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B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 1,45 sonra 

REİS — ikinci Reis vekili Hasan Fehmi Beyefendi . 

KATİPLER : F e $ w Ali B. (Yozgad), Rasira B, (Sivas) 

EEİS — Meclis kuşat edildi, zaptı sabık 
hutıîssast okunacak: 

(Kâtip Feyyaz Ali .Bey zaptı sabık hulâsa
sını okudu.) 

1, — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci celse 
İkinci Reis Vekil Hasan Vehmi Beyefendinin 

tahtı riyasetlerinde zevali saat bit-.buçukta in
ikat etti. Zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul olundu. Beşinci şubeden encümenlere in
tihap ulunan zevatın esamisini mübeyyin maz
bata kıraat ve Kars'ın fethinden dolayı muhte
lif mahallerden mevrut tebrik telgraflarına ce
vap yazılması tensip edildi, İstiklâl mahkemeleri 
âzalarının dörde iblâğı hakkındaki kanunun mü
zakeresine geçilerek heyeti umumiyesi müstace
liyetle kabul edildi. Tokad, Amasya, Çorum ka-
zaia;; dahilindeki nahiyelerden üç. kaza teşkili 
hakkındaki kamınım maddeleri aynen ve ka
nuna Karesi mebusu Vehbi Beyin teklifi veçhile 
üçüncü bir madde ilâvesi dahi kabul olunarak 
birinci müzakeresi ikmal edildi. Muaddel usulü 
muhasebe! uiuumiye kanununun maddeleri 'ay
nen kabul olunmak suretiyle birinci müzakeresi 
ikmal ve ikinci müzakeresi beş gün sonraya te
hir olundu. Rüsumu sıhhiyenin tezyidine dair 
lâyibai katıunîyenin müstaceliyetle•müzakeresi
ne başlanarak serlevhası Mazhar Müfid Beyin 
teklifi veçhile tashihan ve maddeleri aynen ve 
heyeti umumiyesi bir redde-karşı' (85) reyle ka
imi olundu. 

Dersim iiiclm.su Ilayri Beyin istiklâl vesait' 
ıııalıakintee tatbik edilecek cezadan Dersiınlile-
rîıı istisna edilmesi hakkındaki takriri ret ve 
Bitlis i.u'busu Hüseyin Hüsnü Beyle rüfekasının 
muhacirler hakkındaki takriri Dahiliye vekâle
tine havale olundu.. Matbuat ve istihbarat mü-
dİriyeti umıım.iyesinin Dahİlye vekâletine raptı 
hakkındaki Dahiliye encümeni mazbatasının He
yeti Vekilenin huzuruna talikan müzakeresi te
hir olundu. Çubukabad ve Zir nahiyelerinin 
kazaya tahvillerine dair lâyihai kanuniyeniu 
maddeleri aynen vre heyeti umumiyesi müstace
liyetle kabul olurdu. 

İkinci celse 
İkinci Keis vekili Hasan Vehmi Beyefendimi 

tahtı riyasetlerine zevali saat iki kl'rk beşte ini
kat etti. Nüfus harçlarının tezyidine dair )â-
yİhaİ karnın iyenin. müstaceliyet karariyle müza
keresine başlanarak bir ve beşinci maddeleri ta-
dilen 2, 3, 4, 6 ııcı maddeler aynen ve heyeti 
umumiyesi 11 redde karşı (76) reyle kabul 
edildi. İdarei unmmiyei viİâyat kanununun yüz 
ikinci maddesi fıkrai ahi resinin ilgasına dair 
olan kanunun maddeleri aynen ve heyeti umu
miyesi müstaceliyet karariyle kabul . . olunarak 
dahilî posta paketleriyle kiymeti mukadderdi 
mekâtif) üeuratının tezyidi hakkındaki kanunun 
müstaceliyet karariyle maddeleri aynen ve he
yeti umumiyesi 9 müstenkif ve bir redde karşı 
(76) : reyle kabul olundu. Bilâhara İstiklâl ma
dalyaları kanununun müzakeresine geçilip 1 nci 
maddesi tadileu mevaddı sairesi aynen ve 11 nci 
maddesi Tunalı Hilmi Beyin teklifi veçhile iki 
maddeye bittaksim kabul olundu. Heyeti umu
miyesi tâyini esamiyle reye vazolundu ise de' 
Mecliste nisabı ekseriyet mevcut olmadığından 
ikinci defa rey istihsali ertesi içtimaa tehir olu
narak pazartesi günü teşkilât programının mü
zakeresiyle iştiagl edilmek üzere saat dört bu
çukta içtimaa nihayet verildi. 

Aynen kabıv'. olundu. 
• Reis vekili Kal ip Kâtip 
Masan l'Vhmi .M. Kasım l'Vyyaz Âli 

REİS •— Zabıt hakkında bir mütalâa var mı 
efend:m? (Yok sesleri)-Zaptı sabık hulâssasım 
aynen kabul edenler el kaldırsın. Aynen kabul 
edilmiştir efendim. 

2. — LAYİHALAR 

'(. — Arzı islimim eden Ali Şir'İn affına dair 
httntm lâyihası 

RSÎS — Bükere arzı istiman eden Ali Şir 
-hakkında Heyeti Vekiledeıt mevrut kararname 

vardır. Elâziz vüâyetinîiı telgrafında af teklif 
olunuyor. Evvelâ alelusul Adliye encümenine 

\erer.m,-mütalâası alındıktan sonra bilâhara 
affedip etıniycceğinizt müzakere ederiz, 
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3. — TEZKERELER 

1. — Canik mebusu Nafiz Beyin, vazifelerine 
deram etmiyen' memurin hakkında ahkâmı ka-
nımiyenin tatbiki lüzumuna dair takririne ceva
ben Büyük Mille! Meclisi Riyasetinden mevrut 
teskere 

REÎS — Memurinin vaktü zamaniyle vazife 
'Hvşında bulunmalarmm ve encümeni müdiranın 
vazifeleriyle iştigal etmelerinin temin edildi
ğine dair Heyeti Vekile Riyasetinin tezkeresi 
var. Malilimi filiniz rüfekadan bir zatın verdiği 
takrir heyeti âliyenizee' tasvip edilerek Hey
eti Vekileye yazılmıştı. Bu tebligat mucibince 
muamele ifa. edildiğine cevap verilmiş oluyor 
ve Heyeti âliyenizcede ıttıla hâsıl oluyor, 

5. — MUHTELİF EVRAK 
/. — Fransızların hücumlarına karsa. An-

teb'in kahramanca mukavemet ettiğine dtir An-
teb mebusu Yatin Beyden mevrut telgraf 

REÎS — Ayıntab'da müçahedeye devam 
edildiğine dair Anteb mebusu Yasin Bey arka
daşımızın telgrafı var. Arzu ederseniz okuya
lım'(Okunsun sesleri). 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ağustos evaÜinde bilhassa Teşrinievvel ip

tidasından sonuna kadar Fransızlar insanlık 
kelimesine olsun yakışmryacak surette masum 
Antebİmizİ bombardımanla yakıp yıkıp dahili 
memleketteki mücahitlerimizin mukavemeti ta
savvurun fevk indedir. Ezcümie 12 . X , 1336 
da ye bunu takip eden günlerde ve 15 . X . 
1&J6 da -Fransızlar dahili cephemizden Çınarlı 
cami ve mektep üzerine yaptıkları mütemadi 
bombardıman ve aııudane hücumlarında kah-
kari ricatla ve telefatı azimeye uğradılar hattâ 
top mermisiyle düşman efradından on beş ka
dar hâibi Fransız askeri de telef oldu.-Vicdan
sız düşmamn serseriyane top bombardımanına 
karşı mücahitlerim izin sİperlerindeki azim ve 
sebatı hakikaten zikre şayandır: Maksat ve ga
yemizin husulü yolunda attığımız adımları tev
kif edecek her türlü fikir ve amele yollarımız 
mesdut ve bunu teyit edecek her hangi bir kuv
vetin millî nazarlarımızda matrut olduğunu 
arz ve teminle takdimi tazimat eylerim efendim. 

-19 Teşrinievvel 1336 
Ayıntab mebusu 

Yasin 

' (Teşekkür ederiz, var olsunlar ses'eri) 

4. — TAKRİRLER 
J,-~ Muş mebuslarının, Muş kasabasında ha

rap olan su yollarının tamirine ve tamir bedeli
nin Evkaftan itasına dair takrirleri 

REİS — Muş kasabasında harap olan su 
yollarının tamiri ve bedeli tamirin Evkaf vez
nesinden ita edilmesine dair muş mebuslarının 
takriri var. Bu takriri Şer'iye vekâletine ha
vale etmek veyahut Muvazene encümenine gön
dermek var, hangisini arzu edersiniz? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yosgad) — TeMifi 
kanuni ise lâyiha encümenine gitmesi lâzımdır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Teklifi ka
nuni değildir. Heyeti Vekileye gitsin. (Heyeti 
Vekileye sesleri) 

REÎS — Peki efendim, Heyeti Vekileye 
havale edildi. 

ü. — Bitlis mebuslarının Piyarıbekİr cadde
sinde kâin Alemdar köprüsünün tamir edilmm-
Kİıif dair takrirleri . 

REİS — Bitlis, Diyanbekir caddesinde kâin 
Alemdar köprüsünün tamiri için masarifinin 
bütçeye ithali hakkında Bitlis mebuslarının 
takrirleri .var, Muvazene encümenine mi tevdi
ini arzu ediyorsunuz, yoksa Dahiliveye mi? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu gibi 
tek.İflerin teklifi kanuni mahiyetinde olması 
lâzım değil mi efendim? 

REİS — Takrir bütçeye para ithalini rau-
tazammındır. Fakat şurasını izah edeyim ki 
bütçeye para ithali yani bütçenin tezyidine mü
teallik teklif attan nizamnamemiz mucibince 
âzayi kiram menedilmİştİr. Bu olsa olsa temen
ni mahiyetinde olur. Heyeti Vekileye gönder
mek nizamnamemize daha muvafık düşer. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Heyeti 
Vekileye giderse daha iyi olur. 

REÎS —'Heyeti Vekileye gönderilmesini ar
zu edenler lütfen el kaldırsın, indiriniz elleri
nizi, Muvazene encümenine havalesini arzu 
edenier lütfen el kaldırsın. Heyeti Vekileye 
gönderilmesi hakkında ekseriyet vardır. Bina
enaleyh Heyeti Vekileye gönderildi. 

3, — Ertuğrul mebiiau Necdb Beyin, istiklâl 
mahkemeleri heyetlerinin mıntakalanm devir ve 
teftiş etmelerine dair takriri 

REİS —T- Bazı eşhasın harekâtı keyfiye ve tah-
ribiyelerini devir ve teftiş etmek üzere İstiklâl. 
mahkemelerinin mmtakaları dairesinde dolaş
maları hakkında Ertuğrul mebusu Nceib Beyin 
takriri okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Memleketin dahilinde ve cephe yakınlarında 

bazı eşhasın harekâtı keyfiye ve tahriibiyeleri 
sön dereceye çıkarak ahalinin muhik .şikâyetle
rine ve Meclis ile âzayi kirama yazmak istedik
leri telgraf ve mektuplara mâni oldukları an
latıldığından halkın emniyet ve itimadını sel-
bedeıı ve memleketin kuvayi hayatiyesini zâfa. 
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duçar eyliyen bu gibi ahvale mütecasir olan
ları her şeye takdimen takip ve tecziye etme
leri ve mmtakalarım ayda lâakal bir defa dev
rederek halkın şikâyetlerini bizzat ve mahre-
mane bir surette dinlemeleri hususunun bilû
mum İstiklâl mahkemelerine tfimimeıı tebliğ 
olunmasını teklif eylerim, 

28 Teşrinisani 1336 
Brtuğrul mebusu 

Necib 
(Çok doğru sesleri) 
REÎFJ — Malûmu âlileri İstiklâl mahkemeleri 

sabit bir mahkeme değil, nııntakalan dahilinde 
seyyar birer melıakimdir. Divanı'riyaset ken
dilerine lâzım gelen tebligatı ifa eder (Ne gibi"? 
sesleri). Üzerinde müzakere açmak isterseniz 
ruznamemize ithal edelim. (Açılanı sesleri) İs
tiklâl mahkemelerinin mmtakaları dahilînde 
seyahat ve teftiş yapmaları yolunda bir tamim 
iie iktifa etmek isterseniz Divanı riyaset böyle 
bir tamim yapsın diyorum. Bu suretle tamim 
yapılmasını kabul edenler el kaldırsın. Kabul 

. edildi efendim. 

4. —• İstanbul mebusu Silâhattin Beyin, şehit 
Hafız Hüseyin Beyin hemşiresine maaş tahsisine 
dair takriri 

REÎS — Şehidi muhterem Hâfjz Hüseyin 
ISuyiu hemşiresine maaş tahsisine dair Üsküdar 
mebusu Salâhatthı Beyin takriri var. Bu me-
selti hakkında rüfekadan diğer bir zat daha 
teklifatta bulunmuştu. Heyeti Vekileye tevdi 
edildi. Arzu ederseniz bunu da gönderelim ve 
bir an evvel bu teklif hakkındaki kanunu gön
dersinler. Muvafık mı efendim? 

OPERATÖR EMİN B, (Bursa) — Efendim, 
evvelce de arzetmiştim. Merhumun hemşiresi 
yoktur. Bu maaş nafile yere verilmişi olacaktır. 
Yaunız hemşiresi narama hareket eden bir ka
dıncağız var. 

REİS — Teklif geldiği zaman bu cihet mü
zakere edilir. Takrir Heyeti Vekîleye havale 
edilmiştir. 

6. — SUALLER 

1. — hmit mebusu Hatndi Namtk Beyin, Ta~ 
raldı ahm asker şubesi reisi hakkında Müdafaai 
Milliye vekâletinden sual takriri 

REİS — Taraklı nahiyesi ahzıasker şubesi re
isi hakkında izmit mebusu Hamdi Beyin Mü-
dafaai Milliye vekâletinden sual takriri Var. 
Müdafaai Mİİliye vekâletine haber verelim, 
münasip bir zamanda cevap verirler, 

â. — Dersim mebusu Biyab Ağa ile rüfeka-
sımn, Dersim ahvali ıımumiyesine dair takrir
leri 

BEfS — Dersim ahvali umumiyesine dair 

Dersim mebuslarının uzun bir takriri var. Bunu 
da okuyalım (Dahiliyeye havale olunsun sesleri) 
Müsaade buyurun. Bir takım teşkilâttan bahse
diyor, Ya Dahiliye vekâletine tevdi edilecek veya 
encümenlere havale olunacak. Hangisini arzu 
ediyorsunuz'^ (Dahiliyeye sesleri) Okunmasını 
arzu ediyor mısınız? (Okunsun sesleri). 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Altı asırlık Osmanlı imparatorluğu ahvali 

idaresinde vukua gelen dahilî mesailden ekse-
riyya Dersim vukuatı nazara çarpıyordu. Haddi 
zatında ehemmiytsiz olan bu mesele, şu, idare 
neticesi, bir takını. mütegallibenin Hükümetle 
[D ersi m 'İİ ler arasına geçmesi yüzünden adetâ 
halli müşkül bil' muamma hükmüne sokulmuş
tur. Meşrutiyetin İlânıyle heyula gibi tanıttı
rılan Dersim yüzünden yine mütegallibeye bir 
takım külahlar kaptırmaktan başka Devlet ve 
bigünah milletçe bir fayda temin edilememiştir. 
Halihazırda ise gerek Dersim ve gerekse Mema-
liki Osmaniye ve islâmiyeniıı sui idare ve anla
şılanı amazhk yüzünden giriftar olduğu akibet 
bütün heybet ve uryanlıgiyle meydana çıktığın
dan bu mevti muhakkaktan vatan ve islâmiyeti 
kurtarmak azmi metinanesiyle istihkarı hayat 
suretiyle meydana atılan bir kaç islâm vatanper
verinin himmeti âlı pesendaneleriyle Büyük Mil
let Meclisi teşekkül etti. Hainden lillâh peyder
pey büyük ve katî muvaffakiyetlerle alemi islâ-
mı dilsir eylemekte berdevamdır. Şimdiye kadar 
hiç bir usul ve şekli idarede cayi kabul bulanıı-
yan ve adeta hayvanatı vahşiye sırasında telâkki 
edilen Dersim halkı Meclisi âlinin meşruiyetini 
hepsinden evvel takdir ederek ahvali esef engin
lerini arzettnek ve dolayısiyle vatanı ve dini lıi-
deınatmı ibraz eyemek için bizi Meclisi âliye 
mebus sıfatiyle ve hakikati haldede doğrudan 
doğruya milletin merhameti diniye ve vicdaın-
yesine iltica suretiyle gönderdiler. Bu ane ka
dar şifahi ve tahriri Dersim'e ait müteaddit mâ- . 
ruzatta bulunduk ve arzu edildiği . takdirde 
fazda izahat verilecektir. Evvel ve ahır mâru
zâtımızdan anlaşıldığı ve anlaşılacağı veçhile, 
Dersim vukuatının esbabı zuhuru şu dört kelime 
ile telhis olunabilir: Suiidare, açlık, maarifsiz-
lik, bu fırsatlardan istifade eden mütegallibenin 
gayri meşru teşviki ve aynî zamanda makam ata 
yalan yanlış ihbaratta bulunmalarıdır, işte Mec
lisi âlice bu dört meseleye zaman itibariyle im
kân derecesinde b'r çare bulunduğu takdirde 
Dersim ' muammasının yüzde doksan halledilmiş 
olacağına şüphe olmamabdır. Bunun içitı de biz 
Dersim mebusları ahvali mahalliyenin ahzede-
ceği şekil ve usulü, idaresine dair hasıl ettiği
miz kanaati berveçhizir arzediyoruz, şöyle k i : 

Evvelâ: Dersim emsali veçhile ElfizizM.cn 
fekki irtibatla müstakillen idare edilmelidir. 
Dersim ile Elâziz arasındaki Murat suyu üze
rinde ötedenberi mutasavver bir köprünün vo 
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Hozat'a kadar bir caddenin imkân olduğu ka
dar sürati inşası. 

Saniyen: Dersim'de meskûn aşair mıntaka-
lart bir nahiye addedilmeli ve aşiretin reisi o 
nahiyeni» müdürü olarak aşireti ifradiyle ken
di mıntakasından mesul «inalıdır. Merkezi liva
dan maada diğer beş kaza kaymakamlıkları 
şimdilik nispet dairesinde rüesa ve beylerden 
intihap üstlüyle veyahut Dersim mebuslarının 
teklifiyle Büyük Millet Meclisi Heyeti Vekite-
since tâyin edilmelidir. Ye lıeı* kazanın cesa
metine güre mutasarrıflıktan Meclisi umumilik 
vazifesini ifa edecek bir ilâ iki zat intiha]) edil
meli ve Dersim'do tatbik edilecek her bîr nuı-
karrerat -Meclis karariyle mutasarrıflıktan icra 
edilmelidir. Mutasarrıflığa vatanın nezaket ve 
ehemmiyetini takdir etmiş, Dersim sükkânmın 
ahvali ruhiye ve ânanatı m il üyelerin e vakıf ze
vat intihap edilmelidir. 

