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REÎS 

BİRİNCİ CELSE 
Açıîm» âaalS : 1,35 Sonra 

tkûııci Reis VeStH: Kaörvı Fetonü Beyefendi! HazncÜm 
KATİP : Hafttlaır Bey (KUteıü^a) 

RBÎS — 'Meclis kuşat edildi. Zarptı ısalNk okunacaık. 
•(Olİp Haydar Bey 'zaptı -sabıkı okudu). 

U — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
R'Stsi Sami Veücitt Velhlbi Efendi Hazretlerinim tah

tı riyasetlerinde zevali saat toirbuçukta ioikaıt etti. 
Zapiı saibi'k hulâsası kıraat ve tashtoen kabul olun
du. De/alin resmiye -ile fukarayı ahali ihtİyacatı için 
orma'nlardan 'katedilecek mahrukatın ve ciheti aske
riyeye lüzumu olan telgraf direktennta bilâ ırıüzaye-
da itasana ve talimgahtan neşet eden efendilere yüz 
ellişer lira itasına 've Zongutdaik ve 'Ereğli'deki kömür 
tozlarının asmele ımartEaaıti-ne furuht edilmesine dair 
Heyeti Vekitedeh mevrut İevayii kanuniye, Kaıv&nini 

Maliye Encümenine havale olundu. Öğle tatillerinin 
ilga edildiğine ve Ayıntap Mebusu Ragtp 'Beyin {kay
makamlığı tercih eylediğine dair Heyeti Vekile tez
kereleri Jberayi malûmat kffaaı: edildi. Pozantı'da Wir 
'îstüdâl mahkemesi büşadına dair Heyeti Vekile tez
keresi kıraat ve İstiklâl mahkemeleri âzalarının dörde 
iMâğı hakkındaki Adliye 'Encümen* mazıbaıtasiyle tev-
hiden müzakeresi kararigir oldu. 

Hıyaneti vataniye ile mahkûm Ergani Müftüsü 
Salih Efendi ile EHnstan'lı MAmetoğlu Yusuf hak
kındaki evrak AdlÖye Encümenine Yozgalî Mebusu 

— 402 — 
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Süleyman Sırrı Beyin Tadadı ağnam kanunu hak* 
•kındaki teklifi kanunîsi Lâyiha Encümenine, Siverek 
Mebusu Mustafa Beyin her daİrei belediyenin birer 
iptidai mektebi küşadı hakkındaki 'teklifi Program 
Encümenine havale edildi, îzaiebikîıden mahkûm De-
mircioğlu Ömer'in bakiyei müddeti tezaiyesinin affı 
hakkındaki Adtöye Encümeni mazbatası kabul olun
madı. Arifoğhı Ahme^in bakiyeî müddeti cezaiyesi 
affedildi. Müskürat resmiyle möskürat beyiye res
minin tezyidlt hakkındaki Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbataları Men'i müskürat kanununun kabul 
edi&niş olmasından dolayı, reddedildi. Eskişehir'deki 
mecruhinİ ziyarete $den Heyettin telgrafı ve Kars'ın 
fethinden dolayı üçüncü kolordu 'kumandanlığından 
mevrut tebrik telgrafı kıraat olundu. Eskişehir istiklâl 
mahkemesinin tegrafı da okunarak istifası evvelce ka
bul edilen Zekâİ Beyin yelline yeniden İntihap icrası 
kabul olundu. Lâzistan Mebusu Dr. Âbidin Beyebir ay 
mezuniyet itası tensip edildi. Neşriyat mücrimiydti ifa
desinin tefsir edilmesi hakkında Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti Umumİyesinden mevrut tezkere İrşat Encü-
meninehavâle ve Bohı Mebusu Yusuf izzet Paşanın vi-
(Hâyatı .Şarkiye sahaftsin» M ecîlisçe arzı şükran olunması-
ma dalir ıtafcıürd kabUl ve İdifayeti mlüSiyejılin tespitti hak
kındaki! takriri reddolundu. Erzurum Mebusu ismail 
Beyle Tüfekasıntn Ermenistan suâl şeraiti hakkında 
Heyeti Vekileden olan istizah takriri kabul olunarak 
perşembe nıznaımesine İthali tensip edildi. Bflâhara 
düğünlerde M en'i İs raf at İkan ununun bakiyei müzake
resine geçilerek ikinci madde ile üçüncü numarayı 
alan dördüncü madde tadilen, altıncı ve yedinci mad
deler aynen kabul üç ve besinci maddeler tayyedildi. 
•Kanuna mihir ve sünnet düğünleri hakkında birer 
maddesi ilâvesine dair Ayıntap Mebusu Aıbdürrahman 
Lâmi Efendiyle Tokat Mebusu Nâzım Beyin takrirleri 

/. — Nİemaliki ecnebiyede bulundurulacak zabı
tan ve atasemilitlerle maiyetlerindeki efrat muhassa-
ti için Müdafaai Millİyenin iki aylık muvakkat büt
çesine para ilâvesine dair kanun lâyihan. 

REÜS — Memalik'İ ecnebiyede bulundurulacak za
bitin ve ataşemdl'iterler ile maiyetlerindeki efrat mu-
hassasatı için Müdafaai Milliyenin iki aylık muvak
kat bütçesine para ilâvesine dair Heyeti Vekileden 
movrut lâyihai kanuniye, müstaceliyet kararı vardır. 
Muvazenei Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

nazarı -itibare alınarak Seriye Encümenine havale 
otundu. Ve teneffüs için celse tatil edildi. 

•(İkinci celse hafidir) 

Üçüncü Celse 
Reisi Sani Vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı 

riyasetlerinde zevali saat beşte inikat etti, Keçiborlu 
kükürt ve Ereğli kömür madenleri memurini muhas-
sasatı hakkındaki kanunun müzakeresine mübaşeret 
olunup 1, 3 ncü maddeleri aynen ve "1 nci maddesi 
tadilen ve heyeti umumiyesi «Î6» reyle 'kabul olun
du. Büâhara İktisat Vekili Celâl Beyefendi tarafın
dan Irak sadağından ıBüyüfc Mifiet Meclisi Riyasetine 
mevrut; kemali metanetle ieabatı diniye ve vata-
niyeye devam ve talebi müzaheret hakkındaki telg
raflar kıraat ve perşembe günü içtima edilmek üfce-
re İçtimaa nihayet verilmiştir, 

Son celsede Meclise teşrif ederek saman mahal
linde müzakeratı bthra buyuran Şeyh Ahmet Sutıusi 
Hazretleri tarafından' celsenin hitamım müteakip imali 
milliye ve mesaii diyanefcperveranemizde naili muvaf
fakiyet olmamız için gayet fcelİğ bir dua kıraat edil
miş ve bütün âaa Me diğer nruazzar büyük bir vecdü-
huşu içinde âmin hân olmuşlardır. 

İS Teşrinisarti 13Î6 

İkinci Reis Vekili Kâtip 
(Hasan Fehmi Mehmet Rasim 

Kâtip 
Haydar 

RErS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı? 
CKatoul sesleri). Zaptı sabıkı kabul edenler el 'kaldır
sın. Zaptı sabık aynen Ikabul edildi. Evrakı varideye 
geçiyoruz. 

2. — Hariciye Vekâletinin iki ayltk muvakkat 
bütçesine tahsisatı mesture tertibinden on beş bin lira 
zammına dair kanun lâyihası. 

REİS — Harkrİye Vekâletinin iki aylık muvakkat 
'bütçesine tahsisatı mesture tertibinden on beş bin li
ranın zammına dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye, Muvazenei MaJİye (Encümenine gönderiyo
ruz. 

3. — Sark'a tetkikatı İlmiyede bulunmak üzere 
gönderilecek heyetin tahsisatı maktuastna dair kanun 
lâyihası. 

3. — LÂYİHALAR 

— 403 — 
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REtS — Şark'ta tetkikatı İlmiyede (bulunmak üze
re gönderilecek irşat 'heyetline muhassasait itasına 
dair Heyeti Vekileden mevrut lâyîhai kanuniye, Mu-
vazensi Malîye Encümenine 'gönderiyoruz. 

4. — Moskova sefareti ite bazı şehbenderlikler 
muhassasatı için Hariciye iki aylık muvakkat bütçe
sin? pata ilâvesine dair kanun lâyihası.' 

i. — Ayintap Mebusu Ragıp Beyin kaymakam-
lığı mebusluğa tercih ettiğine dair Dahiliye vekâleti 
tezkeresi.. 

R'BİS — Ayintap Mebusu Rfflgıp Beyin mamuri-
yeti tercih eylediğine dair Dahiliye Vekâleti tezkere
si, Malûmuâlinfe bundan dvveü'fci celsemizde okundu, 
Fakat Heyeti CelİIenizm nöfatai nazarı taayyün et
medi. Tezkere okundu. 'Kendisi tarafından vâki ol-
muş bir müracaat olmadığına göre, Dahilîye Vek&'l eti
nin tezkeresi, kendisinin müracaatı esasına İstinat eder, 
Bunu istifa 'makamında addetmek var, kendisinden 
telgraf fettaaiök var. Şimdi, 'befflkere evvelce burada 
•okunmuş ise de Heyöilİ Cehienizİn nokîtai naızarı ıtaay-
yün etmediği ipin Meclisi Alinize tekrar sevfctdiliyor. 
Nasıl arzu «derseniz ona göre icalbeden muamele ya
pılır. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Kendisinin telgrafı 
gdmeMir. 

Dr. SUAT BEY tfKastaımonu) — Müsaade buyu
run, bir şey aıẑ  edeyim. 'Efendim Heyeti Celile ara
sında ibazı 'zevat vardır ki henüz daha memuriyeti mi 

I. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, makam 
maaşatı hakkında teklifi kanunîsi ve Lâyiha Encüme
ni mazbatası. (21134) 

R'EtS — Bir rütbe mafevk makamda istihdam 
olunan ümera ve zâbitan ve küçük zabit ana istihdam 
olundukları rütbenin ve memuriyet maaşının itasına 
dair Hüsrev Beyin teklifinin sayam kabul olup bir 

5. — Moskova'ya gidecek heyeti sefaretin harcı
rahlar! hakkında kanun lâyihası. 

REİS — Moskova sefareti ile bazı şehbenderlik
ler muhaisasatı için Hariciye ıbütessine para. ilâvesi
ne dair iki 'kıta İâyihaJİ -'kanuniye, müstaceliyet tek
lifi de vardır. Muvazenei Maliye Encümenine gön
deriyoruz. 

mebusluğu mu tercPfıins dair beyartaıtı taıhririiyede 
'buhırtmamışlatrdır. Geçen gün 'başkttaitetten yapılmış 
•olan bir cetvel vardı. Orada denliyordu ki; henüz daha 
bu yoMa cavap vermeyen zevat vardır. Halbuki ev
velce ıbuna dair Divanı Riyasetçe bir •karar ittihaz 
edilmişti. Deniliyordu Jd; falan tarihten itıübaren iki 
ay zattfrnda, bilhassa -teşrinievvelim (iptidasına. kadar, 
bu müddet zarfında memuriyeti terdiSh ekmediğini 
yazmayanların mebusluğu teralh ettiğini kabul ede
lim. Yani fiilen memuriyeti torcîh etaıeyenibrin me
busluklarının tercihi karargıir olmuştur. 

Onun :tçtn şimdi (bu zatın kendisi, tahriren 'bu -yol
da memuriyeti tercih ettiğine dair işaratte bulunun
caya kadar mebus addedilmesi doğrudur zannederim. 

REt'S — Başka (mütalâa yoik, Binaenaleyh Dahi
liyenin işarı veçhile "bu zatı müstafi addediyor mıusu-
nuz? (Hayır hayır sadaları). ŞufoaJde kendi 'işarına 
•tatile ediyorsunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozga*) — Cevap 
vermeze ilanihaye kalacak mı? 

kere de Müdafaa i Milliye Encümenince görüldükten 
sonra Muvazene Encümenine havalesi lüzumuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatasını. Müdafaa Milliye En
cümenince görüldükten sonra, Muvazenei Maliye En
cümenine tevdi ediyoruz. 

2. — Karahvtarı Şarki Mebusu Mustafa ve Mesut 
beylerin, Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadili hakkm-

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

4. — TEKLİFLER 

/. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Bolu'da şe
hit edilen Binbaşı İhsan Bey ailesine maaş tahsisi 
hakkında teklifi kanunisi. {2/138) 

•REİS — 'Bolu'da şehit edilen Binbaşı İhsan Bey 
allbîî maaşının tezyidine dair Elâziz Mebusu Hüse
yin 'Beyin itekMfi 'kanunisi Lâyiha Encümenine gönde-
miyoruz. 

7< — MAZBATALAR 

— 404 — 
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da teklifi kanunileri ve Lâyiha Encümeni mazbata
sı. (2 fi 36) 

REİS — İcra Vekilleri Nizamnamesinin tadiline 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. Malûmu âliniz en
cümeni mahsus mazbatasiyfe birlikte müzakeresine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 'Malûmu âliniz en
cümeni mahsus mazbatası da mzaam emirdedir. Onun
la beraber müzakere ederiz, 

3, — Karahisan Sahip Mebusu Mehmet Şükrü 
Beyİnt Belediye Kanununun tadiline dair teklifi ka- ' 
nunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/121) 

REİS — Vilâyat Belediye Kanununun tadiline da
ir Karahisan Sahip Mebusu Şükrü Beyin teklifinin 

2. — Ergani Mebusu Mahmut Beyin mezuniyeti
ne dair Divanı Riyaset karart. 

REİS — Ergani Mebusu Mahmut Beyin mezuni
yetine dair Dîvanı Riyaset kararı vardır. 

Divanı Riyaset Kararı 
Mumaileyh Mahmut Beyin Şubat nihayetine ka

dar mezuniyeti Divanı Riyasetçe tensip kılınmış ol
makla Heyeti Umumİyeye arz olunur. 

16 Teşrinisani 1336 
İkinci R. V. İdare Memuru 
GUmüşhane Sivas 

Hasan Fehmi Emir 

L — Eskişehir'deki mecruh gazileri ziyarete giden 
heyetten mevrut telgraf. 

REtS — Eskişehir'deki mecruhîni guzatı ziyarete 
giden heyetten mevrut telgraf vardır : 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Eskişehir Hastanesinde tahtı tedavide bulunan zâ-

bitandan sekiz mecruh ve altı hasta ile efrattan yüz 
yirmj bir mecruh ve yetmiş dört hasta ve tebdilhava 
alan otuz beş nefer heyetçe ziyaret edilmiş ve Meclisi 
Âlinin selâmlan tebliğ olunmuştur. Mecruh gazileri
mizle hastagânın ahvali sıhhiyeleri mükemmel olduğu 
ve tedavilerine etİbba ve diğer vazifedaran tarafın
dan bir itinayı mahsus ile iltizamı dikkat edildiği na
zarı memnuniyet ile görülmüştür. Meclisi Alinin istif
sarı hatır suretinde izhar ettiği bu eseri şefkat ve mu
habbet mecruh ve hastalarımız üzerinde pek derin bir 
tesiri kalbi hâsıl etmiş ve cümlesinin Büyük Millet 
Meclisi Heyeti Celilesine karşı perverde ettikleri tazi-

muvafık olup Dahiliye Encümenine havalesi hakkın
da Lâyiha Encümeni mazbatasını Dahiliye Encüme
nine gönderiyoruz. 

4. — Sinop Mebusu Şevket Beyin, Sulh Mahke
meleri Kanununun tadili hakkında teklifi kanunisi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/135) 

REİS — Usulü muhakematı hukukiye ve Sulh 
Hâkimleri Kanununun lüzumu tadiline dair, Sinop 

! Mebusu Şevket Beyin teklifinin muvafık olup Adliye 
Encümenine havalesi hakkında Lâyiha Encümeni maz
batasını Adliye Encümenine veriyoruz, 

mat ve ihtiramatı faikalarını takdime bizi tavsît ey
lemiş olduklarını arz ederiz. 

14.11.1336 
Heyet Namına 
İzmit Mebusu 

Hamdı 
(Allah afiyet versin sesleri) 

2. — Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir 
Paşadan mevrut teşekkür telgrafı. 

REİS — Kâzım Karabekir Paşadan mevrut te
şekkür telgrafı vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meclisimizin 9.11.1336 tarihli fev

kalâde içtimaındaki karariyle son muvaffakiyetten do
layı teyiden mazharı teveccüh ve takdir olan Şark 
cephesi büyük milletimizin mukarreratı azimkârane-
si sayesinde kazandığı muvaffakiyatı ancak yine o sa
yede tevali ettirebileceğine tamamen kanidir. Mukad-

2, — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 

iare Memuru 
Kastamonu 
Dr. Suat 

Kâtip 
Kütahya 
Haydar 

İdare Memuru 
Samban 
Süreyya 

Kâtip 

Kâtip 
Sivas 
Rasim 

REİS — Şubat nihayetine kadar Mahmut Beyin 
i mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Me-
ı zuniyeti kabul edildi. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

— 405 — 
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des mücahedatımızda daima hakkın inayetinden ve 
halkın teveccüh ve müzaheretinden en büyük kuvveti 
alan ordunun kendisine tevdi edilecek vazifeyi sarsıl
maz bir İman ve itaatle ifa hususundaki taahhü-
datını bilvesile teyit ederek mazhan teveccühat ol-

4. — TEKLİFLER (Devam) 

maktan mütevellit bütün kalbi şükran ve tazimatımı
zın Meclisi müşarileyhaya arz ve iblâğını istirham 
eylerim. 

Şark Cephesi Kumandanı 
Kâzım Karabekir 

2. — Sinop Mebusu Şerif Beyin, Sinop'ta köprü ] 
ve sosalar inşası hakkında teklifi kanunisi (2JÎ39) ' 

REİS — Sinop şehrinin ihyası ile bazı yerlerde 
köprü ve şose inşası hakkında Sinop Mebusu Şerif ve 
Şevket Beylerin teklifi var. Lâyiha Encümenine gön
deriyoruz. 

2. — AZAYİ KtRAM MUAMELÂTI (Devam) 

3. — Sinap Mebusu Şerif Beyin, mütekaidin, ey
tam ve eramil maasatmın tezyidi hakkında teklifi ka
nunisi. (2/140) 

REİS — Sinop Mebusu Şerif Beyin mütekaidin ve 
eytam ve eramil maasatmın tezyidine dair teklifi ka
nunisi Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Menteşe Mebusu Dr, Tevfik Rüştü Beyin, 
Moskova'ya azimetine binaen yerine Kastamonu İs
tiklâl Mahkemesine bir âza intihabı hakkında telgrafı. 

REİS — Kastamonu istiklâl Mahkemesi azasın
dan Tevfik Rüştü Beyin Moskova'ya müteheyya azi
met olmasından yerine diğer bir zatın izamına dair 
telgraf vardır. 

(Bu ne için gidiyor? Kaçıncı sefir sesleri) 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 

Sefir yaveri. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 

Hariciye Vekâleti tarafından vaki olan Moskova* 
ya müteheyyii azimet Heyeti Tetkikiye iltihak teklifi
ni maalmemnuniye kabul ederek yarın hareket ede
ceğimi cevaben arz etmiş olduğumdan muvaffakiyatla 
devam etmekte bulunan Kastamonu mıntıkası istiklâl 

Mahkemesi umurunun duçarı tavik olmaması için ye
rime bir münasip arkadaşımın intihap ve izamına de
lâlet buyurulmasmı istirham eylerim. 

16.11.1336 
Dr, Tevfik Rüştü 

REİS — Malûmu âlileri istiklâl Mahkemeleri için 
intihap yapacağız. Bunu ilk celsemizin birinde halle
delim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — Bu 
hususta söz isterim. Bir kaç mahkemede daha böyle 
yerler vardır. 

NÂZIM BEY (Tokat) — Tevfik Rüştü Bey Mec
lisimizin âzasındandır. Bizim reyimiz alınmaksızın 
Petesburg'a gitmesi nasıl tensip ediliyor? 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Dİyarıbekir) — İstiklâl 
mahkemelerine adam ister adam. 

7. — MAZBATALAR (Devam) 

J. — Denizli Mebusu Yusuf Beyinr Denizli mer
kez kazası düyunattnm tecili hakkında teklifi kanu
nisi ve Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası. 
U/124 ) 

REİS — Denizli kazasının emlâk ve müsakkafat 
vergisinin üç man teciline dair Yusuf Beyin teklifi
nin muvafık olup Maliye Vekâletine havalesi hakkın
da Muvazene i Maliye Encümeni mazbatası. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Düşman tecavüzüne maruz kalan Denizli kasaba

sının ve merkezi livaya merbut kura ve Saray Köy 
ahalisinin senei İmliye emlâk ve müsakkafat vergile
rinin üç man tecili lüzumuna dair Denizli Mebusu 
Yusuf Bey tarafından teklif olunan lâyihai kanuniye 

üzerine icabeden muamele badehu teemmül edilmek 
üzere beyan olunan haşarat miktarının tahkikiyle ta
haşşüt edecek neticeye göre iktizasının ifası zımnın
da keyfiyetin umuru Maliye Vekâletine havalesinin 
tezekkür kılındığı Heyeti Umumİyeye arz olunur. 

16.11.1336 
lei Maliye 
Çorum 
Ferit 
Kâtip 
Mardin 
Necip 

En. R, 

Âza 
Mehmet 

M. M. 
Çorum 
Fuat 
Aza 

Maraş 
Tahsin 
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REÎS — Efendim Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası hakkında mütalâa var mı? (Hayır sesleri) 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası veçhile Yusuf 
Beyin teklifinin Maliye Vekâletine tevdiini kabul eden
ler el kaldırsın. Maliye Vekâletine tevdi edildi. Evra
kı varide bitti. Ruznamei esasiye geçmezden evvel bir 
kaç İstizah takrirlerimiz vardır. Heyeti Celilenizce ka
bul edilmiş, 

ATIF BEY (Bayezİt) — Ona dair bir takririmiz 
vardır, ondan başlayalım. 

REİS — Kabul edilen İstizah takrirlerinden biri
nin celsei hafiyede müzakeresini teklif ediyorlar. O 
halde İstizah takrirlerini sonraya bırakalım, encümen 
mazbatasına geçelim. Bunun celsei hafiyede reyinize 

]. — Teşkilâtı esasiye kanunu lâyihası ve Encü
meni mahsus mazbatası* 

RfEfiS — Efendim encümeni mahsus mazbatasmın 
müzakeresine geçiyoruz. 

(ŞEVİK't (BEY (İçel) — (Efendim istizah takriri
dir. 'Bugün halledilsin. 

iRBİS — Teneffüsten sonra Heyeti Vekile tama
men gelirse, yani istizah edilen zevat hazır bulunur-
sa 'JiîSedİğinİzi yaparsınız. 

ŞEVKİ 'BEY Clçel) — Tamamiyle aleni olmak 
suretiyle. 

-RBfÖ — Söz 'Mazbata Muharriri 'ismail Suphi 
Beyindir. Heyeti 'Umumiye hakkında buyurun, ıiza-
hat veriniz, 

ıMGHlMİET ŞÜKIRIÜ iBEY (IKarahisansabip) — 
Mazbata bir kere okunsun, ondan sonra efendim. 

:R'BIS — Mazbata, malûmuâlileri esbabı mucibe 
mazbatası dır, matbudur. Tevzi edilmiştir. Usulen 
okunmaz, heyet arzu «derse okunur, 

MBHM'ET ŞÜKIRIÜ IBIBY (Karahlsarısahip) — 
Usulen okunmak lâzımdır efendim. 

;RJEtS — Rica «derim 'Riyasetin makamına teca
vüz etmeyiniz.. Heyet arzu ederse okunsun. 

•MEHMET Ş/ÜKlRfÜ 'BEY — Heyet arzu .ediyor. 
Zapta geçmek için. 

ÎSMAtL SÖPtriı BBY itfBurdur) — Encümen 
mazbatanın aynen zapta geçmesini arzu ediyor Reis 
Bey! 

RBİS — Okunmasada geçecek. 
(ÎSMıAlfcL SUPHff (BEY <IBurdür) — Pek âli öy

leyse. 
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arz ederiz, alınacak karara göre müzakere ederiz. (Da
ha iyi olur sesleri) Heyeti Âliyenİz tarafından Mali
yeye havale edilen bir istizah takriri var, eğer Heyet 
arzu buyuruna onu müzakere edebiliriz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsan Sahip) — 
Mademki Vekil Beyefendi sürat gösteriyorlar, teşek
kürler... 

REÎS — Maliyeye ait olan kısım Dahiliye ile bera
ber istizah takririn dendir. Her ikisini de arzu ederse
niz diğer celsede müzakere ederiz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsan Sahip) — 
Maliyeye ait kısma beyefendi buradadır, cevap verir
ler. Dahiliyeye telefonla malumat veriliyor. 

R'Bİ'S — Mazbata muharriri izaha; veremem 
derse o zaman okunur. 'İzahat vereceğim .derse maz
batanın okunmasına 'lüzum yoktur, 

'ENCÜMENİ IMAHSUS 'M. M. ISMlAllfL SUP-
Üt 'B. SOYSALU HIBurdur) — Arkadaşlar bize 
(Halkçılık programı) namı 'tahtında Hükümetin tak
riben bundan fti ay evvel görjdenniş ve tarafınızdan 
teşkil edilen Encümeni, -mahsusun <Teşkİlâtı esasiye 
lâyiha! ıkaouniyesi) namı altında Meclisi âlinize sev-
kettiği kanun lâyihasının bugün müzakeresine baş
lıyoruz. Bu an memleketimiz 'tarihinde, -tarihi idari 
v« siyasimizde hiç şüphesiz fevkalâde bir andır. 

Mem'tokstin dört tarafı ateşe verilmiş olduğu bir 
sırada »es aiiı cephede birden muharebe ettiğimiz bir 
sırada Meclisi âlinizin bu kadar mührim 'bir kanun lâ
yihasının müzakeresine başlamış olmasından dolayı 
bendeniz sizfnle müştereken 'kendimi bahtiyar adde
derim. IBöyle bir anı idrak edebildiğimden dolayı Al-
laha haTtvdü şükür ederim. Bu an; tarihi -idari ve si
yasimizde o kadar mühimdir. Biliyorsunuz İd; bu 
memleketin ötedenberi bir hastalığı vardır. 'Bu has
talık sui İdare hastalığıdır. Memleket devri inhitata 
başladığından İtibaren sui idare anbean artmış ve 
efc&irnanıİştir. iBiz de sui idare hastalığı muteelif eş
kâl tahtında görünmüştür. İBiliyorsunuz 'ki, imi idare
ye çaresaz olmak ve bünyei Devlete arız olan ve-
hîn ve inhitatı izale etmek için fanzimatı hayriyeye 
kanunu (ve Gülhane 'hattı hümayunu) neşredilmiştir. 
•Bugün aradan yarım asır, beiki üç Tubu asır geçtik
ten sonra biz bunu memleketin sui idare hastalığına 
çaresaz otacaîk bir deva mahiyetinde göremiyoruz. 

