. M. Kâtip 
Müstafi Saruhan Sinob 

Refik Şevket 
Sinob Bursa Karahisarı Sahib 

Hakkı Hami Muhiddin Baha Mehmed Şükrü 
Ertuğrul Denizli İsparta 

Mustafa Kemal Ömer Necib Hacı Tahir 
içel îçel 

Şevki Haydar Lûtfi 

REİS — Efendim, bu mesele hakkında ne, di
yorsunuz! I 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Muvafık. Heyeti 
İcraiyeye. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — İzahat ve
reyim. Mazbatamız Heyeti Muhteremeyi lâzımı 
veçhile tenvir edeceği cihetle vazıhtır. Yalnız şu
nu arz ederim ki, aflar bizdo pek münasebetsiz 
bir surette olduğu için bilâkis yeni kurduğu
muz bir binayı ve diktiğimiz ağacı kendi elimiz
le kesiyoruz. Biz çok mürtekibi cürüm mahkûm
ları görüyoruz ki, iki ay evvel mahkûm olmuş 
iken, o büyük cürümlerden dolayı mevkuf iken, 
af ile çıkması üzerine kanun ve hükkâm ile is
tihfaf ediyor. Müddeiumumilerin ve jandarma
ların önüne geçerek bacak bacağa atmak suretiyle 
kanun ve nüfuzu hükkâm ile eğleniyorlar. Bu
gün hapishanede yatanların çoğu bugünkü inkı
lâbın mebdeinden değil, mütarekeden beri affo
lunacaklarını ümidediyorlar. Mânâsız bir ümit, 
daima kıyası nefis kabul edilirse benim ailem
den birisini öldüren ve her suretle hukukuna ta
arruz eden bir adamın bugün tevkif olunup 
yarın affolunduğunu görürsem elbette bu mem
leketin kanunlarına, Hükümetine, mevzuatına 

itimadım kalmaz. (Pek doğru, sesleri). Kendi ka
naatime göre af vermemeliyiz, ancak içlerinden 
(Hangi suretle olursa olsun) mahkûm olanlar 
bulunabilir. Haklı mahkûm oldukları halde ken
dilerinden istifade imkânı bulunanlar olabilir. 
Bunlar için tariki kanunda affı hususi kaydı var
dır. Heyeti îcraiye marifetiyle müracaat olu
nur ve icabedenler tahkik olunur ve affoluna
bilir. Sonra affı umuminin ilânına sebep 

