
DEVRE : î 
t-.—ı • • ! ı l ı m ı 

ÜÎLT : 6 İ Ç T İ M A : 1 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
» « • « 

Yüz dokuzuncu içtima 
6 • XII - 1336 Pazartesi 

•aa» 

Münderecat 
Sayfa 

1. — Zaptı sabık hulâsası 224 
2. — Azayi kiram muamelâtı 225,229 
1. — Elâziz mebusu Mustafa Şükrü Bey 

hakkında Adliye vekâleti tezkeresi' ve mu
maileyhin mebusluktan müstafi addedil
mesi 225 

2. - - Kırşehir mebuslarının altıya baliğ 
olmalarına mebni Heyeti Umumiyeee bîr 
karar ittihaz olunmasına dair Divanı Ki
yaset kararı ve Bekir Ağanın mebusluk 
hakkının ref i 227:238 

3. — Konya harekâtı isyaniyesine iş
tirakle maznun olan Konya mebusu Ab-
dülhalim Çelebi Efendi ile Kâzım Hüsnü 
Bey. haklarındaki tahkikata dair müza-
kerâtın eelsei aleııiyede icrası hakkında 
mumaileyhimin takriri 

3. — TekMfler 
1. — Antalya mebusu Halil İbrahim 

Beyin, Hva ve nahiye idarelerinin mahal
lerine terkine dair teklifi kanunisi 
(2/150) 

2. — Denizli mebusu Yusuf Beyin, 
Evkaf ve Maarif varidatının tevhidi hak
kında teklifi kanunisi (2/153) 

3. — Karesi mebusu Hasan Basri Be
yin, âza telgraf muhaberatının ücretten 
istisnasına dair teklifi kanunisi (2/1.51) 

4. — İzmir mebusu Mahınud Esad 

239 
225 

225 

225 

225 

Sayfa 
Beyin, Kürreİhühas nahiyesinin kazaya 
tahvili hakkında teklifi kanunim (2/150) 

5. — izmit mebusu Haindi Namık 
Beyin, köy muallimleri hakkında teklifi 
kanunisi (2/155) 

226 

226 
4. — Takrirler 226 
1. — Bitlis mebusu Yusuf Ziya Beyin, ' 

İsmail Subbi Beyin Teşkilâtı Esasiye lâyi
hası münasebetiyle söylediği nutkun talik 
vo ilânına dair verilen kararın tashihi hak
kında takriri 226:227 

5. — Mazbatalar 239 
Kastamonu mebusu Dr, Suad Beyin, 

Kazaatı sây ve amel hakkında teklifi ka
nunisi ve Lâyiha encümeni mazbatası 
(2/144) 239 

2. — Konya mebuslarından AMülha-
liın Çelebi Efendi ile Kâzını Hüsnü Beyin, 
Konya harekâtı İsyaniyesi dolayısiyle it
hamlarını mucip esbabı sübutiye görül
mediğine ve Kanununu esasinin 48 ve 79 
ncu maddelerinin tefsirine mahal olmadı
ğına dair Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep müşterek encü
men mazbatası 239:251 

6. — intihaplar 225 
1. — İstiklâl mahkemeleri için yapılan 

intihap 225 



BİRİNCİ CELSE 
Ağılma saati : 1 badezzeval 

REI8 — Hansa. ReU vekili ' Hasan Fehmi Bey 
KÂTİPLER : Eeyya* Âli B. (Yozgad), Cevdet B. (Kütahya) 

REİS —- Meclis Kuşat edildi. Zaptı sabık 
okunacak dinleyelim, (Zaptr sabık hulâsası 
okundu). , 

1. — ZAPTI SABIK MULÂSASI 
Reisisani vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 

tahtı riyasetlerinde zevali saat 12,45 te inikat 
eedrek zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul olundu.. Ankara mekâtibi iptidaiyesi mu
allimlerinin grev ilân eylemelerinden dolayı 
Maarif vekâletinden istizaha Kütahya mebusu 
Cevdet Beyin teklifi üzerine karar verilecek 
Maarif vekili Rıza Nar Beyin, Meclise dâveti
ne karar verildi, istiklâl mahkemeleri dördün
cü azalıkları için yapılan ilk intihabın neticesi 
tebliğ ve ikinci defa intihap icra edildi. Kara-
hisar mebusu Mesut Beyin, Encümeni 
mahsus .mazbatasının dördüncü maddesine; ait 
olup Lâyiha encümenine verilmiş olan takriri
nin encümeni mahsusa havalesi kabul, Şûrayı 
Devlet teşkiline dair Heyeti Vekiledeıı mevrut 
lâyihai kanuniye Dahiliye encümenine, Seriye 
bütçesine zamaim icrasına dair Seriye vekâleti 
tezkeresi Muvazene! maliye encümenine, tstik-
lâj mahkemeleri kanununa ilâvesi lâzmgelen ze
yil hakkında Adana mebusu Zekâi Beyin teklifi 
Lâyiha encümenine, Araba ve otomobil sahiple
rinden vergi ahzine dair Mersin mebusu Yusuf 
Ziya Beyin teklifi Kavanini maliye encümenine, 
Siverek sancağının müstakil liva haline ifrağı
na dair Siverek mebusu Mustafa Lûtfi .Beyin 
takriri Dahiliye encümenine, Operatör Emin 
Beyin, şimendiferler .hakkındaki sual takriri 

müstaceliyetle Nafia vekâletine, Neşriyat müc-
rimiyeti tâbirinin tefsiri hakkındaki irşat en
cümeni mazbatası Matbuat müdüriyeti umumi-
yesîne, Hakkâri mebusu Mazhar Müfit, Beyle 
refikınm Hakkâri zürrama muavenet icrasına 
dair takriri İktisat vekâletine havale ve Saru-
han mebusu Reşat Beyin mezuniyetine dair Di
van karan kabul olundu. Müdafaai Milliye vekâ
leti bütçesine ilâve olunacak (3) milyon lira hak
kındaki kanunun maddeleri aynen ve heyeti 
umumiyesİ (11) red (5) müstenkife karşı 77 
rey ile kabul olundu. Amasya, Tokad, ve Ço
rum sancakları dahilînde teşkil olunacak kaza
lar hakkındaki kanunun birinci maddesi naza-
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Reis Vekili Kâtip . .Kâtip 
Vehbi Feyyaz ÂH Cevdet 

REİS — Zaptı sabık hakkıda mütalâa var 
mı efendim? (Hayır efendim sesleri). Zaptısa-
bık aynen kabul edildi. 

MESUT B. (Karahisarışarld) — Bugün teş
kilâtı esa.siye kanunu müzakere edilecek. Hal
buki milletin hakkı hakimiyetini izhar edecek 
iki madde teklif etmiştim, Encümeni mahsusa 
gitti müzakere edilmedi. Halbuki bununla şid
deti taallûku vardır. Lütfen onların bugün mü-

n dikkate alınan Çorum mebusu Sıddık Beyin 
takriri veçhile tadil edilmek üzere encümene 
iade olundu. Giresun kazasının müstakil Hva 
haline ifrağı hakkındaki kanun aynen ve ordu 
kazasının müstakil liva haline ifrağı hakkında
ki kanunun birinci maddesi nazarı dikkate alı
nan Tunalı Hilmi Beyin teklifi veçhile tadileıı 
diğer maddeleri aynen kabul olundu. İstiklâl 
mahkemeleri dördüncü âzalıkları içrıı ikinci in
tihapta ihrazı ekseriyet eden zevatın esamisi 
tebliğ ve Kâzını Kai'abekir Paşadan mevrut tel
graf kıraat ve cevap yazılması tensip olundu. 
Bilâhare Hariciye vekili Muhtar Bey tarafından 
Ermenistanla akdedilen Sulh esasatı hakkında 
Meclise malûmat ita olunarak Sulh Heyeti reisi 
Kâzım Karabekir Paşaya bu muvaffakiyetinden 
dolayı beyanı memnuniyet edilmesi karargir ol
du. Badehu M'aarif vekili Beyin muhtelif me
sai! hakkında verdiği izahat istima olunduktan 
ve bu bapta uzun uzadıya müzakerenin cereyan 
ettiği esnada makamı riyasete İkinci lieİs veki
li Hasan Fehmi Bey gelerek istizah müzakera-
tıtıa devam olunduktan sonra müzakere kâfi gö
rülerek Mazhar Müfid Beyin iptidai muallim
leri maaşatmın vilâyata muavenet faslından ita
sına dair olan takriri Muvazene! Maliye encü
menine havale ohuıdu ve itimat ve ademi iti
mat hususunda okunan takrirlerden Maarif ve
kili Beyin kabul ettiği Cebelibereket mebusu 
İhsan Beyin izahat kâfidir ruznameye geçilme
sini teklif ederim yolundaki takriri reye konu
larak kabul ve pazartesi günü encümeni-mah
sus mazbatasının müzakeresiyle iştigal edilmek 
üzere içtima olunacağı bittcbllğ saat beş buçuk
ta içtimaa nihayet verildi. 
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zaker'e edilecek lâyiha ile beraber müzakeresinin 
kabulünü rica ederim. 

MUSTÂFA B, (Tokad) — Ver, ver kabul 
ediyoruz. 

HASAN BASRt B. (Kafesi) — Kanunun 
esnayı müzakeresinde İm cihet mevzuubahis ola
bilir efendim. 

REÎS — Teşkilâtı esasiye kanununa taallû
ku olan Mesut Reyin bir teklifi kanunisi Encü
meni mahsusa gitmiş. Şimdi dermeyan ettikleri 
ıııütalâatın encümenden tetkik olunup gelinceye 
kadar Teşkilâtı esasiye kanununun müzakeresi 
belki hitama erer. Halbuki ona şiddeti taallûku 
var. -«İler ikisi tevhideıı müzakere olunsun» yo
lunda olduğunu zannediyorum. Teşkilâtı esasiye 
kanununu müzakere ederken Mesut Beyin tek
lifini de encümenden celbederek beraber mü
zakere edilmesini kabul buyuranlar lütfen «1 
kaldırsın. Beraber müzakere edeceğiz efendim. 

6. — İNTİHAPLAR 
1. — İstiklâl mahkemeleri için yapılan w>-

tibap 
REİS — İstiklâl mahkemesi âzaltğı için ya

pılan intihapta Necip B. Mardin, Abidin B. 
Jjâ.zistan, Ira' zevat arasında reyler müsavi ol
duğundan ikisi arasında kura çekeceğiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Milletin mü-
kadderatr katiyen kuraya havale edilemez. Bina
enaleyh yeniden intihap yapılmalıdır. Bugün 
garbın en büyük intihaplarında bile milyonlar-
ea rey verildiği halde, yani yüz bin rey alan on 
kişi bulunsa tekrar mevkii intihaba vazolunur. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Burasi garp 
değil şarktır. .Şarkın usulünü tatbik edeceğiz. 

REİS— Malûmu âlileri efendim üçüncü İn
tihap reyi izafi ile yapılmıştır. Ekseriyeti iza
fiye ile yapılan intihap nasıl olursa olsun mak
bul ve muteber olur. Müsavi rey kazananlar 
arasında kura çekilmesi nizamnamemiz iktiza
sındandır. Bunu tadil etmedikçe hilâfında bir 
şey yapmak lâzımgelmez. Binaenaleyh zaten İs
tiklâl mahkemelerine dördüncü âza olmak üzere 
birinci İntihapta Cevdet Beyle, Sıddık Bey ka
zandılar. tkin'ei İntihapta Nafiz Bey ka
zandılar. Üçüncü intihapta - ki ekseriyeti iza
fiye ile yapıldı - Tahsin Bey, Yusuf Bey, Sırrı 
Bey bu zevat ekseriyeti izafiye ile kazandılar. 
Diğer bir asta lâzımdı bize. Ne-ıip Beyle Abidin 
Bey her ikisi müsavi rey ad'kUırmdan arala
rında kura çekeceğiz. (Muvafık sadaları) (Kura 
çekildi). 

RElS — Necip Beye isabet etmiştir kura. 
Kaydediniz zapta!... 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
i. — Elâziz mebusu Mustafa Şükrü Bey 

hakkında Adliye vekâleti tezkeresi ve mumailey
hin mebusluktan müstafi addolunması 

.1336 C : 1 
REİS — Elâziz mebusu Şükrü Bey hakkında 

Adliye vekâletinin tezkeresi okunacak. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Elâniz mebusu iken Manıuretülâziz müddei
umumiliğine 27 temmuz 1336 tarihinde tâyin 
olunan Mustafa Şükrü Efendi nisabı ekseriyet 
kanunu mucibince mebusluk veya memuriyet
ten hangisini tercih eylediğine dair keyfiyetin 
14 Teşrinisani 1336 tarihinde tebliğ ye 18 Teş
rinisani 1336 da tekit edildiği halde ne vesika 
ve ne de cevap verdiği Elâziz müddeiumumili
ğinin 25 Teşrinisani 1336 tarih ve 135 numaralr 
telgrafnamesinde bildirilmekte olduğundan hak
kında muktazı kararın Meclisi âlice ittihazı rica 
olunur efendim hazretleri. 

30 Teşrinisani 1336 
Ad. V. Na. Ha. V. 

Ahmed Muhtar 
REİS — Efendim malûmu âliniz nisabı mü

zakere kanunu bunu halletmiştir. Fakat Meclisi 
âliniz -kanun mucibince müstafi addetmekten 
ise bu zevat alelusul kendileri beyanname veri
yorlardı. Fakat madem ki bu zat iki ay zarfın
da muamelesini tespit etmemiş; şu halde kanun 
mucibince müstafi addedilmiştir. Defterden 
İsmini çıkaracağız. Buna dair bir söz var mı 
efendim* (Hayır sesleri). 

3 . — TEKLİFLER 

1. — Antalya mebusu Halil İbrahim Beyin, 
liva ve nahiye idarelerinin mahallerine terkine 
dair teklifi kanunisi (2/150) 

REİS — Antalya mebusu Halil İbrahim 
Beyle rüfekasımn teşkilâtı mülkiye hakkındaki 
teklifi kanunisini Lâyiha encümenine gönde
riyoruz, 

2. — Benizli mebusu Yusuf Beyin, Evkaf ve 
Maarif varidatının tevhidi kakktnda teklifi ka
nunisi (â/153) 

REİS — Denizli mebusu Yusuf Beyin Maa
rif ve Evkaf idareleri hakkındaki teklifi kanu
nisini Lâyiha encümenine veryoruz. 

,'}. — Karesi mebusu Hasan Basri Beyin, âza 
telgraf muhaberatının ücretten istisnasına dair 
teklifi kanunisi (2/151) 

RESİ — Meclis âzalarının hususatı vatani-
yeye dair çekecekleri telgrafın ücretten muafi
yetine dair Karesi mebusu Basri Beyle rüfe
kasımn teklifi yar. 

CEMİL B. (Kütahya) — Okunsun. 
REİS — Efendim Lâyiha encümenine gön

derelim. Alelusul. 
CEMİL B. (Kütahya) — Müstaceliyetle!.. 
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4. — İzmir mebusu Mahmut Esat Beyin, Kür-

reinuhas nahiyesinin kazaya tahvili hakkında 
teklifi kanunisi (2/150) . 

REİS — Kürreinühas nahiyesinin kazaya. 
tahvili hakkında îzınii" mebusu Esat Beyin tek
lifi kanunîsini Lâyiha encümenine veriyoruz. 

5, — izmit mebusu Hamdİ Namık Beyin, 
köy muaUinileri hakkında teklifi •. kanunisi 
(2/155) 

REİS — izmit mebusu Hamdı Namık Be
yin Köy muallimleri hakkında bir teklifi var, 
Lâyiha encümenine veriyoruz. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Bitlis mebusu Yusuf Ziya Beyin-, İsma
il Suphi Beyin Teşkilâtı esasiye lâyihası müna
sebetiyle söylediği nutkun talik ve üânına dair 
verilen kararın tashihi hakkında takriri 

REİS — İsmail Suphi Beyin Teşkilâtı esa
siye hakkındaki nutkunun ademi neşrine dair 
takriri var. 