Salisen: mutasarrıflık enirinde olmak üzere 
Dersim iki müfettişlik mnıtakasına tefrikve her 
mıntakaya ahvali malmlliyye ile muamelâtı Hü
kümeti teftiş eylemek üzere birer müfettiş tâyin 
edilmeli. Nazimiye, Mazkirt, Çar sancak kaza
ları birinci m intaka, Ovacık ve Çhnişkezek ikin
ci ıuıntaka addedilmeli ve müfettişlere maktu 
bîr tahsisat verilmelidir. 

Sabian: Dersim sancağı dahilinde şimdiye 
kadar vukua gelen ceraim tecile tahi tutulma
lıdır. Bu tecilden Dersim, civarında bulunan 
Elâziz, Maden, Arabğir, Eğin, Kemah, Erzin
can, Pülümür, Maınalıatun, Tercan, Gıgı Ça-
pakçur ve Palo kazaları anasırı islfmıiyesi kâf-
feten istifade etmelidir. 

Haniisen: Dersim.'in balâda zikredilen k;ıza-
lan dahilindeki araziı metruke efradı aşaire 
bilâ bedel .tevzi ve oralarda iskân eti irilerek 
kefalet, ve rehin mukabilinde Ziraat hankala-
rnca kendilerine imkân derecede muavenet edil
melidir. Bu arazilerin tahrîr ve taksimi için 
Dersini mutasarrıflığı riyaseti altnda islâm un
surlarından mürekkep bir komisyon teşkil edil
melidir. Bu komisyonun vereceği ve yapacağı 
taksimata hiç bir kimsenin hakkı itirazr nlma-
malıdır. 

Sadisen: Pepderpey mekâtibhı inşasına baş
lanmalıdır. Saminıi ve saf vicdanla arzedilen 
ve her halde nazarı dikkatten dur tutulması 
caiz olmayan balâdaki mâruzât sinizi Meclisi 
âli ve Heyeti Vekile âzayİ kiramınca selâmeti 
vatan noktai nazarından mevkii tatbİka vazına 
muvafakat buyurıdduğu takdirde hiç bir yolsuz
luğun vukua getirilmiyeceğiue biz Dersim me
busları tekeffül eyleriz. 

Dersim mebusu Dersim mebusu 
Ferhad aşireti Reisi Kansu zade 
Kahraman Ağa zade Hayri 

Diyab 
Dersim mebusu 

Mustafa 

YASİN B. (Olti) — Dahiliye enümenine git
sin. 

REİS — Efendim bir teklifi kanuni şeklin
de telâkki ediyorsak encümenlere gider. Ve 
evvelâ Lâyiha encümenine göndermemiz iktiza 
eder. Layiha encümeninden sonra Dahiliyeye 
gider. Eğer Teşkilâtı Esasiye için Hükümet şu 
esası da nazarı dikkate alsın yolunda bir te
menni mahiyetinde kabul edeceksek Heyeti Ve-
kileye göndermek lâzım. Reyi âiinize arzediyo-
rum. Layiha encümenine tevdiini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. İndiriniz ellerinizi, He
yeti Vekileye tevdiini arzu buyuranlar lütfen 
el kaldıranı. Heyeti Vekileye gönderilmiştir 
efndiın. 

2. — Lâzistan mebusu- Esat Beyin, utailİ in-
faidam bir halde bulunan Ravzai ni&vaıt mekte-
binin tamir edilmemesi esbabının sorvlm-atnna 
dair Maarif vekâletinden sual tıikriri 

REİS — Ravzai nisvan mektebinin maili in
hidam bir halde olduğu halde şimdiye kadar 
tamir edilmemesi esbabının Maarif vekâletin
den sualine dair Lâzistan mebusu Esad Beyin 
bir takriri var. Maarif vekâletine gönderiyoruz. 
Münasib bir zamanda, lâzım gelen cevap alınır 
efendim. 

7. — ÎKÎNOt DEFA REYE KOKAN KANUNLAR 

1. — İstiklâl madalyası kanunu 

REİS — Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 
Müzakeresi hitam bulupta reyinize vazolunan 
İstiklâl madalyası kanunu hakkında istihsal 
edilen reylerin, tadadında Mecliste nisabı ekse
riyet kalmamış olduğu" anlaşıldı. Malûmu âli
niz nsabı müzakere kanunu mucibince 86 zat 
reye iştirak ettiği takdirde ekseriyet tahakkuk 
edecekti. Halbuki istihsal edilen reyler 
(82 - 83) ü tecavüz edemediğinden yeniden rey 
istihsali lâüim geldi. Binaenaleyh reylerinizi 
istimal buyurunuz. Çünkü müzakeresi hitanı 
bulmuştur, 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Madam ki 
nisabı ekseriyet rey meselesinde yoktur, şu 
halde esnayı müzakerede nisabı ekseriyetin 
mevcudiyeti şüphelidir. Binaenaleyh Iramın ye
niden müzakere edilmesi veyahut reddini ti ka
bul edilmesini teklif ederim (Hayır hayır ses
leri). 

REİS — Basri Bey arkadaşımıza tavsiye ede
rim. Nizamnameyi okusunlar, reyi aleni ile is
tihsal edilen reylerde ekseriyet hasd olamadığı 
anlaşılırsa, müzakere de hitama ermiş ise, başka 
bir gün reye vazoluuur. Nizamname sarihtir. 
Reylerinizi istimal buyurun. Kabul edenler be
yaz, reddedenler kırmızı verecek. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Fakat nisa
bı ekseriyetin mevcudiyeti şüphelidir. 
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8. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. —• Te&küâtı îûsaniye kanun lâyihamı ve. 
Kncümcni mahsus mazbatası 

REİS — Reyler tasnif edilinceye kadar Teş
kilâtı Esasiye kanun lâj-İhasının müzakeresine 
başlıyoruz. Mevzuu müzakeremiz dördüncü 
maddedir. Evvelce söz alan zevatın esa-
•ıııi listesi mevcuttur. Şimdi söz alan zevata 
o liste mucibince' söz vereceğim. Yeniden 
söz almak isteyenler isimlerini kaydet
tirsin. Bu madde hakkında iki gün cere
yan eden müzakere neticesinde verilen tadil 
teklifleri üç esas üzerinedir. Bilisi mutlak ola
rak temsili mesleki esası üzerine İntihap icrası, 
diğeri temsili meslekinin bir gaye olarak kabu
lü, o gayeyi teinin edecek usul ve kavait teşki
lât yapılınctya kadar bilâvasıta reyi anı mil
liyle intihap ierasıdır. 

Üçüncüsü temsili meslekî âtide olmak üzere vi
lâyetler ahalisince doğrudan doğruya yani bir dere 
ce üzerine intihap ierasıdır. Bir de dördündü 
olarak Tunalı Hilmi Beyin tadil teklifi vardır 
k i : o da şûralar üzerinde intihap ierasıdır. 
söz alan zevatın adedi yirmiye yaklaşmıştır. 
şimdi bir dereceye-kadar ııoktai nazarlar teayyün 
etmiş-oldu. Sözleri tasnif edersek ve sıra ile bir 
temsili meslekî taraftarları bîr de mukayyet 
olarak temsili meslekî taraftarları bir de reyi 
âın icrası suretiyle intihap icrası taraftarlarına 
söz verirsek zannedersem mesele daha ziyade 
tenevvür etmiş vo müzakere do kesin suhulet et
miş olur (Muvafık sesleri). 

TUNAL HÎLMK B. (Bolu) — Altmış İmzalı 
bir takririmiz var, lütfen evvelâ o okunsun. 

REİS — (ieçenki listede söz alan zevat : 
Süleyman Sırrı Bey, Şeyh Servet Efendi, Mus
tafa Bey Karahisarışarkî, Muhittin Baha Bey, 
Yahya Galip Boy, ihsan Bey, Vehbi Bey, Bosiııı 
Atalay Bey, Halil İbrahim Bey, Abİdin Bey, 
Esat Bey, Mesut Bey, Hamdi Bey, Ali Rıza Bey, 
Basri Bey, Faik Bey, Hüseyin Hüsnü Efendi, 
Nusrat Efendi, Yusuiî Ziya Beydir. Başka ya
zılmak isteyen zevat varsa söylesinler. 

TUNALI HÎLMt B. (Bolu) — Bendeniz, îs-
Mail Sübhi Bey söz söylemeğe başlar başlamaz 
söz almıştım, ya dördüncü, ya beşinci İdim. Şim
di ismim okunmadı. 

REİS — Zati âliniz o günkü «özünüzü söy
lediniz, isterseniz yeniden yazayım. 

HASA»' BASRÎ B. (Karesi) — Usulü mü
zakere hakkında altmış imzalı bir takririmiz 
vardır. Lütfen evvelâ onu okuyunuz. 

REİS— istiklâl madalyaları hakkındaki ka
nuna iştirak eden 92 zatten 35 red, bir mukay-
yeden kabul olduğu iyin müstenkif addediyo

ruz . (57) de kabul olduğuna göre 56 rey ile ka
nun kabul edilmiştir. 
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liüfekanın nıevzuubahİs ettikleri takrir (Teş

kilâtı esasiye kanunu hakkında müzakerenin 
kifayetine dair takrir verilmesin, söz alan zeva
tın sözleri nihayet buluncaya kadar müzakere 
devam etsin) yolundadır ve bu takrir birçok 
imzayı havidir. Halbuki, takrirlerimiz, tek
liflerimiz nizamname ile tearuz teşkil edecek 
bir mahiyette olmamalı. Bu mesele pek mühim 
bir mesele olduğu için {Meclisin ekseriyeti âzi-
nıesi tamamen tenevvür etmiştir, müzakere kâ
fidir) denilmcdikçe tabiî söz kestirilemez. Ka-
İdeten bunu tatbik ediyorum. Fakat böyle bir 
teklifi Nizamnameye muhalif olduğu icjh reyi
nize vazetmiyorum. Efendiler,- Söz Süleyman 
JSıt'i'i Beyindir, buyurunuz. 

TUNALI HÎLHtt B. (Bolu) — Takririmize 
dair söz istiyorum. 

REIfî — Müsaade buyurunuz, sözünüz yok
tur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Nizamıtamoi 
dahilî değil, Kanunu esasî bile yerin dibine 
batacak olsa ben lıakkımdan -vazgeçmem. Zira 
biz bugün büyük bir tarihin fihristini yazıyo
ruz, Öyle bir tarih ki, ebediyete karlar gido-
cektii'. 

REİS—• Efendim, .Nizamnameyi tadil İçin 
bir teklifi kanunî yaparsınız, Encümene havale 
edilir, oradan gelir, Heyeti Umumiycde kabul 
buyurursunuz, maksat hâsıl olur. 

TUNALI HİLMÎ B, (Bolu) — Usulden mi 
efendim? Müsaade buyurun, maksat, nedir? 

REİS — Maksat doya doya söz söylemek de
ğil mi"? Bir madde üzerinde iki gün müzakere 
cereyan etsin, yeter ki, Heyetin ekserisi Nizam
nameye muhalif bir kararla bağlanmış olmasın. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) — Kanu
nun leh ve aleyhinde rüfekadan bir çok zevat 
söz söylediler. Bendeniz lehinde bulunuyorum 
ve ona dair mâruzâtta bulunacağım. 

Madde; Büyük Millet Meclisi vilâyetler hal-
kıuca meslekler erbabı temsil edilmek üzere 
doğrudan doğruya müııtahap azadan mürekkep 
diyor. 

"Malûmu âliniz şimdiye kadar yapılan inti
habat iki dereceli İdi. Yani beş yüz nüfusu ziikûr . 
bir. müntehibi sani intihap ediyor. Bu müntehi-
bi «aniler de merkezlerde toplanarak (25) bin
den elli bine kadar bir mebus çıkarıyorlardı. 
Bu müntehibi saniler kendi, reyleriyle katiyen 
hareket etmiyorlardı. Hükümet kimi tavsiye 
eder ve kimi namzet gösterirse âdeta ona ittilm 
ve onu intihaba icbar ediliyorlardı. 

MUSTAFA B. (Tokad.) — Bu da doğru. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla)— Ez

cümle İstanbul Meclisi itnıhabmda kendi mem
leketimizde cereyan eden bir meseleyi arzede-
yim. Müntehibi saniıün birisi intihaba iştirak 
etmezden evvel, benim kanaati vicdanîyim fi
lân adamı intihap et diyro, ben o zati intihap 
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edeceğim dediği halde hitamında kendisinden 
sordum, kimi intihap ettin dedim, dedi ki: kırk 
sene uykuya yafcsam rüyada görmiyeceğhn bir 
adamı intihap ettim. Nasıl oluyor diye sual 
ettik, evvelki intihabatta bana gösterdiği nam
zede rey vermediğim için bir vesaiti nakliye 
senedini tasdik için gönderdiğim vakit heyeti 
teftişiyede bulunan zat bana o vakit Hükümetin 
tâyin ettiği namzede rey vermiyordun. Kimin 
hakkında rey verdiysen senedini o tasdik etsin 
dedi. Bu defa da böyle bir müşkülâta mâruz' 
kalırım diye mecbur oldum. Hükümetin gös
terdiği namzede ve Hükümetin namzedine rey 
vermeğe ifadesinde bulundu. 

Bu Temsili meslekî usulüne gelince: Meselâ 
şahsım itibariyle Yozgad mebusuyum, kondur acı 
değilim, ziraat bilmem, marangozluktan anla
mam, terzilikten hiç. anlamam, şu halde ne olu
yor? Bunların namına gelmiş., bunları âdeta tem
sile kendimde liyakat görmüş bir mebusum de
mekti]-. Bununla beraber temsilî meslekî usu-
Hyle intihap doğrudur; Halkın hakkını halka 
vermiş olacağız. Aynen maddenin kabulünü 
istirham ederim. 

MUSTAFA B. (Karahisan. Şarki) — Efen
diler, Hükümetten verilen halkçılık programı
nın doğurınuç olduğu bu lâyîhai kanuniyeden 
evvel halkı anlamak mecburiyetindeyiz. Halk 
bizde başlıca üç tabakaya tefrik olunabilir. Bu
nun birinci tabakası nıünevveran kısmıdır ki, 
bunlar da memurin ve mütekaidin, dfiva vekil
leri gibi münevveran kısmıdır. İkinci tabakası 
da eşraf, hocalar, tüccarlar mütehayyizandan 
ibarettir, Üçüncü tabaka ise, başta zürrağ oldu
ğu halde, demirci, bakirci; dülkci1 gibi erbabı 
sanayi ve âmele güruhunu teşkil eder, (Oüruh ta
birini değiştiriniz), (tleri al sözünü sesleri). Neyi 
geri ali. Birinci zaten milletin istikbalinde âmil
dir. Evvelki tabakalarla hali temasta bulunarak 
işbu birinci, ikinci tabakanın maişetini temin 
eden ve bin türlü mezahim ve meşakkatle bera
ber Hazineyi, dolduran, düşmanın top güllele
rine göğüs geren ve ekseriyeti âzimeyi teşkil 
eden üçüncü tabakadır. Itikadatı âcizaııeme 
göre halkçılıktan maksut olacak halk, işbu 
üçüncü tabaka halkı olacaktır ki, bu kanunun 
mevzuuna bâis olan da bu tabaka olınak lâzım
dır. Şimdi mevzuu müzakere olan temsili mes
âi ekî m ah za üçüncü tabakatuu muhafazai huku
kuna ait demektir. Şimdiye kadar bu tabaka 
hakkı intihaptan mahrum oldukları halde bun
lardan, yani bu tabakadan ne mebus ve 
ne de bir memur yoktur. (Olacak, olacak ses
leri). Şimdiye kadar yidiğhııiz, içtiğimiz yeter. 
Biraz da onlardan görelim. Müııtebipler bir. ek
seriyeti âzime ile bu tabakadan bulunduğu hal
de içlerinden bir mebus çıkarmamaları ve bir 
memuriyette bulunamamaları esbabını düşün
mek lâzımdır. Bu esbab ise başlıca bir tabaka' 

içinde ehil erbap bulunmaması ve kendilerinin 
birinci, ikinci tabakalara nisbetle pek dun se-
viyei irfanda bulunmaları, birinci ve ikinci ta
bakalara karsı zaîf ve zebun olmalarıdır. Tem
sili meslekî usuliyle bu üçüncü tabakadan ınebus-
çıkarılmış' olsa acaba bu halk bu mebusluktan is
tifade edebilecek mi? (Elbette sesleri). Biz buna 
ceffelkalem menfi bir cevap • vereceğiz. 
Yani istifade edeıuiyecekler. Çünkü taba-
kai salise büyük bir cehalet ile ınut-
tasıf olduklarından Meclîsin bu kütlesinden 
mülk ve millete menafi hâsd olmayıp Mecliste 
bulunacak bir kaç müutefftzin isrîne iktifadan 
gayri hiç bir şey yapamıyacaklardır. Hiç bir İs
tifade temin edemiyeeekler. Dolacak esnaf ve 
saire, biriktiler buraya, hiç bir şey anlamazlar. 
liunların İçinde bir kaç müteııeffiz bulunacak, 
onlar ne der ise onun sözüne tabi olup hiç bîr iş 
y ap a n H y aca k 1 ar. 

RAGIB B. (Kütahya) — tşte senin gibi meb
us oldukça, işte sen ve ben mebus oldukça onlar 
el ye vm öyle cahil kalacaktır. 