Yani o zaman da teşhiste hata edilmiş, derdin 
ilacı çareleri bulunmamıştır. Tanzimatı takip eden 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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devri HamitÜ dahi hidayette tanzimatın eserini taki
ben, taıtzimatm memlekete verdiği atalet kaidesi mu
cibince idarenin hareketini takip edememiş, memle
keti Avrupai ulaştırmak esasına doğru götürmek iste
miştir. 'Fakat biliyorsunuz ki hükümdarın amali şah-
siyesi, memlekette 9&'te üân edilen 'Meşrutiyet ve (ka
nunu esasiyi aikim bıraikarak, memleketin suiidare 
hastalığım esaslı surette tedavi edememiştir. Gerek 
•tanzimat devri olsun, gerek devri Hamidi oJsun, bi
ze yalnız 'Avrupayı getirmek 'istemiştir. Fakat nasıl 
Avrupayı 'getirmiştir? Eşkâli zahirisini taklit İle.. (Me
murları değiştirmiştir. Taklit olarak jandarma yap
mıştır, taklit olarak şûra, nafia vesaire yapmıştır. 
•Binaenaleyh memleketin bütıyei esasisini 'tetfcik ile 
hastalığa hakikaten ilaç vermemiştir. Tanzimaitn bu 
memlekette eseri, asırlarca zamandanberi m'emlaket 
İdaresin'de hüküm süren asker, ulema ve memurin sı
nıflarını yeni şekle kalbetmek oldu. "Memurin sı
nıfı bu memlekette yeni esaslar dairesinde -teşekkül 
ederek, zaten Aristokrasi ve Demokrasi .esasları ayrı 
ayrı bir şekilde olmtyan, heyeti mecmuasiyîe sâde 
Demokrat elan bu memlekette bir de memurin 'Sını
fı 'ihdas olundu. Bu memurin sınıfı halk İle fcatiyen 
'temas ermlyörlar. Halkın balây serinde, idaresinde 
âmiri müvekkei olarak hailkı kendi diledikleri gibi 
•idare ediyorlardı. Bu usulü sakıymin takriben üç ru-
bu asır unüddettenberi olan cereyanı göstermiştir ki 
bu memlekette hakiki İdare, halkın ihtiyacatına mu
vafık idare vazedilmemiştir. 'Binaenaleyh devri Ha-
midinio »tuz, otuz beş senesinden sonra bünyei hü
kümetin ıslahı lâzım 'geldiği her kalpte kuvvetle yer 
•tuttu. Meşrutiyeti 'idare sureti malûmede astihsal edil
di. O zaman bu memlekette dahili •tehlikeden ziyade 
harici tehlike bir âmil ve müessir olmuştur, ifReval) 
mülakatı, Rumelinin elimizden gitmesi tehlikesi, 
memlekette vatanperverleri böyle meşrutiyet İstih
saline süratle sevkeftıi. 'Binaenaleyh meşrutiyet istih
sal edilmiştir. Fakat meşruti yetin istihsali dahi bili
yorsunuz ki sui İdare hastalığına çaresaz olamamış
tır. Türkiye köylüsü meşrutiyetten evvel ne ise yine 
o halde kalmıştır. Yine Türkiye köylüsünün başında 
jandarma yine Türkiye köylüsünün başında bitmez 
tükenmez hartpler, vergiler başlamış we devam et
miştir. Türkiye 'köylüsü yine ıBalIkanda, yine Kara-
dağda, yine şark cephesinde yine Yemen'de ölmüş, 
ölmüş, ölmüştür. rDahlde Türk -köylüsü, kurt köylü
sü, alelûmvm bu memleketin köylüsü harap olmuş
tur. Jandarmanın krabacı altında, memurun 'tazyiki 
a*tında, öküzünü satarak, teknesini satarak ölmüş, 
ezilmiş, harap olmuş.. (Binaenaleyh meşrutiyeti ida-
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reden, 024) senesinde o kadar şaşaalarla üân ettiği
miz meşrutiyeti İdareden köylü, halk 'hiç bir şey an
lamamıştır. Sorunuz bu köylüye, sorunuz ahalide» 
her hangi birisine, sorunuz ki on iki senelik devrei 
meşrutiyetten ne anlamıştır? Anladığı, yalnız düşün
düğünü kahvede serbest söylemekten ibaret bir şey
dir. M'eşruitiyet hafiyelik usulünü kaldırmıştır. 'Bu 
devirde pek az hüsnü idare görülmüştür. 'Bunda da 
hiç bir kimseyi muaheze etmiyeHm, Tanaimat dev
resinden sonra memlekette bünyesine muvafık hir 
usulü idare vazedilmem esi, devri Ham'İd'ide adam 
yetiştirmemesi neticei müessifesi olarak meşrutiyetin 
hüsnü idare ediiememesîd'İr. Ben hiç bir ferdi doğru-' 
ca muaheze edemem. Sebep, otuz şu kadar senelik 
•devri Hamididir. IBizde idare ve siyaseti idare eden
ler hatalar ettiler. 'Fakat malûmdur ki hâdisatı 'içti
maiye, eşhası, rüzgârın bir yaprağı alıp sürüklediği 
gibi sürükler, 'Binaenaleyh bir millet on iki senelik 
devrei meşrutiyette ihtilâlden ihtilâle, harpten harbe 
koşmuş ve zaman, huzur ve sükûn bulamıyarak, bi
ran rahat bir nefes alamtyarak, cemi zamanda 'iste
diği hüsnü İdareye nail olamamıştır. 

Biliyorsunuz ki; devri meşrutiyette vakit vakit 
teşebbüsler oldu, idareİ vİIâyat kanunu ilân edildi, 
Ve bunu tevsi için nevahi 'idaresi İçin teşebbüsler vu
kua geldi ve bazan halka doğru sözleri işitildi. Hal-
km ihtiyacını düşünmek, yukarı tabakanın aşağı ta
bakaya doğru inerek, halikı unlamak, dinlemek, bir
likte yükseltmek emelleri baş gösterdi. Fakat bunlar 
ihtilâl gulgulelert Ve harp lopları arastna karıştı, git
ti, Hiç bir netice hâsn! edemedi, 

(Efendiler, bugün -dünyanın pek az yeri vardır ,kı 
bizim üzerinde yaşadığımız zulümdide topraklar ka
dar harabiye duçar olsun. Çin'e gitseniz, Japonya'ya 
giteen-tz, Afrika'ya gitseniz, ancak akvamı vahşiyenin 
oturduğu topraklardan gayni hiç bir toprak bula
mazsınız ki bu memleket (kadar küllük, harabe, bay
kuş yuvası olsun, nüfusumuz, azalmış, yolumuz kal
mamış, orman yok, servet, yok, insanlar sıhhattan 
muarra bir hale gelmiş, bütün bunları bir kelime ile, 
bir suiidare kelimesiyle hulâsa edebi tirsiniz. IBundan 
kimi mesul edeceğiz 'efendiler? (Bundan sınıfı münev
veri de mesuldür. IMemurin sınıfı da mesuldür. Çün
kü münevver sınıfı hem miktarca azdı, bu memle
keti dilediği yola sevkedemiyordu, hem de bunlar 
memleketin asü düşüncesiyle, ananatı ile mutabrk 
bir surette yetişmemişti. Bunu bu kürsüde itiraf et
mek mecburiyetindeyiz. 'Biliyorsunuz ki tanzimatı 
hayriye; medrese ile mektebi fena surette ayırarak 
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bu •memlekette içinden çıkılmaz bir hal İhdas etm.iş-
ti. Biri şarka, bir] garba bakar. Binaenaleyh sınıfı 
münevver bu memlekette lâyikiyle iş göremedi ve 
mesuldür, maahaza swıfı münevverim gayri 'kâfi ade
tte .c-lduğıınu İtiraf etmeliyiz. Avrupantn do. bize as
la rahat vermediğini söylemeliyiz. 

'Memurin sınıfına 'gelince: Memurin sınıfı bu 
memleketle kendilerinin âdeta idareye -min taraf illâ 
müekkel olduklarına İkam idiler ve köylünün üzerin
de 'kendilerimin bîr hakkı âmiriyet sahibi oldukları
nı, bu olmazsa memleketin 'idare ediJemiyeceğini her 
zaman söylemişlerdi. İBina'enaJeyh efendiler, sınıfi 
münevver azlığiyle, memleketi anlamaması ite oe ka
dar kabahatli ise, 'memurin sınıfı - kendilerini bu 
memlekette teşhire kadar gitmeyelim bu memle
ketin sırtından geçinmek suretiyle, âmiri mü
ekkel suretiyle hareket ederek çok hata etmişlerdir. 
Bittabi ekseriyetinden'bahsediyorum. 

ıKlöylüye gelinca: 
Daima 'işittiğine ademi itimat hâsıl ederek, ade

mi -İtimadı (kendisince asıl telâkki ederek, dur baka-
•İtm sonu ne olacak diyerek, boynunu bükmüş, ce
sur, hamul ımütevakikil beklemiştir. 

Devri meşrutiyette dahi köylü bunu aynen böy
le buldu ve bugüne kadar da 'böyledir, bunu itiraf 
etmeliyiz ki derdin devasını bulalım. 

•Nihayet efendiler, mütareke ilân edildi. Müta
reke Meclisi 'Alinizi burada toplamıştsr. (Mütareke 
fezayihi, bize icbar edilen muahedenin zalim, katil 
ahikâmı Meclisi Alinizi buraya toplamıştır. 

IBİz burada esasen bu inkilâp için toplanmadık; 
esas itibariyle bir müdafaai meşrua 'için toplamdık. 
cihanşümul bir müdafaa için, hakkı hayatımızı, bü
tün dünya, denizler gibi üzerimize gelse bile, yine 
müdafaa için toplandık, azim ve ısrarla toplandık. 
Fakat efendiler, burada toplandıktan sonra gördük 
ki bu memleketi zarfa sürükleyen yalnız tesvilâ'tı ha
riciye değildir. 

Memleketin illetlerinin, dahili suüdarenin büyük 
bir tesiri vardır. Gözümüzün ününde akan kanların, 
yıkılmış yuvaların; köylülerin eminlerinin tesiriyle 
kendiliğimizden; ısla'h ve inkilâp zaruretini anladık 
ve yeni "bir idare kurmak için bir takım istthzarat 
yapmağa başladık. IBinaenaîeyh bugün Meclisi Ali
niz müdafaa için toplanmış olmakla beraber, bu mem
leketi, 'bu milleti yaşatmak için en iyi esas nerede ise 
onu bulmağa ve ledemacce her şeyden 'inkılâp yap
mağa her şey ve her şey yapmağa karar vermiştir. 
İşte Hükümetin halkçılık [proğramu namı akt-trda'Mec

lisi Alinize sevkettiği program bu fikirlerin1 mahsu
lüdür. 

•Ben deyem^mki biz hiç bir taraftan (mülhem ol
madık. Balkı Şarkta, 'Rusya'da pat.liyan linkifâbm bi
zim üzerimizde 'tesiri olmuştur. Belki Harbi umumi-
•nln, her millette, her milletin mazlum sınıfının. 'Emin 
olunuz efendiler, her millet iki sınıftır: 'Biri, idare 
edenler, diğeri, idare edilen mazlum sınıftır. Her mil
lette mazlum smıf hakkımda doğan haleti ruhiyenint 
de bizim üzerlm'ize tesiri olmuştur. Eğer bu memle
ketin e*ki topraktan, bütün vüsatü şumutiyîe baki 
kalsaydı, yine bu memleketi hüsnü idare 'için, idare
de inkilâp yapmak 'için yine çalışmağa mecburduk. 
'Kim in'kâr edebilir ki, bizim katil'imiz olmağa ahdet
miş olan Avrupa devletleri bugün deseler ki; bütün 
muahedatı ıkaldtrdfk, size yine tekmil eski hudutları
nızı, eski imparatorluğunuzu, -Rumeliyi, Adanayı, 
Trablüsgarbi, Adaları verdik, biz yine kendimiz dü
şüneceğiz, buraları nasıl idare edeceğiz ve ne şerait 
tahtında idare edeceğiz, • nasıl kuvvetlendireceğiz? Bi
naenaleyh efendiler, emin olunuz ki, memleketin bu 
harpten çnfoması, ihtilâl, mücahede, müdafaa, 'halin
de bulunmasa 'dahi, bize memleketteki şu idareyi 
unutturmıyacak şeylerdir. Esas düşüncemiz, bu sui 
idareyi kaldırmaktır. 

Efendiler! şu noktaları arzettikten sonra encü
menimizin, 'Hükümetin programım müzakere sırasın
da kendisine varit olan fikirleri, mülâhazaları muh-
tasaran nazarı âlinize arzedeceğim. Bittabi maddele
rin müzakeresi rîtrasmda bendenizden talep buyurdu
ğunuz izahatı da yegân, yegân veririm. 

Efendiler, 'Hükümetin bize gönderdiği halkçılık 
programı, birisi maksat ve meslek, birisi mevaddı 
esasiye, diğeri de idare namı altında üç kisma mün-
kasem İdi. Bunu iki kısma ayırabiliriz. Birisi: Mak
sat ve meslek, diğeri: Mevadı esasiye ve İdariyedir. 
Maksat ve meslekte, birinci maddede efendiler, Mec
lisi âlinizin yemin ettiği ve esas teşekkülü teşkil eden 
gıyeieı bahseder, itdemci madde de; Türkiye ıBüyük-
M.ilAet -Meclisi emperyalizm ve kapitalizme düşman1 

olarak ancak bunlarla mücadele sayesinde idare ve 
hâkimiyetin hakiki sahibi olmak gayesine vâsıl ola
cağı kanaatini söyler. 

Üçüncü maddede dahi: 'Yine orduya zaruri isti
nattan, sırf emperyalizm, (kapitalizmle mücahede ede
rek kendisinin sahip olduğu orduyu yaşatmaktan 
bahseder. 

Dördüncü madde dahi: Yine halkın iktisadi bil
cümle şuabatinıda naili refah olması esbabının işti
galinden bahseder. 
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Brnaenaîeyh «azan âlinizde tayyün eder ki, bu 
dört madde, ancak gayeleri gösterir ve 'kanuna sığar 
şeyler değildir. 'Belki programa sığar. Encümen bi-
dayetde bir program yapmak istedi. Fakat neticede 
böyle bir programın, 'Meclisi âlinizin yegân, yegân, 
bütim âzası tarafından taisdifc edilmesinin müteassir 
bir şey olduğunu gördü. Çünkü efendim bdr program, 
bir fi'flk-a efradını cemedebiiir, kimin amaline muva
fık isa o imzalar. Halbuki, malûmu âliniz, bir mec
liste .efkâr cereyanları vardır. IMeelis, bir fırka de
ğildir, helkesin âzami, asgari fikirleri vardır. Binaena
leyh bir Meclîs namına bîr program yapmak doğru1 

olmıyacağı .neticesi istihsal edildi. Onun İçin Hükü
metin program namı akında gönderdiği biz size ka
nun şeklinde yolladık ve programın başında bulunan 
mevaddı esasiye; maJusat ve meslek mevaddını, an
cak 'Büyük Millet Mecliesİnin vâsıl olacağı gayeleri 
gösterdiği için, bunun bir 'beyanat şeklinde neşre ka-
rar verdik. Binaenaleyh desti âlinize 'takdim edilen 
'Encümeni mahsus mazbatasında bir beyanname var
dır (kî; o dört madde mevaddını ihtiva ediyor. Oİk-
kat buyurursanız 'göreceksiniz 'ki, bu dört madde, za
ten Meclisi âlinizin muhtelif vesilelerle, isbat ve ilân 
ettiği esasa-ta aittir, ıBunlar 'bizim İçin mukaddes bir 
gayedir. Bizim bu gayeleri bütün cihan nazarında 
bağıra bağıra ilân etmekîiğimize hiç bîr şey mâni de
ğildir. Bunlar gayet meşrudur. 

Ondan sonra mevaddı esasiye ve idariye geliyor. 
Yalnız şuhu ilâve edeyim ki,.efendiler, eğer biz bu 
beyannameyi neşre lüzum görmemiş olsak, bazı ba
zı düşmanlarımızın aleyhimize uydurduk! an propa
gandalara iküşayiş vermiş oluruz. Çünkü düşmanla
rımız, bazı (Avrupa gazeteler, sırf kendi halkların
dan fırlayan nidayı hakkı iskât etmek için diyorlar 
ki, Türkler eski İmparatorluklarını istiyorlar. Türk
ler adalarını istiyorlar, Arap vilâyetlerini istiyorlar, 
Arnavutluğu istiyorlar. HaJbu ki, Türklerin oralar
da hiç bir hakikî  yoktur. 'Böyle bir propaganda yapı
yorlar. (Binaenaleyh nasıl ki, istanbul'da toplanan 
Meclisi ilân etmişse, biz de ilâna mecburuz ki; bi
zim esastımız, gaye ve hedefim'iz, ancak meşru emel
lerdir. Milli hudutlarımız .dahilinde kalmak 'istiyo
ruz. Zulme, tahakküme karşı isyan ediyoruz. Bina
enaleyh bunu 'beyanname şeklinde neşretmek faide-
den hali değildir. 

Mevaddı esasiyeye gelince: Efendiler, mevaddı 
esasiyede encümenin en 'mühim tadili, temsil mesle
ki meselesidir. Efendiler! mevaddı esasiyede Heyeti 
âtiyenize birinci olarak takdim ettiğimiz: (Hâkimi-
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yet bilâ kaydü şart mîlletindir). Maddesini bu kürsü 
üzerinde okumaktan fevikalâde iftihar duyuyorum ve 
diyebilirim ki; hayatımın en kıymetli ânı bu andır. 
Çünkü; bu maddeye muadil zavallı millet bu kadar 
kan akıttığı halde daha böyle bir satır yazrhîç bir 
yerde görmemiştir. 

Bu şeref Meclisi âlinize nasip oluyor ve böyle 
fciymetl'İ bir maddenin vazıı bulunuyorsunuz. Eski ka
nunu esasiyi baştan aşağı tetkik ediniz; (Hâkimi ye: 
bilâ kayd'ü şart milletindir) diye bir satır yazıya tesa
düf edemezsiniz ve hattâ bu maddenin ruhuna mua
dil değil, ona yakın bir satır yazıya bile tesadüf ede
mezsiniz, Binaenaleyh bu esatst, sizce bilfiil 'tatbik edi
len esasattır ve elbette tarafınızdan kabul edilecek
tir. 

•Yalnız dördüncü maddede biz size 'temsili mes
leki usulünü takdim ediyoruz, 'Biliyorsunuz ki; efen
diler, bizde şimdiye kadar cari olan usulü -intihap iki 
dereceliydi, iki dereceli intihap, yeni bir usulü in
tihap değildir ve elli bin nüfus üzerinedir. ıtntihabt 
düşünecek olursanız intihap, halkı bayatı ameliyede 
olduğu gibi veya mümkün olduğu kadar hayatı ame
liyeye karip bir surette küçülterek Meclise nakletmek 
demektir, 'intihap hayatı ameliyeye muvafık olur-
tsa intihap o kadar hakikate mutabık ve adalete mu
vafık olur.. Binaenaleyh efendiler, ne iki dereceli <m~ 
tihap iyidir, oe de üç dereceli intihabat hakikate mu-
karindir, bunlar nihayet suri 'bir şekli intihaptır. Şim
diye kadar bu memlekette 'teşekkül eden meclisler, 
daima güzideler sınıfından teşekkül etmiş m-ealisHer-
dir. Halktan kimse gelemiyordu, Binaenaleyh bida
yeti emirde .encümen temsili meslekiyi İntihabatta 
esas olarak kabul etmeğe karar vermiştir. Hükümet 
bize gönderdiği programda da temsili nisbiyi kabul 
ediyordu. .Encümen düşündü, ne şekil intihap kabul 
edelim? Alelade doğrudan doğruya bir dereceli (inti
hap mı yapalım yoksa temsili meslekiyi mi kabul 
edelim? Biliyorsunuz efendiler, bir dereceli intihap
ta, akaliiyetin ekseriyete tahakkümü ihtimali pek 
çoktur. Çünkü nihayet ekseriyetle intihap edileceği
ne göre, bir liva halkının adedi nüfusuna nazaran, 
cüzi bir ekseriyetle o vilâyet namına bir mebus gel
mesi Ve burada vekil olarak bulunması İhtimali pek 
varittir. 

'Halbuki bu doğru bir şey değildir. En doğru ola
nı; halkı, hayatı ameliyede olduğu grbi, mümkün ol
duğu kadar hayatı umumiyeye muvafık surette Mec
lise nakletmektir. O halde hayatı ameliyede de hal
ka bakıyoruz. Nelerle meşguldür? Bizim mem'Ieke-
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timizin, Anıpa derecesinde taksimi âmâli Avrupa 
derecesâide sanayii yoktur, Fakat her halde herkes 
çalıştığına nazaran, hazır yeyicrler yine ekalliyeti teş
kil ettiğine nazaran, bu memlekette adedj nüfusun İn
kısam ettiği derecelerde her halde pek: çak meslek
ler vardır. Binaenaleyh efendiler, temsili mesleki 
üzerinde encümen pdk çak uğraştı ve en muvafık 
bunu buldu. Hattâ bir arkadaşımız, şimdi 'Eskişehir' 
de bulunan Zekâi 'Bey arkadaşımız, şûradan şûraya 
intihap usulünü teklif etmişti. Onu da muvafık bul
madık. Yani nahiye şûrası, ikaza, şûrasına, kaza şûra
sı. iîva şûrasına, liva şûrası, vilâyet şûrasına, nihayet 
Büyük Millet Meclisi şûrasına intihap usulü.. Çünkü 
bu 'suretle intihabın derecatt taaddüt ediyordu ve biz 
hakikate yaklaşalım derken hakikatten uzatküaşıyor-
duk. Encümen böyle düşünüyor. Binaenaleyh, efen
diler, en hakikate muvafık olarak, hayatı ameliyede 
halk nasıl sanayie, taksimi amale inkisam etmişse 
encümen de bu suretle bunun Meclise nakli düşün
dü ve bu esasta karar kıldı, Temsili meslekiyi intihap 
etti. Hem temsili meslekiyi İntihap etti. Hem temsili 
mesleki, hem de bir dereceli., bunlar bilirsiniz ilmi 
meselelerdir. Gayet büyük ve uzun tetfcikat ve teteb-
büa muhtaçtır. Dün bir arkadaşımızın dediği gibi, 
bir âlim yalnız intihap İçin $30) cilt kitap yazmıştır. 

(Bunu ayrıca bir -encümene göndermeğe İhtiyaç 
vardır. 'Biz sade esası vazettik ve dedik ki: püyük 
Millet (Meclisi vilâyetler halkınca meslekler erbabı 
temsil edilmek üzere doğrudan doğruya mütahap aza
lardan mürekkeptir), ©unun ciheti tatbikiyesi ile ci
heti ameliyesi başkadır, ©iz bir esas kabul ettik. Bu 
«sasın ihzarı, bu memlekette sanayi erbabının arala
rında sindikalar tesis ve sair kanunların vazı, ondan 
-sonra intihap kanununda intihabın nüfus ve sanayi 
erbabı ile nisbeti, ayrı meseldedir. İntihap kanunu 
Encümeni imaları düşünecek Tabii bu bir hazırlık 
meselesidir. IBiz -sade esası vazettik. Bu usul tatbikat
ta tabii iptida güççe olacaktır. Kolaylaşmak için se
neler geçmelidir. (Bu tadilden sonra efendiler encü
menimiz, böyle meslekler esası dairesinde 'İntihabat 
neticesinde Büyük Millet Meclisinin gayet kalabalık 
olacağını düşünerek, bunun 'içki iki aylık bir kong
re halinde İçtima .etmesini kabul etti. .Bu Meclis Da
hili ve harici fikrini izhar ederek, ana hatlarını çi
zecek, omdan sonra gidecek, onun yerine 'kalacak 
musaggar bir Meclis; daimi surette, heyeti ioraiye 
mahiyetinde çalışacaktır. Nitekim bu •gün, Meclisi 
Atiniz böyle bir kanunla değilse bile bilfiil musaggar-
dır. Öteki arkadaşlarunıztn hakkı vekâletini haiz ola

rak çalışıyor. Tabii Hem icral ve hem de teşrii salâ
hiyeti haizdir. 

Sonra efendim, ikinci mesrfe olarak encümen, 
Büyük Millet Meclisinin Reisini fora Vekilleri .Rei
si olmaktan ayırmak istemiştir. Bunun şimdiye ka
dar tatbikatta mehaziri görüldüğü için. Büyük Mil
let Meclisi 'Reisi, ayrı, Heyeti Vekile Reisi ayrı •ola
caktır. Bizim İcra VekiHeri mahiyetinde Heyeti Ve-
kiletıîn Mîllet Meclisi karşısındaki mesuliyetlerini da
ha iyi tespit ve tasrih etmek için Meclis (Reisinin, an
cak Büyük Millet Meclisi iReisi olarak ipkasını dü
şündük. 

idari mevadda gelince; idari mevadda dahi «Tem
sili' mesleki» esası vilâyetlerde kabul edilmiştir. Vi
lâyetlerde dahi teşkilât temsili mesleki esası daire
linde olacaktır. Bunu 'tatbikata alacak olursak, $abi-
atiyle halk kendi işine her halde başkalarından ziya
de vâkıf olduğu ipin, her sanat sahibi kendi işini 
diğerlerinden daha iyi bildiği için, vilâyetlerde arzu 
ettiğimiz terakki, refahı umumi ve inkişafatı serai 
vukua geleceküV, (Binaenaleyh, vilâyetlerde dahi o 
vilâyet ahalisinin medar-i taayyüş ve iştigali olan şey
lere nazaran, çiftçi, madenci, mesaıliki hürre ashabı 
ve İlâh sanayi sahipleri işe iştirak edecek, halk ha
yatı ameli yed ekinin (küçük bir numunesi olarak vi
lâyet merkezine gelecek. 