bizde malûm ya : Cülusu Padişahi veyahut sc-
nei devriyei velâdet gibi eyyamı meşhure olur, 
veya meşrutiyet olur veya başka bir sebep ile fev-
kalâdo zaman olur. Bizde bu gibi zamanlarda 
affı umumi olur. Halbuki şimdiki vaziyete na
zaran öyle mucibi sürür ve şevk bir hâdise için
de değiliz. InşaalHh amalimize istediğimiz gibi 
muvaffak olalım, o vakit - zaten kalblerimizde 
merhamet fazladır -«İstediğimiz gibi affı ibzal 
ederiz. Onun için encümen affın şimdilik tatbi
kinin aleyhindedir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Adliye 
Encümeni, tanzim etmiş olduğu mazbatada 
bilcümle erbabı ceraimin affedilmemesi tarafını 
iltizam etmiş. Bendeniz dairei intihabiyemden 
ayrılmadan evvel adliye müstantıkı ile görüş
tüm. Kırk sekiz sayfalık serapa dolu bir defter 
gösterdi. Tehcir meselesinden maznun olan eş
li asm isimleri, bunların hepsi cürmün faili de
ğil, birçokları, ligarazin isnadedilen ağraza he
def olan eşhası maJûmedir. Bununla beraber 
bilcümle eeraim kaydiyle takyidetmek doğru 
değildir, her halde bu tehcir meselesinden do
layı maznunları istisna etmek kaydı daha doğ
ru olur. Çünkü, İzmir'de her yerde, Van'da ez
cümle Adana'da, Maraş'ta, Ermeniler elinde mil
letimiz doğranırken hasbelicap vatanın istihlâsı 
namına Hükümetin emriyle yapılan bir tehcir
den dolayı bütün müslümanlarm maznun ad
dedilmesi ve ittiham edilmesi doğru değildir. 
Bununla beraber tehcir meselesinin istisna edil
mesini ve her halde af ilânını Meclisin nazarı 
tasvibine arz eylerim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Refiki muhteremi
miz Şevket Bey biraderimiz affı hususi olarak 
kabul buyuruyorlar ve affı umumiyi de Cülusu 
Hümayun gibi veyahut leyalîi mübareke, eyya
mı mübareke gibi mukaddes günlerde yapılan 
mesailden addettiler. Bendeniz zannetmem ki, 
Padişah tebeddülü saltanat vukuu ile, tahta câ-
Jis olmak münaseebtiyle memlekete fenalık ika 
edenler hakkında af ilân etsin, bu âdet değil
dir. Kezalik leyalei mukaddesede af yapılması 
istibdat icabatından idi. Bizim elimizde mevcud-
olan kavanin mucibince af, affı hususi, affı 
umumi namiyle ikiye ayrılmıştır. Affı hususi; 
mücrimin sinni yahut kendisinin sıhhati. nazarı 
itibara alınarak hapishanede yaşıyamıyacak bir 
hale geldikten sonra affedilmesidir. Affı umu
mi ise, millet meclislerinin hakkı sarihidir. Bi-
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naenaleyh Meclis affı umumiye karar vermedik
çe bu af vücuda gelemez. Ancak affı umumi 
ilâniyle hapisanelerin kapılarını açmak sure
tiyle mahkûminin, mücriminin oradan çıkarıl
ması memleketin asayişine taallûk eder mi, et
mez mi? Bu cihetleri nazarı itibara alacak He
yeti îcraiyedir. Binaenaleyh Adliye Encümenin
de reylerini beyan etsinler ve rüfekayi kiramın 
fikirleri veçhile affı umumi ilânına memleketin 
ihtiyacı olup olmadığını takdir ederek Meclisi 
Muhteremenize arz etmek üzere bu mazbatanın 
Heyeti îcraiyeye verilmesini rica ve teklif ede
rim. 

REİS — Müfid Efendi Hazretlerinin fikrini 
reye koyuyorum. 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bizim 
mazbata da reye konmalı efendim. Çünkü sureti 
katiyede af kapılarının kapanmasını teklif edi
yoruz. 

REÎS — Şimdi encümenin mazbatasını reye 
koyuyorum. Encümenin mazbatasını kabul eden
ler ellerini kaldırsın (Eller kalkar). Kabul edil
di efendim. Elli dokuz rey var (Ekseriyet yok 
sesleri). 

O halde encümenin mazbatasını reddedenler 
ellerini kaldırsın (Eller kalkar). Kabul edildi. 
Reddedenler 46, kabul edenler 59 reydir. 

Müsaade buyurulursa Süleyman Sırrı Bey 
arkadaşımızın teklifleri vardır ki, bu tehcir me
selesine Heyeti îcraiye bir karar verdi ve umu-
rnen tebliğ etti, yani tehcir mesailinde mevkuf 
bulunanların gayrimevkuf bir suretle muhake
mesinin icrasını tebliğ buyurdular. 

BÎR MEBUS — Bir karar ittihaz ediyoruz. 
Sonra bu kararın hilâfına Heyeti îcraiyenin ka
rarı tebliğ olunuyor. Rica ederim efendim. 

REÎS — Af yok, işin içinde yalnız muhake
melerin gayrimevkuf olarak icrası var. 