Dr. StTAD E. (Kastamonu) — Efendim En
cümeni mahsus mazbatasının müzakeresi esna
sında İsmail Suphi Bey biraderimizin beyanatı 
mühimmesi vardı. Memlekette bir İnkılâbı idari 
ve siyasî tevlidi mahiyetinde olan bu kararın 
bir beyanname ile neşredilmiş olan esbabı mu-
abesinden maada bu zikredilmiş olan nutkun 
da aleni bir surette neşredilmesini Heyeti aliy-
ye kabul etmişti. Yalnız nizamnamede bir mad
de vardır kî o maddede, bir nutuk Zabit ce
ridesi neşredilmeden neşredilemez diyor. Bu 
maddei kanuniye İstanbul'da yapılmıştır. Hal
buki orada her zabıt tutulduğundan yirmi dört 
saat sonra neşredilir. Halbu ki burada on beş 
yirmi kadar zabıt tedahülde kalıyor. Bîr takım 
evrakların tabı gibi esbabr mania dolayısiyle 
matbaanın işi çok olduğundan zabıtnamelerin 
neşri on beş yirmi ve belki otuz gün ve daha 
fazla teehhür ediyor. Bu. takrir Heyeti aliyye-
ce tab ve neşri kararğir olan tsmail Suphi 
Beyin beyannamesinin zaptın neşrini beklemek
sizin şimdiden tab ve neşredibnemesi hakkın
dadır. Bendeniz takririn kabulünü rica ederim. 

YUSUF ZIYA B. (BitMa) [Takrir safcibi] — 
Efendim Müsaade buyurursanız izahat vereyim. 

[Hasan Fehmi Beyefendi mevkii Riyaseti 
Vehbi Efendi Hazretlerine Mttevdi mevkii hita
bete geçtiler]. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşime) — Efendim, 
meselenin esasına dair bendeniz KÖK söyliyece-
ğim. 

REİS — Takrir okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Encümeni mahsus mazbata muharriri İsmail 

Suphi Beyin Teşkilâtı 'esasiye kanunu hakkında

ki nutkunun talik ve ilânına karar verildiğini 
haber aldım. Kararı vakiin muvafıkı hal ve za
man olmadığı kanaatinde bulunduğumdan vere
ceğim İzahat kanaatbahş olduğu halde karan 
vakiin tashihini teklif ve temenni eylerim. 

4 kânunuevvel 1336 
Bitlis 

Yusuf Ziya 
ZİYA B. (Bit l is)— Müsaade buyurur musu

nuz izahat vereyim.? 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 

meselenin esasına dair Heyeti Celilenizin nazarı 
dikkatini celbedeceğhn. Onun için kürsüye in
mek lüzum ve ehemmiyetini hissettim. 

Malûmu âlileri zaptın hülâsası ferdası gün 
okunur'. Muamelenin şekil ve sureti cereyanım 
ancak zabıt hülâsası gösterir. Heyeti Gel ile
niz de kabul ve tasdik edersiniz. Umumî zabıt 
hakkındaki mülâhazat, mütalâat ve itirazatınız 
ancak zaptın tabı ve tevziinden sonra mümkün 
olabilir. Olabilir ki, söyleniimiyen bir söz seh
ven yazılmış olur. Olabilir ki, bu sözün tashihi 
ieabeder, Zabıt hakkında yine hn kürsüden 
zabıtta şu yolda idarei kelâm edilmiş halbu ki, 
ben böyle söylemedim maksadım bu değildi, yo
lunda bazı tashihat icrasına lüzum ve zaruret 
hâsıl olduğu zamanlar çok vardır. Bunun 
içindir ki, Nizanmamei dahilimiz; her hangi 
bir* nutkun neşri Heyeti Oeliiece tensip edilirse 
o nutkun irat edildiği güne mahsus za
bıt Ceridesi tabı ve tevzi edilmedikçe nutuk 
neşir olunamaz. ] lattâ efendiler, o nutkun 
neşri hakkındaki teklif dahi müzakere edile
mez. Fakat Heyeti Gelileniz bir karar ittihaz 
buyurdu. Tabii Heyeti Celilenizin ittihaz ettiği 
karan infaz etmek mecburiyetindedir Maka
mı Riyaset, Fakat bu karan infaz ederki, ka-
vaidî umumiye ile telif ve imtizaç ettirmek 
lüzum ve zaruretini de düşünür, tsmail Suphi 
Bey Heyeti Gelileniz İm kararı ittihaz ettik
ten sonra Makamı Riyasete müracaat etti. Nut
kun derhal neşrini talep etti. Neşirden maksat 
uzak yerlere telgrafla göndermek demektir. 
Yoksa yalnız gazetelerle neşir değildir. Zaten 
zabıt, ceridesi çıkıyor ve gazeteden daha fazla 
nüsha çıkıyor. Bunu her kes okuyabilir, yahut 
gazetelere de birer sureti gönderilebilir. İsmail 
Süphİ Beye denildiki, (Nizamname de höylc 
bir madde vardır ve bu nutuk neşredildikten 
sonra zabıt üzerindeki tashihat imkânı selbe-
dilmiş olur. Matbaanın İşinin çokluğu dola
yısiyle zabıtlar muntazaman- çıkamıyor. Fa
kat sıra beklemeksizin mümkün olduğu kadar 
bu zaptı daha evvel matbaaya gönderip ta
bı ve tevzi ettirdikten sonra Heyeti Celilenin 
kararını infaz etmek lâzımgelir. Fakat malû
mu âliniz vesaiti hazıramızJa hem an günü gü
nüne zaptı çıkarmak, matbaaya göndermek 
matbaadan getirttikten sonra tevziatı yapmak, 
üç günde beş günde bunun neşrini temin et-
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mele imkân dahilinde olmadığım da takdir buyu
rursunuz. Fakat arzettiğim gibi Makamı Riya
set Heyeti aliyeniziıı bu kararını biran evvel 
infaz etmek için sıra beklemeksizin o zatm nut
kunu mathaaya göndermek lüzumunu hissetti 
ve İsmail Suphi Heyetle bu yolda beyanatta 
bulundu, ismail Suphi Bey ayrıca bir takrir 
verdi. Heyet karanmn, Nizamnamesinin bu 
maddesiyle telif ve imtizaç ettirmek içinViki 
üç gün tehirine razı olmadı. (Her halde neşir 
ettirin) yollu bir talepte bulundu. Bu talep de 
Divanı Riyasete havale .edildi, Divanı Riyaset 
henüz evrak hakkında bir karar ittihaz etmedi. 
Bendenizin burada izahat vermekten maksadı 
Acİzanem Heyeti Celİlenizin nazarı dikkatini cel-
betmek ve bu gibi her hangi bir hitabenin neş
rini Heyeti Celileniz arzu ettiği zamanda eğer za
bıtlar üzerindeki hakkı tenkit ve tashihinizden 
feragat etmek suretiyle bugün neşredilsin yohın-
da teklifte bulunursanız o gün neşrettiririz. Yok
sa alelusul neşrolunsun yolunda ittihaz edilecek 
kararları Nizamname ile telif ve imtizaç ettirmek 
suretiyle bir kaç gün dahi ierayi teehhür etse bile 
o şekilde icra etmek mecburiyetindeyiz. Mese
lenin esası hakkında bendeniz bir mütalâa ser-
detmiyorum, Heyeti Celileniz tabı ve neşri hak
kındaki karan kabul eder, etmez buna lüzum 
vardır. Yoksa esas mesele hakkında bir mua
mele serdetmiyorum. 

MUSTAFA B. (Tokad) —Kavanin ne yolda 
ise ona tabi olmak lâzımgelir. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Efendim, Hasan . 
Fehmi Beyefendi fikirlerimi kısmen izah buyurdu
lar ki, Nizamnamei dahilinin 95 inci maddesinde 
diyor ki, bir nutkun talik ve ilânı teklif edil
diği halde o teklif zabıt ceridesinin neşrinden 
evvel reye konulamaz. Zannedersem madde sa
rihtir. Yine zannedersem bu teklif bu maddeye 
tefrik edilmeksizin reye konulmuş ve icabı 
kararlaştırılmıştır. Duyurulacak ki, bu Meclisi 
âli kanunun da, Nizamnamenin de fevkine çı
kabilir. Evet bendeniz de tasdik ederim. 
Doğrudan doğruya vazıı kanun olan bu Meclisi 
âli her vakit kavanin ve nizamatın fevkine çı
kar yalnız ne vakit çıkar? Fevkalâde bir 
menfaat, vatani bir menfaat hissederse o 
hissederse o vakit çıkar menfaat yerine mazarr-
vakit çıkar menfaat yerine mazarrat his
settiği zaman çıkmaz. Malûmu âlîniz bu 
nutuk bir Teşkilâtı esasiye kanunu hakkındadır. 
Teşkilâtı esasiye kanununun heyeti nmumiye-
siııi, aksamı mühimmesini, mühim maddelerini 
şerh ve izah ediyor. Nutkun münderiıcatı böy
ledir. Bu münderieatı muhtevi olan bir nutku 
kabul ile talik ye ilânını kararlaştırmak onun 
mündericatını kabul etmek demektir. Onun ımin-
derieatını, onun müstenidi olan kanunu kabul et
mek halkın eline bir senet vermek demektir, 
Zannedersem bu doğru değildir bu kanunu He
yeti umumiye henüz kabul etmiş değildir, ih

timal ki, kanun reddedilir, ihtimal kabul edilir, 
her ikisi de ihtimal dahilindedir. İhtimal üze
rine binayı hüküm ise tabii caiz olamaz. Nutuk 
sonlarına doğru mevâddı tahlil ediyor, madde
leri tahlil ettiği vakit bir temsili meslekiden bah
sediyor, temsili meslekiyi şerh ve izah ediyor, 
onları tefsir ediyor, ne suretle olacağını izah 
ediyor. Halbuki bu madde reddedildi ve bu mad
de reddedilirken biz bu nutkun talik ve ilânı 
kararından bahsediyoruz, zannedersem, bunu 
neşir edip de aksini göstermek menfaat yerine 
mazarrat tevlit eder. Bunların hepsi şayanı . 
nazardır, Binaenaleyh rica ederim bu kararı 
tashih buyurunuz. Sonra verilen kararın ak--
sine karar vermiş oluruz ve mesele o suretle 
tecelli etmiş olur. Yanlışlık karşısında kalırız. 
Bendenizin mâruzâtını bu kadardır. 

FAÎK B. (Cebelibereket) — Bendeniz de Yu
suf Ziya Beyin söyledikleri şeyi söylemek is
tiyorum. Kendileri aynen söylediler. Soysallı 
Süpht Beyin Teşkilâtı esasiye kanununun me
vâddı esasiyenin müdafaasına müteallik olan 
nutkunun neşrine karar verilmişti. Malûmu âli
niz herhangi bir meselenin neşri o meselenin 
Meclise sureti katiyede kabulüne müteallik ol
mak lâzımgelir. Müdafaaya taallûk eden nu
tuk neşredilir. Fakat mesele de Meclisçe redde
dilirse Meclisin birinci kararı ile ikinci kararı 
arasındaki tezat Meclisin şerefi üzerinde bir 
suitesir yapar, .Binaenaleyh İm kararın tehiri 
icrasını teklif ediyorum. (Muvafık sadaları). 

REİS — Başka söz söyliyecek var mı? (Ha
yır sadaları) Bu hususta söz söyliyecek olmadığı 
anlaşılıyor. 

Yusuf Ziya Beyin takririni kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur, 

(Makamı Riyasete tekrar Hasan Fehmi Bey 
geçti). 

2. — Kırşehir mehnslarınm altıya baliğ ol
malarına mebni Heyeti Umumiyece Ur karar it
tihaz olunmasına dair Divanı Riyaset karan ve 
lİeMt' Ağanın mebusluk hakkınm ref'i 

REÎS — Kırşehir azaları hakkında Divanı 
Riyaset karan var okunacak; 

Divanı Riyaset karan 
Mumaileyh Sadık Beyin mebusluğu Heyeti 

umumiyece kabul ve tasdik edildiğine nazaran 
tahsisatının itası tabii olmakla beraber Kırşe
hir'den Büyük Millet Meclisi için altı îizarım 
mevcudiyeti dolnyısiylc altı zatın âza olarak 
ipkası veyahut başka bir sureti hal teeınül 
edilmesine lüzum olup olmadığının Heyeti Umu* 
miyece tezekkür buyuru]ması lüzumu tensip 
edilmiştir. 

6 kânunuevvel 1336* 
Reisisani vekili İkinci Reis vekili 

Vehbi Hasan ,Feamİ 
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(Sadık Beyin takriri) 

27 teşrinisani 1336 - 103 neü içtimain ikinci 
celsesinde mazbatai intihabiyem Heyeti Celilei 
muhteremece tasdik ve âzalığım kabul buyurul-
mustur. Tahsisatım için idare memuriyetine 
vukubulan müracaatı mütevaliyem neticesin
de Bekir Ağa maddesinin lüzumu halli cevabı 
alınmıştır. Âzaİığı Heyeti Umumiyeİ muhtere
minin tasdiki âlisine iktiran eden zatın tahsi
sata kesbi istihkak edeceği, yine Heyeti Celİle-
lerince mevzu nisabı müzakere kanunu iktiza-

. sındaııdır. Bekir Ağa ibrazı ekseriyet etmemiş 
olduğu halde nasılsa hasbelbeşeriye eseri zühul 
olarak altıncı derecei akalliyetle kabul Duyu
rulmuş ise de âzalığın; intihap kanunu ve ol-
baptaki talİmatnameİ intihabiye mef atlarına 
nazaran ancak ekseriyeti arayı ihraz ve mazba
tasının Heyeti Celilei umumiyece tasdiki ile ka
bili iktisap olacağı dergârdır ve mazbatai âciza-
uemin tasdiki suretiyle Heyeti muhteremcnin 
(Elhakku yn'lû velfı yıı'lâ aleyh) mantukunn 
mutabaat ve mutavaat haleti ruhiyesiyle müte
hassis olduklarını ispat buyurdukları aşikâr
dır. Binaenaleyh keyfiyetin erbabı bal ve akit 
olan Heyeti Celilei umumiyece hal ve faslı es
babının istikmalinc müsaade buyuru İm ası ba
bında takriri âcizi' takdim kılındı. 

6 kânunuevvel 133Ö 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kırşehir âzası 
Sadık 

BEİS — Elendim, Sadık Beyin takriri Di
vanı Riyasete gelmiş. Divanın mütalâası da tak
rirden evvel okundu. 

YUSUF ZtYA B. (Bitlis) — Reis Bey cclsei 
hafiyede müzakere edelim. 

REİS — Bir tahsisat itası meselesidir, 
YUSUF ZİYA B. (BitKs) — H a y ı r altı âza 

meselesi de vardır. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bekir Ağa

nın mazbatası Mecliste müzakere edildiği sırada 
zannederini ki bir parça münakaşa yapıldı. 
Ondan sonra Heyeti muhtereme Bekir Ağanın 
mebusluğunu kabul etti, O vakit Sadık Bey 
meselesi de vardı, .Kakat Sadık Bey meselesi 
heuÜK bir neticeİ katiyeye iktiran etmemişti. 
Şubede tetkik olunuyordu. Yahut. Sadık Bey 
meselesi hemen redde yakın bir netice almıştı. 
Binaenaleyh bu vaziyet karşısında sabit olan 
şey; Bekir Ağanın âzalığımn Meclisi nıuhtere
meee kabul edilmesi keyfiyeti İdi. Bilâhara 
Sadık Bey hakkında yapılan muamelenin yan
lış olduğu şubece tahakuk ettiği için Heyeti 
muhtereme de şubenin ittihaz ettiği kararı tas
vip ve Sadık Beyi de altıncı âza olarak kabul 
etti. Meclisi muhtereme hem Bekir Ağayı bu 
suretle amalığa kabul ediyor ve hem de Sadık 
Beyin âzalığım altıncı olarak kabul etmiş bu
lunuyor. Binaenaleyh evvelce bİlmunakaşa 

kabul edilen Bekir Ağanm veyahut Sadık Be
yin, bunlardan ikisinden' birisinin Meclisten çı
karılması zannederim ki hakikaten muvafık 
ol«a bile, Meclisin şerefiyle, haysiyetiyle bir de
rece kabili tevfik değildir. Vaka Nisabı ekse
riyet kanununda beş azayı tecavüz etmiyeceği 
yani mebusların miktarı beş azayı tecavüz et
miyeceği musarrahtır. Fakat Malûmu âlinizdir 
ki her yerden mutlaka beş âza gelmiş değildir. 
Altıncı âza da vardır, yedinci de vardır. (Gü
rültüler). (Yoktur beş âazadrr sadaları), (İs
tanbul 'dan gelenler başkadır sesleri). istan
bul'dan (çelen âza hu maddei katıunİyeden ha
riç tutulmuştur. 