Ancak efendiler, şimdiye kadar memurin idare
sinden çektiğimiz, fenalıklar yüzünden encümen me
murin şekli idarei hâzırasına resmen ilânı harp et
miş, vilâyetlerde dahi memurin teselsülünü ve me
murin şebekesini kırmağa ahdetmiştir. Binaenaleyh, 
Encümen vilâyetlerde memurinin mahallerince, 
halk tarafından intihap edilmesini ve bu surette hal-
km doğrudan doğruya kendi işini kendi görmesi esa
sını kabul etmiştir. Eğer encümenin kabul ettiği me-
vaddı kabul ederseniz badema vilâyetlerde hâkim, 
âmir, esbbar bir nahiye müdürü, cebbar bir mutasar
rıf, cebbar bir vali buiamıyaeaksınız, Bundan sonra 
vilâyet memurları, o vilâyet halkının mahsulü inti
habı olan, o vilâyet halkıyle hüsnü suretle geçinme
ğe mecbur olan adamlardır. Binaenaleyh, halk ken
disi intihap edecek, semeresini yine kendisi iktifa ede
cektir. Semeresini iktitaf edecek. Sözüne bilhassa na
zarı dikkatinizi celbederİm. Eğer İyi ek misse iyi bi
çecektir. İyi intihap etmiş ise işlerini yi memur göre
cektir. Eğer 'halt iyi intihap edememişse, bazıları
mızın zannettiğimiz gibi, halkımız da henüz bu sevi
ye hâsıl olmamışsa, halkımız bunu tecrübe sahasında 
öğrenecektir. Bunun başka çaresi yoktur. Ne vakit 
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başlamış olsak geç başlamış olacağız. Hemen başla
malıyız, vakti gelmiştir. Halk 'kendi-îini intihap usu
lünü vs fevaidini, mazarratsın b.ilfr/l tecrübe eder ve 
ameli tecrübeler her -dersin fevkinde bir 'kıymeti hâ
izdir. Binaenaleyh, efendiler encümeniniz, vilâyetle
rin meclisleri tarafından bir heyeti icraiye 'İntihap 
edilmesini ve o heyeti icraıiyenin reisi taraflından bil
fiil valilik vazifesinin 'ifa edilmesini münasip görmüş
tür. Ancak şu da vardır ki, vilâyetler 'kendi başına bir 
Devılet değildir, Amerika 'Hükümeti müttehi-desi gi
bi değildir. Her vilâyetin haiz olduğu muhtariyet 
mahalli istere münhasırdır. O işler 'ki, yalnız o vilâ
yeti alâkadar eder. O işler 'o vilâyetin içleridir, Bi-
menaleyh, jandarma gibi umumi asayişe taallûk eden, 
meselâ şimendifer inşası gibi birden ziyade vifâyatı 
alâkadar eden, vergiler, tekâlifi umumiye gibi yine 
Devletin bünye! umum iyesine taallûk eden, askerlik 
gibi yine Devletin esasatı tesekıkülünü mübeyyin olan 
esaslı mühim işler merkeze alınmıştır. .Bunlar mer
kezden gönderilen 'vali vasttasiyle rüyet edilir. Me
selâ küçük nafia işleri, meselâ bir kanal hafri, bir 
köprü inşası, sonra yine böyle 'Maarif, ziraat, orman 
ve saire işleri bunlar, mahallerine bırak ta ıştır. Yal
nız büyük, Devletin esas teşekkülüne ait işler, tama-
miyle merkez* alenmıştır. 'Yalnız merkezin, valinin 
bir vazifesi vardır ki, o da, mahalli meclisin, Dev
letin vazaifi umumiyesine taallûk eden işlere 'karıştı
ğını görürse, meselâ Antalya vilâyetinin meclisi umu
mîsi kalkar da italya -Devletiyle bir gümrük muahe
desi «k-dime teşebbüs ederse, o zaman Devletlin esas 
vazifesine taallûk eden bir mesele olduğu için vali 
bunu meneder. 

Nahiye ımaselesinm de encümence esası vazedil
miştir. (Biliyorsunuz ki, nahiye meselesi, iBu günün 
meşalesi değildir, fotanbiri Meclisi Mebusanı seneler
ce bununla uğraşmış ve bu gün elinize verilen nahi
ye mevaddı, esasen 'İstanbul iM-ectisj Mebusanı En
cümenlerinde bu şekle karip esas iktisap eylemiştir. 
Bunlar encümenıimizde müzakere ve kabul edilmiş
tir. Nahiye Meclisleri bundan sonra halk tarafından 
intihap edilecektir. Nahiye müdürleri bittabi on, yir
mi sene yerinde (kalacak demek değildir. Nahiye mü
dürlerini 'intihap edenler nahiye müdürlerini elbet 
azil de edebilirler. Binaenaleyh, efendiler bazıları
mızın jzbar ettiği Korkuya mahal yoktur. 

Şunu itiraf ederim ki, her iptidai memlekette ol
duğu gîbi, bizde de mütegaliibe sınıfı bulunduğu için, 
bazı yerlerde, bazı daha uzak vilâyetlerde mütegalli-
be, nahiye müdürlüklerini elde edereik, nasıi mahke

me âzalık! arına girerek nüfuzlarını icra ettiriyoriar-
sa, yine imali nüfuz edeceklerdir. Fakat halkı yetiş-
tirmak tçln, amdi mektebi terhiyeden başka bir şey 
yoktur. Buna iman etmek ılâzırrfge'Jr, 'Bu gün oraya 
gönderdiğiniz sekiz yüz, bin ikuruş maaşlı bir nahiye 
müdürü, zaten orada erbabı nüfuzun elinde âdi bir âlet
ten başta bir şey değildi-r. iBinaenaleyh efendiler; haft-cm 
idaresini mahalline bırakmaktan başka çare ycîVtur. 

;Sonra efendiler; bakınız size emsal tadat edeyim. 
Diyaribekir Mebusu İKadri 'Bey arkadaşımız bir hi
kâye anlatıyordu; on beş sene müddet (Diyaribekir) 
veyahut (Van) tarafında '«hatırımdan çıkmış» bir na
hiye kendi ıkend'ini İdare etmiş, Hükümetin haberi 
ofmıyarak, Hükümet oraya memu-r göndermemiş, o 
nahiye 'kendi ıkendinl idare etmiştir. 

Efendiler, ahiren: Adapazarı'nı :ıize bir misal ola
ra!: gösteririm. 'Adapazarı bu gün meddi 'Cezir halin
de bulunan Türk ve Yuman orduları arasında 'kaldığı 
ve bir ileri ve bir geri hareket esnasında fevkalâde 
rnütezarrır olduğu için, nihayet kendisini idareye ka
rar vermiştir ve bu gün pek güzel idare ediyor. 

Balıkesir M-ebusu Vehbi Bey bilirler ve geçen «fi
ne bendeniz de şahit oldum; Balıkesir de geçen sena 
mahalli idare tatbik etmiştir, tstanbuldan gönderilen 
mutasarrıf şimendifere İrkâlp edilerek geriye gönde
rilmiş ve Balıkesir ıkendisini gayet güzel İdare etmiş
tir. 

Sonra efendiler,, nazarı dikkatinize arzede-
rim; mütarekedenberi öyle kazalar çıktı ki efendi
ler, medarı iftahanınızdır. Tam sekiz yüz hin lira Mü
dafaa! Milliye için para vermiştir. Yunan'a 'karşı mü
dafaa ve mukavemet için böyle pek çok fedakârlık
lar yapılmıştır. İBırau Hükümet istemiş olsaydı yedi, 
sekiz yüz bin lira değil, yedi, sekiz bin lira alamaz
dı, 'Bu azim meblâğı verdiren kuvvet, halkın kendisi
ne malik olduğu, fendi idaresine malik olduğu his
sinden başka hiç bir şey değildir. Binaenaleyh efen
diler bu milletin ikendisini idare etmesi vaikti pekâlâ 
gelmiştir ve kendisini idare edecektir. {Alkışlar). 
Eğer 'kendisini İdare edemiyecekse, zaten biz idare 
edemiyoruz, zaten bizim ekseriyetle kötü memurla
rımızın elinde zebun olmaktan ise, tendi kendilerine 
idareleri bin kere müraccahtır. ^Bravo sesleri). 

Efendiler; nahiye meselesi hakkında beyanatımı 
arzettiıkten sonra söy Üyeyim ki; memleketin vahdeti
ni muhafaza için bir şey düşündük. Yani Hü&ümet 
düşünmüş, biz de düşündük" (iktisadi, coğrafi müna
sebetleri itibariyle memleketi bazı atoama ayırarak, 
buralara birer müfettiş göndereceğiz. Meselâ Aydın, 
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Karesi, Menteşe, az çok; iklim itibariyle, vaziyeti coğ-
rafiyesi itibariyle 'birer mıntıka tenkil .edebilirler. Bu
raya b,k müfettiş tayin edeceğiz. Konya, Ankara, 
meselâ yayla mırtfcia o: m ak itibarile, buraya bir mü
fettiş göndereceğiz. Encümen düşündü efendiler; bu 
müfettişlerin maiyetine vilâyetlerde bulunan memur
ları vereceğiz. M-esefâ bir vilâyet merkebinde bulu
nan 'maarif müdürü ariık vilâyette bu-lunmıyacaktır. 
Müfettişin rnaiyetinds bulunacaktır ve müfettişin sa-
haı teftişatı dairelinde, o vilâyetin maarif umurunu 
t-sf-iş edecektir. Binaenaleyh efendiler; bir müfettiş 
ib maiyetinde mütehassıs birtakım müfettişler bu-
-lunacak demskti-r. «Mîifettiş.; hem hükümeti merkezi
ye ile vilâyet arasında sıkı revabıt tesis edecektir, hem 
de vilâyetlerin mahalli salâhiyetlerini tecavüz edip 
etmediklerine bakacaktır, »Eğer mahfili meclîsler 
kendi salâhiyetlerini tecavüz -etmişlerse, yahut muh
tacı irşat iseler, bunlara nezaret edecektir, 

(Binaenaleyh efendi-er, şu heyeti urnumiyesi İti
bariyle zatı âlilerine Farzettiğim ve ayrı ayrı madde-
lerls izah ettiğim kanun bir müdür ki; bu memleketlin 
inşallah halâsı gününü imzalıyacakür, halâsı 
gününün tarihi olacaktır. iBunu sizden istirham 
edîri-m ki (Büyük Millet Meclîsinin namına M yık va
kar ve sükûnetle, sabırla tetkik buyurunuz ve eğer 
encümenim kusurları varsa bunu da nazarı müsama
ha ib değil, nazarı refet ve şefkatla, mülâyemetle gö
rünüz. Biz birbirimizle anlaşalım. Bendeniz zannedi
yorum -kî; bu mülkü 'millette, devri .inhitattın beni, 
bu derece mühim esaslı şeyler i-le lılç bir meclis meş
gul olmamıştır, 'Bundan dolayı sizleri tekrar tebri'k 
ederken, tekrar rica ederim, vakar v^ sükûn 'İle, sinir
lerinize sahip olarak bunu biran evvel çıkaralım. 
•(AJkışfar, sürekli alkışlar). 

'REİS — Heyeti umumlyesinin aleyhinde bulu
nacak varsa söz vereyim. Yoksa... 

'BİR MEBUS BEY — lAleyte, lehte söyliyelim. 

'RJBÎS — Müsaade buyurun, tptida beyanname
yi müzakere edelim. 'Fıkra fıkra, sonra maddelere 
geçelim. Tertip sırasiyle gidelim. 

Heyeti umumiyesi hakkında izahatı kâfj görerek 
beyannamenin müzakeresine geçilmesini muvafık gö
renler riûtfen el kaldırsın, IBeyannamcnin müzakere
sine geçildi. 

Encümeni Mahsus Mazbatamı 
Erbabı Mucibe 

Heyeti icraîye tarafından Büyük Mille; 'Meclisi
ne takdim edilip sureti mahsusada intihap ve teşkil 

kılınan encümenimize tevdi edilen «'Halkçılık, prog
ramı» ariz ve amük mütalâa ve tetkik edildi. 

Bidayette bunun ıBüyük Millet Meclisinin progra
mı olarak tetkikiyle siyasi Ve içtimai bilcümle mevad-
da dair Meclisin nukatı nazarmı müştemil bir kül 
şeklinde neşir ve ilânı ve bundaki esasatı fiil ısaha-
sına 'koyacak kanunların da perderpey kabul v« tat
biki düşünülmüş ise de bÜâhara feragat edilmiştir. 
Çünkü, 'bir mecliste bütün asanın içtihatlarını bir nok
ta ve siyakta, cem ve tevhit mümkün olması ve fikir 
ve içtihattan fedakârlığın caiz bulunmaması sebebiy
le bir fırkanın bütün âzasmca kabul edilmiş bîr prog
ram sökünde Büyük Millet Meclisinin bir programı 
ortaya atılmak ıkaM olamıyacağı ve bir çok lüzum
suz münakaşat-a da meydan verileceği şüphesiz gö
rülmüştür, Bir .de şimdiye kadar halkımızın, hsr za
man vaitler karşısında kalarak, fakat hemen nadiren 
bu vaitlerin fiiliyat «sarıasma çıkabildiğini görerek 
vaitler-s ademi itimadı asıl telâkki etmesi gibi bir hal 
hâsı! olmuştur. 'Encümenimiz halkı ve -memleketi se
falet ve zulümden kurtaracak mevat ve ahkamın vait 
edilmesinden İse peyderpey tatbik edilmesini daha 
muvafık bulmuştur. 

'Binaenaleyh, (Hükümetin verdiği program birisi 
«maksat ve meslek» namında umumi ve fikri, diğeri 
«esası ve idari» tarzında tatbiki ve teşkili iki nevi 
mevaddı ihtiva ettiği cihetle bunlardan «maksat ve 
meslek» namı -altında toplanan ve cümlesi şimdiye 
'kadar ya sarahaten ya zımnen veya Eimebn büyük 
Millet Meclisince kabul ve -defıa-tla İzhar ve İlân edil
miş bulunan umumi 'gayeleri program veya kanu;ı 
şeklindi tespit ve nesriden sarfı nazarlarla «esasi vs 
idari» mevat - kanunu esasimizin ihtiyaç görüldükçe 
parça par;a tsopit edilen mevaddı .şeklinde - kanun 
haline vaz ve Medisi Aliye teklif kılınmıştır. 

Maahaza Büyük Millet Meclisinin nereye gittiği, han
gi gayeyi istihdaf ettiği ve rie gibi esasata müsteni
den yürüdüğü dahil ve hariçte bazılarınca cayi sual 
görülebileceği ve bu gibi suallere cevap vermek de 
zaruri ve lazım bulunduğu için «maksat ve .meslek» 
serlevhası altındaki dört madde ruhunun ancak be
yanname şeM'İnde tahrîr ve neşri muvafık gfbi mü
talaa 'ktfınmış ve o maddeler bu hale İfrağ olunmuş
tur. 

«Esasi ve idari» m ev addın Encümence mütalaa
sına gelince; Hükümetçe teklif edilen şekiller ile En
cümenimizin kabul ettiği şekillerin mukayesesinden 
anlaşılacağı üzere, mevaddı esasi yede başlıca iki mü
him nokta tadil edilmiştir : 
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'Birincisi, Büyük Millet Meclisi azasının her vila
yette meslekler erbabı temsil edilmek üzere intihabı 
ki bu usul ile hem halkın şimdiki iki dereceli intihap
tan doğrudan doğruya bir dereceli intihaba geçmesi, 
hem de umumi refahın ve memleketin ümran ve selâ
metinin k&fil ve zamini olacak surette saü ve âmel 
erbabının tamatmiyle temsil edilmesi ve böylece de 
halk sunufunun kendi ihtiyacâtı ile vasıtasız meşgul 
olması gibi fevaît elde edileceği düşünülmüştür. Bu 
usulü mutazammın yapılacak intihap kanunuyla Bü
yük Millet Meclisine her vilayetten şimdikine nispet
le birkaç misli ziyade miktar mebus intihap edilece
ğinden bu kalabalık Meclis ancak mahdut bir müd
det kongre halinde içtima ve dahili ve haricî siya
sette fikrini İzhar ve umumi 'istikameti tayin ettikten 
sonra onun makamına .kaim olacak ve teşri ve icra 
kudretlerini haiz musaggar bir Meclis müstemirren 
çalışacaktır. 

İkincisi 'Büyük Millet Meclisi Reisinin îcra Ve
killeri Heyetinin de Reisi olması tarzında altı aydır 
tatbik olunan ve mebaziri görülen usulün tebdili ka
bul olunmuştur. Badema Büyük Mîllet Meclîsi Reisi, 
münhasıran Meclisin Reisi olacaktır. Vekiller Heyeti 
de kendilerine aralarından birini reis İntihap ede
ceklerdir. 

İdari meVadda ise Encümenimizin birkaç mühim 
noktayı tadil eylemiştir. Birisi; vilayatta dahi mes
leki temsilin ve doğrudan .doğruya intihabın kabul 
edilmesidir. Her vilayet meclisi, kendi azast meyanın-
dan icra amiri bir reis ile muhtelrf şuabatı umuru 
idareye kâfi adette azadan teşekkül eden bir idare 
heyeti intihap eyler ve icra salahiyeti bu heyete ait 
olur. 'Böylece her vilayette mahallî vazaİfİ, merkez
den gönderilmiş memurlar değil, vilayet meclisinin 
'intihap ve tefrik edeceği zevat tedvir eyleyecektir. 
Büyük Millet Meclisinin mümessili olan vali, Dev
letin umumî ve memleketin her tarafmda müşterek 
vezaifini niyet edecek ve ancak, mahalli vezaif ile 
Devletin vezaifi aralarında tearuz vukuunda müda
hale edecektir. 

Nahiye meclisi erinin da halkça doğrudan doğru
ya intihaptan kabul edilmiştir. Her nahiye hususi ha
yatında muhtariyeti haiz manevi bir şahsiyettir. Na
hiye müdürü nahiye meclisince intihap olunur, 

Memlekette iktisadi, içtimai, coğrafi münasebeti 
mıotakaların tahdidiyle buralara gönderilecek umu
mi müfettişlere taailuik eden maddelerde dahi, mü
fettişlerin Devletin umumi vezaiüiyle mahalli vezaifin 
cereyan ve tatbikatını murakabe etmeleri ve böylece 

vasi bir ademî merkeziyette idare olunan memleket 
aksamının merkeze sıkı bir surette irtibatı ile Devlet 
ve Hükümet makinesinin muntazaman işlemesi teem
mül edilmiştir. 

Toprak, maarif, adliye, maliye, iktisat, evkaf İş
lerine ve İçtimai meselelere müteallik ahkâma ge
lince : ıBunlarm tecdit ve ıslahı Heyeti Icraiye ile 
müntehiden peyderpey mülahaza ve mevaddı mah
susa İle kanun şeklînde 'tespit edilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

21 Teşrinievvel 1336 
Encümeni Mahsus Encümeni Mahsus 

Reisi Mazbata 'Muharriri 
İzmir Mebusu Burdur Mebusu 
Yunus Nadi İsmail Suphi Soysalh 

Büyük Millet Meclisinin Beyannamesi 
Emperyalist devletlerin, Devlet ve milletimizin 

hayatına açıkça kasdetmeleri neticesinde müdafaai 
meşrua için toplanan Tüılkiye 'Büyük Millet Meclîsi, 
şimdiye kadar muhtelif vesilelerle sarahaten veya 
zımnen İlan ettiği maksat ve meslekini bir kere daha 
bütün cihana arz için şu beyannameyi neşreylemeye 
lüzum görmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi, millî hudutlar da
hilinde hayat ve istiklalini temin ve hilafet ve salta
nat makamını tah'lis ahdiyle teşekkül etmiştir. Bi
naenaleyh bayat ve istiik'Ialîni, yegâne ve mukaddes 
emel bildiği TürMye halkını, emperyalizm ve 'kapita
lizm tahakküm ve zulmünden kurtararak irade ve 
hâkimiyetinin sahibi kılmakla gayesine vâsıl olacağı 
kanaatindedir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisli, milletin hayat ve 
istiklaline suikast eden emperyalist ve kapitalist düş
manların tecavüzatına karşı müdafaa ve bu maksa
da münaSfii hareket edenleri tedip azmiyle müesses 
bir orduya sahiptir. Emir ve kumanda salahiyeti Bü
yük Millet Meclisinin şahsiyeti manevîyesindedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın öteden beri 
maruz bulunduğu sefalet sebeplerini yeni vesait ve teş
kilat ile kaldırarak yerine refah ve saadet ikame et
meyi başlıca hedefi addeder. Binaenaleyh, toprak, 
maarif, adliye, maliye, iktlisat ve evkaf işlerinde 
ve diğer rnesaiide, içtimai uhuvvet ve teavünü 
hâkîm kılarak, halkın iîhtiyacatma göre teced
düt! at ve tesisatı vücude 'getirmeye çalışacaktır. Bu
nun için de siyasi ve içtimali umdelerini milletin ru
hundan afonak ve tatbikatta milletin temayülat ve 
ananatmı 'gözetmek fikrindedir. 
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Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi, mem
leketin İdarî, iktisadi içtimai umum ihDiyacatma mü
teallik ahkâmı peyderpey tetkik ve kanun şeklinde 
tatbik mevkiine vazeylemeye başlaımıstır. Vemirtrlla-
hüttevfik. 

21 Tcşriaüevvel 133r6 

TeşOcitatı Esasiye Kanun Layihası 

Mevaddı Esasiye 

MADDE ]. — Hâkimiyet btilâkaydüsart milletin
dir. idare usulü halkın mukadderatını hizzat ve bil
fiil idare etmesi esasına müstenittir. 

MADDE 2. — İcra (kudreti ve teşri salahiyeti mil
letin yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Millet 
Meclisinde tecelli ve temerküz eder. 

MADDE 3. — Türkiye halk Hükümeti 'Büyük 
Millet Meclîsi tarafından idare olunur ve «Türkiye 
Büyük 'Millet (Meclisi HükümetU» unvanını taşır. 

MADDE 4. — Büyük Millet Meclisli vilayetler 
halkınca meslekler erbabı temsil edilmek üzere doğ
rudan doğruya müntehap azadan müfekikeptir. 

(MADDE 5. — Büyük Millet Meclisinin intihabı 
İki senede bir kere icra olunur. İntihap olunan aza
nın azalık müddeti İki seneden ibaret olup fakat tek
rar intffhap olunmak caizdir. Sabık heyet lahik heye
tin içt'İmaına kadar vazifeye devam eder. Yeni inti-
'rmbaıt icrasına İmkân görülemediği tafeürde -İçtima 
devresinin Kir sene temdidi caizdir. 

(Büyük Millet Meclisi azasının herbiri kendini in
tihap eden vilayet vs meslekin ayrıca vekili olmayıp 
umum ımlletİn vekilidir. 

MADDE 6. — (Büyük 'Millet Meclisinin heyeti 
asliyesi teşrinisamli iptidasında davetsiz içıtima eder. 

MADDE 7. — Büyük Millet Meclisi azası, her 
içUima mebdeinden itibaren iki ay sonra, Büyük Mil
let Meclisine ait bütün hukuk ve salahiyetleri haiz 
olmak ve gelecek içtima senesine kadar içtima halini 
muhafaza etmek üzere İçlerinden lâakal iritihap de
va iri »dedinün iki m M miktarda azayı hafi rey ile 
tefrik eder, 

MADDE 8, — Umum kavaninim vazı, tadili, 
feshi ve muahede ve sulh akdi ve vatan müdafaası 
İlanı gibi hukuku esasiye Büyük Millet Meclisine 
aittir. 

MADDE 9. — Büyük 'Millet Meclisli Hükümetin 
inkısam eylediği devairi intihapgerdesi olan vekiller 
vasıtasıyla idare eder. Mütebaki aza icraü hususat 
için vekillere veçhe tayin ve ledelhace bunları teb
dil eyler. 

MADDE 10. — Büyük Millet Meclisi heyeti as
liyesi tarafından intihap olunan reis bir İçtima sene
si zarfında Büyük Millet Meclisi reisidir. Bu sıfatla 
'Meclis namına imza vazına -ve Meclis mukarreratı-
nı tasdike saTahiyettardır. İcra VekUeri Heyeti içle
rinden Urini kendilerine reis intihap ederler. 

İdare 
MADDE II. — Türkiıye, coğrafi vaziyet ve İk

tisadi münasebet ınokbai nazarından vilayetlere, vila
yetler kazalara münkasem olup kazalar da nahiyeler
den terekküp eder. 

Vilayet 
MADDE 12. — Vilayet mahalli umurda manevi 

şahsiyeti ve tam muhtariyeti haizdir. Harici ve da
hili siyaset, adli ve askeri umur, beynelmilel iktisa
di münasebat ve Hükümetin tımtımti tekâlifi ile me
nafi1! birden ziyade vilayata şamil hususat müstesna 
olmak üzere Büyük Millet Meclisince vazedilecek ka-
vanln mucibince maarif, sıhhiye, iktisat, ziraat, nafıa 
ve muaveneti Gçtimaİye işlerinin tanzim ve İdaresi 
<sjvilayet meclislerinin» salahiyeti dahîldndedir. 

MADDE 13. — Vilayet meclisleri meslekler tem
sil edilmek üzere vilayetler halkınca müntehap aza
dan mürekkeptir. Vlilayet meclislerinin İçtima devre
si -iki senedir. İçtima müddeti isenede İkî aydır. 

MADDE 14. — Vilayet meclisi azası meyanm-
dan icra amili olacak bir reis 'ile muhtelif şuabatı 
idareye memur azadan teşekkül eHmek üzere bir ida
re heyeti intihap eder, t-cra salahiyeti daimi olan bu 
heyete aittir. 

MADDE 15. — Vilayette Büyük Millet Meclisi
nin vekilli ve mümessili olmak üzere vali bulunur. 
Valli Büyük Mülot 'Meclisi Hükümeti tarafından ta
yin olunup vazifesi Devletti numumi ve müşterek va-
zsifini rüyet etmektir. Vali yamız Devletin umumi 
v ezan fi ile mahalli vezaif arasında tearuz vukuunda 
müdahale eder. 

Kaza 
MADDE 16. — Kaza yalnız idarî ve linziba'Sİ 

bir cüzü olup manevi şahsiyeti haiz değildir. İda
resi Büyük Mîllet 'Meclisi 'Hükümeti (tarafından man-
sup ve valinin enini altında bir kaymakama mevdu
dur. 

Nahiye 
MA'DDE 17. — Nahiye, hususi hayatında muh

tariyeti haiz bir manevti şahsiyettir. 
MADDE 18. — Nahiyenin bir meclisi, bîr idare 

heyetî ve bir de müdürü vardır. 
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MADDE 19. — Nahiye meclisi, nahiye halkın
ca doğrudan doğruya müntehap azadan terekküp 
eder. 

MADDE 20. — idare heyeti ve nahiye müdürü 
•nabJiye mcci-M tarafından intihap olunur. 

MADDE 21. — Nah'iye ımeclisi tkazai, iktisadi ve 
mali salahiyeti İıaiz olup bunların derecatı kavanini 
mahsusa ile tayin olunur. 

iMADDE 22. — Nahiye bir veya birkaç köyden 
mürekkep olduğu grbi bir kasaba da 'bir nahiyedir. 

Umumi Müfettişlik 
MADDE 23. — Vilayetler iktisadi ve içtimai mü

nasebetleri İtibariyle birleşerek umumi müfettişlik 
fotalarını (vücuda getirirler. 