3. — Antalya Mutasarrıflığının Memurin mu-
hakematı Kanununa tevfikan tevkif veya mah
kûm edilmiş ve Temyizce tetkiki muktazi bulun
muş memurin evrakının nereye gönderileceğine 
dair istizanı mutazammm telgrafı hakkında Ad
liye Encümeni mazbatası 

Adliye Encümeni mazbatası 
Antalya Mutasarrıflığından mevrut ve encü

menimize muhavvel merbut 1 Mayıs 1336 tarihli 
telgraf tetkik olundu. Mezkûr telgrafnamede 
«Memurin muhakematı Kanununa tevfikan tev
kif veya mahkûm edilmiş ve Temyizce tetkiki 
muktazi bulunmuş memurin evrakının nereye 
gönderileceğine» dair istizanı muhtevi olduğu 
görülmüş ve bu gibi suallere cevap itasının 
mercii, Adliye icra vekâleti bulunmuş olmakla 
işbu telgrafın icra Vekâleti âliyesine berayı ha
vale Makamı Riyaseti Âliyeye takdimi karargir 

oldu. 
10 Mayıs 1336 

Ad. E. Reisi M. M. Kâtip 
Müstafi Refik Şevket Mehmed Hulusi 

Sinob Karahisarı Sahib Ertuğrul 
Hakkı-Hâmi Mehmed Şükrü Mustafa Kemal 

Denizli İsparta îçel 
Necib Hacı Tahir Şevki 

îçel 
Haydar Lûtfi 

SESLER — Dahiliye Encümenine. 
FUAD B. (Çorum) — Burada bir nokta na

zarı dikati caliptir. Tahkikatı iptidaiye hak
kında mı istizan edilmiştir. Merkez ve vilâyet
lerle livalardan gelecek memurine ait tahkikatı 
iptidaiye evrakının derecei saniyede tetkiki 
için Şûrayı Devlet Makamına kaim olmak 
üzere bir encümen teşkilini Dahiliye Vekili 
bizimle istişare etti. Bugün Dahiliye Encüme
ninde biz bu meseleyi mevkii müzakereye koy
duk, icabatmı icra edeceğiz. Şimdi burada tem
yiz söziyle acaba Mahkemei Temyiz mi kastedili
yor, yoksa itirazatı tetkik ve men veya lüzumu 
muhakeme kararım verecek Şûrayı Devlet mi 
muradolunuyor? Bu cihet anlaşılsın, Heyeti Ali-
yeniz ondan sonra karar versin. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — İzahat 
vereyim. Malûmuâliniz her fetva suale göre 
verilir. Biz de Antalya Mutasarrıfının telgrafı
nı okuduk. Memurinden olup da muhakemeleri 
hitam bulan veya mevkuf olup da evrakı muci
bi temyiz görülen ve gerek muhakemeleri hitam 
bulmuş meselâ : İstinafları hitam bulmuş da 
temyiz etmişler, İstanbul'a gitmesi lâzım veya
hut turuku kanuniyeye müracaat etmiş, müstan-
tıkm kararnamesini istinaf etmiş, istinafı tem
yiz etmiş, istinafta İstanbul'a gitmek icabeden 
bu' gibi mucibi temyiz evrak mevcuttur ve bu 
evrakların da sahipleri mevkuf veya mahkûm
dur. Bunlar hakkında ne muamele yapacağız di
yor. Bu, tabiatiyle teşkil olunacak Şûrayı Dev
let ile Mahkemei Temyize ait vazaiftendir. O ise 
derdesti teşekküldür. Efendim, elbette bu gibi 
mesaili Hükümet, Hükümet demişim, bu heyeti 
mercisiz bırakmıyacaktır. Binaenaleyh Heyeti 
Îcraiyenin Umuru Adliye Vekâletine gönderil
mesine karar verdik. 

BİR MEBUS — Mercileri encümenlerdir di
yorlar. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bu husus 
hakkında bir lâyiha ihzar olunur, muvafakati 
heyet istihsal olunmadıktan sonra ne encümen 
ne biz, bir şey diyebiliriz. Mutlaka Heyeti Muh-
teremenin vereceği karara bağlıdır. Umuru Ad
liyeye havalesini tezekkür ettik. 

REİS — Kabul ediliyor mu ? Encümenin tek
lifini kabul edenler ellerini kaldırsın... Ekseri
yet var, o halde kabul edildi efendim... 