Şimdi karşımızda iki mesele var efendiler. 
Ya evvelce Meclisin ihdas ettiği emri vâkii ka
bul etmek veyahlt bu emri vâkii tashih etmek, 
bendeniz her ikisini de Meclisi muhteremenin 
evvelce kabul etmiş olmasına nazaran bu mese
lenin ıneskût geçilmesi zannederim daha muva
fıktır. (Veyahut, halt kimin ise o olur sesleri). 
Müsaade buyurun. Eğer Meclisi muhterem Be
kir Ağanın gayri kanuni olarak Meclise girmiş 
olduğuna kail ve buna kani ise yine evvelce 
ittihaz etmiş olduğu kararın şerefini muhafaza 
etmek iyin Bekir Ağaya tarafı Riyasetten Bil
eti hususiyede istifa teklif edilmesi lâzımdır. 

Meselenin zannederim ki başka bir şekli yoktur, 
Bekir Ağayı kabul ettikten sonra, kulundan 
tutup yine Heyet karariyle atmak doğru değil
dir, Eğer Bekir Ağayı {Hakkı yoktur sadaları) 
Kabul etmemek icabediyorsa behemehal tarafı 
Kiyasetten kendisini sureti hususiyede istifaya 
davet etmek zannederim ki idare ve siyaset ve 
Meclisin şerefi namına daha. muvafık bir slreti 
hal olur. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, bir hala 
vâki olunca o hatadan dolayı lâzınıgeleu tazmi
nat vesaireyi hata eden kimsenin tazmin etmesi 
lâzımgelir, Bekir Ağa sekiz aydır mebns imiş, 
Bunu Ha İmi eden Heyet sekiz aydan sonra diğer 
bir beyefendi ki: - İsmini bilmiyorum - (Sadık 
Bey sesLerı)). O Beyefendi geliyor, şube onu da 
tasdik ediyor ve bu Meclis te tasdik ediyor. Bu 
Meclis sormalı idi k i : Bekir Ağa sekiz aydır 
burada mebus iken, Kadrk Bey şimdiye kadar 
nerede idi? Hastamı idi ve bu yanlışlığı kim 
yapmış, neden şundıye kadar baklanı aramamış 
ve bu sekiz aydır hasta İdi de afiyet bulduda im 
geldi? Yahut memur idi, azlokhuia mı geldi 
veyahut umuru beytıyesını vesairesıni tesviye 
etn de ancak şimdi mı kurtuldu, kış diyerek mi 
geldi, bu sekrz aydır nerede idi? Bu Meclisin 
Dunu sorması lâzım iken maatteessüf evet evet 
sadaları ile, kabul ediıdi bitti gitti (Hayır sa-
daıan) . Öyle oldu efendim. 

MEMDUH B. (Karabisan^arkî) — Mesele
den Meclisin malûmatı vardır efendim. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Ben şurada otu-

— 228 — 
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nıyordnnı Meclis burada şu son şeyi kabul eder-

. keti hiç bir süz söylenmeden kabul edildi. 
MEMDUH B. (Karafcfcarşarkî) — Malûma

tımız vardı efendim, maznuniyeti vardı. 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Efendim, evrakı, 

nı bilmem. Meclisin kararım şÖylavorum. Bu
rada Meclis kabul ederken su kürsüden biç söz 
söylenmeksizin kabul edildi seçti. Şimdi -hak 
ya evvelki mebusundur, yahut ikinci haklıdır. 
Sunun birisinde hata olduğuna şüphe yoktur. 
Şu halde bu iki hata karsısında Meclîsin kal
ması nasıl olur biliniyorum. Yalnız bu meselede 
değil, yarnv o bir gün bir de Mersin'den çıka
cak böyle bir mesele.. Hüsnü Bey geldi. Burası 
kabul etti. (O halledildi sesleri). Ayni meseledir. 
Yarın öburgün onun da karşısında kalınacaktır. 
Ayni meseledir. Şu halde ben diyorum.kî: 
Ben önce gelen efendiye Meclis tahsisat ve har-
cirah verdi. îkinei gelen efendiye de tahsisat 
ve tazminat veriyor. Milletin kesesi Meclisin 
hatasını ödemek için açılmamıştır. Meclis, bu 
hatayı tashih için birinin parasını tazmin et
melidir, (Bravo sesleri). 

SADIK B. (Krrşehri) — Efendim, İlk İcra 
kılınan intihap neticesinde 41 rey aldım. Mazr 
batai intihabiyemi aldım, harcırahımı aldım, 
arabayı da isticar eyledim. Hareket etmek üze
re iken Kırşehir mutasarrıfı Esat Bey ki - el-
yevnı burada Lâziatan mebusu olarak bulunu
yorlar - mumaileyh mukaddema memuriyetim
den azledildiğimdeıı dolayı hakkı âeİzt de tah
kikat mevcut olduğunu, İstanbul'dan tahtı mu
hakemeye almdığıtnm Yozgad'a tebliğ edildiği
ni VL> mahallî müddeiumumîliğine tebligat icra 
olunduğunu bendenize haber gönderiyor, tehiri 
azimet buyursunlar, olabilir ki vilâyet reddeder, 
malıeub kalırlar diyor, vilâyetin redde salâhi
yeti olmadığını biliyordum. Fakat Esat Bey 
bendenizde bir vehim uyandırdı, tehiri hareket 
eyledim. Sonra Meclisi Âli 23 nisan 1336 da 
kü'jat cdildL 5 mayısta müracaat ettim, tabii 
gıyabımda mazbatai intihabiye kabul olunmadı. 
Tetkikata intizar ediyorum. Beş mayısta tekrar 
istida ettiın. Cevap alamadım. Sonra haber al
dım ki araya istifa meselesi girmiş, fakat istifa 
etmedim. Ondan sonra yirmi sekiz mayıs tari
hinde Makamı Riyasete müracaat ettim ve on
dan sonra da mütemadiyen telgrafla tasdi et
tim. Sonra Makamı Riyaseti Celileden bir ce-
vapname aldım : Evrakınız Heyeti Vekilenin ic
ra eylediği tahkikat üzerine Meclisi Âlinin re
yine arzedilmek üzere bulunmuştur diyorlar. 
ikinci bir telgrafta (Evrakınız dördüncü şubeye 
havale olunmuştur ve dördüncü şubededir) de
niyordu. Ondan sonra iki buçuk ay cevap ala
madım. Vrikubulan müracaatlarım cevapsız kal
dı, buraya gelmeğe mecbur oldum. Dördüncü 
şubeye müracaat ettim. Şube mazbatasını tan* 

. zim eyledi. Meclisi Aliniz de kabul buyurdu. 
Tabii Meclisi Âlice malûmdur. Bekir Ağa al

tıncı derecede^kalmıştır, yirmi altı rey almışlar. 
Bendenizin malûmatım bundan ibarettir. 

Dr. JŞUAD B. <•• (Kattamonu)— Efendim, 
mayıs ayında biz buraya geldiğimiz zaman inti
hap edilen ve altıncı olarak kazanmış olan bîr 
zatın mazbatası tetkik olunuyordu. O vakit ba
zı arkadaşlar itiraz ettiler. Dediler ki : Altın
cı olarak intihap olunan bir zat hiç bir VaTrit 
bu mahalle i kabul edilmez, Çünkü beş kişinin 
her dairei intîhabiyeden intihabı karargir ol
muştur. Bu kabul edileme'z dödiler. O aralık 
diğer bir zat da misal olarak dedi ki ; Bekir 
Ağa Kırşehir mebusluğuna altıncı olarak inti
hap edilmiştir. Onun üzerine bir mubah ase 
açıldı. O vakit denildi ki; esasen Kırşehri'nden, 
beş kişi İntihap edilmiş, fakat bilmem kaçıncı
sı esbabı kanuniye ile mebusluktan ayrılmış, 
onun üzerine Bekir Ağa altıncı olduğu halde 
kabul edilmiş, bu nasıl olur dedik. O vakit Mus
tafa Kemal Paşa Hazretleri izahat verdiler, de
diler ki; altıncı olarak kabul gerçi doğru de
ğildir. Yeniden intihap yapmalı idiler. Yeniden 
inhilâl etmiş bir mebusluk gibi yeniden intihap 
edilmeli idi. O vakit intihapta kazandığı takdir
de o beş kişinin içine dahil olabilirdi. Mustafa 
Kemal Paşa buyurdular kî : Muamelâtı kanuni-
yeyi bu tarifat dairesinde yapmağa o zamanki 
müstaceliyeti maslahat müsait olmadı. O zaman 
böyle müracaat edildi ve bizim de hatırımıza 
gelen inhilâl • etmiş olan yer için başka bir zatın 
yeniden intihabı zamana muhtaçtır. Onun için 
bu zatı beş kişinin arasına koyarak kabul et
mekte muztar kaldık. O suretle kabul edildi, 
muamele de bu suretle cereyan etti dedi. Pakat 
bu başka bir muamelenin esnayı müzakeresinde 
İdi. Bekir Ağa'nrn mebusluğu esasen kabul edil
miş ve demin buyurdukları gibi yedi, sekiz ay 
burada fiilen ifayi vazife etmiş bir arkadaştır. 
Yani kanunen cereyan etmiş bir muamele. Ka
nunen içerimizde bulunmuş, tahsisatını almış, 
muamelesi ikmal edilmiş bîr arkadaştır. Şimdi 
onun yerine diğer bir zatı kabul için birincinin 
ıskatı lâzımdır efendiler. Muamele natamamdır. 
Yeniden bir ıskat yapmak lâzımgelir. Böyle bir 
ıskat muamelesini yapmak için de şeraiti kanu
niye lâzımdır. Maslahata ircaı nefsedemeyiz zan* 
nederîm. Yani meselenin halli budur. Bende
nize kalırsa ikinci mesele tahsisat meselesidir. 
Şayet herhangi bir sureti hal ile diğer zat ka
bul edilecek olsa bile kabul edilen tahsisat üze
rinden yeniden bîr tahsisat vermek lâzım de
ğildir. Meselâ; bizim arkadaşlarımızdan birisi 
istifa etmiş olsa şu anda onun yerine diğer zat 
intihap olunacağından yeniden tahsisat alamaz. 
Yani onun bakıyei müddetini İkmal ettiği için 
yeniden tahsisat itası usulü mevcut değildir, 
verilmek usulden de değildir. Yani tahsisat ala
mazlar. Tazminatı şehriye alabilirler, ancak bu 
suretle olur. 
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SADIK B. (Kırşehir) — İnhilâl vâki olma

mıştır. 
FÂÎK B. (Cebelibereket) — Efendim, Sa

dık Bey ve Bekir Ağa meselesi iki şekli haizdir. 
Bunlardan birisi Meclise, diğeri de şahısları
na aittir, Meclis bir defa altıncı derecede ih
razı ekseriyet ettiği halde Bekir Ağa'nm kabu
lüne karar vermiş ve aylarla buraya 'devam et
tirmiş ve bunun 'İçin kendisine tabii tahsisat ve 
saire verilmiş, diğeri esasen nisap dahilînde 
intihap edilmiş ve buraya gelmesine hiç bir ma
nii kanunisi olmıyan Sadık Beyin kabulüne ta
allûk eden Meclisin kararıştır. Sadık Bey her
hangi bir endişe ile buraya azimeti bir kaç gün 
tehir etmekle beraber Meclise telgraflarla mü
racaat etmiş, Meclis o zaman kendisini mebus
luktan ıskat ediyordu ise ona cevap verilir, me
sele halledilirdi. Buna cevap verilmediği gibi 
onu takiben vâki olan müracaatları da aylarla 
burada sürünmüş kalmış, nihayet kendisi gel
miş, takip etmiş, şube uzun uzadıya tetkıkat 
yapmış, evvelki muamelâtı tetkik etmiş, kabu
lüne karar vermiş ve Heyeti Umumiyeye gel-

. miş. Heyeti Umumiye Sadık Beyin de mebus
luğuna karar vermiş. Şu suretle elimizde bulu
nan esasatı kanuniyeye mugayir olarak bir da-
irei intihabiyeden altı mebus kabulüne bu Mec
lis fiilen karar vermiş ve bu azaların her ikisi
ni de aralarına almak suretiyle bu kararını te
yit etmiştir, (öyle değil sadaları)-. Öyledir efen
dim. Bekir Ağa aylarca buraya devam, ettiği gi
bi Sadık Bey de günlerdenberi devam ediyor. 
Bu böyledir. Meclisin müt'enakız iki kararı var
dır. Birisi Bekir Ağa'nın, diğeri de Sadık Be
yin kabulüne dair... ikinci kararı verdiği za
man birinci kararında Sadık Beyin yerine Be
kir Ağanın sehven kabul edilmiş olduğunu Mec
lis zımnen tasdik etmiştir. Meselenin .ikinci şık
kı; Bekir Ağa ve Sadık Beyin şahıslarına ta
allûk eden kısımdır. Bunlar iyi veya fena, doğ-' 
ru veya eğri • bir intihap ile intihap edilmiş, 
buraya, gelmiştir. Burası da yanlış veya doğru 
kabul etmiştir. Bunların mebusluk sıfatları ta
hakkuk ve teeyyüt etmiştir ve her ikisi de bura
da mebus olmak hakkını iddiaya salâhiyettar-
dırlar ve bittabi bunlar kendilerine ait tazmina
tı da, tahsisatı da almağa haklıdırlar. Meclis; 
bir daİrei intihabiyeden altı tane âza olmaz, 
binaenaleyh bunu Nisabı ekseriyet kanununa 
irca etmek lâzımgelir; diyebilir ve o yolda hir 
karar verebilir efendim, ister evvelki kararları 
şu suretle tashih edebilir, tasfiye de edebilir. 
Fakat bendenizce böyle bir tasfiye muvafık de
ğildir. Bunun en ınuvafıkı Vehbi Efendi Haz
retlerinin buyurdukları gibi yaptığı hatanın 
cezasına katlanması lâzımgelir, bu bir zatı faz
la olarak Meclise kabul ettiğinden dolayı fazla 
olarak sarfı lâzımgelen parayı Meclis âzası ver
mek lâzımgelir. Şubenin kararı yalnız değildir, 
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Heyeti Umumiye karariyle teeyyüt etmiştir. Za
bıtlara müracaat ederseniz görürsünüz. Mec
lis kararından mesul" değildir. Binaenaleyh her 
yaptığı hata milletin başına alınır, bu da, on
lar misillû alınsın, parayı millet versin derse 
o da başka bir meseledir. Bizim her yaptığımız 
hata nasıl milletin başına bir musibet getirirse 
bu da zannederim asgari mesaildendir. Bir kaç 
yüz liradan ibarettir. Bunu da tahmil ederiz 
geçer gider, ona da kimse bir şey demez, fakat 
doğru olan bir şey varsa... 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (taparta) — Bura
sı kaza, belâ sandığı değildir. 

FAİK B. (Devamla) — Meclisin iki müte
nakız kararı vardır ve her ikisi de âzalık hak
kını kendilerinde tutmak isteyen iki zat vardır. 
(Meclis kararı tashih eder sadakt ı) . Meclis ka
rarını tashih etmek isterse; yapılan intihapta 
muhakkak olarak kazanmış ve kanunen buraya 
gelmesi ,icabeden kim ise onun kabulüne karar 
verir, diğerini de ıskat eder., (O olmuştur sada-
ları). O olmamıştır ve onun olmadığını tekit 
edecek bir surette bir kaç lâf da söylenmiştir. 

Dr. SUAD B, (Kastamonu) — Mebus ıskat 
edilemez. 