'MADDE 24. — Umumi (müfettişlik mrcKarkal'an* 
mın umumi surette a-sayişinin tetn'mi ve umum devair 
muamelatının teftişi, umumi müfettişlik muıtakosm-
daki vilayetlerin müşterek işlerinde ahengin tanzimi 
vazifeüi umumi müfettişleıre mevdudur. Un-ıurrti mü
fettişler 'Devletim umunu vazaifiyle mahadli İdarele
re ait vaza'if ve mükarrera'tı dairrfi surette mura'kabe 
ederler. 

Maddei Münferide 
İşbu kanun tarihi neşrinden İtibaren meri olur. 

Ancak elyevm tnünaikit 'Büyük Miillet Meclisi 5 Ey-
Kil 1336 tarihli nisabı müzakere kanununun oirinci 
maddesinde gösterildiği üzere gayesinin husulüne 
kadar müstemirren müçtemi bulunacağı cihetle -işbu 
Teşkilatı Esasiye Kanunundakli 4 ncü, 5 tıei, 6 ncı, 
7 nci maddeler ancaik yenli intihabattan itibaren meri 
olacaıfctrr. 
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Encümeni Mahsus 
Re&İ 
İzmir 

Yunus Nadİ 
Kâüip 

Karahisarı Sahip 
'Mehmet Şükrü 

Aza 
Saruihao 

(brahîm Süreyya 

Encümeni Mahsus 
Mazbata 'Muharriri 

Burdur Mebusu 
İsmail Suphi Soysallı 

Aza 
Çorum 

Fuat 
Aza 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

REIIS — Beyannameyi fıkra fıkra okuyalım. (Kâ
tip rJirinci fıkrayı okudu): 

Büyük 'Millet 'Meclisi Beyannamesi 
Emperyalist devletlerin, Devlet ve milletimizin 

•hayatına açıkça fcasdetmeleri neticesinde müdafaai 
meşrua için toplanan Büyük Millet Meclisi, şimdîye 
:kadar mruhteKf vesilelerle sarahaten veya zımnen 

ilan attiğî maksat ve meslekini bir kere daha bütün 
cihana arz îçin şu beyannameyi neşreylemeye lüzum 
görmüştür. 

REİS — Efendim 'bîrindi fıkra hakkında mütalaa 
var mı? !(H«yır, hayır sesleri) 

İTUNALI HİLMt BEY (Bolu) — Zımnen keli
mesinin tayymı tekfif ederim. Emir buyurulursa 'izah 
edeyim. Bizde zımniyet yoktur efendim, vuzuh ve 
ıkat'iyet vardır. 'Bahusus inkılap meclisine yakısacaık 
olan lisan, kaüi bir 'İİsan olmalıdır. 'Bu kelimeyi katiyen 
•kabul edemeyiz. 

İSMAİL SUPHİ BEY ^Burdur) — Zımnen keli
mesinden maksat, yani delaıieten ve sarahaten demek
tir. 'Arzu buyurursanız delalet tabirini IcoyabilMz. 
Fikat buna lüzum varsa... Her günkü hareketimizde 
bunu gösterecek ve bu delaleti rmûazammm şeyler 
vardır. (Doğrudur sesleri) 

RBİS — «Zımnen» kelimesinin «delalet» kelime
siyle tadilini 'kabul buyuranlar el kaldırsın.. (Aynen 
kabul sesleri) O halde fıkrayı aynen reyinize arz edi
yorum. Birinci fııkrayı kabul edenler el (kaldırsın... 
Birinci fakra aynen kabul edildi. (Uuocî fıkra okun
du) ; 

Türktİye Büyük Millet Meclisi, milli hudutları 
dairJilinde islâm ekseriyetinin 'istiklalini temin ve Hi
lafet ve Saltanat makamrnı rtalhlis ahdiyle tesdkkül 
etmiştir. Binaenaleyh hayat ve İstiklalini, yegâne ve 
mukaddes emel bildiiği Türkiye halkını emperyalizm 
VÛ 'kapitalizm tahakküm ve züftndtinden 'kurtararak 
irade ve hâ/kimryeti'rtin sahibi kılmakla gayesine va
sıl alacağı kana altındadır. 

İSMAİL SUPHİ SOYSALLI (Burdur) — Reis 
Bey; buraya encümen (bir aui tefehhümü izale -için 
«rnilfi hudutlar dahilinde İslâm ekseriyetinin» tabi
rinin ilavesini mırvafılk gördü. Bunun kabulünü tek
lif ediyorum. 

REİS — O şekilde okundu. (Hayır o şekilde okun
madı sesleri) 

HASAN BASRÎ BEY (Karesi) — Milli (hudut
lardan maksat oe ise zapta 'geçmek için İzahat ver
sinler. 

İSMAİL SUPHİ 'BEY ^Burdur) — Efendim, mil
li hudutlardan maksat, İstanbul Meclisi mebusanın-
ca kabul edlilen Şubat 1920 tarihli M:isakı MiHinin 
çizdiği hudutlardır. Onda tayin edilen hudutlardır. 

'HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — Dokuz yüz 
yirmi nedir? Biatim Mecliste üç yüz otuz akıdır. 

HASAN BA5Rİ BEY (Karesi) — Bir şey dana 
soracağım : Emperyalizm ve kapitalizm zulmünden 
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'kurtararak diyor. Maksat, harici emperyalizm ve ka
pitalizm midir, yoksa dahili de bunun İçinde mün
demiç mirdir? 'Sunu anlamak isterim. Bunun hakkın
da tsmail Suphi 'Bey izahat versm. 

ÎSMAtL SUPHİ BEY <Burlur) — Biz alelıtlak 
emperyalizm aleyhindeyiz. Emperyalizm nereden ge
lirse gelsin. (Alkışlar) Kendimiz emperyalist değiliz 
ve emperyalistlerin aleti de olamayız. Kapitalizm 
meselesine gelince; kapitalizm zufrnü nerede cari 
olursa olsun aleyhindeyiz. tCDoğru sesleri) 

RiBlS — Başka mütalaa var mı efendim? İkindi 
fıkrayı kabul buyuranlar el kaldırsın, ikinci fıkra ka
bul edildi. (Üçüncü fıkra okundu) : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi, milletin hayat ve 
İstiklaline süi kasteden emperyalist ve kapitalist düş
manların tecavüzatına 'karşı müdafaa ve bu maksa
da münafi hareket edenleri tedip azmiyle müesses 
bir orduya sahiptir. Emir ve kumanda salahiyeti Bü
yük Millet Meclisinin sahs'fyeti manevüyesindedir. 

REIÎS — Üçüncü fıkrayı kabul edenler el kaldır
sın... Üçüncü fıkra kabul edildi efendim. (Dördüncü 
fıkra okundu) : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın ötedenberi 
maruz bulunduğu sefalet 'sebeplerini yeni vesait ve 
teşkilat ile kaldırarak yerine refah ve saadet tkatne 
etmeyi başltca hedefi addeder. Binaenaleyh toprak, 
maarif, adliye, maliye, 'iktisat ve evkaf İşlerinde ve 
diğer mesai İde (içtimai uhuvvet ve teavünü hâkim kı
larak halkın ihtiyacatına göre teceddüdat ve tesisatı 
vücuda getirmeye çalışacaktır. Bunun için de siyasi 
ve İçtimai sumdelermi milletin ruhundan almak ve 
tatb&atta milletin temaıyülat ve ananatını gözetmek 
fîk [ündedir. 

REıS — Dördüncü fıkra hakkında söz isteyen var 
mı efendim? Dördüncü fıkrayı aynen 'kabul edenler 
el kaldırsın. Dördüncü fıkra aynen kabul edildi. (Be
şinci fıkra okundu) : 

'Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi mem
leketin <idari, iktisadi, içtimai umum İhtiyacatına mü
teallik ahkamı peyderpey tetkik ve kanun şeklinde 
tatbik mevkiine vaiz eylemeye başlamıştır. Ve minal-
lahüttevfik. 

RBtS — Efendim mütalaa var mı? Fıfcraİ ahire-
yi kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 
Efendim beyannamenin heyeti mecmuası da kabul 
edildi ve zaten bir kanun şeklinde de değildir. Eğer 
tensip buyurursanız, belki kanunun müzakeresi bir
kaç gün teafhhür eder, bunu hemen neşredelim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsan Sahip) — 
'Evet nesretmeli. 

REİS — Beyannamenm heyetli umumiyetini ka
bul ile neşrini tasvip buyuranlar lütfen el 'kaldırsın. 
Kabul edildi efendim. 

Teşkilatı esasiye kanun layihasının maddelerine 
başlıyoruz efendim. 

Teşkilatı Esasiye Kanunu Layihası 
iMADDE 1. — Hakimiyet bilâkaydüşart milletin

dir. idare usulü haMcm mukadderatını bizzat ve bH-
fiil idare etmesi esasına müstenittir. 

REİS — Serlevha naldkmda mütalaa var mı? 
IBİR İMBBUS — Kanunu esasi denilmelidir. 
R'EÎS — Madde hakkında söz isteyenler var mı 

efendim? (Hayır, kabul sesleri) 'Birinci maddeyi ka
bul edenler 'lütfen el kaldırsın. Birinci madde kabul 
edilrrtiştdr. 

'MADDE 2, — îcra kudreti ve teşri salahiyeti 
mîlletin yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Mil
let Meclîsinde tecelli ve temerküz eder. 

'(Muvafık sesleri) 
R'BİS — Tadilname de yok. Binaenaleyh ikinci 

maddeyi kabul edenler el kaldırsın, ikinci madde ka
bul edildi. 

flSMAİ'L SUPHİ BEY (Burdur) — Encümen mat
bu şeklinin okunmasını rica ediyor. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahİsan Sahip) — 
Hepsi matbu. 

KATÎP HAYDAR BEY — Encümenin teklifini 
okuyorum. 

MADDE 3. — Türkiye Halk Hükümeti Büyük 
Millet Meclisi tarafından idare olunur ve «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti» unvanını taşır. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Bunun hak
kında İzahat vereceğim. fHacat yok sesleri) Bir ta
dil ile kabul ediyoruz. Arkadaşlar muvafık bîr tadil
dir. Müsaade buyurursanız Türkiye Halk Hükümeti 
oraya bir (Devlet) kelimesini ilave edelim. Türkiye 
Halk Hükümeti Devleti Büyük Millet Meclisi tara
fından (idare olunur ve Hükümeti «Büyük Millet 
Meclîsi 'Hükümeti». unvanını taşır. Hayır, hayır ha
ta etmişim *: «Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi 
tarafından» olacak, «Halk Hükümeti» yoktur. Çün
kü aşağıda zükredildiğinden artık lüzum yoktur. 

KATİP HAYDAR BEY — Efendim, teklif veç
hile 3 ncü maddeyi tekrar okuyorum : 

'MADDE 3. — Türkiye Devleti Büyük Müllet Mec
lisi tarafından idare olunur ve Hükümeti «[Türkiye 
Büyük Mîllet Meclisi Hükümeti» unvanını taşır. 
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ŞEYH SERVET EFENDİ (Bursa) — Bfertdlm, 
tadil edildiği veçhile «Türkiye Devleti» suretinde ka
lacak olursa, asıl emeli açık tecelli ettirmemiş olur. 
Halk (Hükümeti sözü de girmelidir. (Aşağıda giriyor 
sadalan) Aşağıda varsa bilmeni, şayet yok İse İpka
sı 'lazımdır. (Yok sadalan) Yok ise burada ipkası ta
zimdir. Maksadı açıkça tecelli ettirmek İçin, bu, ip
ka edilmezse, asıl maksadı leceüi ettirmez. Bunun 
ipkasını teklif «derim. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Madde
yi şimdi okunduğu veçhile kabul edenler... (Bir daha 
okunsun sesleri), 

(Üçüncü madde bir daha okundu): 
MADDE 3. — Türkiye Devleti Büyük Millet Mec

lisi tarafından idare olunur ve Hükümeti «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti» unvanını taşır. 

4. — Van Mebusu Hasan Beyin intihap mazba
tasına dair Birinci Şube mazbatası. 

REİS — Van Mebusu Hasan Beyin intihap maz
batası okunacaktır : 

Mazbata Sureti 
Büyük Millet Meclisi âzalığına icra kılınan İn

tihapta ihrazı ekseriyet eden Muradiye kazası ahali
sinden ve Haydaranlı aşireti rüessasından Hasan 
Bey hakkındaki işbu mazbata şubemizce 'tetkik olun
du. İntihap; usulü mevzua dairesinde cereyan etmiş 
ve mumaileyhin manii İntihap bir hali görülememiş 
olmakla âzalığınnı kabulü şubemizce tensip olunarak 
Heyeti umumiyeye arz olunur. 

18 . XI . 1336 
Birinci Şube Reisi Aza 

Çorum Genç 

(Türkiye Millet Meclisinden sonra, Halk Hükü
meti demeli sadalan). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Meclis 
kelimesinden sonra Halk kelimesinin ilâvesi lâzım
dır. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Buna hacet 
yoktur. Reis Beyefendi; çünkü «idare usulü, halikın 
mukadderatını bizzat, bilfiil idare etmek esasına 
müstenittir» dedikten sonra buna hacet ydktur. Pak 
tabiidir. (Aynen sadalan). 

REİS — Halk kelimesinin ilâvesini arzu edenler 
el kaldırsın. Arzu edilmedi. Maddeyi okunduğu veç
hile kabul edenler eî kaldırsın. Madde kabul edildi. 

On dakika tutu 

Ferit Dr, Ali Haydar 
Aza Aza 
Bİtl'ts Bitlis 

Yusuf Ziya Hasan Hüsnü 
Aza 

Ankara 
Şemsettin 

REİS — Hasan Beyin mebusluğunu kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. (Kabul, kabul sesleri). Hasan 
Beyin mebusluğu kabul olundu. 

5. — Ergani Mebusu Rüştü Beyin intihap maz
batasına dair Dördüncü şube mazbatası. 

REİS — Ergani Mebusu Rüştü Beyin intihap 
mazbatası var, okunacak : 

Ergani Mebusu Rüştü Beyin Şubemize muhav-
vel mazbata! intihabiyesi bitıtetktk intihabı vâkıın 

IKINCI CELSE 
Açılma Saati ; 3,10 Badczzeval 

REÎS : ikinci Re*s Vekili Hasan Fehmi tteycfcutt 
KATİPLER : Haydar Bey (Kütahya). Rasim Bey (Sivas) 

REİS — Efendiler, celse kuşat edildi. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 
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usul ve nizamına tevfikan icra kılındığı ve intihap 
mazbatasındaki şerhin mukarini hakikat olmadığı 
Ergani Meclisi idaresinin mazbatası münderkatın-
dan anlaşılmış olmakla lieclittetkik Heyeti umumi-
yeye arz olunur. 

Dördüncü Şube Reisi 
Bursa Çorum 

Şeyh Servet Fuat 
Sivas Elâziz 

Mehmet Rasim Hüseyin 

Sinop 
Mehmet Şerif 

Bolu 
Cevat 

Trabzon 
Hüsrev 

Diyaribekir 
Hacı Şükrü 

Malatya 
Sıtkı 

İçel 
Şevki 

Cebelibereket 
İhsan 

S. — İSTİZAHLAR VE CEVAPLARI 

/. — Erzurum Mebusu İsmail Beyle riifekassi' 
nın. Ermenistan sulh şeraiti hakkında istizah takriri 
ve Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Beyin cevabı. 

REİS — Hariciye Vekâletinden olan ve Heyeti 
Celilenizce evvelce kabul olunan istizah takriri oku
nacak : 

TUNAL[ HİLMl BEY (Bolu) — Efendim, Cel
senin hafi olmasına da'ir bir takrir var. ' 

REİS — Müsaade buyurun takrir okunsun. 

Riyaseti Celiteye 
Büyük Millet Meclîsi bütün mehamı umura va-

ziulyet olup vekiller, Meclis mukarreratmın tenfizi-
ne memur olduğuna nazaran harp ve sulh mesaili 
mühimm esin iti Meclis mukarreratı ile cereyanı lüzu
mu meydanda İken Heyeti Vekile Ermenistan'a taar
ruz ve Ermenistanla sulh mesailinde Meclisi sâmi 
mevkiine tenzil etmiş olduğu gibi bu gün Şark âle
mi politikasının merkezi olan Moskova'ya yeniden 
bir sefiri kebir izamı teşebbüsatı Meclisi Âlinin reyi 
alınmaksızın ve bundaki lüzum ve mecburiyet Mec
lise izah edilmeksizin yapılmakta bulunmuş olduğu
nun ve Heyeti Vekileyi Mechsi Alinin teşekkülü esa
sından mahveden bu hale ne gibi mülâhazatın sev-
ketmekte olduğunun bu gün müstaceliyetle Hariciye 
Vekâletinden istizah olunmasını teklif ederiz. 

11 Teşrinisani 1336 
Erzurum Genç 

İsmail Ali Haydar 
Canik Tokat 
Hamdi Nâzım 
Siverek Kozan 

Abdülgani Hüsrev Avni 
Bitlis Karahisan Şarki 

Hüsnü Memduh 
REÎS — Efendim, hafi celse akdi hakkında bir 

taktir verilmişti. Heyeti Celile celsenin aleni olma

sında bir beis görmedi. (Daha iyi sesleri). Celsenin 
hafi olması hakkındaki takdakj takrirde imzaları olan 
zevatları bir, ikisi imzalarını geri aldt. Binaenaleyh 
celsenin hafi olması için on beş zatın İmzasını havi 
takrir elimde mevcut değildir. Reyinize arz ediyo
rum. (Aleni olsun sadaları). Şu halde celse aleni olu
yor. 

BÎR MEBUS BEY — Takrir on beş imzalı ol
mazsa zaten reye konmaz. 

REÎS — Efendim, zaten Heyetin reyine arz etme
dim. Çünkü celse hafiye akti hakkında bir takrir de 
yoktur. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Hacet yoktur 
efendim. 

REİS — Malûmu âliniz, celsei hafiye için (Gü
rültüler). On beş zatın imzasını havi bîr takririn bu
lunması lâzımdır. Halbuki böyle bir teklif yoktur. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
BEY (İstanbul) — Efendiler, bundan evvel bir cel
sede Ermeni taarruzuna orduca edilen mukabelenin 
ilk tevlit ettiği ııeticei mesudenin bir sulh teklifiyle 
karşılanmış olduğunu izah etmiştim. Ondan sonra 
izahat Kasına bir vesile olmadığı cihetle o andan bu 
ana değin cereyan eden hâdisat hakkında Heyeti âli-
yenizin malûmatı resmiyesi yoktur ve bu müddete 
ait olan vukuatı muhtasaran arz etmek istiyorum. 
Ondan sonra da mevzuu İstizahtı olan takrir hakkın
da Hariciye Vekâletinin ve Heyeti Vekİlenin nokta! 
nazarım arz edeceğim. 

Malûmu âliniz 8.11.1336 tarihinde tarafımızdan 
mütareke teklif edilip 9.11.1336'da Ermeni Cumhu
riyetine tevdii edilmiş olan şeraiti mütarekeyi Erme
ni hükümeti kabul etmemiş olduğu cihetle Şark cep
hesi kumandanı zarten haiz olduğu salâhiyete binaen 
muhasamata devam etmişti ve o gündenberi devam 
eden harekâtı askeriyenin netayici peyderpey tebli
gatı resmiye ile itiraf olunmuştu. 
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Dün akşam geç vakit Kâzım Karabekir Paşadan 
varit olan telgrafnameyi Heyeti âliyenizc arz edece
ğim* 

Hariciye Vekâletine 
18 . XI , 1336 

Van : Telsiz telgraf istasyonu 

Her tarafa neşir ve ilân ettikleri bir tebl'iğ ile 
bütün millet ve hükümetin son raddeye kadar har
be karar vermiş olduğunu ilân eden Ermenilerin 
14 Teşrinisani 1336'da Gümrii şarkında büyük zayia
ta uğradıkları mağlubiyetin ve Şahtahtı şimal mın
tıkasında 15 teşrini sara 1336'da yaptıkları taarruzun 
mukabil harekâtımız neticesinde hâsıl ettiği hezime
tin akabinde on beş teşrinisani akşamı Eriyan'dan 
Gümrü'ye müteveccihen yola çıkardığı bir Ermeni 
erkânı harbiye yüzbaşı ll.XI.1336'da karargâhıma 
vâsıl olmuş ve sureti aşağıda arz edilen !ik!i noktayı 
getirmiştir, işbu notalarla Ermeniler 8.XI.1336 tarih
li mütareke şeraitimizi tamamen kabul ettiklerini bil
dirmişlerdir. Bugün on yedi sabahı Arpaçayiyle Ala-
giz sırtları arasında cenuba doğru vâki taarruzumuz 
muvaffakyetle devam etmekte olup şeraitimizin ka
bul edilmiş olmasına göre bütün cephedeki taarruz
larımızın mütareke şeraitinin tatbikatına intizaren 
tevkif olunacağını arz ederim. 

Bu telgrafnamede mevzuubahlis olan iki tahrirat
tan birisi Hariciye komiserliğine yazılan nota ve di
ğeri de Şark cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir 
Paşa Hazretlerine Ermeni baş kumandanı (Nazarbe-
kof) tarafından gönderilmiş olan diğer bir tahrirat
tır, 

Bunlardan Haridİye Vekâletine gönderilen nota : 

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Komiseri Ahmet Muhtar Beye 

13 Teşrinisani 1336 Erivan 
Komiser Bey! 
Türkiye ile daima münasebatı hasenei hemcivari-

de bulunmak arzusunu perverde eden efkârı sulh per-
veranesnin bir delilini ibraz etmek isteyen hükümeti
min Baş kumandanınız tarafından 6 teşrinisanide mü-
bellağ şeraiti mütarekeyi kabul ve bu suretle ordumuz 
bilcümle teminatı lâzımeyi ita ettiği izahatını hâvi 
13 Teşrinisani 1336 - 1920 tarihli notanıza cevaben 
işar ile kesbi şeref eylerim. Hükümetin niyatı sami-
manesi hakkında bir defa daha teminat vermek ve sef-
ki dimayı tevkif etmek ve Türkiye ahalisi ile devamlı 
bir sulh yapmak arzusunda bulunduğundan teşrinisa
ninin sekizinde tarafınızdan teklif edilen mütareke şe
raitini kabul eylediğimi tarafınıza inha ve bütün cep-

11 . 1336 C : t 

benizde muhasamatı tatil etirmenizi rica ederim. Şe
raiti mütareken'kı mevkii icraya vazı ve şeraiti mez-ı 
küreden bir kaçına müteallik müşkülâtın ref'i için 
hükümetinin haizi salâhiyet memurini vasıtasıyla 
'Baş Kufnaritianmtzla mlünaseibata giriştiğini bilvesile 
beyan ederek iktisabı müibahat eylerim. Komiser Bey 
Miramaitı faikanu Lütfen kalbul ediniz. 

Haricîye Nazırı A hart Canyanı 

Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Baratoekir Paşaya 

Kumandan Paşa! 

Efkârı suHtperveranesinin delilini bîr kere daha 
ibraz etmek ve sefki dmayi tövküf ile devamlı bir sulh 
beste dBmıek isteyen hükümetimin 8 Teşrinisani senet 
1336 tarihimde müfbellağ şeraiti mütarekeyi kalbud ey
lediğini vte Hiilkiimeti'nizin Rahatı havi 13 Teşrinisani! 
ceva'bi notasına cevaben işar ile iktisabı şeref eyfer1 

ve bu cihette harekâtı askeriyenin tevkif edilmesini de 
rica ederim. Şeraiti mezkûreden bazısının İcrası bazı 
mertebe müşkülâtı fenriiyeye müsadif olduğundan bu 
müşkülâtın refine fıâdıim tedaibir hakkında sizinle 
bilmüzalcere uyuşmak üzere hükümetin olbapta salâhi
yeti lâzımeyi hariz rnümessinerini nezditi'ize izam «di
yor. Başkumandan Paşa ihıtüramatı fa ikamın kabutünü 
rica ederim. 

IvcttA 
Enmenrstan Ofdulsü Basjkumandanı 

Nazar Bekof 
AHMET MUHTAR HEY (Devamda) — Şimdi 

geldim astl mevzuu istizah dan meseleye : Rüfekayi 
kiracridan Âsrtn Bey ve diğerlerinin; ki onaltı kişidir, 
mumaileyhimin vermiş ofdüfolan istizah takririnde 
mevzuu istizah olan hususa* ikiye icra edilebilir. Bun
lardan birisi, harp ve sulh mesefesinm ve diğeri de 
Mıosfcova'ya yeniden bir sefiri kebir izamı teşdrJbü-
sünün Meclisi afinizin reyi alınmaksızın izamı husu
suna taalluk ediyor. Bunlardan harp ve sulh meselesi 
bir maddeye irca edilebiteceğİ cihetle harp ayrı ve 
sulh meselesi ayrı bir surette tabii tetkik ve münaka
şa edilemez. Diğer ikîncüst de MtoGİkioVa'ya bir sefiri 
kebir izamı n*eselesîdir. Bu mesele hakkında iktÎBa 
eden izahatı daha mazbut bir surette arz ve kayde-
ditmek, suü tefehhüme mahal kalmamak üzere tesfbit 
ettiğim veçhile arz edeceğim, 

VEHBÎ HEY (Karesi) — İstizah meselesine geç
meden evvel bendeniz bir şey soracağım. Efendim, 
beyanatı al'iyenizîn bidayetinde Şark harekâtının sulh 
ile karşılandığını beyan buyurdunuz. Strth teşeibbü-
süyle bu sulh teklifi bizim tarafımızldan mıdır, onlar 
tarafından mıdır? 
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HACÎRtYE V. VEKİLİ MUHTAR BEY — Bi
zim tarafımızdan da onlar tarafmldan da olmuştu. 
İzah etmiş olduğum veçhile, bu iki teklif yolda te
kabül etmiştir ve bu suBı teklifi teşebbüsü tarafımız
dan Kars'ın zapt ve ıstihlâsi akabinde yapılmıştır ki, 
bundan mafcsait, Ankara Hükümeti MÜKyesİnin İm-
peryalist mekasıt perverde etmediğini ve kendisine 
vUfcubuIan taarruzun men'i akabinde maksadının husul 
bulmuş olduğunu bütün âleme göstermek maksadına 
müstenitti. 

VEHBtt BEY (Karesi) — Şimdi efendim, netice 
itibarıyla bir şey daha anlamak istiyorum ki, Heyeti 
Vekjte, gelen cevalba ne karar vermistür? Ermenile
rin mütarekeyi kabul ettik demesine nazaran Heyeti 
Vefcflienin kararı nedir, bu mu? 

HARtCİYE V. VEKİLİ MUHTAR BEY — Ona, 
'bundan dört gün evvel Ermemi hariciye nezaretinin 
Son göndermiş olduğu notaya cevap vermiş olduğu
muz nıota, cevaptır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bunun üzerine ne cevap 
veritmüşür? 