MUSTAFA B. (Karaüi&an şarkî) Devamla — 
I »öyle lafla olmaz, mebus olmanın lüzumu yok. 
Evvelemirde onların terbiyesini yapmalı, Lâf ile 
olmaz, tşte bizim gibî mebuslardır ki, onları bu 
bale düşürdü. Buna şüphe yoktur. Sarasını' açık
ça arzedeyim kî, her şeyden evvel milletin-başı 
üzerindeki çomak nıüteneffizanın elindedir ve 
milletin bilfiil mukadderatına hâkim olması ve 
mukadderatına bilfiil vazıyed buluıimasr için 
milleti cehaletten kurtarıp, milletin seviyesini 
yükseltmekten başka bir çare bulunamaz. Bu-

. nun önüne başka türlü geçmek ihtimali yoktur. 
Bin kere tecrübe olunmuştur, faide vermez. O 
temsili meslekî usulünü de yapsanız yine o meb
uslar geleceklerdir. Ben zürraadanınv derim, be
ni gönderirler .rünkü ben zürraını, öküzüm var, 
çiftçilik ediyorum. Diğer beyin birisi doktor, di
ğer köyde alâkası var, o da çiftçi diye gelecek, 
yahut doktor olarak gelecek. Halkın kısmı âzami 
cahildir. Maarif için, bu cehaleti ortadan kal
dırmak içîiı bakalım şimdiye kadar ne yaptık, 
ne emek verdik, ne saffettik? Eİea ederim işi 
baştan bitmeli . Yoksa faide vermez. Zaten üe 
yüz senedenberi yekdiğerini takıp eden tedenni
mizin başlıca sebebi budur. Bendenizin başlıca 
söyliyeeeğim bu meseleden ibarettir. Böyle in-. 
tiluıplar hiç bir vakit para etmez. Bu bitti. 

Saniye»; bu dördüncü madde, mevzıuıbahsi-
miz olan bu dördüncü madde, ondan sonra 5, 
(i, 7 nei madde... 

MUSTAFA LÜTFİ B. (Siverek) — Henüz o 
maddelere gelmedik. 

MUSTAFA B .(Karahiaapı şarki).— Bu »i-
zamatın, halihazırdaki meclise, Büyük Millet 
Meclisine ait olmayıp bundan sonra intihap olu
nacak mebuslar için, bundan sonra intihap olu
nacak Büyük Millet Meclisi için olduğu zîkredi-
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Hyör ve Nisabı müzakere kanununun birinci 
maddesinde istihlas ve istiklâli vatan için olan 
gayenin husulüne dek hali. hazırdaki Meclisin 
müsteıniren ve münakiden müetemi olacağı zik
rediliyor ve doğrudur. Daha ileride, zaman hu
sulü meçhul olan bir gaye içn şimdiden gice 
gündüz uğraşarak kanun yapmağa hiç lüzum 
yoktur. Hele acele etmeyin, bir kere maksadımız 
hâsıl ohsunda ondan sonra bir ay, iki ay öturupta 
bir kanun yaparız. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Olmadı, 
Mustafa Bey olmadı. 

MUSTAFA B. (Devamla) — Çok güzel ol
du, havaya uğratmaktan çok iyi oldu. 

BİR MEBUS B, — Burada berbat ettin. 
MUSTAFA B. (Devamla-) — Hiç berbat et

medim. iyi düşününüz efendiler. Hakikat budur. 
Şimdi elde müstacel olan işlere bakınız. İki üç 
sene sonra lâzım olacak bir kanunla şimdiden 
uğraşıyorsunuz, O kanunla uğraşmaktan İse bu 
mîlletin terbiyesine bakmalıdır. Benîm bildi
ğim budur. Benim diyeceğim bundan ibarettir. 
(Hepsi doğru sesleri). 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Efendim, 
bendeniz temsil meslekinin ne lehlideyim, ne 
fileyhindeyim. Mademki bu mesele mevkii müza
kereye konm'iştur, o halde söyliyeeeğiın. (Han
deler). . 

Şimdi efendim, temsili meslekî kabili tat
bik midir, değil midH Bu meseleyi ben düşün
düm, kabiliyeti tatbikiyesini görmedim. Bun
dan bir buçuk sene evvel burada sanatkârları 
toplamak, anlamak istedik, mnslüınan esnafı 
topladık, içimizde bazı arkadaşlarımız vardır ki, 
bilrler. Nihayet çıka çıka miktarları müslüman 
olarak iki bin kişiye baliğ oldu. Belki bugün 
lnrastiyau olarak sanatkâr on beş bin kişi var
dır, bu memlekette mevcuttur. Temsili meslekiyi 
tatbik etmek istersek nasıl muvafık olacağız? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Buyur
duğunuz teşkilât meselesidir. 

YAHYA GALİP B. (Devamla) — Bir Bey 
bu İş hakkında pek güzel beyanatta bulundular. 
Bunun kabiliyeti tatbikiydi nıevuut değildir. 
Sonra halk hakkında söz cereyan ediyor. Halkı
mız okumak yazmak bilmez, fakat kâinatı bilir. 
Bu kadar cahil değildirler, merak etmeyiniz, 
cehli yalnız okuyup yazmak hususundadır. 

OPERATÖR EMİN B. — Yani çarıklı diplo
mattır. 

YAHYA GALİP B. (Devamla) — Birinci 
maddede diyor ki: hâkimiyet bilâkaydışart mil
letindir. Bunu biz mi veriyoruz, yoksa almış 
mıdır? (Almıştır sesleri). Ben diyorum ki, mil
let kendi hâkimiyetini kendi almıştır. Biz ver
miyorum. Bunların hukukunu muhafaza etmek 
için mi temsili meslekiyi kabul ediyoruz? On
ların hukuku esasen mahfuztur. (Değildir ses
leri). Büyük Millet Meclisi intihap edildiği 

sırada bizi buraya gönderenler doğrudan doğ
ruya o köylülerimiz, o sanatkârîarnmzdır, yok
sa başka kimseler değildir, bizi tutupta memur
lar intihap etmemiştir. Sonra halkın içinde me
murları istisna ediyor ve onların aleyhinde öy
le bir şiddetle yürüyoruz ki, ben memuriyetten 
çıktığım halde balâ acısını unutmadım, elham
dülillah! tealâ bu kürsüden müdafaa etmek muva-
fakiyetine nail oldum. Fakat bunu işidipte 
müdafaa edemiyecek olan memurlar emin olunuz 
ki, kamilen arkadaşlardan gücenmelerdir. Elbet 
çünkü memurlar Öyle bir vaziyete tenzil edildiler 
ki bunlar, millete ve bünyei vatana yapışmış bir 
takım bit mekulesinde oldu. Halbuki bu gün 
hâkimiyeti milliyeye en ziyade hizmet eden ve 
milletin saadeti hali için çalışan, fedayı can eden 
memerlardır. içinde zuhur eden üç beş hazele 
mevzuubahs olamaz. Bu, kimse teayyün etmeli 
efendiler. Şu memur fenalık etmiştir demelidir 
evet efendiler. Rica ederim. İyi dinleyiniz. Bir 
binayı yapmazdan evvel diğer binayı yıkmak 
adetimizdir. Bugün bu kabul edeceğimiz pro
jeyi tamamiyle dâvamızı kazandıktan sonra ya
pacağız. Bu meşru dâvamız içinde en ziyade faa
liyet gösterenler memurlardır. Bugün hidematı 
hascnesiyle millet« en büyük hizmet etmiş olan
lar, fedakârlık etmiş olanlar yine memurlardır. 
Bunları hiç bir zaman rencide etmemek muva
fıktır. İşi uzatmamak için dirim ki : Biz İntiha
bat yapabilmek için pek çok zaman zihnîmizi 
lmmınla alıştırmak mecburiyetindeyiz. Büyük 
Millet Meclisi azaları intihap edildiği sırada 
belediye ve mahallî idareler ve müdafaai milli-
yeleı- iştirak ettiril inişti. Didim ki biz bu inti
habı eski usulde yapalım. Fakat beşyüz kişiden 
bir Diüntehibî sani çıkıyorsa yüz kişiden yapa
lım. Çünkü temsili mesleki yapamayız, kabiliyeti 
tatbikiyesi yoktur. Netice itibarîyle bundan fai-
de tasavvur edemiyorum. Bunun aksini ispat 
ederlerse ben de teşekkür ederim. • 

YUNUS NÂDİ B. (İzmir) — Arkadaşımız 
temsili mesleki münasebetiyle memurlar aleyhin
de söz söylenmiş olduğundan bahsettiler. Tem
sili mesleki memurları ortadan kaldırarak yeri
ne diğer memur olmıyan adamları ikame ede
cek değildir. Temsili meslekiyi dahi kabul 
etseniz memleketin içerisinde elbette bir idare 
olacak ve o idarede bir takım adamlar tarafın
dım tedvir edilecektir ki, o adamlar memurin sı-
ui'ııııı yine teşkil edecektir. Mesele idare değil
dir. Mesele, şimdiye kadar câri olan Hükümetin 
hâkimiyet zihniyeti yerine, halkın hâkimiyeti 
zilııi'yetini koymak demektir. Binaenaleyh eş
has» hiç bir halel gelecek değildir. Arkadasımı-

"y,m tasavvur ettiği gibi tahsisen memurin hak
kında güya bir iyi fikirle hareket edilmemesi 
mütalâası vârid değildir. Bunu kabul etmiyoruz. 
Suitcfehhüm olmuş şeydir, 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Tekrar 
anınıza geldiğim zaman istiklâl için uğraşan bu 
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Mecliste istikbal düşünüldüğünden dolayı pek 
sevindim. Bendeniz kamımın heyeti umumiyesı 
müzakeresinde bulunmamış isemde arkadaşları
nım beyanatından anladığıma göre meselenin 
halkçılığın ciheti tatbİkiyesitıe geçmek ve umuru 

.idareyi halkın eHne vermek olduğunu anladım. 
Şüphesiz milletin istiklâl ve hakimiyetini temin 
için teşekkül eden bu Meclis bundan başka 
bir şey düşünemezdi, Binaenaleyh şu fikrin 
Mecliste müzakeresinden fikren ınütelezziz ve 
milletim namına da müteşekkirim. Zaten komü
nistlikten gelen ve sel halini alan şu cereyanın 
önüne durmaktan ise, etrafa setler- yaparak müs

mir bir hale ketirmek bittabi daha evlâdır. Ger<;i 
Hepimiz isteriz ki umuru idare halkın eline ve
rilsin ve bendeniz de buna İştirak taraftarıyım. 
Çünkü kendim de demokrat bir aileye mensu
bum. Maamafih. bu fikrin lehinde olmakla be
raber şüphesiz bazı fikrime dokunan noktaları 
izah etmek isterim. Çünkü taıııanıiyle bir fikrin 
leh ve aleyhinde olmaktan. ziyade, fikrime, zih
nime dokunan noktalar tenvir edilecek (dursa 
şüphesiz diğer şeyi de kabul edebilirim. 

Şimdi maddenin tarzı tahririnden anladığı
ma göre, bütün ıııesalik erbabından, yaııİ her 
meslekten intihap olunmak »Çizere birer mebus 
bulunacaktır. Fakat bendeniz bakıyorumda şu 
Mecliste aramızda Bey, Paşaı Ağa, Hoca hepsin
den bulunduğuna nazaran şimdiki kanunun da 
bunu menetmediğini anlıyorum. Bu usul değiş
tirilebilir. Fakat reddedilmediğini anlıyorum. 
Çünkü içimizde her sınıftan vardır zannederim. 
Hattâ iyimizde Ağa, Paşa ve tüccarandan ve 
herşeyden, hepsinden vardır. Sonra biz. buraya 
milletin İhtiyacat ve saadetini temin için gel
dik.. Millet eıı ziyade, halkçılıktan ziyade, hak
kını istiyor. Halkçılık taraftarıynn. Meselâ 
milletten iıe kadar vergi alırsak alalım, bumuı 
aleytan değilim. Bilhassa istiklâlini temin 
içindir. Fakat bir adamcağız, bir çiftçi, bir köy
lü boyun eğerek Hükümete müracaat ettiği 
zaman - biz ki onun işlerini görmek için teşek
kül etmişiz - istidaya beş kuruş vernıeyiene, 
bize beş kuruş vermedin diyerek onun İstidası
nı kaimi etmiyoruz. Sonra bir de kaydiyesi var, 
bir de ayrıca kaydiyesi için beş kuruş daha 
vermezse bunu dinlemiyoruz. Yergiyi ııekadar 
fazla alırsak alalını lâkin halkın bir müracaatı 
olduğu zaman işi görülmelidir. Binaenaleyh 
hakkını vermek daha İyidir. 

Sonra muhtelif ıııesalik erbabının ihtiyacı 
bir mebus çıkarmak değildir.' Buiılarn ihtiyacı, 
mebusluktan ziyade tutmuş oldukları meslekle
rinin terekkisidİr. Eğer biz bunların terakkisi
ni İstiyorsak ona göre tedbir ittihaz edelim. 
Biz onlara efendim bu istikbali temin edelim, 
ondan sonra sizden mebus intihap edeceğiz 
demi yelim. Siz geliniz de ne isterseniz onu ya
pın demiyelinı. Halbuki efendiler onlara şim
diden o hakkı verelim, saadeti halk neye müte

vakkıf ise onları yapalım. Biz İm işi bitirdik
ten sonra onlara siz geliniz yapınız diyelim. Ne 
düşünüyor ve ne biliyorsak onu yapalım. Sonra 
her kime ve her ne olursa olsun bir ihtiyaç his 
etmeden verilecek olursa heder. olur. Meselâ 
saat ihtiyacını hissetmiyen bir kimseye altlın
dan ve en birinci bir saat verirsek emin olu
muz ya kıracaktır veya kaybedecektir. Çünkü 
o ihtiyacı hissetmemiştir. Meseîâ size küçük 
iken olmuş bir vakayr anlatayım: Akrabamdan 
birisinin deveci ortakları vardı, bu deveciler 
gelmişti, mevsim kış değilse de - zat/>n Antal
ya'nın o kadar kışı yoktur - yaz da değildi, 
Bunlara a-yrıca bir oda verdik, döşeklerini filâ
nını yaparak ateşlerini de yaktık. Biraz konuş
tuktan sonra biraktık gittik. Geceleyin uyan
dık. A nedir bu diye çıktık, baktık ki avluda 
bir ateş var. Deveciler odadan döşeklerini filâ
nını bırakarak dışarıya çıkmışlar; yaktıkları 
ateşe ayaklarını vermişler. 

Bu; şüphesiz milletin alışması demektir. 
Malûmya, ben kanepede oturmayı sevmem de 
minderde bağdaş kurarak otururum. Bunu 
söylemekten maksadım, milletimi tezyif etmek 
değildir. Dedik ki : Yahu siz odayı ne için bı
raktınız? dediler k i : Efendi bizim ayağımız 
ateş görmeden, yildız görmeden rahat edemeyiz. 

i ler ne olursa olsun ihtiyaç hissedilmeden 
verilirse o hederdir. Sonra'arkadaşlarımın mü-
talâatını tahlil ettiğim zaman görüyorum ki : 
bunda sıfat ve salâhiyetinde bir tezad vardır. 
Şimdi bu ana kadar yaptığımız işler, söylediği
miz sözler mîllet namına, değildir de ya nedir? 
yani millet namına değilse, bu suretle değilse 
velayet, vesayet tarikiyle olur ki bu da milletin 
hakkında bir iftiradır. Sonra i'arzedin ki mevkii 
tatbika konulsun... 

YUNUS NADİB. — Nasıl yapılsın? 
HALİL İBRAHİM B, (Antalya) — Bende

niz büâhara fikrimi de -Büyüyebilirini. Bilfarz 
kaimim çıkardık, yani kabul ettik ve mebuslar 
bumesle'kteu gönderilecektir. Fakat bir kimse 
birini tevkil edecek olursa, meselâ bir sınıf 
meslek erbabı bana dişe k i : sen gideceksin. 
bizini yerimize ve ben de o mesleğin erbabı ol
masam, o zaman hayır kendinizden gönderecek
siniz mi diyeceğini? Çokları da, gelmek iste-
miyecekl erdir. Çünkü o meslek erbabı eğer ge
lecek ise onların müteneffiz tabakası gelecektir. 
Yine maksat hasıl olmıyacak, 

Sonra bendenizin en ziyade kanaatime» ev
velâ hakkı tatbik edelim, sonra halkı tenvir. 
edelim. Daha sonra istediği şeyi verelim. Ben 
daireİ intihabiyenıde mezun olduğum zamanlar 
hiç kimse bizden mebus çıkmadı dimediler. Yal
nız şöyle oldu, böyle oldu, şu yapılmıştır, bu 
olmamıştır dediler. Yine kendi sınıflarından 
gönderdiklerini farzedelim. Meselâ bakkal, se
merci, demirci, kömürcü, ne olursa olsun, hu- _ 

— 123 — 



î : 105 29.11.1336 C : 1 
lâsa her sınıftan gönderdiklerini farzedelim. 
Diğer sınıfı da avukatlardan, doktorlardan, mü
hendislerden, hocalarımızdan vesair bir takım 
münevver addettiğimiz kimselerden farzedelim. 
Bir memleketten sekiz tane, yahut on. tane me
bus içinden bir ' tane de o memleketçe tanınmış 
münevver tabakanın mebusu gelse, o on kimse 
ona hürmet eder mi, etmez mit ve onun emrin
den çıkar mı, çıkmaz mı? ben kendi nefsimce 
onu nıantıkan tahlil etmediğim halde inanırım. 
öyle olduğu halde o vakit on tane avukat veya
hut bir kısım münevverlerden on kişi oldu, 
bu defa ne olacak? tahakküm kaldırılmıyaeak, 
değiştirilecektir. 

Sonra Yunus Nadi Bey buyurdular k i ; 
yani Hükümetin tahakkümü kalkacak, Hâki
miyet milletin eline verilecektir. Millet Hükü
met teşkil otnıiyecek mi? Bir Heyeti Vekilesi 
olmıyacak mı? Sonra Süleyman Sırrı Bey de
diler k i : ben hiç bir sınıfı temsil etmiş değilim. 
Eğer hiç bir sınıfı temsil etmiyorsa bu Mecliste 
durmamalıdır, gitmelidir. Ben diyorum ki ken
dimce bir memleketi temsil ediyorum ve bü
tün sınıfları da temsil ediyorum ve milletin 
hakkını ilâT yevmülâhire müdafaa ve muhafaza 
edeceğim ve kim ki bu millete; ben senin işini 
göreceğim dediği zaman onu vekil tâyin edi
yor, sınıf tefrik etmiyor, bu kâfidir. Millette 
öyle sınıf tefriki meselesi yoktur. Zaten mes
leklerin adedi mahduttur. Bugün bakınız tüc
carlar diyorlar k i : ihracat kanunu çıkardınız, 
bu bizim aleyhimizdedir. Bilmiyor mısınız aley
himize olduğunu i ne için kabul ettiniz? Sonra 
onların ihtiyaçlarından birisi daha vardır; li
man meselesi Antalya'da... Beudenİzce eğer 
maksat Hükümetin tahakkümü kaldırılmak is
teniliyorsa tahakküm kalkmıyaeaktır, değiştiri
lecektir, hu usul yine tatbik edilmiyecektir. 
Niyayet... 