Encümenin teklifi Adliye İcra Vekâletine 
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gönderilmesi, temyiz teşkil etmek sureti İcra Ve
killerine ait bir mesele olduğundan Meclisi Âli
nize bu bapta bir kanun hazırlıyacak. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — İki söz söy-
liyeceğim. Bu mesele yanlış telâkkiye uğramış. 
Burada memurini mülkiyeden, esasen makamı 
icradan gelen bir takrir üzerine bu mesele bu
gün Dahiliye Encümenince mevzuubahsolmuş, 
yalnız Meclisi Âlinize kanun şeklinde derdesti 
takdimdir. Binaenaleyh bunun da Encümeni 
Adliyeye aidiyeti... (Gürültüler) 

Mahakimden aledderecat çıkacak evrakın 
Mahkemei Temyiz makamına kaim olmak üzere 
bir... 

SESLER — Telgraf okunsun. 
RElS — Bu husustaki telgrafı okuyunuz. 
(Kâtip Refik Bey telgrafı okur) 

Memurin muhakematma aidolup derecei sa
niyede lieclittetkik Şûrayi Devlet ve Ciheti Ad
liyece haklarında hüküm lâhik olan birçok mah-
kûmin ve mevkuf ine ait evrak ve ilâmattan 
Mahkemei Temyize şevki icabeden bir hayli ev
rak mevcut ve ashabının ekserisi de mevkuf 
olduklarından bunlar hakkında bir kararı âcil 
ittihaz ve tebliğine. müsaade buyurulması. 

Mutasarrıf Kemal 

REİS — Burada iki mesele var, biri memu
rinden bahsediyor. Diğeri evrakın temyizine 
aittir... 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bendenk hukuk 
noktai nazarından arz ediyorum. Memurinin 
mahkemeye verilmezden evvel tevkif edilmesi 
meselesi var, bunlar hakkında mecalisi idareden 
ita kılman mezabıt malûmuâlileri müstantik ka
rarnamesi makammdadır. Bu mazbatalar aleyhi
ne itiraz vukubulur, istinaf eder, oralara gider. 
Ceraimi adiye erbabı haklarında ne gibi muame
le yapılacaktır, diye soruluyor ve temyiz edilen
leri ne olacaktır? Onu da soruyor. Bu, hem Ad
liye icra Vekâletine, hem Dahiliye İcra Vekâle
tine aittir. Bunların her ikisini gönderelim, me
seleyi halledelim. (Doğru, sadaları) 

FUAD B. (Çorum) — Her iki encümene de 
havale edilsin. 

RE IS — O halde Dahiliye ve Adliye vekil
lerine, efendim. 

RÜŞDÜ B. (Kastamonu) •*- Dahiliye ve Ad
liyeye tevdi edemeyiz, doğrudan doğruya kuv-
vei icraiyeye demeliyiz. 

4. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, Geçen seferberlikte harbe iştirak eden 
mahpusinin aflarma dair teklifi kanunisi ve Ad
liye Encümeni mazbatası (2/8) (1) 

(1) Mazbatada bahsedilen teklif Yedinci 
İçtima zabıt ceridesinin 146 ncı sarifesindedir. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Be

yin 28 Nisan sene 1336 tarihli ve Heyeti Umumi-
yeden muhavvel takriri encümenimizde ariz ve 
amîk tetkik olundu: Mezkûr takrirde: «Umumi 
seferberlikte gönüllü olarak hizmeti askeriyeye 
dâhil olup da badehu avdet eden mahkûmların 
bakıyei müddeti cezaiyelerinin affedilmesi» hu
susunda bir karar ittihazı teklif olunuyor. Bu 
kabil gönüllülerin müddeti mütebakiyelerinin 
af fi, hizmeti askeriyelerini hüsnü ifa ile mu
kayyet idi. Bu hususta neşredilen 18 Şubat 1331 
tarihli kanun, affedilecek asakirin hüsnü hizmet
leri fırka veyahut kolorduları tarafından tasdik 
olunduğu takdirde Harbiye nezaretince af irade
si istihsalini tasrih etmekte ve bu suretle istih
sali hukuk ve af kapısı her zaman açık bulun
makta olduğuna göre yeniden bu hususa dair bir 
kanun tanzim ve ilânına lüzum buulnmadığı 
müttefikan karar gir oldu. 