HARİCÎYE V. VEIKİLÎ MUHTAR BEY — Arz 
edeceğim. Müsaade buyurun. Biz ea son notamızda 
demiştik ki; mütarekeyi kabul etmediniz. Fakat biz 
harekatı askeriyeye devam ediyoruz. Bunun netayici 
ne olursa olsun tayın ve tespit ditmiş olduğumuz esa* 
sat dairesinde her vakit sizimle sulh yapmaya amade
yiz. Ona cevaben bu notayı gönderdiler. Binaenaleyh 
bunun üzerine yapılacak bir muamele kalmamıştı 
ve tıatırmsaıunıızdir ki bu mütareke şeraiti yedi gün
lüktür. Bunlar birtakım devrelerle taksim edilmiştir. 
Bu şerait ifa edildiği takdirde sutı müzatkeraltına ipti-
dar edtfonesi zarureti olur. Eğler Heyeti âfiyeniz te
şebbüs edilen ve tespit olunan bu esasatı kalbul ettiği
nizi aleni bir şeyi* işrap ederseniz.,. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Bİr nok
tayı hatırlatmak istiyorum ve askerî nikah nazara ta
allûk ettiği için heyeti askeriyeden aldığım malûmaJt 
üzerine Heyeti Umumiyeyİ tenvir etmek istiyorum. 
Beyefendinin buyurdukları gibi; evvelce tek6f eüil-
ntis olan mütareke şeraitini Entfeniledn kabul ettiği
ni söylüyor ki o mütareke şeraiti ilci nokta! nazarı 
İhtiva ediyordu, Birisi; Ermeni ordusundan si*âh al
mak, ikincisi o günkü vaziyete göre Ermeni ordusu
nun çekileceği haltla bizini muhafaza edeceğimiz hat 
arasında bitaraf mıntaka bırakmak. Halbuki büâhara 
harekâtı askerîye başladı. Evvelki halfa çok ileri geç
tik. Yalnız bulunduğu vaziyetten şarka doğru değil, 
merkezden cenuba ve Şalbtahtı'ndan dahi kıtaatımız 
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ileriye yürümüştür. Binaenaleyh mütanekenamenin 
hututa taallûk eden kısmı bittabi yeni vaziyete göre 
tebeddül etmiştir. Bunun üzenine Erkânı harbiyeco 
yeni bazı tekâlif yapmışlardı. Fakat bu haizi ehemmi
yet değildir. O, yeni hattın biraz garbında; bu, biraz 
dalha itende idi. Yalnız bunda yeni noktai nazar mu
hafaza edilmiştir. O da cenuptan Azerbaycan'a giden 
yolların tamamen emniyette tutulmasıdır. Erkânı 
Harbiyece böyle bir şey vardır efendim, askerî tali
mat sırasında verilmiştir. 

HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ MUHTAR 
BEY — Arz etiğim takrirde mevzubahis olan ve He
yeti Veküe tarafından Meclisi Alinin hukukuna te
cavüz mahiyetinde tasvir edilen hususat, arz ettiğim 
gibi iki maddeye racidir. Birisi, Ermenistan'a taarruz, 
yani ilânı harp ve badehu onunla sulh akdine teves
sül etiiknesi, diğeri de Moskova'ya; bîr sefiri kebir 
tayla olunması keyfiyetidir. Şimdi bunlara karşı Ha
riciye Vekâletinin mütaiâatım berveptiati arz edece
ğim: 

Evvelâ mukarreratı sîyasiyelerini bizzat tayin hu
susunda «Brest litovsk» muaihadenaıme înde serlbest 
bırakılan Kafkasya Cumhuriyetlerinin, hatırı âtinizde 
öl'duğu veçhile, bidayetten tesis ettikleri hükümetier 
heyeti muhteremece malûm olduğu üzere birer cenini 
sakrt gibi az zaman zarfında inhitâli pezir olarak, 
bunlardan her biri, Batum konferanslarıyla istiklâli 
tammına namzet olduğu günden beri, bilhassa Erivan 
Cumhuriyeti ite Hükümeti Osmaniye ki vekayii ma
lûma üzerine onu istthlâf eden Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti • arasında hadis olan hali harp 
hukuku düvel noktai nazarından zail ve mürtefi ol
mamıştır. Yani bunu zikretmekten maksadım; taar
ruz edildi; taarruz, malûmu âliniz ilânı harp değildir. 
Fakat def-i rrtesaip içindir. İlânı harp yoktur. Dediğim 
gibi, bu cumhuriyetin bidayeti teessüsünden beri ara-
miada mevcut olan hali harp hukuku düvel noktai 
nazarından hiç ok vakit mürtefi olmamıştır. Binae-
natazaMk Ermenistan'a karşı ilânı harp keyfiyeti ka
tiyen mevzubahis ve münakaşa olunamaz. Filvaki bir 
taraftan Devleti Osmaniye ile müttefikini sabıkası 
olan Afenanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan 
hükümetleri ve düğer taraftan Gürcistan ve Ermenis
tan - Azerbaycan ve şimali Kafkasya Cumhuriyetleri 
arasmda hah' harbin refik sulh ve müsalemetm iadesi 
esaslarını takrir ve tespit etmek üzere tstatfbuTda akdi 
tasvip edilmiş olan konferans, mezkur cumhuriyetler 
heyeti murathhasasmın payitahta vusulüne rağmen te
ehhüre uğramış ve bu devrei teehhürden az bir müd-
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det sonra mütarekei umunrrye hailesi takip eylemiş 
okluğundan hali sulhun Türkiye Ve müttefikleri ara
stada zail olduğunun Usulü dairesinde ilânına imkânı 
hâsıl olamamıştır. Bu mütalâa gerçi diğer üç.Kafka& 
cumhuriyetti hakkında da varit oialbİErse de, bunların: 
hiç biri Ermeniler gibi bizim mütarekeden sonraki 
zafiyetimizden anif bir surette istifadeye kıyam ve 
harekâ'tı hasmaneye tekrar iptidar etmemiş oldukta-
rrndan onlarla aramızda mevcutt olan hali harp key-
fîyeti hukuki bir mesdteden ibaret kalmıştır. Binaena
leyh evvelâ Devleti Osmaniye bi'lâhara Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti ite Ermeni Cumhuriyeti 
arasında nakssai hilkat olan bu Hükümetin anı te* 
şdkkülüdden beri mevcut olaln harbin' bugüne değin 
gerek hukuken ve gerek fiilen devam edegelmekte' 
olduğu kaıbîti inkâr oîmayan bir hakikati bahiredir. 
Şu takdirde Erivan Cumhuriyeti aleyhinde son za
manlarda Türkiye Hükümeti tarafından ilânı harp 
mahiyâtinde kabili telâkki bir taarruz vâki olduğu' 
yolunda bîr iddia şeridine imkân verince, Heyeti Ve
kilce, bu husus hakkında Meclisi âliden' bir rey ve 
karar istihsal lüzumu mıfta'saivver değildir. Şark or
dumuzun lehü'Smad âsa-rı feyzi bari ile bîr kat dalha 
mazharı takdir olacağı behidi olan muvaffakiyet ile 
müte'tövviç harekatı askerîye icrasına gelince, bunun 
gibi bedahetle rağmfen müsaadenizle bu bapta bir kaç 
söz ilavesini de faydasız addetmiyorum. 

Sahaİ harekât olan maıhalterin anava'tana rütuu 
«fBrest Litovsk) ahitnamtesiyle kalbul ve teyit eldiims' 
olan eczays mema'likİ Türkiye'den olup, mezkûr ahıt-
naımeyi festi ve Hga eden (Sevr) mua'hedenaMesini 
ise Türkiye kabul etmemiş ve ilelebet kabul etmeme
ye de ahit ve misak eylemiştir. Halbuki diplomasin'iln 
en menfur ve cmayetkâr mevlûdatındaın olan mezkûr 
(Sevr) ahitnamesini mahvımıza yemin etmiş olan: 
düVeK gaıftuiye ile biriükite imza ©dten Erivan Cumhu
riyeti daha bu ciheti katranın tanzümindten evvel ken
disine bahşedilen aksamı memalilkanizi ıstMya bîr 
zeminıi tehiye ve ihzarı mafcsadiyle Kars ve havalisi 
ahatii islâm iyesi üzerinde yapmadığı mezalim ve îti-
safat bırakmamış ve taadiyat ve taarruzatınj zaman 
zaman teşdit ederek, binlerce vatandaşlarımızı katil 
ve ifna ve yüzlerce mamureieni yağma ve tahrip et
mekten hali kalmamışlardır (Canavarlar sadaları!) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti vicdanına 
gîram gelen bu hale bazı esJbap ve mülâhazatı siyasi-
yeden dolayı pek müşkülât fte tahammüle cebri nef-
sederek ordusunu hali tedafüide bulundururken ve 
şarkta Ermenilere karşı tefevvuku askerimiz varken, 
bazı rufekayi kiram bu ataJeti zahriyeran esbabı ha-
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kikiyesini bilmeden Meclisi Alide Hükümdü tenkide 
kıyam ediyorlardı. Hattâ tarihi 'hatırımda katmayan 
bir celsede Heyeti Vekile meyanında bulunan Refet 
Beyefendi bu tarizata cevap olarak icalbmda harekâtı 
askeriyeye başlanacağım söylediği vakit bu sözleri 
Medfisî Âti tarafından hararetli alkışlarla mu'kabefe 
görmüştü. 

Saniyen : Bugün ordumuzun icrayı harekât ettiği 
•sahayı ihtiva eden etviyei selâseriin Misakı millide 
'tespit edilmiş olan hududu miUiyemİz dahlifade bu
lunduğu muhtacı izah değildir, işte buna binaen, yina 
tarihi hatır nişanım olmayan bir cefeede, elviyei mez-< 
kürenin işgaline karar venlmiş ve zamanı münasibi 
hululünde tatbiki için Heyeti VeMeye salâhiyeti 
vasia İta buyururmoştu. Bu cihetle Heyeti Vekile Er
menistan aleyhinde tasavvur ettiği harekâttı askeriyeyi 
icra ve bu sayede bazı aksamı memahkİmizİ düşman 
yedinden tahriş etmekle Meclisi Alinin hukukuna ta
arruz değil, onun bir emir ve karanın infaz ve vazife-
sini ifa eylemiştir. 

Safîsen : Ordumuzun muvaffakıyatı cemile ile 
tetevvüç eden harekâtı hartbiyesi inkişaf ede ede Er
menistan, asıl Ermenistan hududuna temas edince, 
Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle Erivan Cumhuri
yeti arasında sulh tekâlifi teati edilmiş ve sulh müza-
rekatma iptildar editelbiitmek için Cumhuriyeti mezkû-
reye evvelemirde şeraiti suthİye tebliğ edilmiştir. Bu 
vukuat o kadar ani ve seri bir surette cereyan etmişti 
ki bazan gece yarısında makine başında orduya tali
mat vermek lüzumu bîta hâsıl öhnuştur. Heyeti Ve
kile, tarzı malûmda tespüt ettiği ve Meclisi Alkuzce 
de mazhan tasvip olacağına kanı bulunduğu esasatı 
havi sum teklifini, bir taraftan Ermenistan Cumhu
riyetine tefcîiğ etmiş ve diğer taraftan da hemen Mec-
•li'si Aliye arz ederek Meclisin takdir atına mazhar 
olmuştur. Esasatı mezkûreniın hini tebliğinde Erme
nistan Hükümeti tarafından' kabul edileceği Heyeti 
Vekikce bftltalbi meşkûk idi. 

Teklifimizin ilk anı vukuunda bUe sureti katiyede 
reddedilmesi pek melhuz ve muhtemel bulunuyordu. 
Umumiyetle muhasamatı takip eden ve müzakeratı 
mütekaddimeye vâkıf olan arfcadaşlarca hafi değildir 
ki; Heyeti VekiJemin reşelblbüs ettiği muamelât, bizzat 
sulh akdi demfek olmayıp, ancak akdi sulhu İhzar ede
cek birtakım tesebbüsatı siyasiyeden ibarettir. Mua
melâtı sİyaSîyen-in ilk hatve&inde Heyeti Vekile ve 
Hariciye Vekili tarafından vâki olan tektifatm muka
bil taraftan reddedilmesi ihtimali mevcut olduğun
dan, bunların evvelemirde MeeM Aliden geçirilerek1 
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bir karara raptı elbette Meclisi Alinin şeref ve hay
siyetiyle mütenasip olmayacak bir hal ihdas edebi
lirdi.. 

Meclisin vekar ve haıysiyetiıni harice karşı rnuha-
faza etmekle mükellef olan Heyeti Vekile, mukad
demasını itizar edeceği sulhu akildfieın evvel Meclisi 
Âlinin benveçtıipesih kararını istihsal etmek tuzumu-
nu elbette takdir eder. Meclisi ÂK, Heyeti Veküle-
den bu suretle gelecek sulh esasatmı İstediği veçhile 
tfefodil veya redde muhtardır. Binaenaleyh Heyeti Ve
kile Ermenistan'la akdi sulh etmemiştir. Meclisi Alî
nin bu hususta hukuku tamamıyla mahfuzdur. Bu
na misal olarak. Sosyalist Rusya Cumhuriyetiyle 
esasları müzakere ve takrir edilen muhadenet ahit
namesi, projesini Heyeti VekÜe Mecli's-i Aliye arz et
miş ve Heyeti Aliye müzakere etmeksizin, orbapta 
arz edilen izahatı İstinıa eytemiştir. Çünkü mezkûr 
proje henüz şekli katisini iktisap etmemiştir. Bun
dan akdem Fransızlarla yapılan mütareke mukave
lenamesinde de muamele bu yolda cereyan etmiş ol
duğu gibi, Meclisi Alinin terhis ve emniyet ve itim a-
dıyla, Heyeti Vekile tarafından elveym derdesti mü
zakere olan bazı mevaddı mühimmei hariciyenin de 
bu tarzda cereyanı, mİSetİ'n mahfuzryeıti menafi 
moktai nazarından zaruri görülüyor. Bu müzafcerat 
sırası geldikçe - şekli katuerini iktisap etmezden ev
vel - kararı katiye raptedilmek üzere, Meclisi Alini
ze arz edilecek'tSr. Bu suretle Heyete Vekile, vaaifei 
mevduasını tamamıyla ve ancak salâhiyeti dahilinde 
İfa etmekte olduğu kanaatindedir. Cevabım budur. 

ikinci kıtsma gelince : Moskova'ya sefir tayini 
meselesi o kadar izahatı arnikaya lüzum gösterir bir 
madde değildir. Pekâlâ hattırnişanınızdır ki : Heyeti 
M'ıyeniz müteaddit vesail ile Heyeti Vefcüehin memu
rinin nasp ve azlinde tamamıyla serbest olduğuna 
karar vermişti. Yalnız bu kararında da nasp ve tâ
yinlerin Ceridei resmiye ile ilânını şart koymuştu. 
tzaha da lüzum görmem ki bir sefirin bir memur
dan başka bir sıfat ve salâhiyeti yokltur, bir memur
dur. Binaenaleyh memur olan bir sefiri Heyeti VekS-
tenin, sizden istihsal etmiş olduğu karar mucibince, 
nasbefaıesi gayet tabii ve zaruri bir keyfiyettir. Veri
lecek izahat bumdan İhanettir. (Teşekkür ve kâfi sa-
dalan),ı 

RBÎS — istizah takririnde imzası bulunan zevat-
¥an söz isteyen varsa evvelâ onlara vereyim. Sonraı 
diğer zevattan arzu edenlere söz vereyim. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Reis Beyefendi; zan
nedersem bu istizah takririnde imzalan bulunanlar

dan bazıları geçenlerde bir müzakerede imzalarını 
geri almışlardı. Öyle zannederim, öyle hatırıma geli
yor. 

REtS — Efendim, imzası bulunan zevattan söz 
söylemek, izahat vermek arzu eden var mı? (Hayır, 
evet sadalan)'. 

HULOSt BEY (Karahisansahip) — Arkadaşlar; 
Hariciye Vekili Muhtar Beyefendinin bize sulh ve 
harp ifânı hakkında söyledikleri söz tamamen doğru
dur. Filhakika Ermenistan'a Hânı harp edilmiş değil
dir. HaÜ harp esasen mevcuttur. Biz mütareke şera
itini bile tamamen kabul etmiyorduk ki hali sulh av
det etmiş bulunsun. Halbuki mütareke, harbin mu
vakkaten sulha inkılâp etmesi için hazırlık yapmak 
üzere tarafeynim durmasıdır. Biz bu halde iken Er
meniler bize saldırıyordu. Tabii memleketin selâme
tini istilzam eden hareketi Meclfe namına Heyeti Ve
kile yaptı, ordusuyla yaptırdı. (Meclis ordusuyla sa
dalan). Binaenaleyh... 

MUSTAFA SABRÎ EFENDİ (SİM) — Ne ordu
su? (Kelime ile uğraşıyorlar sadalan). 

HULUSİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh İlân 
olunmuş bîr harp yoktur. 

YAHYA GALÎP BEY (Kırşehir) — Anlamadık. 
HÜLÛSt BEY (Devamla) — Neyi anlamadınız? 

Evet Millet Meclisi emrini verdi, Mûtat Meclisinin 
icra Vekilleri emrini verdi, orduyu hareket ettirdi, 
yaptırdı. Bilâhara bizim lehimize İnkişaf eden hare
kât, düşmanlarımıza başka bir maksat, başka bir zi-
hap vermiş olmamak için, pek muvafık olarak, silâ
hımızın kahir galebesi Kars önünde İdrak edildiği 
halde yine iîk tekiîlfî biz yaptık. Fakat onlar da aynı 
zamanda suSh teklifi yapmışlar. Teklifler yolda kar
şılaşmış. Mahiyeti hakikiyesi itibariyle biz sulRıper-
vertiğtrrrizi, başkalarının da hakkına riayet göstermek 
'îç'in, yapmışız, hepsi güzel. Muhtar Beyefendinin bu
yurdukları gibi sulh değil, sulha hazırlık. 

Tabii şurası muhakkak ki; sufhü <gerek Meclis 
yapsın, gerek Heyeiti Vekile yapsın, gerek Heyeti Ve^ 
kileden Hariciye Vekih yapsın, her kim yaparsa yap
sın; memleketimizin selâmeti muhakkakasınm, Er-
meniler'den hiç bir zarar gelmeyecek veçhile, temi
nini nazarı kibara alarak çatışacağı gayet tabiidir. 
Yalnız bir mesele kalıyor. Ben; tektifatı mukaddeme 
yapılmış, şu şekle girrnSş. Meclise malûmat verilmiş 
veya verilmemi;, bunların hakkında bir şey söyleme
yeceğim. Çünkü bütün maksudftnız, iyiliğimize doğ
ru yürümektir. 'Bunu ihzar etmek için ve müzakereyi1 

idare etmek üzere Kâzım K'arabekİr Paşa Hazretleri 
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refakatine iki arkadaş veriliyor. BunJaridam birisi, , 
cidden hepimizin sevdiği Necati Bey tayin olunuyor.' 
Diğeri de, bir çok muvaffakiyetinden bahsolunan 
- tabii ben bilmiyorum, idare işlerinden anüamam • 
Harnl't Bey... Ve sonra 'buraların tayininde Mecrise 
sorulmuş, sorulmamış o noktada da ısrar etmeyıece-

Efendiler; rica ederim, biimünasebe müteaddit 
defalar arz ettiğim veçhile, bizde yalnız milletin de
ltası -için, rehası 'için çalışan her zaman bir Mustafa 
Kemal Paşa bulunmaz. Biz, prensipleri tekim kıla-
İtm. Yanlış tdi^ümrueyiniz. Murahhaslar tayin, otun-
madan MecBse neye söylenmiyor? Falan zat tayin 
olunuyor, ıtayin olunsun mu, olunmatsm mı diye? 
Acalba ne gîb'i 'bir saiktır 'ki; malûmatı hukukîyeteri, 
irfan ve iz'am, bizde olduğu gibi, belki garbde de 
•malûm olan 'bir üstadı hukuk 'bulunurken o tayin «ütt-
metiıi de, o orada bulunurken böyle derin bir meseleyi! 
tespit ve müzakere edecek "bir heyete, diğer tecriilbesi 
henüz nakıs 'bir arkadaş tayin olundu? 

Şimdi efendim, Celâte&in Arif ©ey Erzurum'da 
bulunuyordu. OeKÜettİn Arif 'Bey, garip tesadüf, Kâ
zım Karalbekİr Paşa bir Mgratfla kendisfimi İstemiş. 
Yolda iken, hattâ Kars'da iken, son çıkardığımız ni-
saibı müzakere Kanununda, müddeti tecavüz edenle
rin müstafi addedileceği kaydı mevcut olduğu için, 
bittabi bu zat haberdar olmayarak, orada kalıp da is
tifa etmiş mevkiine düşmemek için kendisi haberdar* 
edildi. Aynı zamanda bu zait soruyor, beni Kâzım 
Karalbekİr Paşa müzakeratı sulhivede bulummak âçirı 
davet 'etti, o cephe kumaındanı vaziyeti takdir etti, 
fakat diğer taraftan da Meclisi davet ediyor. Meclise 
mi geleyim? Sulh müzakeresine mi gideyim? TafoH 
bu telgrafı ayrıca 'Meclise de vermiştir. 

MUSTAFA KEMAL PASA (Ankara) — Bu su
al varit değildir. 

HULUSİ ©EY (Devamlla) — Çünkü bu telgraf 
hususi olarak arkadaşlanmızdan bir zata da 'gelmiş 
bulunuyor ve arkadaşımıza «'Refs Paşa Haznelerin
den öğrenerek we suretle hareket edeyim bana bildi-
riniz» diyor. işte efendiler, bu gibi yerlere gidecek 
zevatın oraya tayininden ve mahalli memuriyetine 
gitmeden evvel Meclisin malûrnator olmamasıtetaki1 

mahzurlar dolayısıyla, hatalar demiyeceğim, herhalde 
butun vicdanlarda büyük bir tetitharn işareti hâsH 
oluyor. Celâtettin Arif 'Bey?.. Tecrübesi henüz bizim
le müsavi, henüz seviyemizde olan arkadaşlar. 

ITHSAN BEY (Cebeİîberofcet) — Şahısla mı uğra
şacağız buraüa? 'Malûmatla uğraşacağız. (Gürültüler, 

devam sesleri). Memleketin •mukadderatıyîa oynuyor 
ruz beyefendiler. (Devam «esteri)'. 

LÛTFt BEY (Siverek) — Devam devam, adam 
tazım bize... 

HULÛSt BEY {'Devamla) — Efendiler... 
MAZHAR MÜFİT (BEY (Hakkâri) — Arkadaşı

mızı 'tahkir ettiler. 
HULÜSt BEY — Hayır evvelâ söyledim, gayet 

sevdiğimiz dedim, rica ederim. 

MAZHAR MÜFİT (BEY ifHaltkâri) — Senden de 
benden de yük'sekfcir. Arkadaşlarımızı tahkir etmeyi
niz* 

ATIF BEY (Bayezit) — TefatvüHü Mmiye, tahkir 
değil, 

HARİCİYE VEKÂLETİ V. MUHTAR BEY — 
Usulü müzakere hakkımla bir şey söyleyeceğim. Şim
di cevap vermek mecburiyetinde bulunduğum; isti
zah takriridir. Müzakereye memur olaın heyeti mu-
rahhasanın şu (veyahut bunun odlması diye bir İstizah 
maddesi yoKtur. Binaenaleyh bu takrir zımnında bu, 
müzakere edilemez. Eğer bu müzakere edilecekse 
ayrıca bir tetizah takriri verir. 

HULUSİ BEY {Karahîsarısahip) — İstizahta her 
şey sorulabilir. 

MARKİYE VEKÂLETİ V. MUHTAR BEY — 
(Devamla) — Başka bir gün cevap vermeye haztnm. 

HULUSİ 'BEY <Karah?sansahip) — Vekil Beye
fendi; mesetei asliyeye miHeferri her nokta istizah 
edilebilir. Tahdit edemezsiniz. 

HAR'lOtYE VEKÂLETİ V. MUHTAR BEY — 
Fakat buhda bîr mahzur vardır. Oraya gönder
diğimiz heyeti murahhaîsa, bir Devletin murah-
haslarıyla karşı karşıya gelecek; bizim rmtkadde-
ratımrza taallûk edecek bir vesika üzerine Bmza 
koyacaktır. Onun aleyhinde söz söylemek suretiyle 
onun şeref ve haysiyetinin tenkis edilmesi keyfiyetini 
şiddetle protesto ederim. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — İtimatsızlı
ğımı alenen beyan ederim. Herhalde rey ve fikrime 
kimse sahip değildir. Yalnız vicdanım, memleketimin 
selâmeti için çarpar. Vekil Beyefendi; o arkadaşımı 
zatı âlilerinden belki daha çok takdir ederim, o genci 
daha çok severim. 

HARİCİYE VEKALETİ V. MUHTAR BEY — 
Herhalde bendeniz kadar takdir edemezsiniz. 

HULUSİ BEY (Devamla) — Sonra beyefendiler! 
Bize müteaddit vesilelerle, memleketin selâmetinin is
tilzam ettirdiği surette çalışmamızı tenbih sadedinde, 
daima meşgul bulunmamızı, huzuru tarihte, huzuru 
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millette ihtar buyuran ve bu hayata bizden evvel atı
lan ve bizden evvel memleketi kurtarmaya, memleke
tin rehası için, kurtarılması kasdiyle - yanlış tefsir 
edilmesin, çalışmaları haysiyetiyle diyorum - Kemal 
Paşa Hazretleri daima bize diyorlar ki : Mesuliyeti 
mâneviyenizi unutmayın, tarih muvacehesindeki me
suliyetinizi unutmayınız, daima şöyle yapın, böyle 
yapın, tşte o mesuliyetin benim de hisseme isabet 
eden kısmının altında, vicdanımda bu endişe hâsıl olu
yor. 