RAOHP B. (Kütahya) — Reis Bey, çeyrek 
saati geçti.. (Geçsin sesleri), 

HALtL ÎBRAHÎM B. (Antalya) — Geçsin 
efendim. İki derecelik İntihaba tariz ediyor
lar, Ben diyorum ki: iki dereceli intihap iyidir 
veya fenadır. Bir kimse diğerini azil ve tev
kile salâhiyettar olmak üzere tevkili kabil de
ğil mi? Ona diyorum k i ; benim işim gücüm 
vardır, sen git. Emin olun intihap olacağı za
man kimse gelmiyor. Doksan defa intihap ya
pılıyor, gelmiyor. İşte kim mebus olursa olsun 
diyor ve gelmiyor. .Onun iğin ağalardan birisini 
tevkil ediyor, benim yerime birini tevkil et 
diyor. Gayriyi tevkil ve şahsa salâhiyet vermek 
yok mudur? tabii vardır. Yani mutlaka onun 
üzerinde ısrar etmek istemiyorum. Bu, ilmî 
değil inidir t Gayri tabii bir şey değildir. Şüp
hesiz bcndenizce, madam ki şu Meclis milleti 
temsil ediyor, o sizin tasavvur ettiğiniz man
tıkî şey, hiç bir şeyi temsil edemiyecektir. Eğer 

bunda bir mahzur görülüyorsa doğrudan doğ
ruya intihap edilsin. 

. Sonra bir de her memlekette, yani mebus
ların intihap edileceği vilâyet halkından olması 
veya olmaması intihabı nıebustm kanununda 
vardır. O liva balkından olması bu suretle Yu
nus Nadi Beye bir cevalı olabilir, tki dereceli 
intihap kaldırılsın ve doğrudan doğruya herkes 
istediğini intihap edebilsin. Denmez ki bu avu
kat, bu demirci değil. Bir demirci gelmiş olsa 
idi siz ve ben tüyebilir miydiniz, yıkınız, gidiniz. 
Kim mâni olabilirdi? Hiç kimse bir şey diye
mezdi. Hülâsa bendenizin fikrimce şimdi esasen 
tatbik edihniyeeek olan bu kanunun müzakeresi. 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Muhterem 
kardaşlar, fevkalâde hallerin karşısında fevka
lâde zamanlar vardır. Bu zamanlarda fevkalâde 
işler yapılıyor ve unutulmaz büyük işler yapı
lıyor. Biz halâ kendimizden korkuyoruz. Yani 
kendi mevkimezden, kendi oturduğumuz yerden 
korkuyoruz. Aman terk etmiyeliıu, burası pek 
tatlı geldi. 

OPERATÖR EMtN B. (Bursa) — Ben biç 
korkmuyorum". 

Dr. ÂBÎDÎN B. (Devamla) — Sonra amma 
gittiğimiz mm takalarda da emin olun ki, acısını 
göreceğiz. Çünkü bize millet diyecek ki sîz fev
kalade bir zamanda, fevkalâde bir salâhiyetle, 
sarsılmaz bir salâhiyetle. Devleti Aliyei Osman i -
yeınn hiç görmediği bir kuvvetle içtima ettiniz, 
bize hakkımızı vermediniz. Rica ederim halka 
köylüye bir hak vermiyor musunuz? (Veriyoruz 
sesleri, gürültüler). Veriyor muşumu? vermiyor
sunuz, veriyorsanız. Demin Yahya. Galip Beyin 
dediği gibi, topladım bin tane sanatkâr... Fakat 
reııçberi hiç katmamış. Yalnız kunduracısını, bo
yacısını, bilmem ne sini toplamış, rençberl kati
yen kale almamış. Rica ederim. Heyeti muhte-
remenizden pek ziyade istirham eylerim (Pasin) 
ovasını, (Muş) ovasını, (Erzincan) ovasını... 

SOLDAN BÎR MEBUS B. — O başka söz. 
Dr. ABlDÎN B. (Lâziutan) — Ba^ka söz de

ğil bu söz, oradaki rençberleri kini'fem»'J edi
yor? Söyleyiniz, katiyen ve Uatıbeten hiç (Var 
sesleri). Onlar size kölelik ediyorlar. Asıl kölesi 
olma.klığınıız lâzimjîelcn efendilerimizi köle ha
linde bulunuyorlar. Efendiler diyorlar ki, köy-
lüler.asıl efendilik ediyorlar, bize kömürü on beş 
kuruşa veriyorlar. Kömürün okkasını kırka da 
verecek, kırk beşe de verecek, fakat Millet Mec
lisi kendinden teşekkül ettiği günde, yani temsili 
mesleki tatbik edildiği günde, o vakit kömür beş 
kuruşa ve yirmi paraya inecektir. Emin olunuz 
ki, böyledir. Onlar daha ziyade munsıftır, 

HAMDI NAMIK B, (İzmit) — Ne güzel ııe-
lieei mantıkîye. 

Dr. ÂBİDİN B. (Lâzistan) — Bu, o'öyledir. 
Sonra rica ederim eğer ki millet hakikî olarak 
temsil edilmiş olsaydı' emin olunuz ki, harp 
cephelerinden kimse kaçmazdı. Buradan her 
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hangi bir kuvvei intihabiye ile birisini inti
hap ederek, git, cepheye görüş desek oradaki ne
fer, bunu tanırım, bunun damadı da, bunun oğ
lu da, lıe|>si de evinde oturuyor, bizi gelmişte 
kurşuna ini sevkediyor der. Fakat köylü kendi
si gitmiş olsa, ulan ne yapıyor sunuş, çalışınız, 
işte benim evladım da buradadır. Bir taraftan 
boyına uğraşıyoruz. Bir taraftan da bedeli nak
di kabul ettik. Kendimizi kurtarmak, kendi ca
nımızı tahüş için. 

BÎR MEBUS B. — Bedeli nakdi halâ almı
yor. 

Dr. ÂBÎDÎN B. (Lâziırtan) — Temsili mesle
ki ne kadar güzöl bir şeydir. Şurada abani sa
rıklı bir arkadaşımız var, ismini bilmiyorum. 
Dün Maliye nazırlarına oturaklı sözler söyledi 
ve nazırlar cevap veremedi. Çünkü o arkadaş 
koyundan anlıyor. Çünkü koyunu biliyor. Ben 
iftihar ederim böyle adamların gelmesine, gel
sin, ben buradan çıkayım (Handeler, sürekli al
kışlar). 

Maliye nazırı inkâr edemez. Koyun hakkı bu
dur, bilmem nedir, hepsini biliyor, (Sadede ses
leri). Nazıi* ise çıkınca buraya cevap veremedi. 
iliç oturdu oraya, anıma nasıl kabul edildi. 
$imdi benim en son ricam şudur ki, fevkalâde 
zamanda fevkalâde kuvvetten mîllete fevkalâde 
kuvvet verelim ve millet de bizi alkışla kabul 
etsin. Tarihe karşı lekeleneceğiz, bilmem ne. 
Tarihe karşı leke) em'«eğ iz değil; ben istiyorum 
ki temsili meslekiyi kabul ettiğiniz anda buraya 
gelecekler de mesul olsunlar, gayri mesul değil. 
(göreceksiniz mesul olacaklar, burada bulunan 
arkadaşlar, olabilir ki, bir çok kapitalistler, bir 
çok menfaat için bize harp de ettirirler. Onlar 
zengin oîurlar. Millet de sefalet çeker. Fakat 
temsili mesleki kabul edildiği anda millet bu 
sefaletten, her şeyden kurtulmuş oJacaktıı\ Ge
lelini Tunalt Hilmi Beyin mezhebine, Tiuıalı 
Hilmi Beyin mezhebi mahallidir, temsili me-
celli. Rica ederim, kimi temsil eder? Yine Paşa 
hazretlerini, ağa hazretlerini. Halbuki temsili 
mesleki de hiç bir vakitte katiyen Öyle olmıya-
oaktır. 

Köylülerden yavaş yavaş doğrudan doğruya 
nasırlı parmaklı olan şahıs gelecektir. Bakiniz 
bendeniz Hinıs'da kaymakam vekili bulunu
yordum. Tuna İr Hilmi Bey bir çok hikâye söy
lediği. için benim de bir hikâye söylememe mü
saade buyurursanız. Kısadır. 

Bir gün çoban koyunlarım kaybetmiş, uyu
muş, almışlar, deldi bana müracaat etti, nokta 
kumandanı ile beraber oturuyordum. Dedi ki, 
efendim bu böyledir. Sen neredeydin oğlum de
dim. Efendim uyumuştum, bütün gece soğuktu, 
uyuyamadım, güneş çıkınca uyudum dedi. Ulan 
neye uyudun? dedim. Dedi ki; ben gelmedim 
buraya bana sual sorasın diye. Benim koyunla
rımı but, seni uyanık bilirdim de onun için uyu
dum (Gürültüler). 

11. im G : 1 
HAMDİ NAMIK B. (îfurit) — Bu Beşit Pa

şanındır. 
•Dr. ÂBİDİN B, (Devamla) — Katiyen bana 

da'böyle söz vâki olmuştur, yemin ederim. Düşü
nünüz, bir köylü bir çoban nasıl zihniyetde bu
lunuyor. JTakkı Bey arkadaşımız da söyledi. 
Emin olunuz ki bu böyledir. Bırakınız be azi
zim, millet kendi hakkini kendisi müdafaa etsin. 
Evvelce de söylediğim gibi, şimdiye kadar «Be
yefendi hazretleri» «Zati âliniz» gibi kibarlık 
yeter. Bunlarla memleketten kağnı ve tezeyi kal
dıramazsınız, Hiç bir zamanda şu memlekete 
elektrikli tramvay, bir şimendifer sokamazsınız. 
Çünkü efendim hep memurlar, hep. avukatlar, 
doktorlar toplandık, ne olacak, nasıl olacak, 
böyle olacak... (Gürültüler, alkışlar). Katiyen 
böyledir. Renebere, halka hakkını verin ve ben 
bunun taraftarıyım. Tamamen bunun taraftarı
yım. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Sen keıı-
, dine taraftar ol. . 

ESAT Ef. (Aydın) — Bir işten maksat.ne ise 
hüküm ona göredir. Milletin saadeti halini te
min ve idaresizlik yüzünden hazin ve nalân 
kalplerini teskin maksadiyle günlerce müza
kere ve müşavere ile mevkii müzakereye konu
lan şu halkçılık programı hakkında Cenabı 
hak ciheti tatbik iyesinde muvaffak eylesin 
demekten başka sözüm yok (Amîn sesleri). 

En mühim işler de din ve devletin, vatan 
ve milletin muhafazası uğrunda cephelerde ilk 
saflarda bulunan halk neden böyle meclis
lerde bulunmasın? O muhterem arkadaşlar ilk 
safta bulunarak şeref vermesin. Cephelerin İlk. 
saflarında bulunmak cinayet midir? Asıl vata
na hizmet eden, en büyük ibadet olan, cephe
lerde din ve devletin, vatan ve milletin namus ve 
hayatını, istiklâlini istikbalini hazırlamak için 
merdane göüs geren bu kahramanlar neden Mec
lise girmesin? 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Kim diyor 
girmesin, canim? 

BSAAT Ef. (Devamla) — tşte bu mesleki 
temsil maddesini kabul edersek girer efendim, 
o vakit girecektir. Efendiler; rica ederim elli 
beşinci madde bana bu kürsüde hürriyet kelâmı 
veriyor. Söz kesmek, yol kesmek gibidir, 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) '—-Smı bak
ma onlara, veriştir, veriştir. (Devam, devam 
sesleri). 

ESAT Ef. (Devamla) — Hakan Bey kardeşi
mize bir.aderane hitap ediyorum. (Handeler). 
«Seydülkavmi hâdîmühüm» hadisi şerifini ta
biidir ki takdir buyururlar. Yani kavmin 
seyyidi hizmet edicileridir, kavmin efendileri o 
kavmin hizmetinde bulunanlardır. 

Bu bir hadisi Peygamberidir, Rica ederim 
ey arkadaşlarım! ben de Hükümet memuriye-
tîndeyim. Elimizi vicdanımızın üzerine koyalım, 
hangi bir köylü vardır ki, Hükümete sevine sevi-
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ne gelsin, Hükümet kaplılarında günlerce sü
rünmesin. Büyüklerimizin huzuruna arzuhal ile 
varmadıklarını acaba gözlerimiz gormiyor mu? 
Arkadaşlar; hangi bir köylü vardır ki, Hüküme
te gelsinde benim merhametli, şefkatli, adaletli 
bir Hükümetim var diyerekten sevine sevine-
Hükümet kapısından içeri girsin. Binaenaleyh, 
derin derin düşünelim. Ben abdi âciz iki elleri
min arasına boş kafamı alarak bu hususta de
rin derin düşündüm ve dedim ki, benim masum 
milletimi, benim munis, muti Ümmetimi ancak 
hu program kurtaracak, yalnız bu program bir 
kanat olursa bir de cemaati islâmiye teşkilâtı
nı havi bir programı de mütefekkirlerimiz, mü
tehassıslarımız bu Meclise verirse işte bu iki 
kanatla millet sahai teceddüt ve terakkide hat-
vo endaz olacaktır. İşte arkadaşlarım Eskişe-
hirde Tatar cemiyeti hayriyesiııin programı sa
yesinde gösterdikleri terakki ve tealiyi gözönü-
ne alalım. 

OPARATÖR EMİN B. (Bursa) — Y a k a 
cak en mühim işte odur. 

ESAT Ef. (Devamla) — Gömülcüne bizim 
memleketimizdir. Oömülcüneli olmak dolayısiy-
1G sevgili vatanım benim Gömülcünedir, oraya, 
istiklâl dersi veren. Eşref Bey gibi zevatı kiram 
gelmiştir. Bizi burada istiklâliyete davet et
mişlerdir. Bizim Cemaati islâmtyemiz olduğu 
için bu sadayi muhik ve meşrua hemen itaat 
ettik. 58 gün hüküm, sürdük. Lâkin bizi birden 
ayaklandıran cemaati islâmiye hayatı idi. Çün
kü İm memlekete camaaü islâmiye tamamen hâ
ki midi. Binaenaleyh, Bu halkçılık progra
mının kabulünden evvel milletin saadet halini 
temin için bu cemaati islâmiye teşkilâtının gir
mesinin tamamen taraftarıyım. (Elzemdir o 
zaten sesleri). Bu mesleki temsil maddesinin 
aynen kabulü taraftarıyım. 

MESUT B. (Karahisan Şarkî) *— Meslekî 
temsili kabul eersek bihakkin hâkimiyeti mil
letin eline vermiş olacak mıyız? Şimdiye kadar 
intihap olunan azalar bu millet efradmdadır, 
Milletin haricinde hiç kimse yok. Halk filha
kika harbe gider, eşrafı da ağniyası da harbe 
harbe gider. Vatanın her türlü felâketine işti
r ak eder. (Gitmiyor sesleri). Biz vazettiğimiz 
kanunlarla milleti ahlâksızlığa sevkediyomz, 
bedeli nakdi, verdiriyoruz. Efradı mil İtten hiç 
biri vazifeyi vataniyeyi ifadan çekinmiyor. Bi
zim burada vücudumuz milletin hâkimiyetine 
delâlet eder. Meslekî temsil usulünü kabul ede
cek olursak bunu ne suretle tatbik edeceğiz* Bir-
kcre onu anlayalım. Bir takını cemiyetler yapı

lacak, her kesin mensup olduğu cemiyetin bir 
merkezi umumisi olactk, namzedler oralardan 
gösterilecek, filân adamı mebus intihap- edin 
denecek, o adanı intihap olunacak. Bundan evvel 
fırkalarda bunu yapıyordu. Şimdi fırka ihti
raslarım kendi halinde çalışmakta olanların 
boynuna takacağız. Bunun hiç bir faidesi yok
tur. Millete bihakkın hâkimiyeti vermelidir, 
Birinci maddede diyoruz ki: Hâkimiyet bilâ 
kaydü şart .milletindir. Altındaki maddede 
diyoruz ki: Milletin yegâne mümessili de Bü
yük Millet Meclisidir. Millet himaye ve siyanete 
muhtaç değildir. Millete hâkimiyetini verdiği
miz gün. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Nasıl 
verilecek? 

MESUT B .(Karaiusan Şarkî) Devamla — 
Hakkı teklif ile hakkı tasdiki vermeli. Biz kâ
nun yapıyoruz, acaba milletin o kanunla idaresi 
kabil midir? (Senini idare ediyorsun sesleri). 

Ben idare edemem. Sen hâkimsin diyoruz, 
hem hükümdarlık süsü veriyoruz, hem'de diyo
ruz ki, kendisine, seni idare edecek kanun; 
istet- senin arzuna muvafık olsun isterse olmasın, 
tatbik edeceğimiz kanunu vazediyoruz .Madem
ki ben -milletim.; arzu ettiğim kanunu vaze hak
kım, olmalıdır. Hakkı teklif, bir de hakkı tas
dik vardır, bunu vermekliğimiz lâzımdır ve bu 

usul Umum Avrııpada var. İster meslekî temsil 
yapalım, isterse şimdiki gibi cereyan eden -me
sele kabul olunsun, reyi anı usulü olsun, eğer hak
kını milletin eline verecek olursak o zaman her 
hangisini intihap ederse etsin, efradı milletten 
her kes bir kanun tanzim eder, bu da Meclisi 
umumide müzakere edilir, muvafık görüldük
ten sonra ârayi umumiyeye arzolunur, oranın 
tasdiki uınumisiyle kanun şeklini iktisap eder. 
Yoksa,dört buçuk adamla milleti idare ve sevk 
ediyoruz. Millet bugün kan ağlıyor efendiler, 
vatan için her felâketi ihtiyar ediyor, Fakat 
zulüm altından da kurtul ahi İdiği yok. Zulüm 
içinde hâkimiyetini verecek olursak bu millet 
kendi kendini güzel idare eder. İdareden mak
sat'!, kanun yapmak'kanunu bihakkın tatbik 
etmektir. Asıl millet murakıp olmalı, ondan son
ra yapar. Yoksa başka türlü çare yoktur. Ben bu 
şerait dairesinde bir şey teklif ediyor. Arzu l>u-
yıırubırsa onun kanunu esasiye ilâvesini, teklif 
ediyorum. Meslekî temsilin intihap usulünde 
hiç hii1 faidesi yoktur. Yine milleti bari meza
lim altında ezmekten başka bir şeye yaramaz. 