10 Mayıs 1336 
Ad. En. Reisi Mazbata M. Kâtip 

Müstafi Saruhan Sinob 
Refik Şevket 

Sinob Karahisarı Sahib Ertuğrul 
Hdkkı Hami Hehmed Şükrü Mustafa Kemal 

Denizli İsparta İçel 
Necib Tahir Şevki 

REİS — Evvelâ takrir sahibi izahat vermek 
istiyorlar. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamo
nu) — Seferberliğin ilânı esnasında memleketin 
bütün kuvvetlerini bir araya toplamak istediler. 
Bu m ey anda mahkûmini de hudutlara sevk et
mek lüzumu hissedilerek sevk ettiler ve bir ka
nun yaptılar. Ne kadar mahkûmin mevcut ise 
cümlesini çete teşkilâtiyle yahut ordunun mun
tazam teşkilâtiyle cephelerde çalıştırdılar. Bun
lar vazifei vataniyelerini ifa ettiler. Bir kısmı 
öldü, bir kısmı esir oldu, bir kısmı malûl, bir 
kısmı kayboldu. Muharebe bittiği zaman ye
ni bir kanun ile muharebe esnasında dağlarda, 
kırlarda şekavet edenler, birçok hânüman sön
dürenler; mükerreren firar etmek suretiyle 
idama mahkûm olan birçok insanlar şekavet e 
sülük ettikleri için memlekette sükûn hâsıl ol
sun diye affedildiler. Halbuki vazifei vatani
yelerini peK uzak yerlerde ifa eden mahkûmin-
den bilâhara müteferrik bir surette avdet eden
ler, mahkâmiyeti sabıkaları ikmal ettiı ilmek 
üzere derdest edilmeye başlandı. Filvaki oku
dukları 18 Şubat 1331 tarihli bir kararname var. 
bir kanunu muvakkat var, fakat kabiliyeti tat-
bikıyesi yok. Diyor ki: «Seferberlik esnasında 
vazifesini hüsnü ifa ettiklerini fırka, kolordu ku
mandanlarına tasdik ettirdikleri takdirde bun
lar mâfüv olacaklardır.» Askerlikten terhis edi
len efrada vazifei vataniyesini hüsnü ifa etmiş 
ise terhis tezkeresi verilir. O terhis tezkeresin-
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de de yaptıkları fenalıklara dair bâzı kuyudat ve 
meşruhat bulunur. Eğer o kanun nazarı itibara 
alınırsa bu defa avdet etmiş olan mahkûmlar 
kendilerini hapisaneden dışarı çıkarttıramazlar. 
Çünkü, fırkaların mahalleri tebeddül etmiş, kolor
dular mahallerini tebdil etmiş, yalnız bir terhis 
tezkeresiyle bu zavallılar avdet etmişler. Eğer 
şimdi o nizamname veyahut o kararname ile 
hareket ederek fırka kumandanından bir tezke
re getirmeye mecbur tutulsa, (Yani hüsnü hiz
met ettin mi, etmedin mi?) : Fırka kumandanı 
bir neferin ahval ve harekâtını bilmez ki, onun 
hakkında hüsnü hizmetine veya sui hizmetine ait 
bir vesika verebilsin ve nefer istiyebilsin. 
Sonra birçok zâbitan maalesef harbde şehit, ol
muşlardır. Onların asıl zabitleri şimdi mey
danda yoktur, onlara alelusul terhis tezkeresi 
verilir. Bu tezkerelerde tabiî bir kayıt vardır 
ki, bu kayıtta iyi veya fena hareket ettiklerine 
dair meşruhat vardır. Kanundaki o kayıtla ik
tifa ederlerse müddeiumumiler kaydı mezkûrle 
hareket ederlerse, onlar vatanları yolunda kan 
döktüğü halde diğerleri affedilirken bunların 
da içeri girmemeleri temin edilmiş olur. Bir ta
raftan şakiler var, silâhiyle memlekette hanıman-
lar söndürmüş insanlar var. Onlar affa mazhar 
oluyor, diğer taraftan hiçbir fenalık yapmamış, 
fakat, fırka veya kolordu kumandanlarından ve
sika almamış ve almanın lüzumunu bile - ihti
mal ki - bilmemiş birtakım biçareler, beş sene 
sonra hapisaneye sokturulmuş oluyor. Bundan 
netice itibariyle birtakım yeniden şakilerin çık
ması lâzımgelir. Onun için rica ederim, ceffel
kalem reddedilmesin. Bu mesele gayet mühim
dir. Bulunduğum mahalde birtakım adamlar ta
harri edilmeye başlandı, memleket de bunları 
gizlemeye başladı. Memleketin başına bu tarzı 
hareketle yeni yeni felâketler açılacaktır. Çün
kü, sefil şakiler affolunurken, gayrişakî olduk
larına dair elinde sarahat olan bir kimseye, 
kolordudan veya fırka kumandanlığından terhis 
vesikası getir, diyerek bunları dağa çıkarmak 
her halde doğru değildir, zannederim. Artık bi
liyorum ki, bu mesele mühim bir meseledir. He
yeti Umumiye her halde bu mühim meselenin 
halline çalışmalıdır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
yine müslümanlarm burada en zayıf olan merha
met noktası kurcalanıyor... Şimdi bir mesele hak
kında kanun vaz'etmekte merhamet mevzuuba-
his değil; hak mevzuubahsolmalıdır... 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
Merhamet mevzuubahis değil, hak mevzubuahis. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Kanun 
vaz'etmek için bir meselenin kabili tatbik olup 
olmadığının anlaşılması lâzımdır. Bu kabil eş
hası hapisaneden mahkûm iken çıkarmışlar ve 
ona demişler ki, «sen git, eğer vazifeni hüsnü 
ifa ederek, avdet edersen senin bakıyei cezanı 
affedeceğiz» ve sonra vazifesini hüsnü ifa etmek 