FAlK B. (Devamla) — Mebus ıskat oluna
mazsa o halde bu mesele de mevzuubahis ola
maz, altı mebusun kabulü lâzımgelir. Bunu 
ilk karar verildiği zaman düşünmek lâzımgclir-
di. Mademki karar verilmiştir, Meclis bir me
busun kabulüne karar verdikten sonra o bilâse-
bep, yeni bir sebep karşısında kalmadıkça ıskat 
edilemez ve bunda hiç bir vakit hakkı olamaz. 
Bendeniz zannediyorum ki Meclisin bu şekilde 
vereceği bir karar, bundan evvelki kararlardan 
birisinde vukuu muhakkak olan hatalardan çok 
büyük bir hatadır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, meselede 
halledilmek lâzımgelen cihet, bir liva namına 
Meclise kaç kişi girebilir? Beş kişi girebilir. 
Hattâ bu hatayı tamir İçin nısapı ekseriyeti kanu
nunda hakkı intihabı, yani nisabı ekseriyetteki 
temsili hakikiyi, âra meselesini nazarr dikkate 
alarak, inhilâl eden birçok yerlere intihap bile 
yaptırmıyoruz. Taki milletin umumunun hakkı 
müsavi loşun. Herkesin, her ferdin, her livanın 
hakkt temsili kendi nüfusu nispetinde burada 
tecelli etsin. Kaldı ki, esasen her livadan beş 
mebus intihabına karar verilmiş olduğu halde 
onun haricinde bir daha ilâve etsinler. Bu doğ
ru değildir, bu yanlış bir hesaptır, yanlış he
sap Bağdaddan döner ve nitekim de döndür
dük. Bizim hatamızı da milletin çekmeğe mec
buriyeti yoktur. Ge<şen defa kabul edilen maz
batada - Bendeniz bilmiyorum ve derhatır etmi
yorum, belki bilenler ve derhatır. edenler var
dır - Zannetmem ki, şube; bu altıncıdır, mesele 
şöyle olmuştur, böyle gitmiştir demiş olsun. 
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olsun. Mazbatai intihabiyesi tetkik olundu. 
Usulüne muvafık olmakla Heyeti umumiyeyc 
takdim kılındı demiştir. Mesele bu suretle bu
raya gelirse Heyeti umumiye kabul diye el kal
dırır. Binaenalâzalik bendenize kalırga... 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bu işte dalavere 
var, doğru iş değil. t 

VEHBÎ B. (Devamla) — Binaenaleyh, bu al
tı mebustan birisi her halde çıkacaktır. Meclis
te altı mebus bir sancak namma bulunamaz. 
Hangisi çıkacaktır? Niçin Sadık Bey vaktiyle 
cüret ve cesareti medeniye göstererek buraya 
gelmemiştir. Neden Bekir Ağa burası Millet 
mümessilliği oMuğu halde ve kendisi millet mü* 
msesili değil iken oturmuş? Bendeniz burada 
meseleyi hikâye ve tasvir eder tarzmda hiç bir 
arkadaşımızın çıktığını görmedim. Binaenaleyh 
bu mesele yeniden bir şubeye gitmeli ve burada 
alelfevir karar vermiyelim, şubeye gitsin, şube 
bütün evrakı, bütün muamelâtı tetkik etsin, ve 
tabı ve tevzi ettirsin de Heyeti Umumiyeye öy
le şevketsin ve Hepimiz birer, birer görelim; 
ve âdilâne surette bu meseleyi halledelim. Bu
nun İçin bendeniz bir takrir takdim ettim. (Mu
vafık sadalan) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendenizin arze-
deeeğimi Hoea Vehbi Efendi söyledi. Malûmu 
âlileridir ki, bu bir prensip ve ayni zamanda bir 
hukuk meselesidir. Bir hata yapılmış, hatadan 
dönmek te bizim için bir fazilettir. Şurasını da 
itiraf ederim ki, ancak Divanı Riyaset bu me
selede iyi tetkikat yapamamıştır ve Mecliste 
bubapta güme giderek öyle sakim bir karar ka
bul edilmiştir. 

VEHBÎ Bf. (Konya) — Müsaade buyuru
runuz Salih Efendi! Bu mesele Divanı Riyasete 
taallûk etmez. Divanı Riyaseti bununla itham 
etme! 

.SALİH Ef. (Devamla) — Divanı Riyasetin 
bu meseleleri tetkika hak ve salâhiyeti vardı. 
Divanı Riyaset te, Encümen de tetkikatını ya
pamamıştır. Bu zatlardan bir tanesinin sureti 
katiyede gitmesi ieabeder. Bunu bir encümeni 
mahsusta tetkik etmek lâzımdır. Verilen para
ya gelince: bu parayı doğrudan doğruya encü
men ve Divanı Riyasetin tazmin etmesi lazıııı-
gelir. Bu bir haktır îsteneniz yine çıplak millet 
versin. Yalnız şunu teklif ediyorum ki, bir en
cümen tetkik etsin, hatayı tashih etsin, paranın 
da iadesi âzımsa Divanı Riyasetle encümen taz
min buyursunlar. (Encümene gitsin sadalan). 

HASAN FEHMİ B. (GiinBii|aae) — [Maka
mı Riyaseti Vehbi Efendi Hazretlerine terk ile] 
Efendim bu mesele hakkında eöz söylîyen rûfc-
kayi kiarmın bu meselenin esasına tamamen vâ
kıf olmadıklarını sözlerinden anladığım için 
mecbur oldum, buraya kadar inip Heyeti Celile-
niee bu meselenin mebadisinden nihayetine ka
dar bildiğim mesail hakkında izahat vermeğe. 

Bİr dairei intihabiyedeıı, yani Kırşehir daireİ 
intihabiyesinden beş-zat intihap olunuyor. Bi
rinci derecede en fazla rey Müfit Efendi arka
daşımız alıyor. İkinci derecede başka bir zat 
alıyor. Üçüncü derecede Sadık Bey denilen bu 
zat alıyor, Dördüncü derecede diğer bir zat, 
beşinciyi de diğer bir zat alıyor. Altıncı, yedin
ci olmak üzere Bekir. Efendi ile bir doktor mü
savi rej alıyorlar. Yirmi alışar rey alıyorlar, 
Sadık Bey üçüncü derecede kırk bir rey alıyor. 
Yedinci, altıncı her ikisinin reyleri müsavi, 
yirmi altışar reydir, O esnada Sadık Beyin me
muriyetinden dolayı tahtı mesuliyete alındığına 
dair İstanbul Adliye Nezaretinden kâğıt geli
yor. Ankara vilâyeti bunu oraya tebliğ ediyor. 
Sadık Beje deniliyor ki; tahtı mesuliyete alın
dığın için senin gitmekliğin icabetmez. Bir ke
re malûmu âliniz, intihap mazbatası verildikten, 
harcırahı kendisine ita olunduktan .sonra artık 
mazbatasının tetkiki bu Meclisi Aliye aittir. 
Başka hiç bir kuvvet onu gelmekten menede-
ınez. Fakat bu düşünülmüyor, yanlış bir ze
haba gidiliyor. Sadık Bey o muamelenin neti
cesine intizar lüzumunu hissediyor. 

Bekir Efendi derecesinde müsai rey alan 
doktor ile Bekir Efendi aralarında mahallinde 
kura çekilmek lâzımgelifken, yahut hiç onların 
gönderilmemesi ve Sadık Efendi muamelesinin 
neticesine intizar edilmesi lâzımgelirken, o za
man Kırşehir Ankara vilâyetine merbut bulu
nuyordu, vilâyet bu müsavi isimleri buraya 
gönderin diyor, Bu müsavi isimler buraya ge
liyor, Ankara vilâyetinde kura çekiliyor, Bekir 
Efendiye isabet etti deniliyor ye Bekir Efendi 
Meclisi Âliye geliyor. Meclisi Âlînizin ilk küşa-
dnida bendeniz biraz geç geldim. Dairei inti-
habİyem uzak olduğu için yirmi beş-günde-an
cak buraya gelebildim. Mayısın yirmi sekizin
de geldim ki, Bekir Efendinin mebusluğu tas
dik edilmiş. • Fakat zabıtlarda nmallelen maz
bata encümeninden geçmiş ve encümende tet
kik edildiği zaman bendeniz - bunları zabıtta 
görüyorum - Sadık Beyin istifası sözü de mev
zun bahis olmuş. Fakat yalnız söz, istifaname 
yok, Nereden gelmiş, ne suretle mevzuu bahis 
olmuş bilmiyorum, arada müzakere esnasında 
bir de istifa meselesi çıkıyor. Buraya geliyor. 
Heyeti Celİlenizde uzun müddet müzakere, mü
nakaşalar oluyor, itirazlar ediliyor, istifa sözü 
sarfediliyor. Sadık Bey istifa etmiş sözü söyle
niyor. Onun üzerine Heyeti Celileniz Bekir 
Efendinin mebusluğunu tasdik buyuruyorsunuz. 
O günden bu güne kadar Sadık Beyin bu mese
le hakkında gerek telgrafla ve gerek istida ile 
olan müracaatları zannederim ki azim bir dos
ya teşkil edecek bir mahiyettedir. Hiç bir gün 
yoktur ki, Sadık Beyin Kırşehirden makamı ri
yasete karşı bu meselenin ihkakı hak edilmesi 

I yolundaki talep ve iddiası sebket etmemiş olsun. 
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Evrak tamamtyle kalemdedir. Heyeti Vekile 
bu mesele hakkında bir tahkikat yapıyor. Fa
kat Bekir Efendinin de mebusluğu tasdik edil
miş. Sadık Beye yazılıyor ki; Heyeti Vekile 
tahkikatını yaptı. Meclisi Âliye verdi. Meclis 
netayici bildirecektir. 

Derhatır buyurursunuz ki, ikinci bir defa 
daha olmak üzere, Sadık Bey burada yok iken, 
Heyeti Celilenize Heyeti Vekileden gelen evra
kı .tahkikiye dolayısiyle, yine bir müzakere açı
lıyor, saatlerce devam ediyor. Heyeti Celile-
niz o zaman Bekir Efendinin üzerinden sıfatı 
mebnsiyetin selbine temayül ettiğiniz zaman 
di ki, bendeniz ve Ali Şükrü Bey söz almağa 
lüzum gördük, Cehalettin Arif Bey riyaset edi
yordu. Dedik ki: Sıfatı mebusiyetin selbi bir 
usul ve kaide tahtında olur. Hukuku esasiyeye 
muvafık bir sekil ve surette yapılabilir. Bir en
cümen mazbatasına iktiran etmedikçe alelfevir 
bir karar ittihazı doğru değildir. Bu teklifi
miz üzerine Heyeti Ceülenizce Bekir Efendinin 
mebusluğu tasdik edildikten üç mah sonra ev
rak dördüncü şubeye devrolunuyor. Dördün
cü şubede yakın zamana kadar bu evrak kalı
yor. Dördüncü şube bu evrak üzerine bir karar 
ittihaz etmiyor, edemiyor. Sadık Bey elindeki 
intihap mazbatasiyle bundan on beş gün veya 
yirmi gün evvel kalkıyor buraya geliyor. Ö 
uzun müstediyatına ilâveten ikinci bir istida 
veriyor ve o istidaya yedindeki, o tarihte aldığı 
ve Meclisi livaya tasdik ettirdiği intihap maz
batasını raptediyor. Makamı riyaeet; evrak 
esasen dördüncü şubeye Heyeti umumîyenizîn 
karariyle tevdi edildiği için bu evrakı da oraya 
gönderiyor. Malumu âliniz mebusluğu temin ede
cek olan intihap mazbatasrdır. Çünkü biz vekiliz, 
vekâletnamemiz, müekkiller ham ve hesabına in
tihabı idare eden heyeti teftişiyenin mazbatala
rıdır ve mebusluğu temin eden ekseriyettir. Ahi
ren Saddt Bey tahtı mesuliyete alındıktan on 
beş gün sonra Adliye müfettişi tahkikatını ik
mal ediyor. Mesuliyeti icabedecek bir sebep yok
tur diyor. Fakat o günden bugüne kadar da 
hu zatın feryadı susmuyor. Arada Kırşehir me
busluğu inhilâl ediyor. Hakkı Behiç Bey Deniz-, 
H'den de intihap edildiği için orayı tercih edi
yor. O sırada şube kararını ittihaz etmiş bulun
saydı Kırşehri'nde yeniden hâsıl olan münhal 
üzerine intihap yapılmak lâzımgelmezdİ ve bu 
mesele de gayet mantıki bir surette halledilmiş 
olurdu. Fakat şube muameleyi tehir ettiğin
den dolayı yeniden intihap için emir veriliyor. 
Bu mesele burada böyle muallâk ve müşevveş 
dururken Yahya Galib Bey geliyor, mazbatası 
tetkik ve tasdik olunuyor. 

Son defa Bekir Ağa hakkında üc, defa Mec
lisi Alinizde saatlerce devam eden müzakerenin 
neticesini, o zabıtları biran için derhatır buyu
rursanız Bekir Efendinin ne şekilde, ne vaziyet
le buraya mebus olarak geldiğini ve ne gibi bir 
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surette mazbatasının tasdik olunduğunu derha
tır buyurursunuz. Zabıtlar açık. Kırk iki rey 
almış bir zat dururken yanında müsavi olarak 
yirmi altışar rey almış diğer iki zat olduğum
dan dördüncü şube kura çekilmek lâzım demiş. 
Sadık Bey meselesi olmasa veya istifası mevcut 
olsa bile intihabın tecdidi icabederdi. Kırk İki 
rey kazananın altı aylrk feryadı dururken yir
mi alt: reyle diğer birinin gelip burada İfayı 
vazife ettiğini ve bunun için de üç defa uzun 
müzakereler sebkat ettiğini teemmül edelim. Şu
be bu vaziyet karşısında kaldr. Bir taraftan 
intihap yapan ve bizi buraya göndermek hak ve 
salâhiyetini haiz olan halkın, müekkillerimizm 
ekseriyeti azimesinin hukukunu - ki ekseriyeti 
azime kırk bir rey ihraz eden zat üzerinde 
tecelli ediyor - diğeri de Meclisin evvelce zühu
lün tasdik ettiği Bekir Efendinin muamelesidir. 
Şube bu iki mesele karşısında, ekseriyeti ka
zandığından ve mebusluğunu teyit suretinde 
olduğundan Sadık Beyin mebusluğunun kabu
lünü Heyeti Celileye teklif ediyor. Heyeti Ce-
lilenizee hiç bir itiraz serdedilmeksizm malum 
olan bu mesele âzayi kiramın - umumî demi-
yeyim - fakat ekseriyeti azimesinin yakinen ma
lûmudur. Burada bir itiraz serdedilmeksizin 
Sadık Beyin mebusluğu tasdik Duyuruluyor. O 
günü derhatır ediyorum. Arkadaşlardan birisi 
mebusluk tasdik edildikten sonra - kim oldu
ğu hatırıma gelmiyor - bir zat Makamı Riyase
te sual şeklinde diyordu ki; Bekir Efendinin 
vaziyeti ne olacak? Bunu kabul etmekle şimdi 
âza altı oldu. Ne olacak? dedi. Bunun üzerine 
Kırşehri'nden mebusların altı olması ve Bekir 
Efendinin meselesi için Heyeti Celile arzu eder
se ayrıca müzakere açar, başka yapacak bir şey 
yok yolunda Makamı Riyasetten bir tebligat 
yapılıyor ve başka müzakerata geçiliyor, vaziyet 
budur. 

Şimdi bir taraftan ekseriyeti İhraz eden za
tın hukuku, diğer taraftan daha evvel herhangi 
bir sebeple buraya gelmiş ve burada bir kaç 
ay ifayi vazife etmiş Bekir Efendinin hukuku 
var. Her ikisi de Meclisi Âlinizin tasdikma ik
tiran etmiş, her ikisi de mebus olarak buraya 
gelmiş. Fakat birisi; İntihap kanununa, Büyük 
Millet Meclisinin intihabını temin eden talimata 
ve bunların hiçbirisi olmasa bile ekseriyet de
nilen araya İstinat ediyor. Diğeri ise; yalnız 
Meclisi Âlinizin bidayeten yaptığı bir zühule, 
hataya İstinat ediyor. Şimdi şu vaziyet karşı
sında her ikisinin mebusluğu tasdik edildikten 
sonra yapılacak muamele ne olabilir? 