REÎS —Beş dakika teneffüs. 
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ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 3ı30 badezzeval 

REİS — Ikünci Reis vekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİPLER : Feyyaz Âli B. (Yogad), Cevdet B. (Kütahya) 

RElS — Ölse kuşat edildi. Teşkilâtı Esasi
ye kanununun dördüncü maddesinin müzakere
sine devam edeceğiz. Söz alan zevattan henık 
sözlerini söylemİyenlere şÖz vermezden evvel 
Meclisi Alinize bazı mâruzâtta bulunacağım; 
memleketin girişmiş olduğu istihlâs ve istiklâl 
nıüealıedesinde pek mühim hidematta bulunan 
vatanın hayırlı evlâtlarından biri Mücahidi 
muhterem Ethem Beyefendi Hazretleri Meclisi 
Al inizin nıüzakeratını istima etmek üzere misa
firine mahsus dairede bulunuyorlar. Başlanılan
ın ücahedede neticeye kadar gaye uğrunda mü
şahedelerine devam ve muvaffakiyetlerinin te
kerrür ve tevali etmesini de Meclis namına te
menni ederiz (Âmin, Allah muvaffak etisin sada-
ları). SÖz ilamdı Beyindir. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendiler, 
bendeniz de bir çok arkadaşlarım gibi halk ida
resine taraftar olmakîa beraber usulü idaremizi, 
usulü intihabiyemizi hulâsa Teşkilâtı esasiye-
ıttizi tebdil ve tağyirde bütün terakkiyat gibi 
kanununa teban hareket etmek lâzımgeleceği 
kanaatindeyim. Temsil mesleki de Encümenin 
takip ettiği en- birinci gaye, idarei memleketi 
ve Hükümeti haukın elinevermekten ibarettir. 
Fakat şu bulunduğumuz ahval ve şerait dahi
linde, bu hercümerç içerisinde doğrudan doğ
ruya bilâkaydü şart idarei Hükümeti ve mem
leketi haîkrn eline vermek iyi neticeler mi ve
rir, fena neticeler mi verir? Bunu pek dakik bir 
surette tetkik etmek lâzımdır. Ancak şüphesiz 
taraftarları noktai nazarlarında musir, aleyhtar
ları da mütelâşi... Bendenize kalırsa ne bu ısrar
da ve ne bu telâşta bir mâna yoktur. Meselâ 
bunu kabul hususunda ısrar eden encümenin 
noktai nazarına muhalif olan arkadaşlar diyor
lar ki siz temsil mesleki usuliyle teşkil edece
ğiz. Bir Meclisi Babil kulesi sükkânına mı ben
zetmek istiyorsunuz ? Halbuki bu telâşa mahal 
yoktur. (Ne dediniz anlayamadık sadaları) Biz 
gİmdiye kadar bir kaç intihap idrak ettjk. 
Efendiler, intihabın ne tarzda cereyan ettiğine 
vâkıfız. Emin olunuz temsili meslekiyi kabul 
ediniz, ne şekil kabul ederseniz ediniz, yine ya
pacağımız intihabatta o mevkii iktidarda bulunan 
Hükümetin arzusuna tebaiyet etmek mecburi
yetindesiniz Binaenaleyh zannetmesinler ki bu
raya "ne bir demirci gelir ne de, bir terzi gelir, 

ne de bir kunduracı gelir. Gelecek sizin gibi 
zevattan ibarettir. Binaenaleyh bendeniz kendi 
kendime düşünüyorum. Encümenin hüsnü niye
tine kail olmasaydım bu dördüncü maddeyi,' 
Hâşa milleti aldatmak değil, avutmak için koy
duğuna karar verecektim. Çünkü. neticede 
nrzettiğim gibi yapılacak intihabatta arzu olu
nan zevat buraya gelecektir. Yoksa biçare, 
zavall i ne bir kunduracı ne de bir demirci, ne 
de bir oduncu gelir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Gelece
ğini •bilmiş olur ya kâfidir. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Şimdi 
efendiler, bendeniz eh büyük mahzur olmak üze
re şııını tasavvur ediyorum ve diyorum ki bir 
dairei intihabiyeden beş mebus çıkacağım 
farzedecek olursak ve elli meslek sahibinin vü
cudunu kabul edersek şu halde çıkacak beş me
busun bu elli meslekî temsil etmesine imkân 
olmadıvına nazaran herkes kendi meslekine 
mensup bir zatı mebus yapmak için vukubuta-
eak teşebbüsat memlekette tefrika uyandıra
caktır (Pek doğru sesleri) Binaenaleyh... 

BİR MEBUS B. — Maatteessüf llamdi Bey 
anlamamışlar. 

HAMDİ NAMIK (Devamla) — Sonra beyim 
anlatırım: Zati âlinize de anlıyacağmız bir tarz
da anlatırım, bendeniz diyorum ki efendiler; 
zaten demin Mustafa Bey biraderimizin buyur
duğu gibi mademki şu Meclisin müstemirren 
devamını kabul ettik ve bunun üç. sene mi, beş 
sene mi ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. 
Şu halde bu kanunu bu Meclisten sonra intihap 
edilecek bir Meclis için yapıyorsak, bütün na
zariyatı ilmiye ye fenniye gibi bu günkü naza
riyenin de üç senede sekiz senede istihale etme
yeceğine kani miyiz? Binaenaleyh beş sene 
sonra on sene sonra için bir kanun yapmak 
doğru değildir. Hulâsa şunu arzediyorum ve 
bir tay teklifi veriyorum. Binaenaleyh bugün 
için kabiliyeti tatbikiyesi olmadığına kani bu
lunduğum dördüncü maddenin tayyını teklif 
ediyorum, Eğer Heyeti aliyeniz kabul ederse... 

REİS — Buyurun Adi Rıza Efendi. 
ALt RIZA Ef. (Batum) — Efendimi kısmen 

refiki mühterememim. Hamdi Bey mâruzâtımıza 
iştirak buyurdular. Ben de bazı hatırıma, gelen 
şeyleri ve kanaati âcizanemi arzedeceğim. Bu 
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kanun da pek mühim, bu madle de pek mühim
dir. akla bakılsa idare yularım bizzat milletin 
eline vermek gayet tabii görülür. Kabiliyeti tat-
.hikiyesi noktasında bazı şeyler söyliyeeeğim. 
Nazariyatı gayet mâkûl görünen bu-maddenin 
kabiliyeti tatbikiyesine gelince insan inkisarı 
hayale -uğruyor, o derece müşkülât içerisinde 
kalıyorki farzı mahal gibi geliyor, bilmem, fik
ri âcizanem böyle, (doğru sadaları) ve diğer 
rüfekai kiramın. buyurdukları gib.İ acaba mil
letler kendilerini idare edecek kadar tekâmül 
etmişler midirl Milletlere İitedenbei'i hepimizin 
samimiyetle arzu ettiği şey, onlara iliırı ver
mektir. Burada abınıza nıağrüren bir misal 
arzodeceğhn; dairei intihabiyem olan Batımı'da 
Omiyeti İslâm İye heyeti idaresinde bulunuyor
dum, Bu usulü kabul etmiştik ki tabii olarak 
âzayi kiramın hepsi köylü, hepsi zürra, her ne 
kadar kendimde İlim noksanını, âczi fazla gö
rüyorsam da onların da, hüsnü teveccühünü o 
nispette fazla idi, çünkü onlar da o derece bir 
şey yoktı ki ; rey verirken elimi kaldırsam on
lar da kaldırıyorlardı. Eğer onları getirirsek 
(Sadede sesleri), (Devanı, devam sesleri) Lüt
fediniz efendim arzedeeeğlm. demek ki yani 
mesalik erbabını bilfiil hakikaten yani hüsnü 
idare edipte ve hüsnü tatbikat yapıpta buraya 
getirmiş olsak bile içlerinden her halde münte-
fizan, eşraf, hukukşinas nafizülkelâm zevat 
bulunacaktır. Onlar ne söyliyecek olurlarsa di
ğerleri de onlara tabi olaeaklar. 

Sonra kemali teessürle onu da söyliyeeeğim 
ki arkadaşlarımdan birinin İsmi Hüseyin İdi. 
Kendisine bir yedi bir sekiz yazardık, aralarına 
bir de şöyle ufki elif gibi bir hat yapıyorduk 
işte senin imzan böyle atılıyor diyorduk, imza 
attırıyorduk. Efendim, im il İm hususundaki 
ihtiyaç kabili inkâr değildir. IJir vakit köylü 
bir maear neferine sormuştum ki yazı bilirnıi-
sitıİz? eseri gallet olarak sordum, kemali istiğ-
rabia cevap verdi: dünyada yazı bİlmİyen adanı 
olıırmıı dedi. Benim' dairei İntihabiyem İse an
lattığım gibi İdi. Yedi sekiz, bir de elif yazarak 
imza aUırdım. I tunları da düşününce insan işte 
bundan inkisarı haya'ie uğruyor. Sonra arzede
eeğlm şey tetkik edilirse görülürki Kadiri mut
lak olan Cenabı Hak insanları öyle toptan 'sinni 
rüşüt ve sitıni'kenmle vasıl olmuş .bir farzda 
halketıniyor, ne kadar tedrici bir surette halk-
ediynr. Bize evveıâ temyiz, sonra mantık, sonra 
akil, sunta kemal veriyor, böyle tekemmül edi
yoruz. Mademki memleketteki milletimize maal
esef ilim ve irfan vermemişiz, evvelâ onları 
tekâmül ettirelim, Bazı zevat gibi bendeniz 
aleyhinde değilim, lehimleyim. Pek tabiidir, 
pek demokratıdır, pek muvafıktır. Yalnız şimdi 
bu kanunu kâğıt üzerine tesbit edipde amelden 
meheuı- edip o kanuna itaat etmemek bence 
bir cürümdür, inşaallah milleti tekâmül ettiri

riz, İzmir mebusu muhterem Mahmut Esat Beye
fendinin buyurdukları gibi, erbaba maıalikin-
şeylerini tanzim eder, nasılkİ esnafın loncaları 
vardı falan falan.. Az yok ta İlim veririz, On
dan sonra sefa geldi hoş geldi, gelsinler. 

Bir İkinci cihet daha arzedeylmki kendimizi 
milletten hariç tutuyoruz, katiyen hariç değiliz. 
Onların evlâtlarıyız, onların kardeşleriyiz, on
larla beraber büyümüşüz. Kendim köylüyüm. 
Daima köylü ile yuvarlanmışım. .Bu elbise ile 
beni köyde göremezsiniz. Hattâ kazma da alıp 
kazdığım vardır, medarı iftiharnndır. Cidden 
böyledir, ttuııutı aleyhinde kimse yoktur. Yal
nız kâğıt üzerinde bir fıkrayı tesbit edip meh-
cur bırakmıyalrm. Bir ciheti daha arzedeyiuı: 
Türkiye arazisini dolaştığını yerlerde hangi ka-
kasabaya varnıışsam, buradaki erbabı meaalik-
ten maksut kimlerdir? Belki anlamıyorum, ten
vir buyurursunuz, zürradaıı maada diğer esnaf 
ekseriya çarşılarda otururlar. Pek mahdut ola
rak köylerde bakırcı-bulunur. Bunlar bu ana ka
dar, benim müşahede ettiğim yerlerde, en meş
ru hukuku tabiiyelerini IJiükümetten bizzat İs
tihsal edem emişlerdir. Efendiler köylü Ahmed 
ağayı görürsün ki elinde yağ, bal, bilmem ne, 
cebinde para, bir avukatın yazıhanesine dalar 
veyahut memleketin eşrafına müracaat eder. 
Pek basit, pek cüzi, pek meşru olan hakkım 
ya bir kaymakamın, yahut bir müdürün huzu
runa gidibte isteyemez. 

YUSUF ZtYA B. (Mersin) — Bu şayanı 
iftihar mıdır TToca efendi? 

ALİ RIZA Ef. (Devamla) — Kemali tees
sürle arzediyorum efendim. Hattâ onlara âci
zane tıeşayihte bulunmuştum. Hakkı meşruu-
nuzdır dedim, llazreti Ömer kadar âdil kimse 
yoktur. Herkesi huzuruna islerdi. Bize düşen 
irşadı âcizane yapmışız, söylemişiz. Son mâruzâ
tını ; bana öyle geliyor ki, eğer fazla uzun dü
şerse affınıza mağrüreu söyliyeeeğim, bu usulü 
kabul ettiğimiz takdirde elinize kiminiz kazma, 
kiminiz çekiç, tırpan, orak, kininiz bilmem ne 
alıp erbabı ınesalİkfen diye bu Meclise gelecek
siniz. af buyurun mazbata muharriri Bey bunu 
kemli lisaııiyle ikrar buyurdular. Mazbata mu
harriri Bey, biz bunu kendi etmekle beraber 
biz tfolmiyeeeğiz demedi. N/iyle yapacağız, böyle 
yapacağız, buraya yine biz gelip oturacağız de
di. yıı fıkrayı buraya derç etmekten maksad 
nedir': Bu maddede şayanı esef bir şey, geçen 
gün bir Pıışa İle teşerrüf ediyordum. Diyordu 
ki: (leçeu üç yüz yirmi altı tarihinde ben Van 
da kolordu kumandanı bulunuyordum, dedi ki: 
bu arzedeceğiıu şey en büyük mahzuru teşkil 
ediyor ve bu kürsüde lâyikiyle tafsil etmeğe ik
tidarın olmadığı gibi müsaadesi de yoktur, bu cel
se! aleniyede tafsilât ve izahat vermiyeceğim. Mi
sal ile tefhim etmeğe âcizane çalışacağım, bu
yu rıyorlardı ki ümerayı askeriyeden Van'da bi
risi yirmi altı tarihinde vefat etti * bunu soy-
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liyen o zat buradadır muhterem bir zaltır -
sonra pazar gününe tesadüf etti, Tabutla 1ct-
fin edilmek icah elli, birde haktik ki Irkini] 
dükkânlar kapalıdır, telâca düştüler, ne yapa
lım dediler, biz de dedik ki yaptırın. Dediler kİ: 
Efendim dükkanlar kapalıdır, çünkü 'pazardır, 
İtenim de «anım sıkıldı buyıırıyordu. Artık 1a-
butsuz tetfin ettirecektik. Ünıerayi askeriyeden 
olan zatın ermeni bîr ahbabı varmışr o tabııtn 
yapmış, getirdi, cenazeyi koyduk. İşle luıkadar-
eık arzedee.eğinı. Ru ıııalızunı pek ti 13 ben ac
zimle laltdir edersem sizin fevkalâde takdir 
edeceğinize kanaatim vardır. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. Binaenaleyh İm fıkra şimdilik 
ta.yyedilmeli, la.yyİni teklif ediyorum. 

YUNUS NADt B. (İzmir) _ Kfendiın tenıs-İJİ 
meslekinin aleyhinde bulunan arkadaşlara dikkat 
ettim. Temsili meslekinin ne demek olduğunu 
anlayamamışlar. Yahut anlamağa vakit bula
mamış olduklarını görüyorum. Bunu izah ede
yim. Ru meyanndn Büyük Millet Meclisi müs-
temirren devanı edeeek ıııi* kim bilir. Uç se-

.ne mi, beş sene. mi, Haindi Hey biraderimiz he
nüz kati bir şey söylemiyorlar ve ihata ede
miyorlar, 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — lasll'en siz 
izah ediniz, Kaç sene devam edeceğine keha
netiniz; mi var? 

YUNUS NADÎ B. (Devamla) — Yanlış an
lamış olduğunu söylemek istiyorum. Sonra tat
bikatta müşkülâta tesadüf ettiklerini söylüyor
lar ve diğer arkadaşla beraber; ne yaparsanız 
yapın - eıt ağır olan cilıel budur - ne yaparsa
nız yapınız, buraya Hükümetin arzu edeeeği 
adamlar gelecektir. Ben bunu kendi namıma 
ve bu Meclis namına Mam d i Beye sureti kati-
yede reddederim (alkışlar) eğer böyle bir şey 

varaa, var iınişse buna. mani olmak için. bunu 
ileriye sürüyoruz ve yaptıracağız. (Bravo sa-
dalart). 

(Devam sadaları) (Hakikattir «adaları) (Ceb
ri mi yapacaksınız? . sadaları). Hayır efendi
ler, memleketi temsil etmek dâvasınla iseuisî 
halkın cehaleti bu işlere karışmağa manidir 
demeyiniz. Halkı temsil ediyorsanız halkı ceha
letle itham etmeyiniz. O vakit vekâletiniz şüp
heye düşebilir. Halk işinde enli il delildir. I'İ'alk 
işitti bilir, en adi nıetıafüne kadar bilir. Onun 
hukukunu kemlisine vermek lâzım getir. O hu
kukunu her ne sebcb ve bahane ile olursa olsun 
tasarruf etmek gayesinde bulunmayınız (Bra
vo sadaları). Büyük Millet Meclisi ne gibi ah
val ve şerait iyinde teşekkül etti bilirsiniz, mem
leket zalim Avrupa'hlarca yok edilmek tehli
kesine mâruz bulunuyordu. O zaman herhangi 
bir heyetten vukubulun bir ihtar; istanbul'da 
sizi temsil'eden Meelisi mebusan tehlikeye düş
müştür, istanbul işgal ve esaret altına alınmış
tır, binaenaleyh inhîlâl ve izmihlal tehlikesine 

.mâruz bulunuyordu, O zaman herhangi bir he
yetten vukubulau bir ihtar; istanbul'da sizi 
temsil eden Meclisi mebusan tehlikeye düşmüş
tür, İstanbul işgal ve esaret, altına alınmıştır, 
binaenaleyh İnhİlâl ve izmihlal tehlikesine mâ
ruz bulunuyorsunuz, bu tehlikeyi bertaraf et
mek h;in burada sîzi temsil edecek bir heyet 
yapıp ve bir Hükümet ve Devlet teşkilâtını 
muhafaza (itmek lâzım olduğunu anlattı ve bu 
ihtar memleketin her tarafına yayıldıktan son
ra siz buraya gelmiş ve bu hakkı müdafaa 
etmekle meşgul, bulunuyorsunuz. 

Efendibr; Büyük Millet Meclisi hakikaten 
büyüktür. Bu büyüklüğe nazarı dikkatinizi cel
bedenim O, milletten aldığınız vekalete müs
tenittir, o büyüklük falanın filânın arzusiyle 
değildir ve bu milletin arzusiyle buraya gel
mişsiniz. (liravo sadaları) (alkışlar). Büyük Mil
let Meelisi evet bu suretle geldikten sonra, 
millete vekâleten ve milletin bütün arzusuna 
tebaa, müdafaa olunması lâzım gelen nıcmlekelin 
istiklâlini milletle' beraber, bu şeraiti ııtüşkile 
içerisinde müdafaa etmekte şimdiye kadar de
vam etmiştir. Vazifesini İfa ediyor • Fakat 
Büyük Millet Meclisinin vazifesi yalnız memle
ketin ınüdafaa-sına münhasır kalamazdı. Büyük 
AJillet Meclisi belki bİ7' mahsulü inkİlnb değil
dir, fakat. Büyük Millet Meelisi her halde bir 
âmili inkılâptır. Büyük Millet Meelisi bizzarure 
bir amili inkilâbtır. Zamanın şevkiyle, mecburiye
tiyle bir âmili hıklâptır o Büyük Millet Meelisi 
nasıl ki bu memleketi tehlikeli inhiîâl izmih
lalden kurtarmak için bir Hükümet teşekkülü 
bir Devlet teşekkülü mahiyetini muhafaza et
mişse, . bundan sonra da memleketin ala.eağı 
şekli İdarenin ne olduğunu tespit, etmek mec
buriyetindedir, (Bravo sesleri) binaenaleyh 
Büyük Millet Meelisi diyor ki; madem ki mem
leketin işgal ve esaret altına'girmiş, madem ki 
zalim Avrupa .Türkya'yı haritai âlemden sil
mek istemişti ve madem ki bütün ihtlmalât bu 
tehlikenin tahakkukuna doğru giderken millet 
kendisini toplayarak, yeni bir şekilde meydana 
çıkmıştır, İm yeni şekle esas vermek hakkıdır. 
llelebed devam edeceğini göstermek ister, hak
kıdır ve bunu yapmak Büyük Millet Meclisi
nin vazifesidir. 