şartiyle hapisaneden çıkarılan bir adamı geldik
ten sonra tekrar hapisaneye sokmak kendi taah
hüdümüzü, kendi sözümüzü bozmak demektir. 
Diğer taraftan bir kıyası mantıki daha vardır. 
Deniliyor ki, bâzıları affedilmiş de akran ve 
emsali affedilmemiş. Onlar haydutluk yapıyor
larmış. Haydut iken bunlar da vazifesini yap
mışlar, deniyor. Evvelâ bir defa sureti mutlaka-
da hepimiz biliyoruz ki, hapisaneden çıkanların 
her birinin iyi harekette bulunduklarına kail ol
mak biraz safdillik olur. 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
—• Efendim, ellerinde terhis vesikası vardır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Kanun diyor ki, fırka veya kolordu 
kumandanlıkları kendi efradı hakkında icabe-
den malûmattan haberdar olursa aflanna teşeb
büs eder. Kumandanlar, bu malûmatı da mai
yetlerinden alırlar. Bir nefer fırka kumandanı
nı elbette âmir, diye tanımaz. Saniyen fırka kay
dı esas değildir. Böyle bir zamanda şubelerde 
künyeleri vardır. Oradaki künyelerde icabeden 
malûmat vardır. Yani mükemmel ve muvazzah 
kayıtları vardır. Müracaat etsin, buraya gel
sin, bizim mevkii tetkikimize meseleyi arz et
sin, muvafık gördüğümüzde ceffelkalem affı hu
susi verebilirz. Böyle olmaksızın bütün mahkûm
lara umumiyetle affı umumi ilân etmek her halde 
hem vâki olan şarta muhaliftir, hem de mantıka 
muvafık değildir. Bu gibi mesaili kanuna tat
bik edelim, yeni bir devri kanuni açalım ve 
ispat edelim ki; devrimizin bir devri iltimas de
ğil, belki bir devri adalet olduğu anlaşılsın. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Böyle ol
maz, efendim. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Efendim, Refik Şevket B. buyuruyor ki, her 
hususta olduğu gibi bu meselede de merhamet 
kapısına müracaat etmedik. Halbuki, mesele o de
ğil, hepimiz hapisane ahvaline vâkıfız. Harbin 
bidayetinde hapisanelerde mevkuf bulunanların 
hepsinin fotoğraflarını aldılar; muzıkalarla, 
alaylarla elbiseler giydirerek, Müdafaai Milliye 
teşkilâtı yaparak ve silâhlar vererek bunları as
kere sevk ettiler. Bunlar vazifelerini ifa etti
ler ve mensuboldukları alaydan aldıkları mev
cut terhis tezkeresiyle bilfiil ifayi hizmet ettik
lerini ispat ediyorlar, Bunlar için burada mer
hamet dilenmiyoruz. Bu adamlar hapisaneden 
çıkarıldıkları zaman; «siz affedildiniz, gidiniz 
vazifei vataniyenizi ifa ediniz» diyerek onları 
hizmete göndermişiz. Şimdi öyle bir şey teklif 
ediliyor ki, bu adam namuskârane ifayı vazife 
ettiğini elindeki terhis tezkeresiyle ispat eyledi
ği halde yine bu adamların fırka kumandanla
rından kolordu kumandanlarından namuslu ol
duklarına dair diğer bir vesika talebediliyor. 
Buna imkânı maddi yoktur. Bugün fırka teş