Malûmu âlileri mebusluk tasdik olunduktan 
sonra sıfatı mebusiyetin selbinde hukuku esasiye 
bîr takım usul ve kavait vazetmiştir. Ya hap
se mahkum olmalı, riefi cezasiyle mahkûm bu
lunmalı ki Meclisi 'Âliniz buna istinaden mebus
lukta bir hakkı kalmamış desin veyahut hiya-
netİ vataniye ile Meclisi Âlinizde ittihara edil-
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sin veyahut bir eurmü meşhut ika ederken da-
irei aidesi onu yakalamalı ve hapsetmeli ki He
yeti Aliyeniz onun muhakemesine mezuniyet ver
meli. Bu esbaptan hiç biri mevcut bulunmadıkça 
tasdiki âliye İktiran eden zevatın mebusluğu
nun refi ve selbi üzerinde ittihaz edilecek mu-
karrerat, kanuni olmaktan ziyade, hüsnü 
idarei maslahata müteallik bir iş olabilir.* Fa
kat bir dairei intihabiyeden ve bütün devairi 
inlihabiyeden Büyük Millet Meclisi için beş âza 
intihap edildiği halde yalnız Kırşehir'den, bir 
eseri sehiv olarak, altı 'kişinin kabulü - ki Bü
yük Millet Meclîsi hesabmadır - altı azanın ka
bulü evet o talimatla bir tearuz teşkil ediyor. 

•Fakat malûmu âliniz Meclisi Alinizin mukarre-
ratı esasen Örfen kabule muallak olmak üzere ya* 
pılmış bir muamele olduğuna göre o da Mecli
si Âlinizin . teşekkülünden sonra tamamen ka
bul ve teyit edilmiş bulunduğuna nazaran yine 
Meclisi Âliniz ittihaz edeceği herhangi bir ka
rarla bu meseleyi telif ve imtizaç ettirebilir 
Ekalliyette kalan veya bu şekilde kalan zattan 
- ki muameleyi başka bir surette tahlil etmek 
cihetine gidersek - bendenize göre kanuni olmak
tan ziyade hissi bir muamele yapmış olacağız. 
Olsa olsa, arkadaşlardan birisinin söylediği gi
bi, ekalliyette kalan zata şekli hususide istifa 
teklif olunabilir. Başka yapılacak bir muamele 
görmüyorum. Çünkü her iki karar da Heyeti 
Umumiyenin tasdikrna İktiran etmiştir ve bü
tün bu tahkikat neticesinde Sadık Beye ait ev
rak büyük bir dosya teşkil ediyor. Bu evrak 
bütün tetkik edilmiştir. Şube bunun mebuslu
ğuna kanunen mâni olacak edna bir sebep gör
se idi bittabi muamele kesbi suhulet etmiş olur
du. Bu olmadığına göre ve her ikisinin de me
busluğu kabul ve tasdik edildiğine nazaran ek
seriyeti ihraz eden zat için bugün mevzuubahis 
olan şey, ben zannediyorum ki, mebusluk me
selesinden, ziyade, tahsisatının İtası meselesidir. 
Bunu da Meclisi Âliniz - bilhassa bu usul ingil
tere'de daha fazla caridir - herhangi bir muame
le için bir maddei kanuniye tedvin eder. Ka-
Tanini saire ile tearuz teşkil etse bile sırf o işe 
ve o günkü tahaddüs eden işe mahsus olduğu 
için tearuz mahiyetinde ad ve telâkki etmezler. 
Çünkü umumî bir kaide, umumî bir hüküm va
zetmiş olmuyor. Yalnız o günkü o işe maksur 
olmak üzere bir maddei kanuniye tedviniyle o 
maslahatı temin ve bertaraf etmiş oluyor. Bu 
usul Düveli mütemeddineden yalnız İngiltere'de 
caridir. Bu mesele hakkında her İkisinin de ba-
kası yolunda İttihaz buyuracağınız idari karar
la mesele hallolunnr. Başka bir sureti hal bu
lamazsınız, Şube bunun sekiz aydan tahsisatı
nı yapmıştır. Şubede tetkik ve tahkik edilmedik 
hiç bir muamele kalmamıştır. 

RElS — Efendim, söz istiyen rüfekayı kira
mın isimlerini okuyorum : Hacı Bekir Efendi, 
Esad Bey, Yusuf Bey, Şükrü Bey, Ziya Bey, 
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Sıddık Bey, Bagıb Bey, Vehbi Bey, Şükrü Bey, 

Müzakerenin kifayesine dair bir kaç taktir 
vardır, (Devam, devam sesleri)^(Kâfi sesleri). 

HUZ>08t Ef. (Karahisan ga&İp) — Efendim, 
nasıl oluyor da dairei intihabiyesİ böyle altı ada
ma mazbata veriyor? 

REİS — Efendim, takrirleri okuyacağız. 
HEM5T ŞÜKRÜ B. (Karahtean Sahip) — 

Encümence yapılacak hiç bir iş yoktur. Encü
men esasen bana tetkik etmiştir. Ba Heyeti 
Umumiyenin halledeceği bir meseledir. Hasan 
Fehmi Bey bunu lâyıkiyle izah etmiştir. Ben
deniz de bidayeten Tetkiki mezabıt encümenin
de Mazbata muharriri olarak bulunduğum için 
meseleye vukufum vardır. Arzedeyim: Mesele
yi Heyeti Umumiye nasıl halletmek arzu ederse 
ö suretle halleder. (Evet, evet «adaları). 

REİS — Müzakerenin kifayesini ki|t»ul et
miyor nvusunuzî j(Kâfi, kâfi aadalan)/' 

BİR JUEBU8 B. — Bendenizin söyliyeceğini 
Encümen namına Şükrü Bey izah ettiler. Yal
nız ben de Meclisi Alinin herhalde tazmin etme
si icabettiğini söylüyorum. Zira kararlar teb
dil olunamaz. 

SIRRI B. (îsmit) — Reisbeyefendi, mesele
nin müzakeresine Nizamname! Dahili mânidir. 
Bu mazbata tabedilerek âzayi kirama da tevzi 
edildikten yirmi dört saat sonra müzakere edi
lecek. 

REİS — Efendim, söz Esat Beyindir. 
ESAT B. (Lâostan) — Akdemce bu mesele 

için Meclisi âlinize izahat vermiştim. Fakat bi
raz zaman geçtiği için tekrar hatırlatmak istİ-

,.-yorum.. (Hay hay sadaları). Kırşehir'de bcıı-
fdeniz mutasarrıf vekili idim. Meclisi âliye âza 
intihap etmek üzere intihap yapıldı. Neticei 
intihabatta talimat veçhile beş zat İntihap edi
lerek, bunlardan Müfit Efendi, Sadık Bey, Ali 
Cevdet Bey, Hacı Bektaş çelebisi ile bir zat da
ha vardı ismini hatırlayamadım. Beş zat kazan
mıştı. 

REİS — Beyefendiler riea ederim, Meclis ta
til olunmadı. 

NAFİZ B. (Canik) — Sekiz saat bir mesele 
dinlenmez ki, işte gidiyoruz. 

ESAT B. (Devamla) — Mazbatalarını ver
dik. Vilâyet de hareketlerini tezkerei resmiye 
iie tebliğ etti. Sadık Bey de mazbatasını, har
cırahını aldı, ertesi gün hareket edecekti. Liva 
müddei umumisi bir tezkere getirdi, bunun va
zifesinden dolayı bir takım ilişiği vardır, filân
dır, Adliye nezaretinden bunun tahtı muhake
meye alınması için bir şey vardır diye malû
mat-verdi. Kanunu esaside bir madde var, o 
gösterilen maddede bu gibi şeyleri mebusluğa 
mâni addediyor. Ondan dolayı tabii vilâyete 
yazmak mecburiyetindeydik, onu da tabii şimdi 
arzetmek İstemem, kendisine malûmat verdim, 
hakkiniz da böyle bir muamele vardır, siz usu
len harcırahınızı ve mazbatanızı aldınız, git-
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menize liva mâni olamaz ve hakkı da yoktur. 
Fakat, ben «ize. haber veriyorum dedim- Muma
ileyh de, ben giderim, fakat' mafcbatam kabul 
olunmaz iade olunursaıu, memleketçe haysiye
tim münkesir olur, vilâyete "sorduktan sonra ge-
leeek cevaba göre hareket etmekliğîın daha mu
vafık olur dediler. Zaten kendisi gitsede gitme-
sede belideniz usulen vilâyete yazmağa mecbur
dum. Çünkü resini bir muamele idi: Bunu da 
haber veren hukuku umumiye memuru îdi. Vi
lâyete araı keyfiyet ettim. Vilâyet de şu ee-
vapta bulundu: Bu iş'mânidir, olamaz. Bunun 
üzerine kendisine malûmat verdim. Onun üzerine 
kendisi vilâyete bir telgraf çekti. Benim hak
kımda böyle demişsiniz, halbu kî, mazbatamı 
aldım dedi. Vilâyet de âzalığınuı kabul oluna-
ınıyâ'ftağına dair cevap verdi. Bunu da kendisine 
sureti resin iyede tezkere ile tebliğ ettim. Son
ra vîîâyot diyor ki, yeniden intihap icra edi
niz. Biz yeniden intihap icrasına teşebbüs et
mezden bir gün sonra ikinci defa olarak bir 
telgraf alıyorum, diyor ki ; Biz burada kura 
çektik, Bekir Ağaya isabet etti, bunu gönde
riniz. Halbuki Bekir Ağa orada yokttıy daha 
evvelce Müfİd Efendiyle beraber buraya gel
mişti. Bendeniz, Bekir Ağa burada • yokftir, 
merkezi vilâyettedir- dedim. Sonra Sâdık Bey 
bir itirazuame yaptı ," vilâyete takdim oluıuuak 
üzere makamı nıutasarrifıye vardi. Bendeniz onu 
Jefle vilâyete yazdım. Bu kaydeıı sabittir. Fa
kat vilâyet cevap vermedi. Benden'ia nisan ni
hayetinde buraya geldiğim zhmaıı Bekir Ağa
nın mebusluğunun Meclisçe kabul olunduğütıu 
haber aldım.. İstifa etmiş diye bir takım ba
hisler geçmiş, filân etmiş, fakat bendenizin 
haberini yoktur. Sonradan âza olarak burada 
Bekir Ağanın MceTıse devam ettiğini gördüm 
cereyanı muamele budur. Fakat Bekir Ağa 
yirmi altı rey almıştır. Avaımslu Sadık Bey var
dı. O da yirmi altı rey almıştı ki müsavai, yal
nız bunlar altıncı oluyorlardı. Oerek Bekir 
Ağa ve gerekse Sadık Bey altıncı olduğu halde 
Bekir Ağanın ve Avanus'lu Sadık Beyin gelme
sinden anlaşılıyor ki, esas rey kazanan Sadık 
Beyin istifa etmiştir den ilmesinden dolayı ve
yahut oradan o bizim yazdığımız tezkere üzerine 
mâni görülerek mi kabul edilmemiştir? Bunu 
bilemiyorum. iŞimdi bunun her ikisi de Mec
lisçe kabul olunmuşlardır. Bunun hakkında ve
rilecek karar Meclisi âliye aittir. 

SIDDIK B. (Çorum) — Sadık Bey tarafın
dan dermeyan edilen şey bir dâvadır. Bu dâ
vada ise Bekir Ağa müddealcyh oluyor. Bir 
kimse hakkında cereyan eden mahkemeden o 
kimsenin haberdar olması lâzımdır. Binaenaleyh 
müddeialeyh olan Bekir Ağa burada yoktur, me
zundur. gıyabında ise bu müzakerenin icrası 
katiyen muvafık değildir. İliç olmazsa Bekir 
Ağanın buraya gelmesine talik ebelim (Hayır 
hayır sadaları), 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahip) — 
Bu, Bekir Ağa, Sadık Bey meselesi değil, Mec
lis meselesidir. 

YUSUF ZÎYA B, (Bitlis) — Efendiler, ben
denizin anladığıma göre mesele bir sehiv ese
ri değil, meselede bir kast vardır. Yanlışlık 
yoktur. Bilerek bir kasıttır. Mesele bu suret
le lecelli ediyor. Eğer kasit olmamış' ilsa 2fi 
rey kazanan iki zattan neden Bekir Ağa tercih 
ediliyor! Sadık Beyin istifası olmadığı halde 
istifa var sözleri nereden çıkıyor? Bunların 
hepsi şayanı nazardır (Kim çıkarıyor sadaları). 
Bir müzakerede öyle diulemişdim ki, Sadık Be
yin İstifası diyerek şubece tetkik edilmiştir, 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahip) — 
istifayı şarta muallak olarak kabul etmişlerdir 
ve o mazbatayı tasdik etmiştir.^ Binaenaleyh 
ne olursa' olsun Tetkiki ıııczaliıt encümeni kabul 
etmemiştir. 

FSUF ZÎYA B.(Devamla) — Mesele her 
tetkik edilmeli. Meclis her halde bu 

yanlışlığı tashih etnıielidir. Malûmu âlinizdir 
ki bu Meclis bidayeten içtimaa davet edildiği 
zaman dairei inrihabiyclcr arasında müsavat 
kabul etmişti. Her dairei iııtihabiye için beş 
âza istendi1. Fakat o müsavat bugün başka, baş
ka suretlerle ihlâl edilmiş olduğundan Kırşeh-
rinden altı mebus geliyor. O altı mebus 
kabul ediliyor. Sonra Van'dan bir meb
us geliyor. Diğerleri de intihap edilmiş, 
kabul o Kın mıyor. Orada bekliyor. Hak-
kârideıı bir mebus geliyor diğerleri intihap 
edilmiş gelelim diyor, kabul edilmiyor. Fakat 
Kn-sclıriııden altı mebus kabul ediliyor. Bu 
doğru değildir, bu, müsavatı intİhabiyeyi ihlâl. 
eılİyor, Ya müsavatı intİhabiyeyi kabul etmeli 
idî veyahut nısfı nispetinde kabul etmeliydi. 
$ayet bir dairei intihabiyeden altı mebus ka
bul edilirse diğerinden hiç olmazsa beş mebus 
kabul edilsin. Bit da bir meseledir. Bİr dairei 
iııtİhabİycnin altı mebusu var, bu muvafık de
ğil. Bendeniz her iki cihetin de tetkikim rica 
ediyorum. (Müzakere kâfi sadalarO. 

TUNALI HİLMt B. (Bolu) — Şükrü Bey 
encümen namına söylesinler. 

EA&IB B. (Kütahya) — Efendim, mesele ga
yet açık. Bir kere Bekir Ağa intihap edilme
miştir, Malûmu âliniz mebusluk sıfatını ihraz 
için bir nisap var, akalliyette kalanlar intihap 
edilmemiş addolunur, 

(kincisi; müsavi kalmış zevat arasında kura 
çekilmek lâzım gelirken, kendilerinin kura çek
mesi lâzım gelirken kura orada çekilmemiş, 
gayrî kanuni ve gayri ıtsulî olarak burada çe
kilmiştir. 

Üçüncüsü efendiler;JMeelisi âliniz iğfal edilmiş, 
Sâdık Bey istifa etmediği halde istifa elti denil
miş. Araya İstifa sözü katılarak Meclisi âliniz 
iğfal edilmş ve bu suretle Bekir Ağa gayri 
kanuni olarak ve hukuku esasiyeye hiç taallûku 
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olmadığı halde Meclisi âlinizce nasılsa kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh şimdi Bekir Ağanın 
mebusluktan ıskatı için hukuku esasİyeyi ara
mak, ahkâmı kanuniye aramak zannetmem kî, 
duğru olsun. Esasen gayrikanuni ve hukuku 
esasİyeıım hilâfına olarak Bekir Ağa kabul 
edilmiştir efendim. Binaenaleyh şimdi Meclis 
evvelce gayri kanuni olarak ittihaz ettiği ka
rardan i'ücıı etmekle bugün meseleyi şekli ka
nunide halletmiş olur. Evvelce ittihaz ettiği ka
rar gayri kanunidir. O karardan rücu doğru
dan doğruya Bekir Ağanın mebusluktan ıs
katı; meseleyi şekli tabiiye irca etmiş olur. Bi
naenaleyh bundan başka yapılacak birşey yok
tur. Bekir Ağanın evvelemirde Meclisi bil İğfal 
âzabğa kabul ettirmiş olmasından dolayı evvelce 
ittihaz edilen gayrikanuni karardan Meclisi âli
nin rücmı iktiza eder ve bu Meclisin ne şanına 
ve ne de şerefine halel vermez. y 

NAFİZ B. (Camili) — Birisi gayri (kânuni 
gelmiş, oturmuş. ' . , ' • . 