Murahhaslıkla bir arkadaş gider. Güzel; ben zan
nediyorum ki onun kifayeti ilmiyesi bu işi çevireme-
yecek. Sonra ecnebi bir memleketle münasebatı siya
siye tesis ediyoruz. Oraya giden zat; fakat rica ede
rim yanlış tefsir edilmesin, çünkü tesadüfen ismin
den bahsedeceğim, aynı zata hürmetsizliği var diyecek
siniz, oraya şimdi sefiri kebir olarak Fuat Paşa gi
diyorlar. Onun şahsım kasdetmek değil, tâyin olun
dukları zaman bizim reyimiz alınmak hakkımız değil 
midir? Acep giden zat kimdir? Zira tesis edeceği si
yaset bizim ya selâmetimizi yahut muvaffakiyetsizli-
ğimizi veya ikisinin ortası bir şey temin edecek.. (Han
deler) 

FUAT BEY (Çorum) — İkisi ortası ne demek? 
HULUSİ BEY (Devamla) — Mütereddit siyaset 

demek. Alelekser vâki olduğu gibi. (İnşaallah siz dü
zeltirsiniz sadası) Cenabı Hak mazhar kusa dünya
nın en mesut kulu olurdum. Binaenaleyh burada ke
mali samimiyetle vekil arkadaşların bizi bu noktadan 
tenvir etmelerini ve bu gibi memleketin mukadde-
ratiyle sıkı alâkası olan meseleye memur edilecek ze
vattan gitmeden evvel bizi haberdar etmelerini istir
ham ederim çünkü - yanlış telâkki ediliyor • onun 
için isim tasrihinden çekiniyorum. Rica ederim. Di
ğer bir arkadaş daha gidecek, o zat gittiği yerde na
sıl tetkikat yapar? Biz onu intihap ettik, bir vazife ver
dik, şimdi de o arkadaşımızı kalkıp falan yere gönde
riyoruz. (Tevftk Rüştü Bey sesleri) O tecrübesiz 
arkadaş bu işi nasıl yapar? Yirmi asırlık, otuz asırlık 
tesisat yıkılıyor, beşer yeni bir hayat kuruyor. Bunu 
tetkik etmek için içimizden bir arkadaşı, fakat nasıl 
bir arkadaş? Herhalde memleket hakkındaki vukufu
na nazaran kendisinden fazla vukuflular varken, gidi
yor. İşte yine bu sebeplerden dolayı tekrar ediyorum. 
Bu kelimelerden arkadaşlarımın tezyifi mânası anla
şılmasın. Her şeyden vaktiyle haberdar olalım, emri 
vâkiler karşısında kalmayalım, memleketin mukadde
ratına Büyük Millet Meclisinin bizzat ve bilfiil vazi-
ütyed bulunduğunu fiilen anlayalım. (Alkışlar) Alkışa 
hacet yok. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Şimdi Kâzım Karabe-
kir Paşa bir sum murahhası tâyinine salahiyettar mı 
idi? Kendileri bir sulh murahhası tâyin ettiğini söylü
yor. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — Tâyin de
ğil beyler! Onun vukufu ilmisini o zat takdir etti. 

HÜSEYİN BEY {Elâziz) — Müsaade buyurun ri
ca ederim. Bugün Heyeti Vekilenin tayin ettiği bir 
sulh murahhasına itirazınız vâki olduğu gibi, aynı za
manda Kâzım Karabekir Paşanın da tâyin ettiği bir 
sulh murahhasına muteriz bulunmayacak mıydınız? 
(Handeler) 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Efen
dim; Hulusi Bey arkadaşımız, heyeti murahhasa me-
yanında refiklerimizden Celâleddin Arif Bey niçin 
bulunmadı diye istizah buyuruyorlar. Arkadaşınızın 
bahis buyurmuş olduğu veçhile heyeti murahhasa aza
sını tâyin cephede bulunan bir kumandanın değil; He
yeti Vekilenin vazaifi iktizasındandır. 

Heyeti Vekile murahhası tâyin ettiği zaman, mü-
zakeratta âzami muvaffakiyete nail olmak için lâzım 
gelen müzakeratta bulunmuş ve o müzakerat netice
sinde Heyeti Murahhasa azasını tefrik ve tâyin etmiş
tir, 

Celâleddin Arif Bey biraderimizin kudreti ilmiye
sini inkâr edecek değiliz. Fakat Heyeti Vekile murah
hasları tâyin ettiği zaman, yalnız kudreti İlmiye mese
lesiyle iktifa edemezdi. Bir takım mesaili siyasiye ve 
hususiye de şüphesiz mukarreratında icrayı tesir ede
cekti. Heyeti Umumiyenizin malûmu olduğu üzere, 
Celâleddin Arif Beyin Erzurum'a muvasalatım müte
akip Erzurum'a ait bir mesele dahi mevzubahis oldu. 
Arkadaşlarımızdan bazılarının bu hususta malûmatla
rı mevcuttur. Heyeti Aliyenizin... (Malûmatımız yok 
sadalan) Evet Heyeti Aliyenizin malûmatı olması lâ
zım geldiği zaman Heyeti Aliyenizin de malûmatı ola
caktır. Fakat yine Celâleddin Arif Bey refikimizin ar-
zusiyle bu meselenin müzakeresini kendilerinin avde
tine talik ettik. Yani Heyeti Vekile bu hususta Celâ
leddin Arif Bey refikimizin kendi menfaatini muha
faza etmek arzusiyle kendisine lâzım gelen tahrirat ve 
telgrafı yazdı ve dedi ki : Bu meseleyi mevzubahis 
edelim mi? Yoksa sizin menfaatiniz icabı daha sonra 
mı mevzubahis edelim? Avdetime talik ediniz buyur
dular. Bu suretle mevzubahis olduğu için Heyeti Ve
kile bu meseleyi kendilerinin avdetlerine talik ederek 
bırakmıştı. Avdetlerinde şüphesiz mevzubahis olacak 
ve herhalde temenni ederiz ki Celâleddin Arif Beyin 
lehine İnşaallah bir karar ittihaz edilecektir. Binaen* 
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aleyh böyle Erzurum'a ait, ordunun cephe gerisine ait 
bir meselei dahiliye dolayısiyle Celâleddin Arif Be
yin murahhas olarak oraya tâyinini Heyeti Vekile mu
vafık görmedi. 

Diğer bîr sebep, bundan daha mühim bir sebeptir. 
O da Celâleddin Arif Beyi, mevki ve vaziyetini muha
faza etmesi için, murahhas olarak tâyin etmeyi Heyeti 
Vekile muvafık görmedi. Kendisinin Meclis Reisi sa-
nisi olması ve halbuki müzakeratı idare etmek üzere bil
hassa mütareke meselesiyle merbut ve gayet alâkadar 
bulunan müzakeratı idare etmek üzere Kâzım Kara-
bekir Paşa Hazretlerinin orada heyeti murahhasaya 
reis olmasını muvafık gördük. Muvaffakryatını daha 
iyi bir surette vücude getirmek için Heyeti Vekile bu
nu muvafık gördü. Şimdi Meclisi Âliniz Reisi sani-
sini bir başkumandan maiyetine murahhas olmak üze
re tâyin etmeyi vaziyeti itibariyle muvafık görmedik. 
Hulâsa muhtelif nıkatı nazarı ayrı ayrı tetkik ettik
ten sonra bu hususta ittihazı mukarrerat ettik. 

Efendiler! Heyeti Vekile, Heyeti Aliyenizİn arzu 
ettiği esasat dahilinde hareket etmekle beraber kendi 
mesuliyetini müdrik bulunuyor. Bütün harekâtının me
suliyetini müdrik olduğu kadar da o mesuliyetleri ta
ahhüt etmiş ve tamamiyle kabul eylemiştir. Kendi ic
raatında mademki mesuldür, o da ister ki mesuliyetin 
istilzam ettiği surette lâzım gelen mukarreratı da it
tihaz etsin. Eğer mesuliyeti Heyeti Vekileden refedecek 

\ olursanız bir anarşi olur efendiler. Binaenaleyh o me
suliyeti onların üzerine yüklettiğiniz zaman mukabi
lindeki vazifeyi de onlara tevcih buyurmaksınız. İşte 
bu esasat dahilinde Heyeti Vekile, heyeti murahhasa 
intihap etmiştir. 

Meclisin bütün âzası muhteremdir. Her birisi de 
ayrı ayrı bu vazifeyi İhtisasları dairesinde ifa eder
ler. Bilhassa heyeti murahhasa meyamna ithal ettiği
miz arkadaşlarımıza tevcih olunan tarizatı kemali te
essüfle... {Tariz yoktur sadaları) kaydederiz. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — iade ediyo
rum. 

MALÎYE VEKlLl FERlT BEY (Devamla) — Biz 
zannediyoruz ki Heyeti Âliyenizi teşkil eden azayı ki
ramdan her birisi kendi ihtisası dahilinde lâzım gelen 
vezaifi tamamiyle ifaya muktedirdir ve yine Hulusi 
Beyefendi ile beraber... 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bir âza sıfatiyle söylü
yorsunuz değil mi? 

HULÛSt BEY (Karahisarı Sahip) — Ben de onun 
için iade ediyorum. 

MALİYE VEKILt FERİT BEY (Devamla) — 
Kendi iddialarına iştirak ederim. Kendilerinin de 

ı hizmetlerinden istifade etmek zamanı gelir. Kendi
leri de birlikte arzu ettikleri veçhile memlekete bir hiz
met etmek muvaffakiyetine nail olurlar. 

HULÛSt BEY (Karahisarı Sahip) — Zaman iste
miyorum. Milletime burada hizmet edersem kâfi. Hak
kı feryat edersem mazlum milletim için o kâfidir. 

REÎS — Söz alan İki arkadaşımız var. İzahatın kâ
fi olması yolunda da teklif vardır. (Kâfi, kâfi sesleri) 
(Devam sadaları) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Hariciye Vekili Beyefendinin huzuru âlinizde okuduk
ları mütalâanın birinci fıkrası, bittabi bir şekli huku
kiyi ihtiva etmek itibariyle doğrudur. Biz Ermenilerle 
bir sulh yapmadık. Kars, Batum, Ardahan (Brest li-
tovsk) muahedesiyle ve oradaki yaşayan ahalinin İl-
tihakiyle memaliki Osmaniyeye İlhak edilmiş ve Er
menilerin zaman zaman vâki olan hunharlıkları, te
cavüzleri karsısında Meclisi Âliniz asabiyet göstererek, 
ilerlenmesi lüzumunu Heyeti Vekileye işaret etmişti. 
Bendeniz de bunu tasdik ederim. Yalnız meselenin ru
hunu teşkil eden nokta, teklif edilen mütarekedir. Bil
mem ki Meclisi Âliniz icrai ve teşriî kuvveti haiz ol
mak itibariyle, teklif edilecek mütarekeden, geçenlerde 
olduğu gibi, yani Ruslarla olan muahedede olduğu gi
bi, daha evvel haberdar edilseydi daha iyi olurdu ve 
buna da vakit ve imkân vardı. O vakit ve imkân da 
varken, teklif edilecek mütarekenin ahkâmını Meclisi 
Âlinizde okuyup, mütalâanızı almak; kanaatimce bu
nun icabettiğine kani ve kailim. Eğer bunu kabul et
meyecek olursam, buna kani ve kail olmazsam, bu 
Meclisin ne icrai, ne teşriî kudreti haiz olmadığı dü
şüncesi karşısında kalacağım ki; biz kiraren, mİra-
ren kabul etmiştik ve bugün de kabul ettik; Meclisi 
Âli mukadderatı millete fiilen vaziülyettir. Mademki 
mukadderatı millete fiilen vaziülyettir efendiler, ö hal
de hepimiz, yalnız Heyeti Vekile değil, Paşa Hazretle
rinin geçenlerde bu kürsü âliden beyan ettikleri veç
hile, hepimiz, ferden ferda mesulüz. Yalnız Heyeti Ve
kile değil... 

Sonra Beyefendi okudukları beyanatta bir şey söy
lediler ki çok teessüfü mucip oldu. «Biz Meclisin va
kar ve haysiyetini de muhafaza ile mecburuz» dedi
ler. Acaba Meclis kendi vekar ve haysiyetini Heyeti 
Vekile kadar düşünmüyor mu?.. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR BEY 
— Harice karşı dedim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — Meclis kendi vakar 
ve haysiyetini her vakit düşünür. Onu yalnız Heyeti 
Vekile düşünmez. Memlekete hâkim olacak Meclistir. 
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Mukadderata, hâkim olacak yine Meclîstir. Mukadde
ratı milliyeye vaziülyet olacak yine Meclistir. Binaen
aleyh Meclis namına bu kürsüden sarfedîlen bu keli
meyi kabul etmem. 

HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ MUHTAR 
BEY — Harice karşı dedim, yine tekrar ve ısrar edi
yorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Israr ederseniz, Meclis böyle bir şeyi kabul edemez. 
Çünkü Meclis kendi vakar ve haysiyetini düşünür. 
Hattâ Meclisin İçinden çıkmak itibariyle Heyeti Veki
le, tabiidir ki o haysiyet ile kendisi alâkadardır. Mec
listen ayrı değildir. Bugün Meclis ayrı, Heyeti Vekile 
ayrı değildir. Yalnız bir Meclis vardır. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
BEY — Pekâlâ, doğru... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Yani öyle ifade ettiler ki; Meclis vakar ve haysiyetini 
düşünemiyor diye... 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
BEY — Yok, yok. Öyle lâkırdı söylemedim. Katiyen 
reddederim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Bunu geri almalısınız efendim, geri almalısınız. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
BEY — Hayır almam, söylediğim şekli katiyen geri 
almam... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Geri almazsanız millete karşı küfran yapmış olursu
nuz... 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKlLİ MUHTAR 
BEY — Söylemediğim bir sözü, düşünmediğim bir şe
yi bana isnada hakkınız yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Söylediniz efendim. Bendeniz o fıkrayı aynen yazdım. 

REİS — Efendim söylenen bir sözden ne kaste
dildiğini işaret etmek söz söyleyen zata aittir. Hulusi 
Bey refikimizin sözünde evvelce bir tenkit mânası 
tazammun eder gibi âzayi kiram tarafından bir işaret 
vâki oldu. Hulusi Bey, âzayi kiram ve heyeti murah-
hasayı tenkit ve muaheze yolunda olmadığını İşaret 
ettiler. Öyle olduğu gibi Muhtar Beyefendinin de söy
lediği sözün medlul ve şümulünü izah etmek yine ken
dilerine aittir. Onun için İstizah takriri dahilinde söz 
söyleyiniz, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Binaenaleyh mütarekeyi Meclisi Âlinize teklif etmek 
ve Meclisi Âlinizin muvafakati alındıktan sonra teb

liğ etmek icabederdt. Asıl İstizahın ihtiva ettiği nıkatı 
mühimme burasıdır. Meclisi Âliniz bu noktai nazan 
nazarı dikkate almalıdır. Mütareke yapılmış, yapıla
caktır, musateha olmuş, olacaktır, mesele bu değildir. 
Bendeniz meselenin mühim noktasını burada görüyo
rum. Kars'ın sükutiyle mütareke teklif etmek İmkânı 
var iken, bu hususta Meclisin kuvvet ve kudretinden 
rey ve fikrinden istifade veyahut onun rey ve fikrini 
almak lüzumu görülmemiş, Meclis keenne bu hususta 
hiç mesul değilmiş gibi hareket edilmiş... 

Halbuki Meclis tamamen, bugün memleketin her 
tarafında yapılan ve bizim İntihap ettiğimiz icra Ve
killeri tarafından şahsen yapılan şeylerden de. Mec
lisi Âlinizin her âzası ferden ferda mesuldür. Tarihe 
karşı da, ensalİ âtİyeye karşı da her vakit İçin me
suldür. Mademki mesuldür; mesuliyeti müştereke al
tında yapılan her şeyi bilinmesi lâzımdır. Böyle olma
dığından dolayı verilen İzahatı kâfi görmem. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey; bendeniz hâsıl 
olan şu sui tefehhümü • ki her mebusa bir hisse isa
bet edecektir - bunu izale için arz edeceğim. Şükrü 
Bey biraderimiz ifadelerinde buyurdular ki. Meclisin 
haysiyetini Heyeti Vekile müdafaa edecek değildir, 
Bunu, Heyeti Vekile de,, heyeti Umumiyemiz de ve 
her ferdimiz de müdafaa edecektir. Heyeti Vekilenin 
hissesine düşen miktarda onlar bize cevap vermeye 
mecburdur ve muzlardır. Onlar da biz bunları ya
pıyoruz diyorlar ki, Meclisin bir uzvu olmak itibariy
le, bunu Meclise bir hakaret diye telâkki etmiyorum. 

SITKI BEY (Malatya) — Muhterem refiklerim; 
hüsnüniyetle söylenmiş olan söz - velevki hatalı olsa 
bile • mütekellimi erbabı vicdan nazarında mesul ol
mamak lâzım geldiğinden cesaretyap olarak bir kaç 
söz söylemek istiyorum. Efendiler şu Büyük Millet 
Meclisini teşkil eden refiki muhteremlerin çelik lev
hadan daha metin ve sarsılmaz azim ve imanla mü
cehhez sinelerini düşmanların her bir hususatına, ya
ni tüfeklerinin, toplarının, mermilerine ve zehirli han
çerlerinin darbesine hedef ittihaz ederek, her birerle
rimiz, mahalli intihabımızdan, uhdemize tevdi olunan 
vazifei mukaddese ve mübecceleyi İfa eylemek için şu 
Meclisi Aliyi teşkil ve şu Meclisi Alide içtima eyledik. 
Şu Meclisi Âli Öyle bir müzakerede bulunuyor ki, bi
dayeti küşadı olan 23 Nisan 1336 tarihinden bugüne 
gelinceye kadar böyle heyecanlı bir müzakere devam 
etmemişti. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Öyleler oldu 
ki, bu onların yanında Karakulak suyu gibi hafiftir. 
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SITKI BEY (Devamla) — Cümlenizden istirham 
ederim ki, evet cümlenizden istirham ederim ki, he
yecanımızı muhafaza ederek, itidali demimizi muhafa
za ederek, .meseleyi mevzuubahis edelim, 

Efendim, Heyeti Vekilemizin vicdanlarının ulviye
tinden, eminim ki hiç birimiz şüphe ve tereddüde düş
meyiz. Bugün emin olalım ki, hâsıl olacak ufacık bir 
münakaşadan dahilde ve hariçte bulunan düşmanları
mız pek çok istifade etmeye çalışıyorlar. 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Dahilde 
düşman kalmadı ki... 

SITKI BEY (Devamla) — inşallah kalmasın. Ben 
de onu temenni ederini, o vazifeye sizinle beraber ben 
de memurum. Efendiler düşmanı biamanların vatanı
mıza, milletimize, memleketimize, şerefimize, namusu
muza zerre kadar merhamet etmeyerek bizi haritai 
âlemden silmek istediler; kendileri tarafından tanzim 
ve Ferit Paşa ile avanesi tarafından rezilâne ve sefilâ-
ne kabul ve imza edilmiş olan Sevr muahedesi dedik
leri o paçavra parçası münderecatiyle sabittir. Anın 
için istirham ederim ki, cereyan eden müzakeratımıza, 
bir refikiniz olmak itibariyle tekrar ediyorum, heye
canlarımızı ve İtidalimizi muhafaza ederek devam ede
lim. (Müzakere kâfi sadaları) 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Demin Şükrü Bey 
biraderimiz mütareke; Meclisin hakkıdır dediler. Ben
denize öyle geliyor ki, tatili muhasamat, mütareke 
muahede sıra ile gelen şeylerdendir, mütareke, doğru
dan doğruya ordunun hakkıdır. Çünkü bu ciheti as
keriyeye aittir. Ne gibi şerait göstermeliyiz ki, düş
man tekrar harbe mübaşeret ederse bizi fena bir ma
halden vurmasın? Kaç top İstemeli, ne kadar cepha
ne istemeli? Bunlar ordunun bileceği şeylerdir. Bina
enaleyh Meclisle alâkası yoktur, Erkânı Harbiye Umu
miye İle alâkadardır. (Kâfi, kâfi sesleri) 

NECİP BEY (Ertuğrul) — Sefir meselesi... Ali 
Fuat Paşa mebustur. Mebusun sefir olması Meclisin 
muvafakatine bağlıdır. 

HÜSREV BEY (Devamla) — Müzakerenin kifaye-
tiyle ruznameye geçilmesini teklif ederim. Bu husus
ta bir takririm var : 

Riyaseti Celİleye 
Müzakere kâfidir. Ruznameye geçilmesini teklif 

eylerim. 
Trabzon 
Hüsrev 

REİS — Hüsrev Beyin teklifini kabul edenler el
lerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

2. — Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyle rüfeka-
stntn, Dersim ahvaline dair Dahiliye ve Maliye ve
kâletlerinden istizah takriri ve Dahiliye Vekaleti Ve
kili Dr. Adnan Beyle Maliye Vekili Ferit Beyin ce
vabı. 

REİS — Efendim, ikinci bir sual takriri vardır. 
Dahiliye ve Maliye vekâletlerinden; onu da, Heyeti 
Vekile buradadır, çıkaralım. 

(Bitlis mebusları tarafından verilen takrir okun
du) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesjne 
Dersim hakkında berveçbi âti mevadın Dahiliye 

ve Maliye vekâletlerinden istizahım teklif ederiz : 
1. Dersim'e tâyin olunacak memurların sureti ta

yini hakkında 6 Eylül tarihindeki sual takririne cevap 
verilmediğinin esbabı7 

2. Senei haliye aşarının aşaire verilmeyip aşair 
üzerinde takarrür eden ihalelerin feshedilmesinin es
babı? 

3. Dersim'de ne gibi uygunsuzlukların şu sıra
larda vukua geldiğinin esbabiyle Hükümetin buna kar
şı ne gibi tertibatta bulunduğu? 

4. Kürdistan'da bir takım propagandacıların do
laştığının doğru olup olmadığı, doğru olduğu takdir
de Hükümetçe ne gibi tedabire tevessül edildiğinin 
beyanı. 

Dersim Bayezit 
Hasan Hayri Süleyman Sudj 

Genç Bitlis 
, Aü Vasıf Vehbi 

Bitlis Genç 
Hüseyin Hüsnü Ali Haydar 

Erzurum Dersim 
İsmail Mustafa 
Erzincan Hakkâri 

Okunamadı Tufan 

REİS — Takrir sahipleri evvelce izah edeceklerse 
evvela onlara söz vereyim. 

Takrir sahiplerinden söz isteyen var mı? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Anlaşıl
mıyor İzah etsinler. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Kim arzu ediyorsa on
lar izah etsinler. 

HASAN HAYRİ BEY (Dersim) — Efendiler, Der
sim meselesi malûmu âlinizdir ki, tamam dört yüz 
senedenberi Devleti Osmaniyeyi işgal eden bir mesele
dir. Ötedenberi bu mesele için tayin olunan memur
ların sui idareleri yüzünden ahali beyninde bir zıddi
yet peyda olmuştur. İşte onun için tâ Muradı rabi 
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Hazretlerinin zamanından bu ana kadar ahali yekdi
ğeriyle mücadele ettiklerinden daima orada bir takım 
hanumanlar söndürülmüştür. Gerek Kürt ve gerek 
Türk her İkisi de mutazarrır olmuştur. Yalnız Kürt 
değil. Türk ve Kürt her ikisi de efendiler. Dersim şim
diye kadar Hükümetin idaresine karşı daimi surette 
mütehaşİ bir vaziyette bulunuyordu. Bu son mütare
ke neticesi Hükümetimizin giriftar olduğu külfet için
de Dersim, hiçbir Hükümete en satvetli bir zamanda 
hiçbir Hükümete boyun eğmeyen Dersim, kongrenin 
teşekkülü üzerine, kongreyi meşru addederek doğru
dan doğruya himayesine kendisini attı. Sonra da Bü
yük Millet Meclisi teşekkül etti. istirham ederim din
leyiniz. Büyük Millet Meclisi Hükümetine ne suretle 
iştirak etmiştir. Bakınız Dersim'de iki unsur vardır. 
Unsurun birisi Türk, birisi Kurttur. Kürtler ahalinin 
sülüsanını, Türkler sülüsünü teşkil ediyorlar. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Bunu hangi İs
tatistiğe nazaran söylüyorsunuz? Rica ederim efen
dim. Bendeniz aksini iddia ederim. 

HASAN HAYRt BEY (Dersim) — Bendeniz hali
hazırı söylüyorum. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Oranın ahvalini 
pekâlâ bilir. 

HASAN HAYRI BEY (Dersim) — Efendim, Mec
lisi Alinize istenecek âza, Mustafa Kemal Paşa Haz
retleri tarafından istendiği zaman lâakal ikisinin Kürt 
olması icabetti. Ama şimdi Tevfik Efendi kardeşimiz 
Türktür, Hozatlı'dır. Yani Çemişkezek ve Çarsancak 
iştirak etmemişlerdir buna sırf Kürtler ve âşaîr işti
rak etmişlerdir, 

BlR MEBUS BEY — Bundan mâna nedir? 

HASAN HAYRI BEY (Devamla) — Rica ede
rim dinleyiniz. Ne demektir demeyiniz. (Kesmeyin 
şeşleri) Sonra efendim, bununla beraber mesul olan 
azalarını Heyeti Âliyenize göndermiştir. Sonra Der
sim'de şimdiye kadar bendeniz buraya geldiğim za
man arkadaşlarımla beraber bize... (Gürültüler) Rica 
ederim dinleyiniz. Bendeniz buraya geldiğim zaman 
Paşa Hazretlerini ziyaret ettim, emrettiler, yani sual 
buyurdular. Ben de bir takım mütalâatta bulundum 
ve bu mütalâatımı tahriri olarak kendilerine takdim 
etmemi arzu buyurdular. Ben de bir takım mevad-
dı kanuniye takdim etmiştim, onu da ancak bendeniz 
bilirim ki nitekim Dersim tarihçesinde arz etmiştim. 
Vakia yeknazarda ağır görünür ama bunu takdim 
ettiğim zaman bunların tatbik edilmesini isterim de
mem. Ne yolda Heyeti Celile kabul ederse ve ne 
yolda arzu buyururlarsa o yolda tashih olunsun. İh

timal ki bu halkçılık programı kat olunduğu için na
zarı itibara alınmadı ki, halkçılıkta belki böyle ica-
bediyor. Şimdi Dersim'de bir takım uygunsuzluklar 
oluyor. Meselâ Çarsancak'ta bir vaka oluyor. Çemiş
kezek taraflarında da keza vukuat oluyor. Bazı aldı
ğımız hususi mektupların aksi yazılıyor. Halbuki res
mi duyduğumuz şeyleri de aşair yapıyor ve buna 
sebep sui idare neticesi oluyor. Meselâ Kemah'da. 
beş altı adam öldürülüyor. Kemah'taki ahali ora
da bir adamın hanesini yağma etmiş. Adamın ha
nesini muhafaza için etraftan da bir kaç kişi ile git
miş, sonra Kamah'tan bir takım zatlar da bir kaç 
gün sonra gitmişler, onları katletmişler. Halbuki ken
dileri o haneleri, evleri, köyleri muhafaza için git
mişlerdi. Sonra efendime söyleyeyim; aşairden de 
iki adam geliyor, bunlar Palo kazasının köylerinden 
ismini zikretmek istemediğim bir arkadaşımızın ha
nesine misafir olmuşlar, Çalışacağına gitmek üzere 
gelmiş imişler. Fakat gece tutar o adamın hanesin
de katledilirler. Niçin? Çünkü 1332 senesinde her
kes cephede iken gelip bizim köyleri yağma ve ta
lan ettiler. Geldiler, bizim köyleri bunlar taradılar. 
1332 senesindeki öçlerini almak istiyorlar bu zuum 
ile Kürtler de basılıyor. Peki, bizim adamlarımız kat-
lolunuyor da biz niçin duruyoruz diyorlar, onlara 
hücum ediyorlar. Bu defa Hükümet de bunu başka 
şeye atfediyor. 