Efendiler; şu halkyılık diye gelen program 
encümende müzakere olunurken, esbabı muci
be mazbatasında da zikredildiği veçhile, Teşki
lâtı esasiye ve mevadı idariye kanunları na
mını almıştır. Niçin program namını almadığı
nı izaha lüzum görmüyorum. Çünkü kâfi de
recede izah edilmiştir. Bunun ilk maddesi ve 
diğer nıevaddan ekserisi ve kısmı küllisi. Bü
yük Millet Meclisinin, gerek kanını şeklinde 
tespit etmek suretiyle, gerek teamül ile, belki 
kanunu daha büyük bir teamül ile tespit etmek 
suretiyle kabul etmiş olduğu şeydir biliyorsu
nuz ve,ilk geldiğiniz gün dediniz ki ; hâkimiyet 
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bilâ kaydü şart milletindir. tdare usulü hal
kın mukadderatını bilfiil idare etmek esasına 
müstenittir. İlk geldiğiniz gün İramı elediniz 
ve bu lâyiha mevzuu bahis olduğu zaman İra 
maddeyi de kabul etmiş bulunuyordunuz ve 
tabii kabul ettiniz. Bunu halkı aldatmak için 
mi söylediniz? yoksa vicdanınızdan mı kabul 
ediyorsunuz* zan ve ümit ederim ki vicdanınız
dan kabul ediyorsunuz. Eğer vicdanınızla kabul. 
ediyorsam» ve eğer hâkimiyet bilâ kaydü şart 
milletin ise, eğer idare'usulü halkın mukadde
ratını bizzat idare etmek esasına müstenit ise, 
işte bunun veçhi tecellisi, mahalli tecellisi in.-
tihap meselesidir. Bir memleketin ve bir mille
tin tarzr idaresi ve bir milletin ne şekilde idare 
edieeeği ve ne mahiyette olacağı tarzı intiha
battan istidlal olunur. Çünkü onu idare edecek 
zevat intihabattan çıkacaktır. Eğer derse
niz ki, kendi kendini idare hakkı balkın biz
zat kendisinin olacaktır ve intihabata gelince eğer 
dcvsetıiz ki Ira halk cahildir, o zaman sen kim 
triursıın? 

Efendiler, "Encümeniniz, encümeni mahsus 
diye intihap ettiğiniz arkadaşlarınız bu mesele
de bilhassa bir madde ile çok meşgul olmuşlar
dır, O da intihabat meselesidir. Encümenin Bİze 
teklif ettiği temsili meslekiyi kabul ettirmek 
için ne bir fikri mahsusu ve ne de bir menfaati 
tnahsusası vardır. Fakat size vekâleten, ver
diğiniz vazifeyi ifa sırasmda ve İra meseleyi tet
kik ederken; Büyük Millet Meclisi hâkimiyeti 
hriâkaydüşart millete veriyor, bunu nasıl tat
bik ettirmek lâzımdır ki Büyük Millet Meclisi 
sözünde sadık olsun ve bu iş te milletin . 
hâkimiyeti dairesinde cereyan etsin dedi. Bu 
meseleyi hail edebil inek için meşgul olmuş
tur. Büyük Mîllet Meclisinin nasıl in
tiha)) olunduğunu biliyorsunuz. Büyük Mil
let Meclisi, milletin mühim tarihi ânla
rında; intihap yapmak salâhiyetini haiz, 
resmî ve gayri resmî bütün teşekkülâtı milli-
yenin iştirakiyle yaptırılmıştır ve meşruiyetin
de hiç kîmseninı kâinatta hiç bir ferdin iştibahı 
olamaz. Fakat bu şekli intihap, fevkalâde bir 
zamanın şekli idi. bunu kanun şeklinde, tesbit 
etmeğe imkân tasavvur edemem. 

Sonra gelelim bizim eski mebusanı intihap 
usulüne, iki dereceli intihap usulüdür, bilirsi
niz, Bu iki dereceli intiha]) usulünü reddetmek
te Meclis ve Encümen ittifak etti. İki dereceli 
intihap, bilâkaydüşart millete verdiğimiz hâki
miyetin bir hâkimiyeti milliye olarak tecellisine 
manî.oluyordu, tki dereceli intihapta yalnız in
tihap itibariyle bir kolaylık vardır, fakat blu 
kolaylık ta intihabatın mâna ve mahiyetini 
azaltan' bir kusurdur, bir ııoksauiyettir, iki 
dereceli İntihapta ahali davet olunuyor, münte
hini saniler intihap .olunuyor, onlar gidiyor. 
Müntehibi saııiler de sonra diğerlerini yani 
istediklerini İntihap ediyor ve liamdi Bey bira- | 
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derimizi tasdikaıı beyan ederim ki ekseriya şu
nun burum arzusuna tabi.olmuşlardır.-Münte
hi!»' san i kendi fikrîyle, hakîkaten kanaati vîc-
danivesiyle İntihap etmiş olsaydı bu şey vekâ
let itibariyle bir dereceye kadar doğru olurmu 
idi, olmazını idi? Erbabı vukuf bum; daha iyi 
takdir eder. Fakat milletin temsili İtibariyle 
hakiki bir mânavi ifadeden çok uzak kalırdı. 
Çünkü matlup olan şey, yani Devlet teşkilâtın
dan matlup olan şey, hâkimiyeti icra. eden şey, 
Büyük Millet Meclİsindedir, Meclisi m eh lisan
dadır. hâkim olan odur. Fakat halkla alâkası 
nedir? bu köylü bilirini falan adam intihap 
olunmuşta Ankara'dan gitmiş? Kendisi ona ne 
kadar alâkadar oldu idi, hiç.. Buradan giden 
Ahmet Beyi köyündeki Ahmet Ağa intihap et
miştir, Ahmet Ağa da sonradan intihap olunan 
adama göre onu intihap eden bir müntehibi sa-
nidir, ÎTalk ile alâkası o kadar kuvvetli olmı-
yabilir. Binaenaleyh İki dereceli intihabı hâki
miyeti milliye İle kabili telif görmiyerek bunu 
bir dereceye indirmekte ittifak ettik. Bir de
receye indirdikten sonra halkm doğrudan doğ
ruya mebuslarını intihal) etmesi meselesi geli
yordu. liinnazariye denebilir ki bir cüzütamını 
idari olan, yine bu kanunda kabul ettiğimiz 
İdari teşkilâttan bir cüzütammı idari olan liva
lar - ki adına vilâyet diyoruz - ahali muayyen 
•bir günde taraf taraf İntihap sandıkları başına 
davet edilsin ve bir derece üzerine intihap doğ
rudan doğruya yapılsın. Binnazarİye doğru 
olan bu fikir bilaırıel tatbikatta azim müşkülâtı 
mucip olacaktı ve hâkimiytei milliyeııin tecel-
1'sİ keyfiyeti - ki bizim nazarımızda en mühim 
olan nokta budur - belki onu tamamiyle tecelli 
etti rem iyecek bir şekilde cereyan edecekti. En
cümeninizin tetkikatı uetayicinde arzettiğim 
ahaliı intihabatta faraza bir livadan 8 - 10 me
bus çıkacaksa, bu 8 - 1 0 mebus kimlerdir ve 
ne diye intihap etsin, nedir halkın fikri olsa 
olsa bir takdiri şahsiye münhasır kalır. Bu 
Mehmet Bey iyi bir adamdır, belki bizim için 
iyi düşünür diye rey verir. Bu Hasan efendi 
iyi adamdır... Ve nihayet umumi tarzda, ahlâ
kına ait, belki İlmine ait noktai nazarlarla in
tihap şeklinde çıkardı ve halkın, menafü mah-
susası, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan son
ra da Türkiye Büyük Millet Meclisinde tama
miyle. tatbik ve infaz olunamazdı. Böyle bir 
dereceli intihabatta sellemü.sselâm intihabın 
mânası yoktur. İntihapta idare edici bir fikir, 
bir maksat lâzım, bu garp ine in leke ti er inde bir 
esas ile telâfi edilmiştir. Ve o esas ta, garp 
memleketlerindeki fırkalardır, Uarbİn her mem
lekette ve hattâ tuhaftır, onları taklid eden ve 
meşrutiyete nıazhar olmuş, epi inkilâx) geçir
miş olan İran'da bile, garbi takliden velevkl 
ismen olsun, demokrat, sosyalist, falari diye fır
kalar yapılmıştır, iran'da taklid olunan bu şey 
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Avrupa'da hakikaten vardır. Bu fırkalar teşek
kül ~vc tekemmül etmiş, ve etmekte bulunmuş 
bîr taazzuvatı milliyeden olduğu için memle
ket içinde intihap üzerinde tesirler yaparlar. 
Memleket içirişinde efkâr cereyanları yaparlar 
ve daİrei intihabiyede intihap yapılırken 10 
fırka mücadele ederek intihap yaptığr fırkanın 
- dediğim zaman şunu anlamalıdır ki - halk içe
risinde bütün müntesipleriyle beraber fırkalar 
vardır, owlar o suretle cidal ederek intihap ya
parlar. Bizim memleketimizde meşrutiyet şek
lini tatbik ettiğiniz zamanda fırka hayatı kal
mamıştır. Avrupa'da intihabatın nâzımı olan 
bu fırkalar, hattâ, nispi esaslar vazı suretiyle 
kanun şeklîni alan. bu fıkralar bizim memle
ketimizde yoktur, Evet bizim memleketimizde 
fırkalar olmadığına nazaran halka intihabat 
yapmak için rehberi hareket olacak bir esas ve 
sureti hal, hali hâzırda yoktur. Esası ihzar et
mek lâzımdır. Büyük bir noksandın bunsuz in
tihap yapmanın da mânası yoktur. Halk ara
sında fırka mı ihdas edelim? Encümenimiz tet-
kikatım buraya isal ettiği zaman, Avrupa'da 
fırkaların mevcudiyetini ehemmiyetli olmakla 
beraber ınücadelât noktai nazarından kısmen 
mazarratları olduğunu da görmüş ve memleke
timizde bunun teşekkül etmemiş olmasını, tem
sili mesleki imkânını düşündüğü zaman peki 
idrak elmiştir. Hattâ biz de bir defa teslim et
mek lâzımgel.İr ki intihabatr, gerek bir derecede 
bırakınız, gerek iki dereceli yapınız, böyle başı 
boş bıraktıkça, intihabatta halka bir hususiyet 
vermedikçe intihabatı ve onun netayici olan 
devlet teşkilâtını manidar kılmak ihtimali 
yoktur. 

Halkın fırkaları olmazsa bile, halkı düşün
dük ve gördük, hepimiz biliriz ki halkın, meş
gul olduğu mesai ve mesaliki maişet vardır. 
Hiç kimse boş değildir. Herkes bir sınıf mesaile 
vakit geçirir. Meşrutiyet hayatında, bizde fır
kalar olmadığı için intihabat, gayet mahzurlu 
olduğu demin arzettiğim şekilde cereyan etmiş
tir ve bu esas düşünülmediği için halk neyi in
tihap edeeeğinde muhayyer kalmıştır. Kimler 
arzu edildi ise veyahut. kimler infazı hüküm 
edebildi ise onları intihap edip bu gaileden 
kurtulmak istemiştir, mânâsız oldukça intiha
batta böyle bir gaye halka faydasızlıktan başka 
bir şey değildir. 

Halil ibrahim efendi kardaşımız demin mün-
tehiplerİn intihabat ile alâkadar olmadıklarını 
söyledi. Doğrusu bukadar mânâsız kaldıkça hal
kın intihabatla alâkadar olmasına akıl ermez. 
Halkın meşgul olduğu mesaliki maişet intiha
bat ile alâkadar olursa, intihabatın mânası o 
zaman olacaktır diye Encümenimiz düşündü. 
Mesaliki maişet ve bilhassa şayi amel - ki ekse
riyeti azimeyi teşkil eden onlardır - bu memle
kette ben beni bildiğim zamandanberi herkesin 
adetâ virdizeban ettiği bir hakikat vardır, bu 

memleket çiftçi memleketidir diye. Abdülhamit 
zamanında görmedim ve olamazdı, çiftçilerin 
menafü düşünülmedi, onları soymak için bir 
işle meşgul edildi. Meşrutiyet zamanında da 
çiftçilerin meııafit şahsiyesinin düşünüldüğü bîr 
zamanı görmedik. Tahsisen çiftçileri söylüyo
rum, çünkü memleketin bilâ mübalâğa onda 
yedisi çiftçidir. Pekâlâ bu meşrutiyet zaman
larının Meclisi raelnısanı bu çiftçilerle, bu çift
çi mesailiyle alakadar olamazını idi? İki üç de
fa intihap yaptılar. Bir kanun yapsaydılar çift
çiler o kanunu dinlemezini idi ki; çiftçiler me
buslarını şu şekilde çıkaracaklar, memleketin 
veliyyün niami olan ve onda yedisini.teşkil eden 
memleketin bütün kahrını harpte, sulhte çeken 
kan vergisini veren bu ' halkın hu mecliste ve 
herhangi bir mecliste tecellisini düşünemezmi 
idi? kimse düşünmedi. Belki düşünmüş. Fakat 
lâzımgelenlerin İşine gelmezdi. Evet efendiler. 

Şimdi Büyük Millet Meclisi; hâkimiyetin 
bilâ kaydüşart millete ait olduğu ve idare usu
lünü halkın bizzat ve bilfiil idare etmesi esası 
neticesine istinat etmekte olduğundan, samimî 
olduğu için diyor ki, bundan sonra yapılacak 
intihabat, mesaliki sa'yü ameli temsil edecek bir 
surette yapılır ve intihabatın mânası ancak 
böyle olabilir. Mesaliki sa'yü amelde, belki 
kusur bizdedir, anlatamamışadır, arkadaşları
mız, boyacıdan başlıyarak oduncu ve kömürcü 
geleeek buraya diyorlar ki, yanlış soyuyorlar. 
Mesaliki sa'yü amel efendiler, sanayi unvanı 
umumisi altında toplanan belki yirmi otuz çeşit 
bir takı'm mesleklerdir. Demin arzettiğim veçhile 
memleketin onda birisi çiftçidir. Onun hari
cinde sanatkâran vardır. Onun haricinde sai ile 
yaşayan amele vardır, onun haricinde memurin 
ve müstahdemin vardır, askerler vardır. Ben 
size bir hafta zarfında Ankara nüfusunu tesbiti 
defter ederim, nüfusunu verebilirim, işte mem
leketin mesaliki maişetini 6 ilâ 7 de hulâsa ede
bilirsiniz ve bunlar temsil edilmek üzere yapa
cağız bir Meclisin memleketi temsil edeceğinden 
emin. olabilirsiniz. Çünkü memleketi Meclise 
ufak bir şekilde nakletmiş oluyorsunuz. Avru
palını yapamadığı demokrasiyi, bunu kabul et
mekle, Türkiye yapacaktır. Çünkü Avrupada 
bir takım fırkaların cidali, diğer tarafta onun 
fevkinde bir kapitalizm, bir sermaye tahak
kümü vardır ki, intihabat yarı yarıya onun 
elinde bazicedir. Onun için oralarda bu mesele 
şimdiye kadar tatbik edilememiştir. Türkiye 
bunu tatbik edebilir. Çünkü burada mesaliki 
maişet yekdiğeriyle cidal etmez. Hiç görmezsi
niz bir çiftçiyi bir sanatkârla, bir fınncr ile kav-
ka ediyor. Onlar yekdiğerini ikmal eden şey
lerdir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Tatbik edebilirse
niz kabul ediyoruz, 

(Bir çeyrekten fazla oldu, olmaz sadalan). 
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YUNUS NADÎ E. (Devamla) — Müsaade 

buyanımız. Enenmen namına söyiiyorum efen
dim. Bizde me3aliki maişet yekdiğeriyle cidal et
mez, yekdiğerini ikmal eder. Halbuki Avrupa'da 
fırkalar hali cidaldedir. Sîz temsili meslekiyi ka
bul etmekle, memleketin hayatı um ilmiyesini 
ınüteazzi bir şekilde Meclîse getirmiş olursunuz. 

Sonra tatbikatta; cehaleti, bir kaç arkadaşım 
tarafından söylenilen, halkın cehaleti iddiasını 
tekrar reddederim. Halk hayatı hususiyesinde, 
hayatı m esi eki y esinde senden benden çok alim
dir. Yalnız halkta bir noksan vardır ,o noksan 
ise, mesaliki içtimaiye arasında bu memlekette 
tesanüt olmamasıdır. Maateessüf şimdiye ka-
daı* çiftçiler, sanatkârlar taraf, taraf içtima 
halinde bulunarak menafii nrahsusal arını müda
faa edebilecek bir hale gelmem işi erdir. Vaktiy
le vardı. Bundan 50 - (30 sene akdem bizde teş
kilâtı içtimaiye gayet mazbuttu.' Mesalik teş
kilâtım bir taraftan idarei dahiliyenin tahak
kümü, diğer taraftan Avrupa tahakkümü, Avru
pa sermayesi o teşkilâtı inhilâle uğratmıştır.-
Ben zennediyorutiı ki, o teşkilât bu inhilâle uğ
ramakla memleket büyük bir ziyane maruz kal
mıştır. Çünkü memleketin hayatı inhilâle uğ
ramış demektir. Eğer intihabat gibi bir vesile 
ve sebep dahi bulunmasa, Büyük Millet Meclisi, 
halkın muhtelif zümreleri arasında bozulan-bir 
tesanüdün iadesini yine düşünecekti, vazifesi 
idi. Bu intihap meselesinde halkı kendi huku
kuna hâkim kılmak endişesi iki katlı bir va
zife oluyor. Bu mesaliki maişet tazyif olunur, 
eğer siz kanunu reddederseniz... 