VEHBİ B. (Karesi) — Şimdi Efendim, bü
kere bu meselede tetkik edilecek, arkadaşları
mın nıtkatr nazarına göre, üç nokta var. Bi
rincisi Meclis âzalığınm refİ meselesidir. İkin
cisi Meclis âzalığııun mahiyeti, .üçüncüsü de, 
Ziya Beyin buyurdukları gibi, diğer bazı deva-
iri intihabiye hakkındaki düşünce... Şimdi Mec
lis âzalığınm refi meselesinde Hasan Bey bira
derimiz bazı esbabı kanuniye gösterdi ki o, esa
sen mebusluğu başka suretle talil edilmeyipte 
tahakkuk eden bir zat hakkında demektir. Bi
zim burada mevzuubahis ettiğimiz mesele, me
busluğun esasına taalluk ediyor. Bu adamın tas
dik edilen mebusluğu, esbap ve delâili adide 
dolayısiylo, var mıdır, yok mudur meselesidir. 
(Yoktur sadalan). Bu iki zattan hangisinde me
busluk vardır? (Sadık Beyde sadalan). 

Arkadaşlarımız iddia ediyorlar ki . ekalliyette 
kalanlar «şasen mebus İntihap edilmiş olmazlar. 
Bendeniz zannediyorum ki aramızda ekalliyette 
kalımlar da vardır. (Pek çok sadalan). Çünkü 
o zaman takip edilen usule göre ekseriyette olan
lar istifa edip ekalliyette kalanlar mazbataları
nı alıp geliyorlar idi Bizim dairei intihabiye-
mizde böyle olmamakla beraber zannediyorum ki 
böyle olanlar da mevcuttur, 

Burada Bekir Efendinin mazbatası müza
kere edilirken bendeniz bulunmadım. Arka
daşlar söylüyor, Sadık Beyin istifa ettiğinden 
bahsedilmiş; binaenaleyh Meclis, istifa etti di
ye akalliyette kalanın mazbatasını tasdik etmiş. 
Şimdi Meclis âzalığınm mahiyetine gelince Mec

liste bîr zat bulunabilmek içhı ne diye bulunacak ? 
tabii bir esas üzerine, bir intihabı kanuni üze
rine burada ispatı vücut edeeektir. Ben şu 
kanuna tevfikan âza oldum ve buraya geldim, 
elimde de ştt mazbatam var diyecek. Heyeti 
temsiliyenin verdiği bir talimatla ve ahiren o 
talimatı teyit ve tadil eden Meclisin nisabı 

ekseriyet kanuniyle bir adam mebus olabilir. 
Heyeti temsİliyenin yerdiği talimat burada 
Heyeti umumiyeuizin toplatımasiyle kesbİ 
katiyet etmiştir. O artık talimat değildir. Bu
rada müzakereden geçmemekle beraber sîzin 
vücudunuz ve mazbatalarınızı tetkik ve tas-, 
dik etmek itibariyle bir kanundur. O kanun mu
cibince bir liva buraya beş kişiden fazla adam 
gönderemezdi. Nisabı ekseriyet kanunu beş kişi de 
gönderemez diyor. O kanun mucibince intihap 
dairelerinin ancak İstanbul Meclisi mebusanma 
intihap edilecek mebuslar kadar mebusları bu
lunabilir. Bu da, evvelce memleketin buhran
lı sırasında ittihaz edilen karardan daha ziyade 
itidalle düşünülmüş ve daha hakikate uzaklaş
mış bir karardır. Şu halde Ziya Bey biraderi
mizin buyurdukları mesele de halledilmiş bulu
nuyor. Şimdi mesele; bu iki zatten hangisinin 
sıfatı mebusiyeti gayri varittir? Biz bunu arı
yoruz. Ve bunu aramak için de bendeniz bu
radaki cereyan eden ınüzakeratm gayri kâfi 
olduğuna kaniim. Bunun için bütün evrak tab 
edilmeli ve bütün muhaberat dercedilmeli, şu
besinde tetkik edildikten sonra matbu olarak 
yjeriljaieli vç.biz ona göre »burada düşüne düşüne 
birisinin veyahut diğerinin haksız olduğuna 
kani olabiliriz. Bendeniz bu kanaattayım. 

REİS — Şükrü Bey söz sizin. 
MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahİb) — 

Efendim, meselenin tenviri için huzuru alinizde 
2 ncİ içtimain zabıtnamesini ve bu bapda cere
yan eden m uzak eratı okuyacağım. Bunu oku
madan evvel şunu arzedeyim ki mazbatalar gel
diği vakit Tetkiki mezabıt encümenine bende
niz de intiha]! edilmiştim. Tetkiki ınezabıt en-

.eümeninin mazbata muharriri bulunuyordum. 
Sadık Beye ait Kırşehir ınazbataİ intthabiyesi 
bizim Tetkiki mezabıt encümeninde idi. Tetkik 
ettiğimiz zaman gördük ki Sadık Beyin istifa
sına dair hiç bir merbut kâğıt, hiç bir şey yok
tur. Bekir Ağaya ne suretle mazbata verildi
ğine dair bir kayİt, bir şey yoktur. 

Biz dedik ki: tki adam geliyor, fazla olarak 
Bekir Ağa geliyor, Bekir Ağanın mebusluğu 
kabul edilemez. Çünkü: Altıncı derecede ka-

. zauınış, bir de Avanos tabibi vardır. Sadık 
Efendinin istifa edip etmediği belli değildir. 
Bundan başka eldeki talimatname mucibince 
azanın birisi istifa ederse ve şayet Sadık Bey 
İstifa etmiş ise, istifanamesi tetkik edildikten, 
yahut Meclis istifasını kabul ettikten . sonra 
yeniden intihap icra etmek lâzımgelir. Bunlar 

olmadığı için Bekir Ağanın mazbatasının tahtı 
tasdikma alınmaması kararlaştı. Müzakere ce
reyan etti; müzakere cereyan ederken bendeniz 
mazbata muharriri olmak sıfatiyle böyle bir 
beyanatta bulundum. Mesele şöyle başlıyor. 

[... Memet $ukrü B. (KaraMsarı Sahip) — 
Encümen namına izahat vereceğim. Encümene 
tevdi edilen evrak meyanmda Sadık Beyin 
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adeın^kabul ve istifasına dair bir kayit yoktu. 
Onun yerine altıncı derecede -haizi ekseriyet 
olan Bekir Ağanın gönderildiği söyleniyor. 
Halbuki Bekir Ağa derecesinde rey alan diğer 
bir efendi daha vardır. Avanos tabibi sabıkı 
Sanın Hey, bunlar arasında da kura çekilip 

çekilmediği anlaşılmıyor. Esasen ol baptaki ta
limata tevfikan haizi ekseriyet oları zatın gel
mesi muvafık değildir. Yeniden intihap icrası 
lâzımgeliyordu. Bu cihet yapılmadığından ve 
Sarım Beyin ademi kabulü hakkında kayit ol
madığından Encümen Heyeti umumiyeye sev-
kediyor ve Bekir A ağanın gönderilmesini mu
vafık bulmuyor. 

Küfİt Efendi (Kırşehir) — Beis Beyefendi! 
Bu bapda izahat vermek, bu talimatı yapan ze
vata aittir. Binaenaleyh burada o talimatı ya
pan zevattan âza olarak Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleri bulunuyor. Bu hususta izahat ver
sinler. 

Mustafa Kemal Paşa (Ankara) — tik ya
pılan intihaplar... ((Kürsüye kürsüye sesleri). 

Mustafa Kemal Paşa (Kürsüde) — Milletçe 
ilk yapılan intihap neticesinde müntehap bazı 
zevat istifa etti veyahut beyanı maazeret ederek 
buraya gelemiyecek şeraitte olduğunu beyan etti. 
Bunun üzerine mevakii ınuhtelifeden vukubu-
lan istizahlarda iki şey soruluyordu : 

Yeniden intihap etmek, yahut müteakiben 
rey kazanmış olan zevatı buraya göndermek! 
Biz vaziyetin sürati iltizam ettiğimi tasavvur 
ederek bazı yerlerde intihap yapılmasını ve 
bazı yerlerde şeraiti gayri müsait olduğundan 
o gibi zevatın, istifa edenlerin yerine gönderil
mesini muvafık görmüş İdik. Binaenaleyh mev-
zuubahis olan zevat ta böyle olacaktır zanne
derim. 

Riza B. (Kırşehir) — Fakat istifaname mev
rut mu? 

Mustafa Kemal Paşa (Devamla) — İstifa 
edenlerin yerine fazla rçy kazanmış olanların 
gelmeleri... 

R«a B. (Kırşehir) — İstifanamenin mevcut 
olması lâzım. 

Mustafa Kemal Fa^a (Devamla) — İsti
faname mahalli intihapta rüesayi memurini 
mülkiyeye verilmiştir ve bu malûmat sahibi sa
lâhiyet olan rüesayi memurin tarafından iblâğ 
edilmiştir. Esasen intihabatm hüsnü cereyanı
nı temin etmekten mesul edilebilecek olan rüe
sayi memurini mülkiye idi. Eğer bu hususta 
Heyeti aüyenizce şüphe ve tereddüt hâsıl ola
cak olursa doğrudan doğruya mahallinden is
tilâm edilebilir. 

(Kabul kabul sesleri). ...] 
MEMET ŞÜKRÜ B. (Karabasan sahip) — 

Efendim, görüyorsunuz ki Bekir Ağanın me
busluğunun kabulünü teinin eden şey, Sadık 
Bey istifa etmiş ve istifasını liva da Makamı 

mutasarnfiye vermiş, o istifaname buraya bil
dirilmiş. Onun üzerine Bekir Ağa buraya me
bus olarak gelmiştir diyor Kemal Paşa. Tabii bü 
Meclisin açılması hususunda talimat yapan 
bir zat, bu kürsüden böyle temin ettiğine ve 
resmen bir muamele, cereyan ettiği de bil
dirilmesine nazaran kabul deniliyor. Sonra 
mesele anlaşılıyor ki Sadık Bey istifa etmemiş
tir ve böyle bir istifanamede Makamı muta-
saj-rifiye vesaireye verilmemiştir. Hiç bir 
istifanamesi, olmadığı halde Sadık Bey istifa 
etmiş gibi gösterilerek yerine, vilâyetten ilk , 
defa verilen emir mucibince, yeniden intihabat 
yapılsın denmiş. Sadık Bey mazının gösteri
lerek Makamı vilâyetçe; burada kura çekilmiş 
ondan sonra Bekir Ağaya kura isabet etmiş, 
onu gönderin diye bildirilmiş ve bu su
retle Bekir Ağa gelmiş,. Bekir Aağa-
nın kabul edilmesi Mustafa Kemal 
Paşanın şu izahatından da müsteban olduğu 
veçhilo Sadık Beyin istifasına menuttur ve o 
şarta muallak olarak verilmiştir. Şart tahak
kuk etmemiş, şarta taallûk etmeyince Bekir 
Ağanın mebusluğu yoktur. (Doğru, doğru ses
leri). Kaide, mantık bunu îeabeder. 

OEMtL B. (Kütahya) — Yanlış hesap Bağ-
dattan döner (Müzakere kâfi sesleri). 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — İzahat ve
receğim. Reis Beyefendi Hazretleri! 

Efendiler; rica ederim, o zamanla şimdiki za
manı bir olarak kıyas etmeyiniz. Istanbulla 
kat'ı alâka edildiği bir sırada merci olarak yal
nız bir Heyeti Temsiliye mevcut İdi. Heyeti 
Temsiliye, böyle muntazam bir umuru kendisi 
tedvir edemıyeceğinden böyle Büyük bir Millet 
Mecisinin teşkiline lüzum gördü, bir talimat 
yaptı. Talimat, vilâyatla, ordularla muhabere 
edildi, ve kabul olundu. O talimat dairesinde 
Büyük Milet Meclisine âza intihabına başlanıl
dı, Bu intihap kanununa tevfikan yapılmadı, 
yaptıkları talimata tevfikan yapıldı ki, bu tali-. 
mat ahiren Meclisin inkadmdan sonra kabulüne 
müstenit olmasından dolayı böyle bir intihap 
bir kanuniyet halini iktisap etti. 

Beyefendinin dediği gibi Kırşehir İntihabı 
yapılmazdan evvel Çorum'un intihabı yapıldı. 
Çorum'da bir zat ekseriyet kazandı, istifa et
ti Onun istifasını kabul ettiler. Onun daha aşa
ğısında olan zati istediler, bu sefer o da mebura 
oldu. O da istifa etti. Ondan da akal olan 
kısmı kabul ettiler ki, Dursun Efendi arkada
şımız 12 rey ile mebus olmuştur. Şimdi burada 
zabıtnamede geçen (İstifa etmiştir) sözü, iki li
va muamelâtının birbirine karıştırılması dola-
yısiyle olmuştur. Meclisi Aliniz açıldığı zaman 
bendeniz vali vekili idini. Tabii Meclîsin bu 
müzakeresini gördüm ve arkadaşların bazısına 
söyledim. Benim hak ve salâhiyetim yoktu ki, 
kürsüye çıkıp bu istifa etmemiştir diyeyim. 
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Sadık Efendinir meselesine gelince: Bu zatin 
Meclise devam îttiğini işitiyorum. Namusumla 
temin ederim, cüzünü bilmem. Blhaletü hazini 
tanımam kimdir, intihap edildikten sonra mu
tasarrıf Bey bar a yazdı, dedi ki: heyeti ithami-
ye tarafından karar verilmiş, cinayetle itham 
edilmiştir, müdtl eiumumî muavini bana yazıyor. 
(Tok, yok sesleri). 

BADİK B. (Kırşehir) — İtham yok, tahtı 
muhakeme var, 

YAHYA GALİP B. (Devamla) — Bunun 
üzerine Heyeti ;emsilîyeye bu zatı bilmem ala
cak mısınız diye sordum. Tabii merciini İz ora
sı idi. İtiraz etıaiyeeeksiniz, ben katiyen böyle' 
bîr şey İle alâkndar olmazdım, çünkü o sırada 
bekliyordum ki, âza daha ziyade gelsin, ekseri
yet hâsıl olsun, Millet kendi umuruna kendi 
vaziyet etsin, (lördüğünüz şu daireyi vesaiye-. 
yi 22 günde ikmal ettirdim, Intihabatı 22 gün 
kadar aksar bir zamanda yapmağa muvaffak 
oldum. Bendeni: için Bekir Ağa ile diğer efen
dinin arasında fark yoktur. Temin ederim ki, 
her ikisinin de yüzünü görmedim. O halde de
nildi ki; madan iki o adam malûldür; bu suret
le itham ediliyor. Bunu alırsak Meclis ileri de 
kabul etmez, ve bir âza noksan olur. Halbuki, 
Kırşehir yakın bîr memlekettir, süratle âza 
buraya gelsin dediler. Müracaat ettik, açtık 
baktık, iki kişi aynı suretle rey kazanmış. İşi 
gayetle çabuk Tapmak için kur'a attık, kur'a Be* 
kir Ağaya tesadüf etti ve mutasarrıf Beye 
yazdık. Mutasarrıf Bey dediler ki; ben bu 
kur'ayı kabul etmem, ben yeniden kur'a atanm, 

FAİK B, (Oehelibereket) — İntihap itiba
riyle hiç bîr suretle vilâyet merkezine merbut 
olnuyan bir Hviinm muamelâtı intihabiyesi velev 
kur'aya taallûk eden kısmı olsun, vilâyet merke
zine ne sebeple gönderilmiştir efendim? 