kilâtı, kolordu teşkilâtı eskisi gibi değildir. 
O fırkaların, kolorduların ifayı vazife ettikleri 
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mahal şimdi başka başka yerlerdedir. Kumandan- | 
l an da mevcut değildir. Bu vaziyet karşısında 
bir bölüğe mensubolan bir neferin fırka ku
mandanından vesika talebetmesine imkân var 
mıdır? Şu halde ne olacak? Birçok fenalıklar 
yapmış, icrayı şekavet etmiş olanlar affedildiği ı 
halde, affedilip de kendilerine vatan için gidi
niz, ölünüz dediklerimiz, vatanı için ifayı vazife 
ettikten sonra tekrar hapisaneye sevk ediliyor. 
Bunlar son vaziyet karşısında bittabi dağlara kaç
mışlardır. Binaenaleyh, doğrudan doğruya bun
ları tekrar hapsaneye sokmak katiyen doğru de : 
ğildir. Çünkü: Fenalıklar daima tevali eder gider. 

HAKKI HAMI B. (Sinöb) — Malûmuâliniz 
bir neferin hüsnühizmet etmesi, vazifesinde se
bat ederek tevdi edilen vazaifi ifa etmesi demek
tir. Yoksa bu nefer falan cephede bomba atmış, 
falan yerde falan şeyleri mahvetmiş, falan yerde-
bir düşman topunu iğtinam etmiş demek ifayı | 
vazife etti demek değildir. Çok kahramanlar I 
vardır ki, birçok fedakârlıklar yaptıkları halde 
bir harb madalyasına bile nail olamadıkları hal
de birtakımları İstanbul kaldırımlarından ayrıl- | 
madiği halde birçok madalyalar almışlardır. Bi- j 
naenaleyh, ilân edilen bu kanunda ifayı hüsnü
hizmet etmek şartiyle ki, bu da fırka ve kolordu
ların tasdikiyle anlaşılmış olmasından ibarettir. 
Bu da ibraz edeceği terhis tezkeresidir, işte bu 
terhis tezkeresini ibraz eden bir nefer vazifei 
askeriyesini ifa etmiş olanlardan demektir. 

Bu gibiler varsa müracat ederler. Terhis 
tezkeresi gelir. Artık onun üzerinde fırka ve 
kolordu kumandanlarının imzası vardır. Bura
da münakaşaya ve bir maddei kanuniye vaz'ına 
bir sebep göremiyorum. Eğer bir maddei kanu
niye vaz 'edilecek olursa bu suretle mazharı lü
tuf ve atıfet olmuş olanların birçok fenalıklar 
yapmış olduklarını biliyorum ki, ihtimal bende
niz gibi siz de bilseniz onları affetmezsiniz ve 
bu aftan onları istifade ettirmezsiniz. Onun için 
dört kişi kurtaracağız diyerek memlekette bir
takım şekavete meydan vermiyelim ve bu da en 
salim bir tariktir. Kanundan maksat da budur. 
Yani terhis tezkeresinin fevkinde hüsnühizmet 
için başka vesika tasavvur edemiyorum. Encü
menin vermiş olduğu yani bu baptaki mazbata 
doğrudur. Çünkü kanun vardır. Terhis tezke
resi kâfidir. Efendim, rica. ederim, içinizde as
kerlik eden vardır. Bir neferin ıhüsnühizmeti 
elinde bulunan tezkere değil midir? (Gürültü
ler) Bu Harbi Umuide kıtasını terk etmemiş 
olan nefer en namuslu bir neferdir. Yüz bin
lerce adam fenalık yaptıkları halde bu adam 
firar etmemiş ve bunu bir nefer, kıtasından al
mış olduğu bir terhis tezkeresiyle ispat öderse 
daha bundan büvük ne vesika olabilir? (Gürül
tüler) 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bunu hem kabul ediyorsunuz ve hem de red-