Bundan sonra Büyük Millet Meclisinin inti
habı halka aittir. Her nevi intihabat, az çok, 
hele Büyük Millet Meclisine ait olanı, bilhassa 
mesaliki temsil etmek suretiyle olacaktır. Mü
teakiben yapacağımız bir kanun ile bu teşkilât 
gayet seri bir surette vücude gelecektir. Bu 
teşkilât vücude geldikten sonra intihabat! yap
maktan basit bir şey yoktur. Efendiler! eğer 
bu kanunu ve bu maddeyi kabul ederseniz tat
biki cihetinden korkmağa hacet yoktur. Bu 
veçhile temsil olunacak mesaliki, yekdiğerine 
yakın olan sınıfları eemetmek suretiyle altıya 
yediye iblağ eden bir- kanunu sîz çıkarabilir
siniz ve altı aya varmadan bu teşkilâtı içtimaiye 
vücud bulmuş, olacaktır bu intihap İçin emrinize 
amadeyiz. Her zaman mecburi surette teşvik edil
miş ve mecburi olarak yapılmış olacaktır. İn
tihabat vesilesiyle iki kat olarak bunu yaptıra
caksınız. Yaptırdıktan sonra cahil mi gelecek di
yorsunuz? Yaptırdıktan sonra menafiini eti jyi 
idare edecek adamları intihap etmekle bu mes
lekî cemiyetler gayet müteazzi olacaktır (Bıra-
vo sadaları). Siz buraya kömürcü ınü gelecek 
zannediyor sunuz? Bir nazarı istihfaf ile gör
düğünüz o gelse bile hava hoştur. Fakat o gel-
niiyecek, kendi menafiini en iyi müdafaa edecek 

i adamı bulup gönderecektir. (Alkışlar), Mesele 
bundan ibarettir (Alkışlar). 

HASAN BASRÎ B. (Kayseri) — Efendim, ge
çenlerde de kısmen arz ve izah ettiğim, veçhile 
temsili meslekiye aleyhtar değilim. Yalnız Yu
nus Nâdi Beyefendinin her nasılsa izah etmedi
ği veyahut etmek istemediği dairei intihabiye 
noktai nazarından bunun kiynıeti tatbikiyesi 
hakkındaki tereddüdümü, daha doğrucu kanaa
timi arzetmek istiyorum. Bir kere temsilî mes
leki meselesi henüz katiyetle kabul edilmiş sa
bit bir nazariye değildir. Yunus Nâdi Beye
fendi burada, beyan buyurdular. Şimdiye ka
dar bu yalnız hukuku esasiye kitaplarının bazı 
Hayıf al arına münhasır kalmış ve yalnız hayalî ve 
hatta rüya şeklinde mevcut bulunmuştur. 

YUNUS NADÎ B, — Hayalden bahsetmiyo
ruz, hakikatten bahsediyoruz. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Hukuku 
esasiye dedim. İtiraf ederim. Ben hukuku esasi
ye mütehassısı değilim. Yalnız ben hukuku 
esasiye mütehassısı olmadığım gibi zannederim 
ki memlekette de bol bol hukuku esasiye müte
hassısları yoktur. (Doğru sadaları). Nitekim 
Yunus Nâdi Beyefendi bu hakikati bildikleri 
İçin burada temsili meslekî meselesini hepimize 
öğrettiler. Kendilerine arzı teşekkür ederiz. 
Yalnız efendiler, Bendeniz hukuku esasiyeden 
değil hayatı ameliyemizden biraz bahsetmek iste
rim. Çünkü hepimiz mazlum ve masum bildiği
miz halkı az çok tanırız. Bu halk İle az çok 
temasta bulunduk, daha doğrusu halkta
nız, halktan ayrı gayrı değiliz, Halk
tan bahsetmek için bilhassa kendimde bir salâ
hiyet görüyorum. Çünkü efendiler kemali aczim
le (Estafıırullah sadaları). Memleketimde on 
sene halka hitap ettim. On sene gazetende halka 
karşı yazı yazdım. Ne yapalım? Memleketim, da
ha fazla meşgul olacak başka kimseler yetiş
tirmemiş, bu vazife bana nasip olmuş. Ben on
lara on sene hitap ettim. Sonra bundan üç sene 
evvel sırf halkın derdlerini daha yakından an
lamak için, sırf bir gaye için köylerde dolaştım. 

•Elli'köy üzerinde tetkikat yaptım. Sonra efendi
ler İngilizlerin takibi ve Ferid Paşa hükümeti
nin yüzünden talih beni dokuz ay dağlara attı. 
Bu dokuz ay müddet zarfında yine köylülerle 
«turdum, kalkdnn: ve köylülerle derdleştİm efen
diler. Maamafih demin de arzettiğim veçhile, 
köylü ve halk arasındaki bu ihtiyari ve îztırari 
bulunuşum bende bu kanaati tevlit etti ki ; halk 
hakikaten mazlum ve masumdur. Fakat halk 
kendi işleri için kendisine yapılan zulümleri 
tefrik ve temyiz hususunda katiyen- cahil de
ğildir. Efendiler öyle köylüler gördüm ki, bu 
gün Yunus Nâdi Beye karşı, temsili meslekinin 
meselâ gayri kabili tatbik olduğunu Yunus Nâ
di Beyin cevap veremiyeceğî bir surette söyli-
yecek adamlar vardır. Bizde fikirli, gayet zeki, 
gayet kiymetli halk vardır. Efendiler Anadolu-
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nun bir çok aksamında cahil ve saf gördüğümüz 
öyle halk vardır ki, bunların karşısında en 
dâhi siyasiyelerimiz bile mebhut kalır. Cehilden 
maksat terbiyei siyasîyece, maarifçe bilkisizlik 
demek ise bu bilkisizlik maateessüf vardır Ve 
bunu kimse inkâr edemez. Halkla olan temas
larımdan yine anladım ki: Halk hükümetten bi
zardır. Halk mesaili umumiyeye karşı maaale-
sef laakayıttır. Mesela kendi menafii mâhsusa-
sım pek iyi takdir ettiği halde, yapılan haksız
lıkları zulümleri pek iyi gördüğü halde ve 
bu haksızlıkların izalesi esbabına tavassül hu
susunda maalesef lâkayıttır. Efendiler, halkı 
bu lâkaydiye, bizarlığa sevkeden, idare-
luizdoki sui muamelât ve mezalimdir. İda
re memurları ' halkı bir esir gibi kullan
mış, halkın bîr kısmı mühiminde maalesef 
izzetinefis bırakmamıştır. Bugün bir jandar

manın nail olduğu hürmetle en büyük bir müte
fekkirin köylerde nail olduğu hürmet arasında 
mühim farklar vardır. Çünkü biri jandarmadır, 
o kalbine istinad eder, Fakat diğeri fikrine is-
nadeder. Bunun sebebini tetkik ettim, Curada 
buldum ki; şimdiye kadar köylere giden adam
lar hep kırbaçla, sopayla, dayakla vazife gör
müşlerdir. Bu suretle köylünün ve halkın gün
den güne izzeti nefsini kıra kıra bunlarda maat
teessüf izzeti nefis bırakmamışlardır. Yine te
masla anladım kî, efendiler bizde idare memur
ları halkın hissiyatını okşıyacak, daha doğrusu 
bu hissiyata muti olacak yerde hissiyatı daima 
rencide edecek ahlâksızlıklar göstermişlerdir. 
(Pek doğru sesleri), Meselenin ruhu asıl bu kı
sımdır. 

FAİK B. (Cebelibereket) — Daima mı, yok
sa bazan veya ekseriya mı efendim? 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Hükmü-
kül vardır. Bendeniz ekseriyetle böyle olmuştur 
kanaatindeyim. (Daima öyledir sadalan). Hu
lâsa efendiler halk bu gibi ahval karşısında, me
saili umumiye hususatında o derece lâkayit kal
mıştır kî, meselâ intihabat! ele alalım. Bu gün 
halk nazarında intihabat bir angaryadır. Meş
rutiyetin bidayetindenberi hepimiz muhtelif in
tihap safhalarına daldık. Gerek fırkacılıkla, 
gerek memleket efradı olmak srfatiyle, gerek 
propaganda suretiyle halkın intihap mesailine 
burnumuzu soktuk. Maalesef o vakit anladık 
ve halâ anlıyoruz ki, halk intihabı bir angarya 
kabilinden telâkki ediyor. Binaenaleyh, efen
diler evvel emirde' intihap bir hak ve bir vazife 
esasını kabul ettirelim. Halkı intihabata ade
tâ cebren getirmiş olmıyalım. Onu halka bir 
vazife olarak telkin edelim. Efendiler öyle mîin-
tehibi evveller, hattâ öyle müntehibi saniler gö
rülmüştür ki, Abdülhamide rey vermişlerdir. 
Bu halkın intihap mesailindeki, bilhassa bizde
ki basit intihap mesailindeki aczinden değil, 
lâkaydisindendir, 

Çünkü halk; şimdiye kadar kimi intihap et
timse benim başıma felaketler getirmiştir, benim 
başıma musibetler ' getirmiştir, benim his
siyatıma riayet etmemiş, beni mahvetmiştir di
yor. Artık halk intihaptan usanmıştır, (Pek 
doğru sesleri). Bu efendiler, bir kaç senenin 
mahsulü seyyiatı değildir. Bu, epeyce uzun bir 
zamanın aetayici tabnyesidir. Binaenaleyh, biz 
ceffelkalem meslek üzerine intihabı sonra tat
bik edelim dersek bunun tatbikına her halde 
muvaffak olacağız zannında, bulunmamalıyız. 
Bir kere halkın asıl dertlerini, asıl felâketleri
ni araştırmalı. Bilhassa idare mesailindeki zu
lümleri, haksızlıkları, adaletsizlikleri kaldırmağa 
çaışmalıyız. Efendiler bugün bizde yapıacak 
her nevi ıslahat bendenizce şahıslar meselesidir. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B, — Fek doğru. 
HASAN BASRİ B. (Devamla) — İyi idare 

adamı var mıdır? Bir memleketteki idareye 
halk yapışmıştır, idare kendi elindedir, o vi
lâyette zulüm yapılamaz. Fakat o iyi idare 
memurunun yerine fena bir idare memuru gön
deriniz ve temsili meslekiyi kabul ediniz bu, 
kâğıt üzerinde kalmaktan başka bîr netice ver-
miyecektir. Binaenaleyh biz evvelemirde tâyin 
edeceğimiz valileri, mutasarrıfları, kaymakam
ları ve saireleri ahlâkları muhiti millimize ta
mamen muvafık adamlardan intihap etmeliyiz, 
Bu pek mühim bir meseledir. 

Sonra madamki halk mesaili umumiyeye 
karşı lâkayittir, halkı bir taraftan iyi idareler
le mesaili umumiyeye yaklaştırmak, diğer ta
raftan halkı idare mesailinde sahibi salâhiyet 
kılmak için evvel emirde halka idare salâhiyet
leri bahşedelim, Muhitî, mahallî mesai
li idariyede halka daha vâsi salâhiyetler bahşe
delim. Bu suretle halkı mesaili umumiye ile 
alâkadar etmeğe çalışalım. Bir kere-halk me
saili idariyede sahibi salâhiyet olduğunu görür 
ve bunun faydalarını gözüyle görmek bahtiyar
lığına nail olursa, emin olunuz, o siyasî mesail-
de de„ yani intihabat ve saire mesailinde de 
bizim boğazımızı sıkarak hakkını alacaktır. 
Bendeniz bu mâruzâtımla temsili meslekinin hâ
şa aleyhinde bulunmuş olmuyorum, aleyhinde 
isem bu aleyhtarlığı açıktan söylerim. 

YTJMTTS NADİ B. — Teşekkür ederiz. 
HASAN BASRÎ S. (Devamla) — Efendiler, 

mukayese ediyorum. Bizdeki iki dereceli, gayri 
mantıkî, gayrî mâkul usule nispetle temsili mes
lekî her halde âdilâne ve mantikî bir usuldür. 
Bunu gayri münkirim ve bunu kimse inkâr, ede
mez. Bu mesele malûmu âlileri, bir ekseriyet
le zulüm meselesidir. Biz de maalesef hakikî 
temsil her vakit mümkün olamıyor. Milletin 
dertlerine maalesef yakından vâkıf olamıyoruz. 
Onun için yaptığımız işler daima aykırı gidi
yor. tş*e onun için mümessili, nakis değil, mü
messili tam olmak üzere buraya vekiller gön-
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derîrse halk her halde daha iyi refah ve saadete 
nıazhar olacağında şüphe yoktur. 

Yalnız efendiler (Temsili meslekî) terkibini 
işitir işitmez ve bunun âdil olduğunu anlar an
lamaz her halde kendi muhiti millimizde, ken
di memleketimizde bunun kolaylıkla kabili tat
bik olacağım zannetmiyelim. Bugün ekseriyet 
kaidesindeki hatalardan, nispetsizliklerden do
ğan intihabat! nisbiye, İntİhabatı meslekiye-, me
seleleri, bendeniz işittiğime göre, ben hukuku 
esasiye mütehassısjdeğiiim, fakat mütehassıslar
la, yani Yunus Nadi Beyefendi gibi zevatla tema
sım neticesinde anlıyorum ki, bu meseleler belki 
yetmiş seksen senedenberi garp hukuku esasiye 
mütehassıslarınca düşünülmüş ve henüz bu hu
susta da bir netice istihsal edilememiştir. Yani 
bunun âdil bir usul olınasiyle tatbiki kolay bir 
şey olduğuna hükmetmek icabetmez. Bilhassa 
şeraiti içtimaiyesi, şeraiti siyasiyesi malûm olau 
kendi muhitimizde, yani Anadolu'da, kendi mu
hitim demekle bendeniz yalnız karesi livasından 
bahsetmiyorum, Karesi livası temsili meslekiyi 
her halde diğer birçok yerlere nispetle daha ko
lay bir surette tatbika muvaffak olacaktır Ve 
bunu, Müdafaa meselesinde göstermiştir. • İspat 
etmiştir. Yalnız bütün Anadolu'yu, nazarı iti-
bare alarak noktai nazarımı arzetmek istiyo
rum., Temsili meslekî meselesinde en ziyade dü
şünülecek nokta, dairei intihabiyeye göre ya
pılacak tarzı tatbikattır. Bunu bir misal ile ar-
zedeyim. Ben şöyle bir istatistikle bunun neti
cesine vâsıl olmak istedim. Yalnız rica ederim, 
siz de elinizi vicdanınıza koyarak bu listeye yö
re düşününüz, derhal tatbik edilecek bir usul-
müdür ,değil midir? Ona göre hükmünüzü veri
niz. Meselâ bir dairei intihabiyeyi ele, alıyo
rum. O dairei intihabiyede intihap şeraitini ha
iz yani kıymet olabilecek yüz bin kıymet var, 
yüz bin kişi var farzediyorum ki, biz on bin 
kıymetinde bir mebus intihap etmek istiyoruz. 
On bin kıymetinde bir mebus intihap edeceğimi
ze nazaran yüz bin nüfusta on tane mebus çıka v-
mamız İcabediyor. Yekûn itibariyle, şimdi bunun 
meslekelere göre tarzı tatbikini nazarı itibare 
alalım. 

Birinci meslek olarak meselâ çiftçiler yüz 
binde yetmiş dokuz bin iki yüz reye mâliktir, 
yani yüz binin yetmiş dokuz bin iki yüzü çift
çidir. İkinci meslek on beş bin kişidir. Üçüncü 
meslek bin dokuz yüz elli, dördüncü, beşinci, al
tıncı biner kişiden ibarettir. Yedincisi üç yüz, 
sekizincisi iki yüz iki kişi, dokuzuncusu elli kişi, 
onuncu meslek olarak ta bakaya kalıyor, 
Yüz bine iblâğ etmek için bunu da tufeyli deni
len zevatı kiram için ayırıyorum. Binaena
leyh diyorum ki, iki yüz elli (Tufeyli meslek mi 
varl sadaları). Tufeyli dediğimiz adamlar var
dır. Yani dokuz meslekin müntehibinin mec
muu 99 750 ye baliğ oluyor. Yttz bine baliğ 

olmak için daha (250) kişi bakaya kalıyor. 
Bunu da tufeylilere bırakıyoruz. 

HACI ŞtTKKtl B. (Diyarbekir) _ Tufeyli
leri anlamadım. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Hiç bir mes
lekle meşgul ve mukayyet olmıyan tabakai ser-
seriyant kiram (Handeler). 

SÜLEYMAN" SIRRI B. (Yozgad) — Doğru
dur, u-^la bir meslektir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Şimdi efen
diler birinci sınıf addettiğimiz müntchıbin mik
tarı (79 200) den ibaret olduğunu farzettiği-
miz çiftçiler on binde bir hesapla yedi mebus çı
karacak. Pekâlâ bunu bir tarafa yazınız, ikinci 
meslek on beş binden ibarettir. Bir mebus 
çıkarıyor. Beş bini bakayaya gidiyor. Diğer say
dığım meslekler biner, (250), (50) gibi, miktarı 
ekalli kalil olan meslekler hiç bir mebus çıkara
mıyor, Hu suretle memleketin yüz binde seksen 
bini sekiz mebus çıkarıyor, mütebaki yirmi bini 
maalesef hiç bir mebus çıkaramıyor. Hattâ rey
lerini vermiş olsalar bile reylerini boşa vermiş 
oluyor'in- (Bunlar kimlerdir? sadaları). Müsaade 
buyurun. Eğer efendiler on binde biri vahidi 
kıyasi addoder ve maamafih bir hadde kadar, 

tâyin edeceğimiz bir hadde kadar ekalliyetlere de 
hak vermek istersek, o vakit efendiler, bir tem
sili hakiki, temsili ııisbi değil, bir temsili gayri 
müsmir ve temsili hayali meydana çıkmış 
oluyor. Bakayayı ihmal, .bu bakaya ki efendiler 
memleketimizde hep sanatkârlardan ibarettir, 
bunları ihmal yeni nazariyeye göre bir zulmü 
sarihtir. 

Efendiler; demin tufeyli dedim. Tufeyliden 
maksadını, yalnız serseri demek değil, yeni na
zariyeye göre kendisi bilfiil işlemiyen ve yal
nız zekâsiyle, irfaniyle memlekete hizmet etmek 
isteyen, muallim değil amma siyasetle uğra
şıyor, mesaili umumiye ile uğraşıyor. Bunları 
demin İstisna etmişi.im. Bunları istisna etmek, 
memleketi yıkmak demektir. Muallim değil 
efendiler, müderris değil. (Bu da meslek sahibi 
midir? sadaları). Memur, muharrir değil, fakat 
memleketin nıesaili ıımunıİyesiyle meşgul, böyle 
adamlar da memleketimizde yok değildir. 