YAHY AOJLLÎP B. (Devamla) — Vilâyet 
muamelâtı umumiye üzerinde bir vaziyed yap
mıştır efendim Sürati muamele yapmak için 
hepsini tetkik sdiyordu, Amma siz başka türlü 
tevil edersiniz. Benim kendime karşı mesul ol
duğum bîr şey varsa, o da kendi vicdanımdır. 
Zira bir adamın menfaatini düşünmedim. Bu 
mesele geldi, Meclisinizde müzakere edildi. 
Meclisiniz o zanan ya kabul ederdi, veya kabul 
etmezdi. Ben mutasarrıf Beye yazdığım vakit
te bu kur'a atılmıştı, Bekir Ağa kabul edil
mişti. Mutasarrıf Bey dedi ki: biz bunu kabul 
etmedik, yenicen bir kuar'a attık, buna tesa
düf etti. 

VEHBÎ B. (Niğde) — Tabii kura bir heyet 
huzurunda çekilmiştir. 

YAHYA GALİP B. (Devamla) _ Hayır, 
hiç bir heyet 1 uzurunda değil, kendim çektim. 

BÎR MEBCJS B, — Pek haksızlık olmuş (Gü
rültüler). * 

YAHYA GALİP B. (Devanda) — Beyefen

di, yapılmış bir muameledir. : Onu yapan adam 
her şeyi düşünür, Öyle yapar, 

NAFİZ B. (Gaaik) — §u halde emri vâki 
olmuştur. 

YAHYA GALİP B. (Devamla) — Ve bunu 
olduğu gibi söylüyorum. Meselenin eni boyu bu
dur, en mühim ciheti budur. Amma, sonra o 
beraet etmiş, muhakeme edilmemiş. Bunun üze
rine hangisini isterseniz yaparsınız. O, Meelisİ 
âlinize ait bir meseledir. Yani cereyan eden mu
amele ne Bekir efendiyi mebus yapmak, ne di
ğerini mebusluktan mahrum etmektir. Yatma 
süratle bu Meclisi açmak için yapılmıştır. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Pek kısa ar-
zedeceğint. Efendim, yalnız bir hakkm ve bir 
kaidenin kaybolduğuna acırım. Bugün 
bu sakafm artında birikmiş kâffei ze
vatın hakkında teamül ittihaz ettiğimiz 
bir usul vardır ki, mazbatası kabul edi
len mebusların taallûlü hakkında hiç bir şey 
mesmu olmaz. Bu kaidei umumiyedir. Bir defe 
Bakir Efendinin mebusluğu hakkında teallül 
vâki olamaz. Bu kaide böyledir. (Hayır sa-
daları). Kabul edİlrais olan bir mebusun iskatı 
hakktndada şeraiti kanunîye vardır. O şeraiti 
kanuniyede « Heyeti mebusan âzasından biri 
vefat eder veyahut esbabı raücbiriyei meşrua-
dan birine duçar olur veya bir uzun müddetde 
Meclise devam etmez veyahut istifa eder veya 
mahkûmiyet veyahut kabulü memuriyet cihetiy-
le âzalıktan sakıt olursa yerine nihayet gelecek 
içtimaa yetişmek üzere usulü veçhile diğeri tâ
yin olunur » diyor, Şimdi bu şeraitin hangisi 
mevcuttur, hangisi vardır? Okuduğum madde 
Kanunu esasiüin 74 ncü maddesidir. Efendiler, 
bu sarahate, ve bu katiyeti kanuniyeye karşı 

•Bekir Ağayı ne diyerek iskat edeceğiz? Bunu 
istirham ederim. 

(Müzakere kâfi sesleri). 
BJSİS — Efendim, müsaade buyurun. Muha

vere etmeyiniz beyler. Efendim, söz söyliyecek 
zevatı kiramın sözleri bitti. Müzakerenin kifa-
yesİne dair takrirler var, (Kabul sesleri). Mü-
zaekreniu kifayesine karar verildi. 

Şimdi takrirleri okuyacağız, Lütfen dinliye-
lim. Bir karar verelim de sonra yine bir hata 
meydana çıkmasın. 

Riyaseti Celİleye 
Müzakere kâfidir. Bu meselenin yeniden 

tetkik edilmek üzere şubelerden birine tevdiini 
teklif eylerim. 

6 . XII . 1336 
Mardin mebusu 

Neeip 
(Ket sesleri). 
REİS — Kabul buyuruluyor mu efendim? 

Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın Kabul olun
madı. 
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Makamı Riyasete 

Ziyade rey kazanmış olan Sadık Beyin me
busluğunun kabulîyle Bekir Efendinin ıskatı ve 
Bekir Efendinin aldığı tahsisattan mütebakisi
nin Sadık Beye itasını teklif eylerim., 

Kütahya mebusu 
Cemil 

Riyaseti Celüeye 
Mecliste bir liva namına ancak beş zat bulu

nabilir. Altıncısının Meclisi terketmesi İktiza 
eder. Bu bapta katı ve âdilâne bir karar ve
rilebilmek üzere bir şubeye havalesi ve badel-
İntae, tabblunduktan sonra Heyeti unıumiyee.e 
müzakeresini teklif eylerim. 

6 Kânunuevvel 1336 
Karesi mebusu 

Vehbi 
RElS — Şu takriri kabul edenler lütfen, el

lerini kaldırsın Kabul olunmadı. 
Riyaseti Celüeye 

Tahsisatın yanlışlığa meydan verenlerden 
tazmini ve bunun için bir tetkik encümeninin 
tefrikini ve beşten fazla âza kabulü caiz ola-
mıyacağından Bekir .Ağanın ıskatından evvel 
kendisine istifa teklifini teklif eyleriz. 

Bitlis Ergani Genç 
Yusuf Ziya Sırrı Dr. Haydar 

6 Kânunuevvel 1336 
BEİS — Bu takriri kabul edenler ellerini 

kaldırsın. Kabul olunmadı. 
Riyaseti Celüeye 

İstifa olup olmadığının tetkikini, olmadığı hal
de istifa okluğunu beyan edenler hakkında ma-
melei ımıktaziye ifasını teklif eylerim. 

Ergani mebusu* 
Sırrı 

REİS — Kabul ediliyor mu efendim? Kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Kabul olunmadı. 

Riyaseti Celüeye 
Sekiz aydır mebusluğu kabul edilen bir meb

usun ıskatına esbabı kanuniye müsait olma
dığından Bekir Efendinin kemakân mebuslu
ğunu teklif ederim. 

6 Kânunuevvel 1336 
Kastamonu mebusu 

Dr. Suat 
(Red sesleri, gürültüler). 
0MER LÜTFİ B. (Amasya) — Red diye ba

ğırmakla bir takrir reddolunmaz. 
Riyaseti Celüeye 

Kırşehir mebuslarından Bekir Ağa'nm İn

tihapta ekseriyeti ihraz etmediği halde ekse
riyeti kazananlardan Sadık Beyin istifa ettiği 
zannîyle Meclîse kabul edildiği ve halbuki Sa
dık Beyin katiyen istifa etmediği gerek Şube
nin tetkikatma müstenit mazbatasından ve ge
rek Heyeti umumiyede eu salâhiyettar zevat ta
rafından verilen İzahattan anlaşılmış okluğun
dan Sadık Beyin mebusluğunun kabulü ve Be
kir Ağanın (Filmcimi alelfasit.) kaidesinde meb
usluktan ıskatını arı; ve teklif eylerim. 

6 Kânunuevvel 1336 
Cebelibereket mebusu 

Faik 
BEİS — Bu takriri kabul edenler ellerini kal

dırsın, (Kabul, kabul sesleri). 
Kabul olundu. 
fjiükrü Beyin takriri aynı mealde ftlduğu ieiıı 

reye koymıyorum, 
MEMET ŞÜKBÜ B. (Karahisarı sahip) — 

Onu takdim ettiniz, o takrir sonra okunacaktı. 
Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Efendim, ak

sini reye koyunuz. 
BEİS — Efendim, tekrar Bekir Ağa'nın 

mebusluğunun İpkasını kabul buyuranlar elleri
ni kaldırsınlar. Kabul edilmemiştir. 

SÜLEYMAN SIRBI B. (Tosgad) — Reis Bey 
Sadık Beyin hiyni intihabında hakikaten cina
yetle müttehim ise mebus olamaz, Maznuniyc 
tine hüküm verilmiş ise mebus olamaz, isterse 
sonradan beraat etmiş olsun «inayet maznunu 
mebus olamaz. 

VEHBİ B. (Kar«ti) — Reis Bey! bendeniz 
usulü müzakere hakkında bir şey söyliyeeeğim, 
Simdi efendim, Meclisi âlî alelıtlak bir karar 
verdi. Bekir Ağanın mebusluğuna dair ekse
riyetle evvelce karar verilmişti. Bendeniz buna 
iştirak etmiyorum. Bugüne kadar bu hatayı bize 
işledcnler ne olacak? bir encümene, bir şnbeye 
gitmeli idi. Bu hata neden neşet etti? Ve bu 
tahsisat meselesidir. Bu parayı nereden ala
cağız? Bekir Ağa meselesi değil. 

Dr. SUAT B. — Bir hak meselesidir. 
VEHBÎ B. (Devamla) — Bıı da mühim bir 

meseledir. 
EMİE Pş, (Sİvas) — Bekir Ağanın mebus 

olun olmaması meselesi değil, hak ve hukuk me
selesi, tıic. olmazsa tabettirin de herkes bunu 
okusun, tetkik etsin. Meclisin bir hakkı var, 
O adamların hakkı var. Bu olamaz. 

BEİS — Efendim, bir takrir veriniz. Sonra 
müzakere ederiz. 

Beş dakika teneffüs. 
Hitamı ©else: Saat 3,15 sonra 



I K I N C I CELSE 
REtS — İkinci Reis Vekfli Hatan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Feyyas Ali B. (Yozgad). 
Aplma saati : 3,30 

• * • * 

REİS —. Celse kiişat edildi. 
5. — MAZBATALAR 

i. —•• Kastamonu mebusu Dr, Suad Beyin, 
kazaatı sâyi ve amel hakkında teklifi kanunisi 
ve Lâyiha encümeni mazbatası (2/144) 

REtS — Kazazede olan ameleye muavenet 
lüzumuna dair Kastamonu mebusu Suat Beyin 
teklifi kanunisinin Lâyiha encümenince şayanı 
müzakere olduğuna karar verilmiş, ait olduğu 
encümene veriyoruz. (Muvafık sesleri). 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Efendim, Mu
vazene! maliye encümenine havale edilmiş, mü-
ııasipse Bıhhiye ve iktisat encümenlerine ha? 
vale edelim. 

REİS— Tabii iktisada gitmesi lâzımda1. 
3. — Konya harekâtı isyaniyesine iştirakle 

maznun olan Konya mebusu Abdülhalİm Çelebi 
Efendi ile, Kâzım Hüsnü Bey haklarındaki tah
kikata dair müzakeratm celsei aleniyede icrası 
hakkında mumaileyhimanın takriri 

REİS — Efendim, evrakı varide listemizde 
Konya mebusları hakkında Heyeti Celileım ta
rafından mukaddema İttihaz edilen bîr ka
rar ile Kanunu esasi ve Adliye encümenlerine 
havale edilen bir mesele vardır. Mukaddema 
hu meselenin Heyeti Celileniz bir celsei hafi
ye de mevzuubahis olmasını tensip etmişlerdi. 
Fakat Şimdi bu mesele ile alâkadar olan zevat 
âlenİ bir celsede müzakeresini teklif ediyorlar. 
(Muvafık sesleri). Heyeti Celileniz evvelce hafi 
celsede müzakeresini kabul ettiniz için bu tek
lifi reyi âlinize arzedeceğim: Aleni celsede ol
masını kabul ediyor musunuz? (Hay, bay sada-
lârı). Aleni celsede olmasına itiraz edenler var 
mı* (Hayır aleni celsede olmasın sesleri). 

Riyaseti Celileye 
Hakkımızdaki evrakın celsei hafiyede müza

keresi karargir olmuş ise de esasen şayi olan me
sele üzerine bir çok zevatça zan ve tereddüt ha
sıl, obnus idigündeıı izalei tereddüt /.miranda eeJ-
sei aleııiyede kıraat ve müzakeresini teklif eyleriz. 

6 Kânunuevvel 1336 
Konya mebusu Konya mebusu 
Abdülhalİm Kazım Hüsnü 

(Muvafık sesleri). 

REÎS — (Kâtibe hitaben) Ohalde okuyunuz. 
2. — Konya mebuslarından Abdülhalİm Çe-

tebi Efendi ile Kasım Hüsnü Beyin Konya na-
rekâtt isyaniyesi dolayısiyle İHİhamlannı mu
cip estt&bı sübutiye görülemediğine ve Kanunu 
esasinin 48 ve 79 ncu . maddelerinin tefsirine ma
hal olmadığına dair Teşkilâtı esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Müşterek encümen 
mazbatası 

B. M. M. Riyasetine 
Konya harekâtı isyaniyesine iştirak eyle

dikleri iddiasiyle maznunu aleyh olup Konya 
Dîvanı harbince tevkif ve bilâhare tahliye kılı
nan Konya mebuslarından Çelebi Abdülhalİm 
ve Kâzım Hüsnü Efendiler hakkındaki evrakı 
tahkikiyenin celp ve tetkiki ve Kamımı esa
sinin 79, 48 nci maddelerinin tefsiri hak
kındaki takrirler Meclisi âlîce kabul edilerek 
Adliye ve Kanunu esasi encümenlerine havale 
edilmişti. 

Dünkü gün Kanunu esasi ve Adlîye encü
menleri müştereken içtima ederek Encümen 
Riyasetine Karesi mebusu Vehbi ve Mazbata 
muharrirliğine Karahisarı sahip mebusu Memet 
Şükrü Beyler bilintihap Çelebi Abdülhalİm ve 
Kâzım Hüsnü Beylere ait olup Hükümet ta
rafından 28 teşrinisani 1336 tarihinde Encü
menimize verilen evrakı tahkikiye mütalâa ve 
tetkik olundu. 