Bu sualden, bu maddeden maksadımız, vaziyeti 
lir türlü anlayamıyoruz. Bu maddeden maksadımız, 
}?.ni bu, buraya ne yolda yazılıyor ve buna karşı Hü
kümet ve Dahiliye Nezareti ne vaziyette bulunuyor? 
[unu anlamaktır. Yoksa muaheze değildir. Maksadı
mız bunu anlamaktır. 

BİR MEBUS BEY — Bu sualdir öyleyse... 
HASAN HAYRI BEY (Devamla) — Sual efen

dim, sual yaptım. Sonra efendim, Dersim'de ve et
rafında duyuyoruz ki, bîr takım propagandacılar ge
ziyormuş, güya KUrdistan Hükümetini bütün Avru
pa Devletleri imzalamış, Padişah da kabul etmiş ve 
işte bilmem filan, filan kabul etmiş diye bir takım 
şeyler. Siz ne duruyorsunuz gibi bir çok şeyler de
veran ediyor. Hattâ bazı şahısların da gezdiğini hisse
diyoruz. Bu husus bir kaç defa da mevzubahis edil
di. Bu adamlar kimlerdir? Ve buna karşı Hükümet 
ne vaziyet alıyor? İşte bunu anlamak, bunları İhraç 
etmek mümkün değil mi? Mümkünse onların arkası 
alınmalı ve bu gibi adamlar oradan- ihraç edilmeli 
istiklâl mahkemelerine bu hainleri tevdi etmeli. 

Sonra; aşar meselesi vardır. Malûmuâliniz Der-
sim'liler ötedehberi aç bir millettir. Çünkü senevi se-
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kiz ay hariçten mütemadiyen satın almak vesaire su
retiyle idare ediyorlar ki maatteessüf hırsızlığın ve 
eşkıyalığın sebebi bu yüzden hâsıl olur. İşte bunlar, 
gerek rüesadan ve gerekse Harput civarından ve di
ğer mahallerdendir. Elâziz cihetlerinde bazı köyle
rin de aşarını almışlardır. Bunun üzerine Harput'ta 
tüccardan bir takım zevat vali beye yanaşmışlar. 
Efendim, bunlar aşarın bir parasını vermez diyor
lar. Onun için bunlara aşar vermeyiniz, halbuki aşar 
kararnamesi çekilmiş ve köylü üzerine takarrür etti
ği halde - zannedersem buradan verilen emir üze
rine - paraları peşin alınmadıkça verilmeyeceği kendi
lerine bildirilmiş. Bunlar da para tedariki için uğ
raştıkları bir sırada yine aşar köylülere terkedilmiş. 
Bunun üzerine onlar da şikâyet ediyorlar. 

Sonra, bu sui idarelerin ekserisi memurların o ha
valiye vakıf olmamalarından ileri geliyor. Çünkü bir 
şeyh geliyor söylüyor, öteki geliyor söylüyor, beriki 
geliyor söylüyor. Bunun hangisinin doğru olduğunu 
memur kestiremiyor. Sonra böyle memurlar tâyin 
edildiği zaman Dersim mebuslarına tanışsınlar de
miştir. Ayıp değildir efendim. Bu hususu sorsunlar, 
İşte bu bir sualdir ki, cevabı verilmemiştir. Onun 
için istizah şekline kalbettim. işte mesele budur. 

DAHİLÎYE V. VEKİLİ DR. ADNAN BEY (İs
tanbul) — Efendim; Hayrİ Bey ve diğer arkadaşları
nın Dersim hakkında, kendilerinin beyan buyurduk
ları gibi, bir sual takrirleri varmış, 6 Eylül tarihli, 
Şimdiye kadar bu sual takrirlerine cevap verilmedi
ğinin sebebini izah buyuruyorlar. Böyle bir sual tak
ririni ben aradım ve 23 Ağustos tarihlisini buldum. 
Sual takrirlerinin başlıca maddesi; Dersim'e tâyin edi
lecek memurların Dersim mebusları ile müşavereden 
sonra tâyin olunmasına dair mi ş ve sonra ne gibi uy
gunsuzlukların vukua geldiğini soruyorlar. Bunu tet
kik ile vasıl olduğum netice budur ki daha bu gibi 
bir çok takrirler vardır, memurların tâyini hakkında. 
Hatırı âlinizdedir ki umumî olarak memurların tâyi
ni Heyeti Vekilenin hakkıdır. Demin Muhtar Beye
fendinin de buyurdukları gibi, Heyeti Vekile bu hu
susta tamamen serbesttir. Bu hususta Heyeti Vekile-
ye mesuliyeti bırakmışsınız ve biz de bu mesuliyeti ta
mamen deruhde ettiğimizi bildirmiştik. Memleketi kur
tarmaya geldik, memur tâyinine gelmedik demiştiniz. 
Bunun için... 

MUSTAFA VASFİ BEY (Tokat) — Memurların 
vekili değiliz. 

DR. ADNAN BEY (Devamla) — Şimdiye kadar 
cevap vermedik. 

Sonra ikinci maddede; Dersim'de, şu sırada ne gi
bi uygunsuzlukların neden husule geldiğini soruyor
lar. Dersim'de şayanı ehemmiyet ve şayanı endişe bü
yük bir vaka yoktur ve ma a t eşek kür arz olunur ki; 
Dersim'de Kürtlük ve Türklük diye bir mevzubahis 
değildir. Yalnız (Alisir) isminde birisi başına bir kaç 
kişi toplamış o havalide dolaşıyormuş. Kemah'ın bir 
kaç mahallesine tecavüz etmiş ve orada bir kaç ev 
yakmış ve bir iki yağmada bulunmuştur. Bunun üze
rine Sivas'ta Koçgîrİ rüesasmdan Alişan Bey tâyin 
edilmiş, onu takip ediyor. Bu defa aldığımız bir tel
grafta ve neticei takibatta; Alişir'in dehalet ettiği ve 
istimanı için Hükümeti merkeziyeye müracaat ettiği 
yazılıyor. Henüz yeni aldık bu telgrafı. Tabii buna 
dair bir karar vereceğiz ve cevabı da vereceğiz. Bu 
Alişir ne yapmıştır? Bunun esas maksadı, yağma et
mek, ibrak etmek olmasa gerektir. Al iş îr propaganda 
yapıyor. Efendim yani istizah takririnin dördüncü 
maddesinde Kürdıstan'da bir takım propagandacıla
rın dolaştığının doğru olup olmadığı soruluyor. 

İşte bu Alişir propaganda yapanlardan biridir. 
Kürdistan istiklâli namına propaganda yapıyor ve pro
pagandanın köklerini uzaklardan da aldığı maznun
dur. Bu propaganda burada henüz tamamen tevessü 
etmiş olmamakla beraber bazı aşari arasına böyle bir 
tohumu fesat edilmiş olduğu muhakkaktır. Bunun 
için asıl bizim Hükümetin takip edeceği şey, Alişir'in 
derdest ve istisaü idi. 

Bir de on beşinci kolordudan firar etmiş bir za
bit var, yüzbaşı Mazhar isminde birisi, o da diğer ta
rafta «Germini» nahiyesine taarruz etmiş, onun da 
başında bir kaç kişi, yüz kişi yahut yüz elli kişi ka
dar bir şey varmış, bu kuvvetle «Germini» nahiyesi
ne tecavüz ermiş, bunun da istjsali İçin bir müfreze 
sevkolunuyor ve şimdi Harput vilâyetince bütün böy
le, ufak tefek şekavetlerle böyle iki başlı şekavetin 
Önüne geçmek İçin mahalli müfrezeler yapılıyor, ya
pılıyor değil yapılmıştır ve bu mahalli müfrezelerin 
gayretiyle zannediyoruz ki yakın bir zamanda bu gi
bi şeyler kalmayacaktır. Zaten Alişir meselesi bu su
retle kendi ilticasiyle halledilmiş bulunuyor. Şimdi 
yüzbaşı Mazhar'ın da yakalanacağına dair haber ata
cağımızı ümit ediyorum. 

FİKRÎ BEY (Genç) — Mazhar Bey altı aydan-
beri şekavette devam ediyor. 

DAHİLÎYE V. VBKİLİ DR. ADNAN BEY (De
vamla) — Evet, altı aydanberi devam ediyor, yeni
dir demedim. Kürdistan'da, yani Dersim tarafında pro
pagandacılığın vâsi mikyasta devam ettiğine dair eli-
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m İzde büyük bir emare yoktur. Elimizde yalnız filân 
ve filân şahıslara ait bazı itıbarat vardır. Fakat bu 
itıbarat henüz hakikat halde tahakkuk etmemiş oldu
ğundan, bunları bir hakikati vakıa gibi zikretmekten 
ziyade Hükümet, zabıtai siyasiyesi vasıtasıyle bunları 
takip etmeyi daha muvafık görüyor. Bunların takip 
ve derdestleri için elden gelen gayret sarfolunacaktır. 

Dersim hakkında bendenizin arz edeceğim malû
mat bundan ibarettir. Sonra Dersim memurlarının tâ
yini meselesinde, bendeniz iyice tahattur ediyorum ki, 
Dahiliye Vekâletinde bulunmadığım bir sırada Der-
sım'e bazı kaymakamlar nasbedildi. Bu kaymakamla-
ıın tâyini, doğru veya yanlış olduğunu muhakeme ede
cek olursak, oradaki memurlardan aldığımız malû
mata göre, bu tâyinlerin tamamen her vakit isabet et
mediğini gördük ve bunları kısmen değiştirmeye mec
bur olduk. Yani bunların yerine lâzım gelen mahallî 
memurları tâyin ettik. 

HASAN HAYRI BEY (Dersim) — Mahallî müf
rezeleri hakkında bir şey buyuruldu. Mahallî müfre
zeler hakkında malûmatımız yoktur. Lütfen izahat ve
rilse... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Mahallî 
müfrezelerin takibatı hakkında huzuru âlinizde izahat 
vermekten Heyeti Vekileyİ mazur görmeniz lâzımdır. 
(Muvafıktır sadaları) 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY <lstanbul) — 
Efendim, Hayri Beyefendi ile rüfekayı muhteremeden 
bazıları bu Dersim meselesi hakkında bendenizden de 
istibafılarını şu suretle tespit buyuruyorlar. 

Senei haliye aşarının aşaire verilmeyip aşair üze
rinde takarrür eden ihalelerin feshedilmesinin esbabı? 

Efendim, aşari üzerinde takarrür eden İhalenin fes
hedilmesi meseleis esasen haddizatında mevcut değildir. 
Böyle bir vaka yoktur ve aşar nizamnamesinin serde t-
miş bulunduğu ahkâma tamamen muvafık olmak üze
re ahalii kuraya ihale edilmiştir. Yalnız bu mesele 
hakkında Maliye Vekâletiyle mahalli Hükümeti ara
sında bîr muhabere cereyan etmiştir ve o muhabere 
de şu esaslardan inbias etmiştir : Mahallî meclisi ida
resi aşar esnasında ihalâta başlandığı zaman muhtelif 
kuradan bir takım şikâyete maruz kalmıştır. Bu şikâ
yet Dersim livasına mücavir bulunan ve hattâ Harpuf a 
pek karip bulunan karyelerin katiyen Dersim dahilin
de bulunan aşaİrden bazılarına verilmemesi için olmuş
tur. Çünkü bu tarzda iltizam edilen yerler ahalisi mül
tezimler tarafından son derece tazyİkata maruz kal
dıklarını, binaenaleyh bu karyelerin ahali kura tara-

fındatı iltizamına kendilerinin talip ve ragıp oldukla
rını ve haklarının muhafaza edilmesi arzusunu ızîıar 
ettikleri için, mahalli meclisi idaresi meseleyi tetkik 
etmiş ve tetkjkatın neticesinde, vaktiyle bu suretle 
Dersim cihetinden gelen bazı müftezimlerin karyeleri 
iltizam ettikten sonra kanun hilâfına olarak hasıla
tın dörtte birini aşar suretiyle karye ahalisinden al
dıktan maada kendilerinin kuvvet ve kudretine, silâh
şorluk kuvvetine -istinat ederek ahali kurayı fevkalâde 
•tazyik ettiklerini görmüş ve ikinci bir noktai nazar
dan yine meclisi idarei vilâyet tetkikatı neticesinde 
bu tarzda vâki olan iltizamların, bedellerinin mülte
zimlerden tahsil edilmediğini müşahede etmiştir. 
Çünkü Dersim dahilinde teminat olmak üzere verilen 
bazı emakin ve mesakinin ve sairenin ne mahalline 
gidilerek furuht edilebildiği ve ne de Devlet varidatı
na fayda verdiğini görebilmiştir. Bu müşatıedatı ve 
hattâ kasaba ve karyelerden bazılarının, eğer evvelki 
seneler zarfında olduğu gibi yine iltizam edilecek 
olursa, -hicrete mecbur bulunacaklarına dair mahalli 
meclisi idarelerine vâıkı olan müracaatı üzerine ben
denize müracaat ederek bu meselenin ahalii kurarım 
.menfaati noktai nazarından muhafaza edilmesini arzu 
etmişlerdir. Malûmu âliniz aşar nizamnamesi ilti
zam usulünü kabul etmiştir. Fakat iltizam usulünün 
ne kadar muzır, ne kadar ahalii kurayı rencide 
edeceğini bildiği için, kefaleti müteselsile ile ahali
ye tefvizi evleviyetle tercih etmiştir ve tercih ettiğin
den dolayıdır ki, diğerlerinden ayrıca kefaleti nakdiye 
talep ettiği halde, aha'lii kurayı müteseîsilen yekdi
ğerine tekfil ederek ita etmeği kabul etmiştir. Bun
dan maada Hazînenin menfaatine olarak diğer bir 
mıikarrerat daha vardır ki o mukarrerati icabınca da 
yine bu 'tarzda müşevveş, bir falcım mahalli idarelere 
mücavir bulunan kura aşarının evleviyetle ve tercihan 
yine kendilerine verilmesidir. Bendeniz zannederim 
ki bu karar Hazinenin menfaatinedir ve Heyeti ali-
yenizin bu husustaki ititisasa'tına, Devletin ve mil
letin esasını teşkil eden zürraın, çiftçilerimizin mena-
fiine de muvafık bir karardır. Binaenaleyh bu kararı 
tasviben ve tercihan -Malîye vekâleti mahallîne tebli
gat ifa etmiştir ve tebligatta demiştir ki: Şu vazi
yetler hakikaten varit ise, bu tarzda harekât mevcut 
ise, bu harekâtın vücudiyle ahalii ifa etmekliğiniz fâ-
zımgelir. Eğer bunu Heyeti âliyeniz. Maliye vekâle
tince mevcut nizamnameye bir taarruz suretinde ve
rilmiş bir emir olâraık telâ'kki ediyorsa, bendeniz bu
nun mesuliyetine bütün mevcudiyetimle kabul etmeğe 
müheyyayım. Bu vaziyet esnasında tabii Hazine kendi 
menfaatini de düşünmüş, bazıları tarafından bütün 
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bedeli iltizam ita edHdiği takdirde, ita edilmesi teklif 
edilmiştir. Bunun üzerine cerayan eden muhaberede 
•bu bedeli iltizamın ita edildiği halde bile yine bir 
maksat takip edilmiş olduğu tezahür edeceğinden 
işarı sabık mucibince hareket edilmesi bildirilmiştir. 

1 700 kuruşluk bir köyün iltizamında ısrar edil
miştir. Halbuki o köy ne Dersim dahilindedir, ne 
Çemişgezek dahilindedir. Ta Harput civarındadır. 

Efendiler; bu husustaki tet-kikatm neticesinde vâsıl 
olduğum netice şudur: Onu söyliyecektim, Demin 
Hayri Beyin verdiği izahattan sonra bendenizin iza
hatıma lüzum yak, kendileri lâzmugelen izahatı "ver
diler, dediler ki: Dersim ahalisinin mahsulâtı ancak 
kendilerinin dört aylık ihtiyaçlarını temine kifayet 
edebilir, Bunun sekiz aylığı maatteessüf mevcut de
ğildir. Memlekette sanat ve saire suretiyle de varidat 
yoktur. Ahali ihtiyacı amik İçindedir ve bunun neti
cesinde hırsızlık, eşkıyalık tevellüt ediyor. 

liste efendiler, aşar meselesinde mâruz bulunduğu
muz keyfiyet bundan ibarettir. Şimdi oradaki ahali
nin - MamuretiUaziz mebuslarının vereceği İzahatla 
da 'teeyyüt edeceği veçhile • en ziyade korktuğu şey -
kendi mahsulleri ancak dört aylık ihtiyacatını temin 
ederek sekiz ay erzaka muhtaç bulunan bir halkın 
kendilerine mültezim olmasıdır. Bu mültezimler gel
diği zaman evvelâ bir kişi geliyor, ertesi gün sekiz 
kişi getiriyorlar, daha ertesi gün on altı kişi oluyor. 
Koy ahalisi 'tamamen cebir ve tazyik ile kımıldamı-
yacak hale geldikten sonra elİndekini, avucundakinİ 
iltizam bahanesiyle alıp götürüyorlar. Zannederim 
ki Hükümetin en mühim vezaifİnden biri de, huku
ku ahaliyi muhafazadır. Netekim bendenizin yazdı
ğım telgrafta, Hazinenin zahiri bir menfaati için hu
kuku âmme feda edilemez. Binaenaleyh hukuku 
umumiyeye enfâ bulunan bir şekilde meselenin ida
resini kendilerine bildirmiştim. Tekrar ediyorum 
etendiler, eğer bu hususta onu bir kusur olarak yap
tı isem bendeniz bunun mesuliyetini deruhte etmeğe 
müheyyayım. 

•MUSTAFA BEY (Dersim) — Müsaade buyu
run, bir şey soracağım. Maliye vekili iBeyefendİ bu
yurdular :ki : Dersim ahalisi şunun bunun malını 
yağma ediyorlar. Bundan maksatları nedir? Mamu-
•retüEziz vaKsi yakında buraya bildirmiştir.. 

MALİYE VOKlİLt FBRJİT BEY — Beyefendinin 
arzusu üzerine rki kelime ile izah etmeme müsaade 
buyurun. Dersim meselesi, Kürt ve Tünk meselesi 

değildir. Maalesef hazarjlik ve bedevilik meselesidir. 
Türk kabaifinden de bazı memleketlerimizde bir ta
kım kahailimiz vardır ki aynı dacret ve zaruret için
dedirler. Binaenaleyh onların da zaaf ve ihtiyaçları 
vardır. .Binaenaleyh Türk ve Kürt meselesi katiyen 
mevcut değHdir. Maalesef bugüne kadar hazariliğe 
alışmamış, senkistan içinde ihtiyacım temin edeme
miş, hakikaten şayanı merhamet ve şayanı muavenet 
halkımız mevcuttur. Onların o vaziyeti içtimaiyeleri 
ıslah edildiği 'takdirde böyle şeyler olmaz. Bununla 
beraber ben demedim ki bu tarzda kimseye iltizam 
verilmemiştir. Harput ve Dersimi ilerden kimseye 
iltizam (verilmemiştir. Harput'a tamamiyle yakm bu
lunan S ünler karyesini alan yine Çemişkezek'teki 
Dersİmliler'dir. (idare Ağa) namında biridir. Şu su
retle yani Dersemlilerin içerisinde de Hükümeti ma-
halliyece, arzetttğim tarzda, harekette bulunmayan
lar olduğu takdirde, bu gibilere de iltizam verilmiş
tir. Bu suretle a'nalimiz arasındaki müsavat tama
miyle muhafaza edilmiştir, 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Efendiler, Kür-
distan'da propaganda var, fenalık var, Kürdistan'a 
fenalık sokulmak isteniliyor sözlerine karşı bazı iza
hatta bulunmak mecburiyetinde kaldım. Bazı haki-

-katleri arz edeceğim. Efendiler, Kürt'lerin bütün si
yasetleri, bütün mefkureleri dinlerin dedir. Din esa
sına her şeyi iptina ettirirler. Bu Meclisi Ali - ki 
islâmiyeti kurtarmağa azmetmiştir - KürtMer bu Mec
lise karşı fena fikirler besleyemezler. (Doğru sodala
rı), Bütün fena fikirler oralarda tesir görmez, 

IBİR MIBBUS — Sazan görüyor, kaydİ ihtiyatla 
söyleyiniz. 

YUSUF ZİYA BEY {Devamla) — Hatırlarsınız 
ki, halaskarı muazzamın ilk yükselttiği sadayi bütent, 
ilk defa Kürdİstan'da cay i muvafakat bulmuştur. 
16 mart vakai fedasından bu güne kadar Kürt'ler 
size hihuzur edecek, zannederim hiç bir hal ve hare
ket göstermemişlerdir. Bütün sîzin mefkurenizle, bü
tün sizin kanaatinizle yürümüşler .(Hepimizin hepi
mizin sadalan). 

VTHHIBf BEY <Karesi) — Hem onların mefku
resi hem bizim. 

YUSUF ZtYA BEY (Devamla) — Kürt'ler şar
ka koştular, sürüleri durdurdular, 'Kürt'ler şark mu-
harebatına İştirak ettiler; zulüm ve şenaat ordularını 
durdurdular. Kendi kanaatiyle hareket eden bu Mec
lise yaslandılar ve mefkureleri bu .Meclisle beraber
dir. Rica ederim kalbinize zerre kadar bir şey gelme
sin. 

_ 432 — 



1 : 9 9 18 . 11 . 1336 C : 3 

SOYSALLI İSMAİL SUFHÎ BEY (Burdur) — 
Hâşâ, Öyle bir şey yok. Yalnız bu havali hakkında 
söz söylendiği için söyledim. 

RBÎS — Efendiler, celse kuşat edildi. Programın 
dördüncü maddesini müzakereye başlıyoruz. Söz 
Mazbata muharriri ismail Suphi Beyindir. 

ISOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Arkadaşlar; dördüncü maddeyi mütalâa buyurduğu
nuz takdirde, Büyük Millet Meclisi vilâyetler halkın
ca meslekler erbabı temsil edilmek üzere doğrudan 
doğruya ımüntehap azadan mürekkeptir. Encümen 
bu şeklî kabul etmiştir. Encümeni bu şekli kabule 
saik olan esbabı demin Heyeti umumiye hakkında 
izahat verdiğim sırada bir dereceye kadar arzetmiş-
tim. Hükümet bize gösterdiği bir programda Büyük 
•Millet Meclisinin miktarı için; Her etti bin nüfusa bir 
âza olmak üzere tertip olunur ve Büyük Millet Mec
lisi vilâyetler halkınca reyi âmile müntehap zevat
tan mürekkep olur demişti. Dün malûmu âliniz bir 
sui tefehhüm üzerine Tunalı Hilmi Bey de izah etti. 
Reyi âm demek, yani bazıları üzerine, 

ı 
Reyi âm demek, rey vermek hakkının sırf bazı ev

safı hâiz olanlara münhasır kılınmaması demektir. Bi
naenaleyh, şimdiye kadar bizde cari olan intihap, re
yi âm usulüyledir. Yalnız derece meselesi mevzuba
histir. Bir dereceli, iki dereceli gibi, demin de arz et
tiğim veçhile, daima halkı; Mecüslerde bilhassa Millet 
Meclislerinde hayatı umumtyede olduğu veçhile te
celli ve temsil ettirmek için mutlaka onu sıh-
ate karip bir surette Meclise getirmek lâzımdır. En
cümenimiz; en muvafık şekli intihabı (Temsili mes
leki) usulünde bulmuştur. Temsili meslekî usulü dai
resinde, bu memlekette şimdiye kadar söz söyleme
ye malik olmayan; hukukan malik fakat fiilen malik 

REİS — Söz alan zevat sözlerini söylemiştir. 
Ruanameye avdet eynyoruz. 

Beş dakika teneffüs 

olmayan halk Meclise gelecek ve hukukunu, sözü 
ile, fikri ile, reyi İle müdafaa ve muhafaza edecek
tir. Binaenaleyh, temsili mesleki en muvafık usuldür. 
Bunun hakkında zannederim hepinizde bir fikir hâ
sıl olmuştur. Tekrar tekrar izaha lüzum görmüyo
rum. 

FEYZİ EFENDl (Malatya) — Tekrar izah bu
yurunuz, pek iyi anlaşılamadı zannedersem... 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Devamla) — 
Pekâlâ, izah edeyim: Arkadaşlar, reyiâm usulünü 
bu memleket bu kadar sene evvel kabul etmiş ve meş
rutiyetten beri de tatbik etmekte bulunmuştur. Meş
rutiyetten beri kabul edilip tatbik edilen bu usulü in
tihap iki dereceli olup başka memleketlerde metruk 
hükmüne geçmiş intihaptır. Artık bu gün mesleki 
lâyikiyle temsil zamanı gelmiştir. Şimdiye kadar in
tihap denildiği zaman ancak bir güzidegân, yahut 
millet sırtından geçinen münevverler veya memurlar 
dediğimiz zevattan mürekkep kimseler hatırınıza ge
lir. 

Fakat bu usulün terki zamanı gelmiştir. Hakika
ten halk idaresi yapmak için, halkı memlekete sahip 
kılmak için halkı Meclise getirmek lazımdır. Bu halk 
diyeceksiniz ki, cahildir. Bu halk hâdisatı âleme vâ
kıf değildir. Cihanı tanımaz, evet; belki bu halk 
memleketin haricini iyi bilmez, belki cihanı iyi bil
mez, belki siyaseti bilmez ve siyasetten anlamaz. Fa
kat kendi sanatını senden, benden iyi bilir. Bir saraç 
sanatini senden benden iyi bilir, bir çiftçi, bir doğ
ramacı, bir kunduracı keza bu itibarla bu adamlar 
kendi sanatlarının âlimidir. Yalnız kendi sanatları 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Acıkın m ü i 5 Badezmraf 

HEİS — fedmd Refe V«WB H n a Fetenİ B. 
KÂTtP t Haydar B. (Kütahya). 
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dairesinde yeni usul ile, terakkiyatt cedide ile teçhiz 
edilmek lâzımgelir. Binaenaleyh, bu adamları Mec
lise getirecek olursak kendi haklarını müdafaa ede
bilir. 