RACtlB B (Kütahya) — Bir tane gösteriniz 
kimdir ol... (Gürültüler). 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Efendiler 
eğeı* btıkayayı diğer devairi intihabiye ile ek
lemek istersek, meselâ burada yirmi bin bakaya 
var, diğer levairi intihabiyede bulunan bakaya 
ile bunları eklemek, ikmal, etmek ve lıaddİ ka
nunisine iblâğ etmek istersek... 

MALÎYE V. FERÎT B. — Yapamazsınız, 
yol yoktur. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — O halde 
efendiler muhtelif devairi intihabiyede bulunan 
müntehipler tanımadığı adamlara rey vermeğe 
mecbur edilmiş demektir. Halbuki demin Yu-
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nus Nadi Beyefendi, tanımadık adama rey ve
rilmesinin , mahzuru âzimi olduğuna burada 
söylemiştir. Bu intihap değil, âdeta bir tâyin 
olacaktır (Ha ha yanaştın sadaları, gürültüler). 
Efendiler devairi intihabiyeyi ya şimdiki şek
linde bırakmak veya bir ikisini birleştirmek, 
tevhit etmek veyahut bütün Türkiye'yi yalnız 
bir dairei intihabiye addetmek suretiyle bunda 
üç ihtimal vardır. Dördüncü ihtimal yoktur. 
Yalnız bir dairei intihabiye, meselâ yalnız bir 
liva addetmek suretiyle bundan tevellüt eden 
mahzuru arzettinı. iki veyahut üç livayı birleş
tirmek suretiyle daha büyücek bir dairei inti
habiye kabul edersek, hesap ettim efendiler, yine 
bunda da babaya, küsur derdi meydana çıkıyor. 

Üçüncü ihtimale gelince; bütün Türkiye'yi 
yalnız bir dairei intihabiye farzetmek ve her 
mesleke, adedi nüfus nazarı itibara alınarak 
buna göre bir haddi İntihap tâyin etmek naza
riyesi takip edilecek oluı^a bundaki mahzur da 
şudur: Efendiler acaba bütün Türkiye'yi yal
nız bir dairei intihabiye addetmekler bu, büyük 
bir dairei İntihabiye intihabatını kemali adil 
ve selâmetle idare edecek ınutahassısı ve fazla 
miktarda adamlarımız mevcut mıdır? Fazla mik
tarda adamlar mevcut değildir. Saniyen demin 
Yunus Nadi Beyefendinin beyanatmdaki tanılmı-
yan kimselere rey vermek hususundaki mahzur 
bütün Türkiye'yi tek bir dairei intihabiye far
zetmek suretiyle, daha vasi, daha şümullü, 
hattâ daha zalimane bir surette tecelli etmiş 
olmaz mı? 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Kanuu mu ya
pıyoruz. ? t 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Hayır, 
•bendeniz bir misal ile bunun tarzı tatbikini an
latmak istiyorum. Arzu etmezseniz... (Devem, 
devam sesleri). Efendiler, şunu da ıstrtraden ar-
zedeyim; mutlaka temsili meslekiye kani ol
makla beraber, yani bir kanaati şahsiye itiba
riyle mutlaka şu temsili meslekiyi bu milletin 
başında görmek eğer muzırsa yapmıyalım.. Eğer 
diğer bir meslek, diğer bir usul bU milleti kur
taracak da bizim kanaatımıza tevafuk etmi
yorsa, rica ederim, bizim kanaatımıza tevafuk et
miyor diye salim bir usulü kabul etmemekte de te
merrüt etmİyelim. Bu, bir memleket işidir. Bu 
en mühim bir iştir. Hulasa efendiler, gerek bir, 
gerek iki veya daha fazla dairei intihabiyeleri 
ve gerek tek bir dairei intihabiyeyi ele alalım, 
her suretle ekalliyetler ve bakaya ve küsur me
selesi tatbikat sahasında bizi fevkalâde işkal 
edecektir. Vakıa vasi devairi intihabiyede ya
pılan intihapların - fikrî intihap olduğu ifjn -
daha makul olduğunu söylîyen zevat varmış. 
Vardır demiyeceğim. Çünkü mütehassıs değilim. 
Bu kabîl fikrî intihabat mücadelelerine müca-
delei efkâr diyorlarmış.. Binaenaleyh mücade
le! efkâr, yani tanımadığımız zevata, sırf bu 
ıneslcke mensuptur diye rey vermek suretiyle 

yapacağımız fikrî mücadeleler vakıa daha mâ
kul bir mücadele imiş, fakat riea derim bizim 
memleketimizde tanımadığımız adamlara rey 
vermek muvafık mıdır, değil midir? Bunu tak
dir edelim (Emsali var sesleri). 

Sonra efendiler beni düşündüren bir nokta 
var. Demin Yunus Nadi Beyefendi izah buyur
dular: Avrupa'da intihabatm mesnedi, İstinat

gahı fırkalar" imiş. Bizde lehülhamt, fırka beliy-
yesi kalmadı. Bunun yerine meslekleri ikame 
etmek, meslekleri hâkim kılmak istiyoruz. 

Alâ, çok iyi.. Fakat acaba Demin arzettiğİm 
veçhile; yalnız sınıfın menafii mahsusasını ek
seriyet itibariyle takdir eden erbabı meslek, 
tezgâhlarını, çekiçlerini, körüklerini ve sairesini 
bırakıp ta İntihabat mücadelelerine kalkışır ve 
bu mücâdeleler içinde, bilhassa arzettiğim veç
hile, küsur ve bakayaya da hak vermek imkânı 
olmadığını görürse, acaba Nanat aşkı, sanat 
merakı, sanat tekâmülü kalır mı?... 

Yoksa sessizce, gürültüsüzce, hattâ bir tesa
nüt ile başlayan sanatkâr adamlar, erbabı mes
lek, İntihap gürültüleriyle, bu sanatlar yerine, 
siyasetle mi uğraşmağa mecbur olacaklar? 

RAGIB B. (Kütahya) — Vah vah.. İki gün 
değil uıi? 

HASAN BASRÎ B. (Karasi) — Ve siyasetle 
iştigal meselesi bizim memlekette mevcut iki 
fırkanın ınüeaâelâtııu nazarı itibara alırsak, 
doğru mudur, değil midir?,.. 

Maanıafih efendiler dairei intihabiye itiba
riyle tarzı tatbiktaki müşkülâtı yalnız bir misal 
olarak arzettim. İhtimal başka türlü daha müş
külât vardır. İhtimal değil, vardır, mevcuttur. 
Maanıafih bendeniz hu mâruzâtımla mesleki iıı-
tihabatı her halde, kabul etmiyelim demiyorum. 
Mukayese edince hiç olmazsa bunda evvelki 
intihaba nazaran daha fazla bir temsil kudreti 
var. Evvelki İntihapta hiç temsil kudreti yok
tu. Binaenaleyh mukayese edince temsili mesle
kiyi kabul zaruridir. Yalnız herhalde bunu tat
bik edelim dersek aldanırız. Onun için diyo
rum ki meslekî intihabat, intihapta temsili mes
lekî bir gayedir, bu gayenin husulüne kadar 
meslek ye sanayi taazzuv ve inkişaf ettirilecek 
ve bu taazzuvat ve inkişafat için ieabeden ka
nunlar tanzim olunacaktır. Maanıafih intihapta 
doğrudan doğruya intihap şekli kabul edilmiş
tir diye bu maddeyi tadil etmiş olursak çok mu
vafık olur. Efendiler bunu derhal tatbika mu
vaffak olabilirsek, bu tarzdaki tadil, bu tarz
daki madde bizim tatbikatımıza mani değildir. 
Fakat tatbik edemezsek, halka karşr, kâinata 
karşı gülünç oluruz ve bir hülyayı böyle maddei 
kanuniye suretinde tespit edersek hakikati 
görmemiş oluruz. Binaenaleyh arzettiğim veç
hile, maddenin tadili suretiyle, daha mutedil, 
daha makul bir hareket olarak kabulünü He
yeti muhterem eden rica ederim. 
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BEİS — Müsaade buyurun efendim. Daha 

söz söylİyecek zevat vardır. Şimdi her zata 
ayrı- ayrı izahat ve eevap vermek lâzım. Hiç 
olmaca iki yerde cevap verin. 

VEHBÎ B. (Kare») — Encümen istediği za
man cevap yerii', müdafaa eder. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahiaarısabip) — 
Encümen reis ve mazbata muharriri istedikleri 
zaman söz söyliye biliri er. Nizamnamede musar-
rahtır. • { s 

BEİS — Müsaade buyurun efendim, söz 
Nusi'ft efendinindir. (Yok sadalan). 

YUSUF. ZİYA B. (Mersin) — Bendeniz ilk 
köylü mebusu olmak itibariyle bu madde hak
kında kendi kanaatlerimi'izah etmek isterim. 
Fakat bu kanaatlar leh ve aleyhte olmak üzere 
lâyİki veçhile tenevvür etmiştir. Yalnız kana-
atıma göre halli ieabeden bir kaç. nokta hak
kında bazı mâruzâtta bulunmağı münasip gö
rüyorum. 

Evvelâ: efendiler bizi korkutan bir cihet var
sa o da memur meselesidir. Çünkü bir çok se
neler bu memleketin mukadderatiyle oynıyan 
memurlardır. Tabiidirki bu memurtlarrh cef
felkalem bir tarafa atılması belki muhaldir. 
bendeniz burada iddia ederek diyebilirim k i ;bu 
gün memleketin ilerisinde en ziyade duçarı 
kahır ve mazlum olan biv halk varki hepimiz 
onun mağdur ve masum olduğunu İddia ediyo
ruz. O da çiftçilerdir, İşte o çiftçiler kadar 
memurlar da masum ve zavallıdır diyebiliriz. 
Arzedeyim efendim (Ekseriyet yok sadakan) 

BEİS — Bey istihsal edilirken Mecliste ek
seriyeti aranabilir. Meclis ekseriyet varken 
açılmıştır, müzakereye devam edebiliriz. 

YUSUF ZİYA B. MEESİN (Devamla) — 
Binaenaleyh meslekî tenısi.Ü kabul etmekle me
murları bu milletin efradından ayırmak istemi
yoruz, memurlar da yine milletin efradmdan-
dır. Onlar da bu millet ferdinin haiz olduğu 
her türlü hukuku haizdirler. Yalnız meslekî 
temsil ile... Bendeniz Öyle zannediyorum, çünkü 
efendiler, busun memurlar kendi istihkakları, 
kendi kudretleri dahilinde istihdam edilmediği 
için, eğer bu adamlar şimdiye kadar keıidi ikti
darları, kendi liyakatleri ve kendi meslekleri 
dahilinde istihdam edilmiş olsalardıı sekiz yüz 
senedenberi su zavallı memlekette her halde 
bir asarı ümran bırakırlardı. Bunun için ka
tiyen meuıui'iar için korkacak bir şey yoktur, 
yine memurlar kazanıyor demektir. Biz temsili 
meslekiyi kabul edipte çiftçileri buraya getir
mekle bu idareyi yıkacak değiliz. Bu idareyi 
yine memurlarla idare edeceğiz. Şimdiki gibi 
tabasbus ile, dalkavukluk ile değil. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisaroahip) — 
Efendi millet olacak. 

YUSUF ZİYA B, (Devamla) — işte milletin 
içinde o memur da efendidir. 

İkinci bir cihet; temsili mesleki kabul edi
lirse ciheti tatbîkiyeşi için endîşe ediliyor. 
Çünkü meslekler taazznv etmemiş imiş. Halbu
ki efendiler, bu mesele burada lâyiki veçhile 
tenevvür etmiştir. Bu memleketi tahlis edecek 
bir sınıf varsa « da millettir. Fakat o milletin 
ekseriyetini teşki'l eden çiftçilerdir. Çiftçilerden 
maksadım, memleketi imar edecek, okuttura
cak, harp edecek, darb edeeek her şey yapa
cak millet. Fakat bunu çiftçiler yapacaktır, 
Bu memleketin iktisadiyatı hâkim olmadıkça 
o memleketi kurtulmuş addetmek bence mu
haldir. 

Sonra efendiler Basri Bey biraderimiz de-
rlilerkî: memleketin yüzde seksenini çiftçiler 
teşkil ediyor da bunlardan şimdiye kadar hiç 
bir mahaldet hiç. bir kişi ispatı vüeut etmiyor. 
O çiftçilerin hukukunu muhafaza edecek hiç 
kimse yok, bunu kabul edersek çiftçilerin ta
hakkümüne mâruz kalınacak deniyor. Halbuki 
böyle değildir. Bir kere biz temsili meslekiyi 
kabul etmekle her meslek erbabına bir intihap 
hakkı yereceğiz. Sonra efendiler, farzedjnizki 
biz bu kanunu kabul etmiyecek ve hakkı inti
hap verin iyeceğiz, neden yüzde hirîn yüzde 
seksene tahakkümü kabul edilsin de, yüzde 
seksenin yüzde bire tahakkümü kabul edilme
sin? Tler mesleke bir hak vermek akalliyette 
kalacak meslekler için bir zulmü sarih ise bu
gün bu zulmü sarih içinde bulunan bu çiftçi
lere bir hak vermek zannederim onların hakkı
dır, onu er geç alacaklardır. Sonra efendiiter 
bir arkadaşın dediği gibi hâkimiyet verilmez, 
alınır. Fakat burada pek büyük salâhiyetle 
toplanan Büyük Millet Meclisi niçin bu millete 
bir parça müsaade göstermesin, Herne şekilde 
olursa olsun millet hakimiyetini er geç alacaktır. 

Sonra efendiler bazı arkadaşlarımız diyor
lar ki bir çok zaman sonra kabiliyeti tatbîki-
yesi ancak teinin edilecek olan şu kanuna şim
diden sarfı mesai etmeğe ne lüzum vardır. Hal
buki efendiler bendeniz o kanaattayımkİ; bir 
köylü olmak itibariyle bunu söylüyorum ve 
iki senedenberi mütemadiyen köylerde demgü-
zanm. IJer türlü idarede bulunduk, Hükümet
siz de kaldık. Ayrıca kendi memleketimizi hü
kümetsiz idare ettik. Bunun için bu millet is
patı rüşt etmiştir. Bİz o milletin ispatı rüşt et
tiğini nazarı dikkate alarak onlara şimdiden 
imkân nispetinde müsaade göstermemiz bize 
farzdır, vaciptir zannederim. 

Sonra efendiler şunu da kemali teessüfle ar-
zederim ki eğer biz doksan üçte Meşrutiyet ilâ
nını kabul etmiş olaydık bugün bu şekihle kal
mayacaktık. Eğer bugün biz temsili meslekiyi 
kabul etmezsek nasıl ki Meşrutiyette geri kal
dığımız gibi bunlarda da geri kalacağımızı bu 
kürsüde bağıra bağıra söylüyorum. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 
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REİS — (Vehbi Beye hitaben) Encümen na

mına ceva|> verecek mjsiniz? 
VEHBÎ B. (Karesi) — Bendeniz cevap ve

receğim. Fakat kimse kalmadı. Yarın cevap 

vereceğim. 
REİS — Yarm bir buçukta İçtima etmek 

üzere celseyi tatil ediyorum. 

İstiklâl madalyası kanununu kabul edenler: 

Sıddık 13. (Çorum), Zya B. (Bitlis), Memet 
Emin li. (Ergani), Tahsin B. (Maraş), Emir Pş. 
(Sivas), Fikri Faik B (Genç), Memet B (Biga), 
Hamdi Nâmık B. (İzmit), Sadık B. (Kırşehir), 
Salih \it (Erzurum), Nüsret Ef. (Erzurum), 
Memet Şerif B. (Siııob), Nafiz B. (Canik), Mah
mut Esat B. (İzmir), Ali Vâsıf B. (Genç), Atıf 
B. (Bayezit), Mustafa Sabrı Ef. (Siird), Ferid 
B. (Çorum), Salih Ef. (Siİrd), Rifat B. (Tokad), 
Fııad B. (Çorum), Cevat B. (Bolu), Vehbi B. 

Halil İbrahim B. (Antalya), Mazhar 
(Jlalıkâri), Rıza B. (Muş), Hüseyin 

(Niğde), 
Müfid B 
Jlüsmi B (Bitlis), Sırrı B. (Ergani), Hüseyin 

Avni B, (Kozan), Halil İbrahim B. (Eskişehir), 
Mustafa Zeki B. (Dersim), Diyap Ağa (Dersim), 
Faik B. (Cebelibereket), Nüzhet B. (Ergani), 
Derviş IV (Mardin), Mahmut Sait B. (Muş), 
Abdülgani B, (Muş), Ahmet Hamdi B. (Muş), 
Arif IV (Bitlis), Ali Haydar B. (Genç), Hasan 
B. (Van), Mesut B, (Karahisarı Şarkî), Hasan 
Jlayn I;>. (Dersim), Rüstem B. (Oltu), Hacı 
Veli Ef. (Eskişehir), Vehbi B. (Bitlis), Cevdet 
B, (Kütahya), Necip B. (Mardin), Abdülgani 
li. (Siverek), Atıf B. (Kayseri), Derviş B. (Bit-
üs), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Fikri B. (Genç), 
Esat Ef. (Aydın). 

İstiklâl madalyası kanununu kabut etmiyenler: 

Memet Hulusi Ef. (Yozgad), Abdurrahman 
Banıl Ef. (Ayintab), Basri B. (Karasi), Yasin 
İt. (Oltu), Musa Kâzım Ef. (Konya), Vehbi B. 
(Karesi), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Hamdi 
B. (Amasya), Atıf Ef. (Ankara), Mustafa Hu
lusi EL (Karahisarısahip), Hafız Abdullah Ef. 
(izmit), Ata B. (Niğde), Nuri B. (Bolu), Dur
sun! B. (Çorum), Şakİr B. (Ankara), Ali Ulvi 
B, (Burdur),, Memet Nâdir Ef. (İsparta), Yah
ya dalıp B. (Kırşehir), Hacı Bekir Ef. (Konya). 

Hilmi B. (Ankara), Hakkı Pş. (Niğde), Hüsrev 
B .(Trabzon),.Ömer Vehbi Ef. (Konya), Sabit B. 
(Kayseri), Tufan B. (Hakkâri), Rifat Ef. (Kon-
3'a), Ahmet Mazhar B. (Üsküdar), Ziya B. 
(Sivas), Hüseyin Hüsnü Ef. .(Üsküdar), Kâzım 
Hüsnü B. (Konya), Yûsuf İzzet Pş. (Bolu), 
Ömer Mümtaz B. (Ankara), Ragıp B. (Kütah
ya),, Âsim B, (Erzurum), Şeyh Fevzi Ef. (Er
zincan), Memet B .(Gümüşane). 

İki müstenkif 
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