dediyorsunuz. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Mesele bir kanun meselesidir. Kamında denili
yor ki, hüsnühizmet edenlerin bu hizmetleri fır
ka veya kolordudan tasdik edildiği takdirde 
haklarında affı hususiye teşebbüs edilecektir. 
Yani affı mutlak için bir şey kaydetmiyor. Ka
nunen yalnız bulunduğu mıntakada vazifei aske
riyesini ifa ederse affı hususi cihetine gidile
cektir. Böyledir efendim. Mutlak tarzında değil 
zaten af, umumi ve hususi olarak iki kısımdır. 
Affı umumi Meclisin karariyle arzı ate'bei ulya 
kılınır. Iradei Seniyei Hazreti Padi'şahi şeref-
sâdır olursa affolunur. O zaman af, alelûmum 
herkese şâmil olur. Hususi demekten maksat, 
ya bir nevi ceraim m erbabı veya muayyen eşhas 
hakkında Iradei Seniye şerefsâdır olur. Zaten 
Hakkı Bey biraderimizin de beyan ettiği veçhile 
elinde terhis tezkeresi olan bir kimse kıtaatta 
çalışarak vazifesini yapmıştır. Vazifesini yapan 
lar varsa zaten bu kendisine en iyi bir vesika
dır. Terhis tezkeresini raptederek istida eder. 
Ben hüsnühizmet ettim der, kanunda bu gibi
ler hakkında affı hususi için teşebbüs' edilecek 
kaydı vardır. Binaenaleyh ondan istifade etme
sini talebeder. Bu kabîl kesan affına delâlet 
edilmesi hususunda müddeiumumiye bir istida 
verir. Müddeiumumi de bunu Adliye Nezareti
ne gönderir. Tabiî bugün Adliye Nezareti yok. 
Adliye Nezaret Vekili vardır. Binaenaleyh Ne
zaret Vekâletine gönderir. Adliye Vekâleti de 
tabiî Meclise sevk eder, şu Meclis mukadderatı 
memlekete müstakillen hâkim olmak itibariyle şu 
affı "-kabul veya reddeder ve bu suretle affa şa
yan olanlar varsa bunların hukukunu hiç kim
senin ihmal etmesi doğru olmaz. Aksi takdirde 
hukuku mevzua hilâfına hareket edilmiş olur. 
Binaenaleyh bendeniz Adliye Encümeninin nok-
tai nazarının kabulünü teklif ederim. 

SESLER — Müzakere kâfi... 

RElS — Müzakere kâfi ama zannederim ek
seriyetimiz kâfi değil, malesef ekseriyetimiz 
yoktur. Onun için müsaade buyurunuz. 

HULUSİ fi. (Karahisarı Sahib) — Efendim, 
dışarı çıktılar. Çünkü kanunun aleyhinde oldu
ğundan kabul etmediler. Bundan dolayı çıktı
lar. Askerliğin fedakârlığını görmüş olanlar 
dışarı çıktılar. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. Bunu 
ancak reyle ispat edebilirler. Dışarı çıkmakla 
değil. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hulusi 
Beyin tefsiri o... 

REÎS — Yarın yine encümenlerde çalışalım. 
Perşembe günü badezzeval saat iki buçukta iç
tima edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Badezzeval saat yedide îçtimaa nihayet verildi.) 

T, B, M. M, Matbaast 