Şu var ki, yalnız sanattan başka bir şey bilme
yen, okuma, yazma bilmeyen halktan mürekkep bir 
Meclisle memleketin sevkü idaresi güç olabilir der
siniz. Buna mukabil cevap vereyim. Çünkü muallim, 
müderris, ressam, heykeltraş, musikişinas, müellif, 
gazetesi, avukat gibi mesaliki hürre erbabından mes
lekler sahibi gelecektir. Bu mesaliki hürre erbabı da
hi kâfi derecede vukufu haizdir. Binaenaleyh diğer
lerinin bilmedikleri şeyleri onlar tenvir edebilirler ve 
böyle mesalik erbabını temsil eden, memleketin bi
hakkın mümessili olan meslekî temsil usulünü encü
menimiz kabul etmiştir. Mesleki temsil sayesinde, bu 
memlekette ekalliyetin ekseriyete tahakkümü glibi bir 
netice husule gelmeyecektir. 

Sonra, şimdiye kadar gördüğümüz veçhile, mil
let mebusunu tanımadan intihap etmeyecektir. Çün
kü tabii bu meslekî intihabı, bu meslekî temsili tat
bik etmek içirt birtakım istihzan şeyler, kanunlar 
vazedilecektir. Yani meslekler arasında sendikalar 
yapılacak, cemiyetler teşkil edilecektir. Şu halde mes
lek erbabı kendinin hukukunu en ziyade müdafaaya 
kabiliyeti olan adamı gönderecektir. Şu halde mem
lekette ne kadar erbabı mesaîik varsa onların amali 
tatbik edilmiş olacaktır. Bu, hak ve adalete en mu
vafık bir usuldür. Yalnız bunun bir noktası vardır 
ki o da, bu usulün tatbikinin biraz güç olmasıdır. 
Bu encümenimizce de İtiraf edilmiştir. Kolayca ka
bili tatbik değildir. 

Fakat kablettatbik birtakım teşkilât yapacağız. 
Esnaf teşkilâtı, cemiyet teşkilâtı, sendikalar yapaca
ğız. Hâsılı memleketin iktisadiyatım omuzlarında ta
şıyan erbabı saiye, halka, erbabı sanayıa bir kuvvet 
vereceğiz. Erbabı saidir ki bu memleketi kurtaracak
tır ve onlardır ki bu memleketi yaşatıyorlar. Senin, 
benim gibi onlar Mecliste temsil edileceklerdir ve 
senin benim gibi adamlar da politikayı sanat ittihaz 
etmeyeceklerdir, 

Efendiler : Politikanın sanat ittihaz edilmesi ka
dar merdut bir şey yoktur. Herkes bir sanata sahip 
olmalıdır. Onlar da o sanatm mümessili olarak Mec
lise gelir. 

Demin de arz ettiğim gibi, bu bîr parça güçtür. 
Fakat ne kadar evvel başlarsak sonra başlamaktan 
hayırlıdır. Bugün başlarız, yarın teşkilât yaparız, o 
bir gün tatbik ederiz, Binaenaleyh Heyeti âliyeniz-

den rica ederim, gayet makul ve meşru bir esastır, 
bunu kabul buyurunuz. 

TUNALI HÎLMİ BEY (Bolu) — Müsaade bu~ 
yurulur mu efendim? Bir sual soracağım. 

REİS — Oturunuz efendim, mebus mebustan 
sual sormaz. Vekilden sual eder. 

TUNALI HtLMt BEY — Efendim sual değil, 
bir kelime söyleyeceğim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Hakkı kelâmım yine 
mahfuz kalmak üzere usulü müzakere hakkında bir 
şey arz edeceğim. Arkadaşlar sureti hususiyede bu 
mesele hakkında bir çok şeyler dinlediler. Şimdi söz 
söyleyecekler lehte ve aleyhte olmak üzere tasnif edi
lir de müzakereye bu suretle başlanırsa daha faideli 
olur. (Yarma kalsın, vakit yok sesleri, bugün sesleri, 
gürültüler). 

REÎS — Rica ederim, daha söz alan arkadaşımız 
var. Nasıl olsa bugün bitmez, karanlık da bastı. iki, 
üç dakika sonra elektrikler yanacaktır. Meclise de 
henüz açılmıştır. Bir kaç arkadaşımız daha söylerse 
bu mesele hakkında epeyce tenevvür ederiz ve belki 
kâfi görürüz. 

TUNALI HlLMt BEY (Bolu) — Sonra bu söz
ler unutulur. Efendim mesele gayet mühimdir. Eğer 
sabaha kadar devam edersek ne âlâ. Ben de razıyım. 
Kanunun en mühim maddesi budur efendim. 

FEYZt EFENDİ (Malatya) — Ne mühim, ne 
müstaceldir. Bununla oynamak kabahattir. 

REİS — Ehemmiyetini takdir ediyoruz efendim, 
biliyoruZi 

RAGIP BEY (Kütahya) — Müsaade buyurunuz. 
Memleketin tarihi biraz kurcalanırsa, gerimize, mazi
mize ircaı nazar edersek görürüz ki, evvelce memle
ketimizde mesleki teşkilât mevcut imiş ve bu meslekî 
teşkilât da memleketin âzami menafimi temin etmiş
tir. Halen memleketimizdeki esnaf teşkilâtını gözü
müzün Önüne getirirsek, meslekî intihabın ne kadar 
nafî olacağını tamamen görürüz. Elyevm bizim mem
leketimizde esnaf teşkilâtı mevcuttur. Her esnafın bir 
esnaf basısı, bir de ihtiyarlar meclisi vardır. Meselâ 
kunduracılar, saraçlar kendi sanatlarına taallûk eden 
hususatı kendi aralarında görürler, tabaklar kendi sa
natlarına taallûk eden mesaili kendi aralarmda halle
derler ve bu teşkilâtlan sebebiyledir ki; sanatlarında 
ve sanatlarına taallûk eden cemiyetlerinde bir ahenk 
ve bir 'İntizam mevcuttur ve bu ahenk ve sanat teşki
lâtı an'anesinden dolayıdır ki sanat cemiyetleri hâlâ 
münfesih olmamıştır. Bizim kanunlarımız kamilen bu 
esnaf an'anelertne muhalif olduğu halde, onlardaki 
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kuvvetlere dikkat buyurunuz ki halen münfesif olma
mışlardır. Elyevm erbabı sanat arasında o kuvvet, o 
tesanüt, o cemiyetler mevcuttur. 

Binaenaleyh memleketimizde esasen meslek üzerine 
taksimat yok delildir, vardır. Görüyorsunuz ki Meş
rutiyetten sonra, Meşrutiyetten evvel devri istibdatta 
içtimalar, cemiyetler memnu idi, fakat Meşrutiyetten 
sonra, mesleklerin, cemiyetlerin vücude gelmesi bir 
ihtiyaç olduğundan dolayıdır ki; bakkallar cemiyeti, 
dâva vekilleri cemiyeti, muallimler cemiyeti gibi bir 
çok cemiyetler dahi mevzuubahis oldu ve bunlar mev-
zuubahis olmaz ve hiç birimizin hatırına gelmezden 
evvel de var 'idi ve İhtiyaç bunu kendi kendine doğu
ruyordu. Şu halde memleketimizde meslekleri temsil 
usulü, eskidenberi tevarüs ve an'ane suretiyle gelmek
tedir. Meslekleri temsil suretiyle yapılacak intihap ta
mamı tamamına muvafıktır. Yani memleketimizin ru
hundan, tabiatından doğmuş denilebilir. İsmail Suphi 
Bey kardeşimiz bunun müşkül olduğundan bahis bu
yurdular. Bendeniz bilâkis daha kolay olduğundan 
bahsedeceğim. Meselâ rençber esnafı bir kazada mut
laka Hükümetin emrini dinlemez. 

Fakat rençber esnafı heyetinin bir emrine inküyat 
eder. Geliniz intihaba dendiği zaman onlar derhal ge
lirler. Elbette rençber esnafının müntehibü olan o 
heyet, o İhtiyar heyeti, kendi sanatlarına mütaallik 
olan noktai nazarlarım daha iyi düşünürler ve reyle
rini ona göre verirler. Bu suretle rey vermekte her hal
de daha ziyade iyilik vardır. Şimdiki gibi halk bir ta
raftan diğer tarafa, bir ağanın elinden diğer ağanın 
eline ciro mahiyetinde gitmez. Doğrudan doğruya ken
di noktai nazarına, kendi meslekine muvafık bir su
rette gider. 

Saniyen : Şimdiye kadar kanunlarımızın tesiriyle 
ihmal edilmiş meslekler, sanatlar yeniden can bulmak 
suretiyle tamamiyle terakki ve 'inkişafı pezir olacak 
bir cereyan alır. Diğer taraftan korkulan ve en ziyade 
korkulan; İntihapta bir kaç şahsın halk üzerinde ta
gallüp ve tasarrufudur. İnsanlar herhangi bir mahal
lin mütegallibesi olursa okun, eşraf mUtegalibesi olur
sa okun, yalnız fertler üzerine tagallüp eder. Cemi
yetler üzerine tagallüp edemez. 8u suretle tagallüp 
korkusu da ortadan kalkmış olur. Binaenaleyh her 
halde maddenin aynen kabulü taraftarıyım. (Vakit 
geçti, ekseriyet yok «esleri). 

REtS — Müsaade buyurun, rica ederim. Şimdi 
müzakere ediyoruz. Reyinize arz edeceğim ve takrir
leri okuyacağım zaman ekseriyeti düşünürüm. Müza
kere beş kişi ile dahi cereyan eder. Meclisi açmak, 

kapatmak reisin hakkıdır. Söz söylemek arzu edenler 
buyursun. Mahmut Bey söz sizindir, buyurunuz. 

NAFİZ BEY (Canik) — Usulü müzakere hakkın
da söz söyleyeceğim. Nizamname! dahilî mucibince 
ne vakit istersem söyleyebilirim. Takririm vardır. Mü
zakerenin kifayeti ve ekseriyet kalmadığından celsei 
âhara' kalmasst hakkındadır. Okunmasını rica ediyo
rum ve okunacaktır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Takrir okunsun, fakat 
reye konamaz. 

REİS — Okunamaz da efendim. Mahmut Bey bu
yurunuz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Kâtipler yazı 
yazamıyorlar, bir kere kap karanlık oldu ortalık efen
dim. Halbuki milletimizi nura sevkedeceğiz. 

MAHMUT ESAT BEY (izmir) — Muhterem 
.efendiler, meslekî temsil taraftarı olmakla, tarihin 
önünde vazifei vataniyemi İfa ettiğime kaniim. Ayni 
zamanda Büyük Millet Meclisinin önünle, sefalet için
de hakkını feryat eden bir tabakanın, öyle bir taba
kanın ki, bu memleketi asırlardanberi zayıf omuzların
da, bütün felâketleriyle taşımamıştı ve büyüklüğüne 
rağmen onun hakkı resikârdan tarkedilmek olmuştu 
ve İşte o tabakanın namına burada feryat etmekle tek
rar vazifei vicdaniyerai ifa ettiğime kaniim. 

Muhterem efendiler, parlâmento usulü, bir mîlle
ti doğrudan doğruya iş başına getirecek yollardan 
değildir. Fakat yalnız parlâmento usulünü kabul et
mekle ve her hangi bir intihap usulünü kabul etmek
le, millete hürriyetini bahşetmiş olmuyoruz. Millet 
efendiliğine malik olmuyor. Belki parlâmento usulü 
bu yoldan biridir. Fakat hepsi değildir, işte efendi
ler; Fransız ihtilâli kebirinin kabul ettiği bu parlâ
mento usulü, daha ondan evvel eski İngiliz ihtilâli
nin kabul ettiği bu parlâmento usulü, halkı memnun 
edememiştir ve zaman zaman dünyayı sarsan büyüfk 
büyük ihtilâllere meydan vettnSştir. Çünkü parlamen
toların kabulüne ve Kanunu Esasinin alkışlarla tas-
dikına rağmen bir tabaka vardır kıi, memleketi omuz
larında; taşıyan bir tabaka vardır M o, daima esaret 
altında i Ellemiş t ir, efendilğiree nail olmamıştır ve o 
sefalet içinde inlerken (Burjuva) tafoaıksı omın önüne 
çıkmış, elindeki Kanunu Esasi ile o zavallı tabakanın 
önünde istihza etmişti Bizim memteketimiade de 
böyle olmuştur. 

'Efendiler, ibu memleketi asırlardan beri omuzlan 
rtnda taşıyan çtfitçİ tafeakastdır. Yani; daha ziyade; 
diğer sanatları temsil eden tabakalardır. Falkat bun-
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lar şimdiye kadar iş başına gefanemiştî, memleketti 
•idareye vaziyet edememişlerdi. 'Memleketi ve Met
lisi 'tamsîl edemiyen, bu memleketle alâkası pefc az 
olan 'kimseler milletin mukadderatım üç asırdan beri 
ellerine almışlardır. Şimdiye kadar kabul ettiğimiz 
trctıilhap usulüne gelince; yalnız iki dereceli olması 
değil, memleketin iktisadiyatını temsil eden; daha 
açık tabirle, Ibu memleketi yapan tabalkayı buraya 
getirir bir vasıta olmadığından 'dolayıdır ki bu günkü 
emellerimi za mevkii fiile koyamaz, yani bu memle
keti kurtaramaz, bu memleketin halkını efendi yapa
maz ve bu memleketlin halkı, bu usurl ile yine asır
larca yalnız politikacılığı, sersem politikacılığı kendi
lerine sanat ittihaz etmiş tabakanın elinde inler. 

Efendiler; memleket demek ,o memleketin iktisa
diyatı demektir. Hiç bir zaman o 'memteke'tin yalan 
yanhş politikacıları demek değildir. Fakat o memle
keti, sapaniyte, elinde o mübarek çekiciyle çalışan de
mircisi, çifltçisi temsil eder ve memleket onlardan te-
rekUcüp eder. Memleket manası^onlarda münderiçtir 
ve o tabaka resikâra gelmedikçe, bu memleketin mu
kadderatını doğrudan doğruya etine almadıkça, mem
leketin refaha doğru yürümesinin imkânı yoktur, 
bütün Kanunu esasilere ve bütün şekli meşrutiyete 
rağmen (hulâsa doğru yürümesi imkânı volttur. Za
vallı halk Kanunu esasilere rağmen esirdir, yine İn
lemektir, yine aç ve sefildir. O tabakayı buraya koy
makladır ki biz açlığın önüne geçeceğiz ve o tabaka 
buraya geldiği zaman, kibar ıkİhar cümleler 'içinde 
büyük nutuklar irat edemeyecek, fakat çiftçi çiftli
ğini düşünecek, demiroi demirciliğini düşünecek, 'ta
bak tabakçılığını düşünecek:, ayakkabıcılar ayakka
bılarını düşünecek ve bu suretle memleketi vücuda 
getiren unsurlar o memleketi hakîkaten düşünmüş 
olacaktır. Hiç ibir zaman bir çiftçi olmayan, çiftçinin 
'menfaatini, çiftçi kadar takdir edemez, 

Efendiler; bazıları ve bilhassa ilim ve irfanına 
pek ziyade itimat ettiğimiz kimseler, bize mesleki 
temartin bazı 'memleketlerde kabul edildiğini ve ora
da da yalnız ekalliyetlerin temsil ve Meclise kabul 
edilmeleri İçin yapıldığını söylüyorlar. Hayır efendi
ler, mesleki temsil ekalliyetleri Meclise getirmek içki 
kabul edilmiş bir sistem değildir. Mesleki »temsil1: 
memleketi yapan iktisadiyatı Meclise sokmak için 
'kabul edilmiştir. Ekalliyet fırkalarını Meclise getire
bilmek İçin kabul edilmiş olan sistem, siyasi 'bk sis
temdir Hariçte birtakım küçük fırkralar Meclise gir
medikçe memleketin asayişini ihlâl etmelctedirler. 'Bi
naenaleyh resİkârda bulunan fırka onları 'içeri al-
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makla memleketin selâmetini ve asayişini bir dere
ceye kadar muhafaza etmiş olur. Ayni zamanda o 
fırkalar, Meclisin içine girmekle, küçük armalarına 
rağmen. Bazan 'büyük, büyük fikirleri de bağıllarında 
taşırlar ve Meclis onlardan da istifade eder. 

Binaenaleyh mesleki temsil, memleketin iktisadi
yatını Meclise sokmak İçki kabul edilmiş bir usul
dür. EkaMiyeti temsil için kabul edilen sistem <Oonet) 
yani harici kısmet usulüdür ve o yalnız siyasi fırka
lara aittir iki bizim mevzuubâhsknizden pek uzaktır. 

Efendim burada varit olan bir sual var; o da 
aoaba memlelcetİn doğrudan doğruya mıükadderatını 
kendi eline alması İmkânı var mıdır? Saniyen; acaba 
mesleki temsil bizim memleketimizde tatbik edilebi
lir mi? Efendiler, hiç bir memlekette maatteessüf 
memleketin her türlü dertlenin! onjusclarmda taşıyan 
tabaka, yani halk tabakası, Hükümetin dizginlerini 
eline alabilmek imkânım bulamamıştır. Hattâ on 
sekizinci asrın e ı büyük içtimaiyat ulemasından <Jan-
jak Ruso) delmiştir ki; halk bizzat iş başına geçme
dikçe hiç bîr zaman (hakkına malik olamayacaifctır ve 
öyle bir yerde Devlet ve 'Hükümetten, bahsedi (meşinin 
doğru olmadığını söylemiştir ve doğrudan doğruya 
halkın mutlak ve mutlak Hükümetin dizginlerini 
eline almasını istemiştir. Fakalt bu küçük memleketler
de kabil olan ibu usul, büyük Tnem tekellerde maattees
süf kabil değildir. Yalnız bugünkü şekilde kalmafclı-
ğımızt da hiçbir 'zaman istilzam etmez. Bu (Jamjak 
Ruso)'nun bize telkin ettiği usulü, yani umuru Hü
kümeti halka Vermek usulünü yapabilmek için -birta
kım ister vardır. Evvelâ iki dereceli intihaptan çıkarız, 
reyi âm usuliyle mesleki temsili -kabul ederiz ve mem
leketin belki elbisesiz, belki 'bastbnsuz, ıbelki yakalık
sız; fakat ayağında çizmeleriyle, elinde mübarek çe
kiciyle buraya gelen demircileri, çiftçileri, yani mem
leketi, burada, gözümüzün önünde ^öriirüz. Onların 
düşünceleri, mesleklerine dair düşünceleridir Ki, bu 
memleketin meslekidir. Çiftçi kendi mesleğini dü
şünmekle çiftçiliğini düşünür demektir, demirci de 
demirciliğini düşünmekle memleketin demirciliğini dü
şünüyor demektir. Bunlardan ve herhalde bizim bura
da siyasî miibaJhaselerimizden, siyasi münakaşalarımız
dan ziyade memleket hayır ve istifade görür. Hiç bk 
vaki* memieıket, siyaset bildiğimiz şu fırıldaklardan 
ibaret değildir. Memleket, iktisattır. Efendiler bu ik
tisat himaye görmekse memleket sefil olur. 

Evet bundan bir asır evveline ircaı nazar edecek 
olursak görürüz ki bizde mükemmel (Loncalar) teş-
ıkiMitı vardı. Hattâ 'bendeniz bütün tarihi takayyütte-
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rine rağmen diyebilirim ki: Memleketin bayat me
selesi orada, .terakkiyaıtı orada, ihtilâli orada, sabanı 
da orada saklıydı, O '(Lonca) teşkilâtı, esnafların 
memlekette hâkim olması teşkilâtı yıkıldıktan sonra 
izmihlalimizin 'tarihi başlamıştır. (Alkışlar) O yıkıldı 
ve ecnebi iktisadi memlekete nüfuz etti. Binaenaleyh 
memleket iktisadiyatını kaybetti. Kaybetmekle de efen
diliğini de kaybetti ve müdafaa imkânı kalmadı. Bir
çok zırhlılar, ordular tedarik ettiğimiz halde mem
leketi kurtarmak imkânı 'Kalmadı. Çünkü memleke
tin iktisadiyatı düşünülmüyordu efendiler. Yani mem
leket düşümümüyordu. Bugün yine yapabiliriz. Ma-
lÛmuâlitüz bu Meclis, memleketin . istiklâlini elde 
edinceye kadar devam edecektir. Ve binaenaleyh es
naf tabakası çiftçiler filân hep omlar .buraya gelmeye
ceklerdir. Bu müddet zarfında teşkilâîümıza başlaya
biliriz ve mütehassıslar göndeririz, çiftçileri, demir
cileri, ayakkabıcıları bir araya toplayacak sendika
ları, daha 'güzel bir tabirle. Loncaları vücude getirir
ler ve bu suretle ikinci 'içtimaa kadar az ve çok bir 
teşkilât vücuda getirmiş oluruz. 

'Memnuniyetle haber aldığımıza göre İktisat Ve
kâleti de amele kanununu kabul etmiş ve orada bu 
sendikaları mecburi tutmuştur. Sendikalar yani lon
calar gelecekler, kendilerim orada tescil ettirecekler
dir ve o suretle bu memlekette bu Meclisten sonra 
hazırlanmış bir teşkilât meydana gelecek. 

Yalnız bir mesele daha vardır, demiyor ki: Mü
nevver tabaka Meclise girebilecek mi? 

HACI ŞÜKRÜ 'DEY (Dİyajtoekİr) — Onu Tu-
«alı Hîlmi Bey düşünür. 

MAHMUT ESAT SBY (Devamla) — Bu usulü 
kabul etmekle acaba Meclise herkes girebilecek mi? 

BÎR MEBUS BEY — Herkes Türkçe bnmez, bir 
mektep açmak lâzımdır. 

MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — Binaen
aleyh münevver tabaka Meclise girebilecek mi? teh
likelerden biri budur. 

İkincisi Hıristiyanlar da girmez mi? Efendiler mü
nevver tabaka meslekî temsili kabul etmekle Mec
listen tardedilmiş olmayacaktır. Avukatlık da bir mes
lektir ve takdir 'buyurursunuz ki, bu memleketin ilan 
ve irfanını temsil eden en mühim tabaka avukatlar
dır ve birtakım hoca efendiler kabul edilecektir. Çün
kü o da bir meslektir. Olsa olsa, Tanzhrattan beri bu 
memleketin belli başlı (Burjuva) .tabakasını teşkil eden 
ve bu memleketin yalnız sırtından geçinmeyi kabul 
eden memur tabakası girmeyecektir. Onlar da vatan
daşlarımızdır, onların 'girmemesinden müteessir olu

rum. Mademki onlar girmemekle memleket kurtula
caktır, onlar girmesinler, ve onların fedakarları da 
bunu memnuniyetle kabul edeceklerdir. Maksat; bu 
memleketi yaşatm&kttr. Hıristİyanlara gelince; deni
yor ki; ayakkabıcı esnafı daha ziyade ekseriyet on
lardan İmiş, ekseriyeti hırdstiyantruç, yahut ibütün de
mirci esnafı hırİstiyanmış. Bu, varit olamaz. Çünkü 
öyle meslekler vardır kî, birbiriyle pek ziyade müna-
sebettardırlar birbirlerine pek ziyade benzerler. Me
selâ ayakkabıcılarla, tabaklar, deri dolay isiyle veya
hut diğer münasebetlerle birbirine benzeyebilir <ve 
bunları bir araya getirdiğimiz zaman, mutlaka yine 
ekseriyet İslâmlar da kalır. Bu suretle bize Hıristi
yanlar! Meclise sokacaksınız diye korkanların kor
kusu zail olur. Binaenaleyh burada tehlike yoktur 
efendiler. Hattâ bu suretle bir kanun yapmaya bile 
lüzum yoktur. Fırkalar iş başına geldiği zaman, bil
hassa o zaman o kadar, mahir olup o 'kadar ince yol
lar bulur ki, Meclise mileli muhtelifeyi koymamak en 
basit bîr mesele olur. Belki Osmanlı Meclisi Mebusantn-
da Hıristiyanlar aleyhinde söylemek doğru olamazdı. Fa
kat kendimi, mânayi kadimde olan Osmanlı Meclisi 
Mebusanında farzetmiyorum ve bu memlekette 'Hı
ristiyan tabakasının hiç bir hakkı olmadığına sahip 
olmuş bir adam stfatiyle söz söylüyorum. Onlar bu 
memleketin vatandaşlığından istifa etmişlerdir ve iha
netle, silâh çekerek istifa etmişlerdir. Onlar Osmanjı 
tarihinin nankör çocuklarıdır ve bu memlekette hiç 
bir hakları kalmamıştır. Kendi halkkuu müdafaa et
mek isteyen bu memlekette onlar, emperyalizmin ca
suslarıdır ve (bu vatan m hain çocuklarıdır, onların bu 
Mecliste işi yoktur efendiler. 

SALtH EFENDİ (Erzurum) — Zaten rica etse
niz de duramayacaklar, kendileri Erivan'a gidiyorlar 
(Aman gitsinler sesleri). 

MAHMUT ESAT BEY (Devamla) — Efendiler, 
son söz olarak şunu söyleyeceğim; meslekî temsili 
kabul ettiğimiz takdirde, vücude getirdiğiniz, (Encü
meni mahsusun (büyük himmetlerle vücude getirdiği 
bu kanunun hiç bir hükmü kalmaz ve bu kanunun 
bütün mânası mesleki intihapta mündemiçtir ve bu 
kanun ancak bu suretledir ki memlekette tarihi bir in
kılâp yapacaktır. Memleketimizde şayet mesleki inti
habı kabul etmezsek emperyalist memleketlerde, meş
rutiyet perver geçinen tabakanın halkı aldatarak Ka
nunu Esasiden, hürriyetten bahsetmesine benzeriz. 
Halk buraya gelmedikçe, halk burada mukadderatım 
idare etmedikçe, hiç bir zaman 'hakkına nail olması 
imkânı yokta ve biz elimizdeki bu kanunlarla, bu 
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'Kanunu esasilerle onlarla -feci bir surette istihza edi
yoruz demektir. Bendeniz, ancak çiftçi tabakasının 
çarıklarryle, demirci tabakasının çekiçîeriyle ve tafcak 
talbatkasımn önlükteriyle tru Meclise girdiği zamanda 
memleketin kurtulduğuna kanaat hâsıl edebilirin. 

Efendiler, bu taWkanın Hükümetten atılması 
dolayısiyledir ki, bu memleket üç asırdır inliyor. O 
tabaüca, yani memleketin iktisadiyatı demek olan o 
hakîki tabakası, o servet ve 'bu memleketin efendisi 
memleketten çıkarıldığı içindir ki, yabancı unsurlar 
memteketin mukadderatına bakim oümiş. ve bu mem

leket felâketten felâkete sürülmüştür. Çünkü o ta
baka hiç bir zaman tou memleketi duyamaz, bütün 
vanlığiyle htssedemezdi. Bu memleketi hissedebile-
csk olan, memleketin İktisadiyatıdır. Yani eshafoı 
meslekidir. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. (Alkış
lar). 

REİS — Rüfekayı sairenin sözleri mahfuz kal
mak ve cumartesi günü badezzeval aynı saatte iç
tima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kaparona Saati t 6 zevalden sonra 
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