Çelebi Abdülhalİm ve Kâzım Hüsnü Bey
ler Büyük MUIet Meclisi âzasından bulunduk
ları cihetle usulen haklarında Meclisçe itti-
ham kararı bulunmaksızın Konya Dîvanı har
bince tahtı muhakemeye alınarak İdaretcn 
mahkumiyetlerine karar itası Kanunu esasi ah
kâmı sarihasma taamülü meşmtiyemize ve hu
kuku esasiye kavaidiııc mugayir ve binaena
leyh hükmü vâki kecnlemyekûn görülmüş ve 
evrakı lahkikiye mündericatraa nazaran mu
maileyh i manın ithamını mucip birgüna ihba-
rat ve esbabı sübutİye de görülememiş oldu

ğundan haklarında tayini muameleye mahal olma
dığı karargir olduktan sonra Kanunu esasinin 7f) 
ve 48 nci maddelerinin tefsiri meselesi müza
kere edildi. Kamımı esasinin mevaddı kariha
sına nazaran bir mebusun muhakemesinin ic
rasına Heyeti mebusan tarafından ol mebusun 
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ekseriyetle ithamına karar itasına mütevakkıf 
bulunmuştur ve binaenaleyh bu mesele hakkında 

• Meclisde «ereyan eden uzun mİizakerattan 
ve bu mesele hakkında verilen takrirlerden de 
müstehan olduğu veçhile Meclisin noktai na
zarı ; Meclisçe itham edilmeden bir mebusun 
mahkûm edilememesi noktasında tecelli etmiş 
olduğundan bu cihetin tefsirinemahal olmadığı 
Encümence muvafık gibi mütalâa kılınarak 
Heyeti umıımiyeyc arzı tezekkür kılındı. 
Encümeni Müşterek B. M. M. Âza 

Karesi Karahİsansahip Canik 
Memet Vehbi Memet Şükrü Nafiz 
Âza Âza Âza 

Denizli Amasya Üsküdar 
Yusuf Memet^ Okunamadı 

Âza Âza Aza 
• Muş Malatya İçel 

Mahmut Sait Sıtkı Ali 
KAZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Müsaade 

buyurun izahat vereceğim. 
REİS — Encümen İzahat versin de sonra.. 
ENCÜMEN R. VEHBÎ B. (Karesi) — Efen

dim, hatırı âlilerinizdedir ki bir gün Konya ha
disesi münasebetiyle Meclise tebliğ edilen ev
rak meyaıunda Konya mebuslarından Çelebi 
Abdülhalim Efendi ile Kâzım Hüsnü Bey hak
kındaki divanı harp karan da berayi malûmat 
tebliğ ve arzedilmişti. Heyeti edileniz uzun 
uzadıya müzakereden sonra mebuslar hakkında 
divanı harplerin veya mehakimîn, Meelis müç-
temi bulunduğu zamanlarda veyahut hali iç-
timada olmasa dahi ne suretle hareket etmesi 
lâzım geleceğini tetkik ve tahkik etmek mese
lesini ve bir de bilhassa Kâzım Hüsnü Bey ve 
Abdülhalim Çelebi Efendi haklarındaki evrakı 
tahkikiyenin muvafıkı ahval olup olmadığını 
tetkik eylemek üzere Kanunu esasi ve Adliye 
encümenlerine havale etmişti. Her iki encümen 
toplandı. Evvelemirde Meclis müçtemi olduğu 
bir zamanda mebusların her hangi suretle 
olursa olsun ve hattâ cürmü meşhut halinde 
bile, cinayet ika ederken derdest edilmiş bu
lunsun hakkında ithamname ile, itham karan 
ile, müttehem olduğuna dair bir karar ahzcdü-
medikçe haklarında mahkeme veyahut divanı 
harp veyahut'İstiklâl mahkemesi, her hangisi 
olursa olsun, bîr karar vermek salâhiyet ve kuv
vetini haiz olmadığına kanaat getirdi ve bina
enaleyh Kâzım Hüsnü Beyle Çelebi Efendi 
hakkında verilen hükümleri keenlemyekün ad
dettik. (Mnvafık sesleri), 

İkincisi k i : bunların Konya hâdisei îsyani-
yesinde methaldar olup olmadığım eldeki ve-
saika nazaran tetkik ve ona göre .bir karar 
vermek ieabediyor. Efendiler! Konya meselesi 
mevzuubahis olunca kalbinde zerre kadar ima
nı, vicdanı olan her ferdin asabileşmemesi im
kân ve ihtimali yoktur. Binlerce senedenbet'i 

Türk ve müslüman olan Konya, böyle alemi 
islâmın ve bütün. müslünianların felâkete 
idbara mâruz kaldıkları ve ondan kurtulmak 
için son nefeslerine kadar müeahedeye azmet
tikleri bir .sırada cepheye en yakın bir yerde 
ve en ziyade hizmet etmesi çalışılması lâzım-
gelen bir merkezde bu hareketi meşma ve 
muhikkanın hilâfına olarak bir isyan zuhur 
eder ve bu isyana da bilhassa amali milliyeyi 
takip ve teshil etmesi icabeden, bahusus onlar 
içinde bîr' makamı mukaddes ve mutenayı da 
ihraz etmiş bulunan bir zatuı alâkadar olması 
hatıra gelince eğer zerre kadar alâkası olduğu 
anlaşılsa eşeddi ceza ile tecziye edilmesinde bendi:-
iıİzce hiç. bir tereddüt hasıl olmaması İktifa eder. 
Ve tabiidir ki hepimizde bu noktai nazarı takip 
ederek meseleyi tetkik ettik. 

Biz keramet üzerine, rivayet üzerine, hük
medecek değiliz. Elde hükümname vardı k i : 
hükmü, kanunen gayri vaki olduğu İçin red 
ve ref'etmiştik. O hükümnamenin medarı İsti
nat addettiği vesaik ve delâil Hükümetin, verece
ği evraktı. O evrakı tetkik ettik ve sizden de 
bilhassa rica ediyorum ki bir gûna şek ve te
reddüde malıal kalmamak için evvelâ o evrak 
okunsun. Evrak diye Hükümetten bize tevdi 
edilen evrak t\r/, bir şeydir. Okunsun, hepiniz 
muttali olasınız, 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarşı sahip) — 
Olaınmalrdır. Bakın görün neye istinat ediyor
lar. Anlayınzı. 

FETZÎ Ef. (Malatya) — Bizim size emniye
timiz var . 

VEHBÎ B. (Devamla) — Evrak burada 
okunsun ve herkes ona göre kararım versin. 
Eğer onun haricinde dinlenecek bir cihet 
varsa... medarı hüküm şu evrakı tahkikiyedir 
ve bu evrakı tahkikiyeye göre hüküm verilmiş
tir. Biz evrakı tahkikiyeye nazaran evvela hük
mü; kanuna muhaif olduğu için ref ettik, sa
niyen bu evrakı tabkikİye kanaati vicdaniye-
mizi tahakkuk ettirmediği için de itham etme
dik ve fidemi ithamlarına ve tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verdik. Sizden de bil
hassa rica ediyoruz. Evrak okunsun, dinleyiniz 
ve ona göre siz de kararınızı veriniz. "~ 

BÎR MEBUS B. — Tevkif etmişler. Tevkii! 
muamelesi var- mı? 

VEHBİ B. (Devamla) — Hayır muamelede 
öyle bir şey yoktur. Üçüncü biv nokta daha ka-
lıyaı1. Kanunu esasinin {bazı sesler: tevkif mu
amelesi var mı?) muamelede öyle bir .şey yok
tur ve kendileri buradadırlar. İzahat alırsınız. 
Buradaki muamelede öyle bir şey yok. Üçüncü 
nokta kalıyor. Lütfen dinlerseniz memleketin 
ve hepimizin hayatına taallûk eder. Ö da efen
diler; bir mebusun ne suretle tevkif ve itham 
olunabileceğine dair buraya bir maddei kanu
niye getirmek. Böyle bir maddei kanuniye ge-
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tirmek, yapılan muameleyi tasvip etmektir. 
Halbuki biz maddei kanuniyenin sarahati kar
şısında bunun lüzumuna kani olamadık. Mad
dei kanuniye sarihtir. Bir mebus cinayet cürmü-
meghut - ki zaten cinayet oluyor, başka bir şey ola
maz - einayetle ceraimi adiye de, cürmü meşhut 
halinde, böyle bir halde bir mebus tevkif edilebilir. 
Fakat hakkında hüküm vermek için Meclîsin 
Nizamname! dahilisinde yüz beşinci maddede 
musarrahtır. Meclisten sülüsam ekseriyetle hak
kında ithamname kararı alınmadıkça hiç bir 
mebusun Meclis hali içtimada iken muhakeme
sine bakılamaz ve biz buna tekrar tetkikatımız-
la kanaat getirdik. Ayrıca bir maddenin tan-
zimiyle heyeti alîyyenize takdimine lüzum gör
medik. 

NAFİZ B. (Çanak) — Zaten teamül öyledir. 
VEHBt B. (Karesi) Devamla — Evet za

ten şimdiye kadar teamül de böyledir ve bunun 
haricinde de bir muamele olmamıştır ve heyeti 
celilenİz geçenki bu meseleye ait karariyle bunu 
tasdik etmiştir ve bu dafa da buna bu suretle 
arar verirseniz tefsiriniz olur ve başka bir mad
de tanzimine de ihtiyaç yoktur. 

REİS — Divanı harp evrakı hükmiye ve 
tahkikiyesinin okunmasını arzu ediyor ımsnıız? 
(Hay hay sesleri). 

MUSTAFA B. (Tokad) — Okunsun ki Heyet 
adam akilli kanaat getirsin... (Okunsun sesleri). 

REİS -ı- Evrakı hükmiye hatırımda kaldı
ğına göre hafi celseden birinde okunmuştu. 
Eğer aleni celsede okunmasını arzu ediyorsanız 
evrakı tahkikiyeyİ tamamen okutturayım 
{okunsun sesleri) . 

NAFİZ B, (Oanik) — Reis Beyefendi, efen
dim evrakı hükmiye, daha doğrusu evrakı tet-
kikiye ancak arkadaşîarınuzın ifadesinden iba
rettir. Halbuki arkadaşlarımızdan başka eşhası 
sairenin ve şahit srfatiyle hiç bir kimsenin 
sözü yoktur ve arkadaşlarımız bu mesele hak
kında daha mufassal izahat vermek istiyorlar. 
evrakı tahkikiye okunup ta vakit geçirmekten 
ise kendileri izahat versinler, fazla vakit geçir-
mîyelim. 

VEHBt B. (Karesi) — Efendim müsaade 
buyurun. Medarı hüküm olan bu evrakı taliki-
kiyedir, arkadaşlarımızın vereeeği izahat değil
dir. Evrakı tahkikiyede çok bir şey değil okun
sun. 

FEVZİ Ef. (Maatya) — Medarı hüküm olan 
fezleke de okunsun. 

BEİS — Efendim şimdi müzakere hakkında 
muhtelif nokta i nazarlar var. Ayrıca 160 imzalı 
bir takrir de var ki «mezkûr encümen mazbata
sının bilâ müzakere kabulünü teklif ederiz» 
diyorlar. (Gürültüler);.. Bu nizamnamemize mu
vafık bir mesele olmasa gerek.. Bu teklifi reye 
arzedeyim. Bu takriri kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Aksini reye koyacağım. Müzakere 

edildikten sonra meselenin reye vazını arzu 
edenler ellerini kaldırsınlar. Müzakereden Bonra 
reye vaz olunacak, 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karabisansahip) — 
Bilâ müzakere mazbatanın kabul edilmesi doğru 
olmaz. Müsaade buyurun Encümen namına 
söyliyeceğim. Meclisi Âliniz mühim bir. vaka 
karşısındadır. Biliyorsunuz ki bu mesele hakkın
da iki gün devam eden iki celsei hafiyede uzun 
müzakerat eereyân etmiştir. • Meclisin hayat ve 
mematına taallûk eder bir meseledir. Sonra ar
kadaşlarımızın haysiyetine taallûk eder bîr me
seledir. Bu gibi mesaili bilâ müzakere kabul et
mek demek, o arkadaşların haysiyetini gözet
memek demektir. Kabahat varsa onun cezasını 
vermek, yoksa beraet ettirmek lâzımdır. Her ta
rafta bir çok hükümler veriliyor. Hükümler ne
ye istinaden veriliyor? Bu evrakı tahkikiye okun
sun size gösterecektir. Divanı harp bir karar 
vermiştir, fakat neye istinaden vermiştir? Bu 
evrakı tahkikiye okunduğu zaman siz de hayret 
edeceksiniz. Binaenaleyh bu evrak okunmalıdır 
ki sizin vicdanınız üzerinde lâzımgelcn tesiri ya
pabilsin. Evrakı hükmiye diye, bir mazbatai 
hükmiye diye verilen şeyin istinatgahı nedir? 
Okunsun da anlıyasınız. Arkadaşlarınızdan iki 
kişinin ifadesinden ibaret olup başka hiç bir 
tetkika müstenit değildir. Bunu hepiniz görün 
ve o arkadaşlarınız, da izahat versinler. Divanı 
harplerin verdiği hükmü görün. Bunun için ev
rak okunsun. 

BEİS — Evrakı tahkikiyenin tamamen okun
masını arzu edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul 
edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meelisi Riyaseti Celilesine 

22 . XI . 1336 tarih ve Zabıt kalemi 1428/683 
numaralı tezkere cevabıdır; 

Konya mebuslarından Abdülhalim Çelebi 
Efendi ile Kâzım Hüsnü Beye ait olup Konya 
vilâyeti âliyesinden celbedilen evrakı tahkikiye 
suretleri leffen takdim kılındı efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Abdülhalim Çelebi Efendinin ifadesidir 
Madde 1. — Çelebi Efendi Hazretlerine: 
Sual — Meclis odasında heyeti intihapta zâ-

tr âlinizin de mevcut olduğunuz bildirilmekte
dir. Lütfen oradaki meşhudat ve malûmatınızı 
muvazzahan bildirmenizi rica ederiz, 

Cevap — Vakanın ikinci günü dergâhta İdim. 
Bir de iki silâhlı dergâha geldi. Benim Hükü
metten istenildiğimi söyledi. Oradan onlar ile 
Sertarik Dede ve Memed Emin Beyle beraber 
olarak, kalktık, Kayıklıfeahveye doğru gidiyor 
idik. Sonra tebdili istikamet ederek Hükümete 
geldik. Hükümette Meclisi umumî odasma gir
dik. Orada pek çok kimseler vardı. Lâkin isim
lerini bilmiyorum. Oturdum, Hükümet memu-
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linin intihabı mevzuubahis oldu. Evvelâ vali 
tâyin etmek istiyor idiler. Vali vekâleti evvelâ 
mebusu sabık Memet Emin Beye teklif olundu, 
Mumaileyh kabul etmedi. Sonra Delibaş taşraya 
biriyle çıktı, bir liste getirdi, vali vekilliğine 
Mustafa Remzi Efendinin ve jandarma kuman
danlığına Sadık Beyin tâyin edildiklerini söy
ledi ve etraftan şayanı kabul cevaplar verildi. 
Müftü Efendi bir dua okudu, duadan sonra 
Mustafa Remzi Müftü Efendinin elini öptü. 
Ben kalktım, vali makamına girdik: Vali ve
kili de hazu- olduğu halde kendilerine; Vali 
Haydar Bey cevap bekliyor, kendilerine ne ee-
cap vereceğiz dedim. İsmini bilemediğim bir ta
kım zevat; Vali Haydar Bey bize Hükümeti 
teslim etsin, kendisi yine validir dediler. Yal
nız bunlardan Delibaşı 'nı tanryabildim. Sonra 
Hükümetten çıktım, Alâettin tepesine doğru gi
diyor İdim, bir de gördüm ki sükut etmiş Vali 
Beyefendiye yolda, Ağazade oteli önünde tesa
düf ettim, beraber olarak Hükümete geldik. İş
te o günkü malûmat ve müşahedatun bundan 
ibarettir. Burada Vali ve Kumandan Beylerin 
Iıayatlarıntn temini için mahdumum Baki Efen
diyi bıraktım ve kendim bizzat müdafaa ettim, 
ve aynı zamanda Delibş da geldi, ona da söy
ledim, o da kabul ederek Vali ve Kumandana 
•bir zarar getirtmem dedi. Ben de bunu tahtı 
temine aldıktan sonra yine mahdumuma; sen 
ölünceye kadar Vali ve Kumandanı müdafaa ede
ceksin, şayet onlara zarar gelecek olursa seni 
evlâtlığa kabul etmem dedim. Ben Dergâha git
tim ve kendilerinden müsaade aldım. 

S 2 — Kayıklıkahve'de vukubulan İçtimada 
ahaliye hitaben : Ne istiyorsunuz sualinize kar
şı cevaben : Siz bilirsiniz, eşraf bilir denmiş. 
Bu baptaki malûmatınızın işarını rica ediyoruz 
efendim. 

C — Evet, ben Kayıklıkahve'de bulunan aha
liye böyle bir sualde bulundum. Evvelâ Delibaş 
Memed ve onun sözüne bazı kimseler de iştirak 
ederek, eşraf bilir dediler. Yalnız Delibaş Me-
ıned'i tanıyorum* diğerlerini tanımıyorum. Şu
nu da ilâveten söyliyeylm ki; o halktan bazıla
rı yine biz hürriyet ve itilâfı ve Padişahımızı 
istiyoruz dediler. Bunun üzerine Hoca Rifat ce
vaben ; öyle bir şey yoktur dedi. Bendeniz, Pa
dişahı yakında tanıyoı-sanız ben altı yüz sene
dir tanıyorum dedim. Bu içtimada Lefkeli Ka
dir Efendi, HoeaRifat Efendi var id i . Bun
ları tanıyabiliyorum. Diğerlerini tanımam ve 
Hükümetin gayesi de, Padişah'i esaretten kur
tarmaktır dedim ve bunlar da, gelen ordu Yu
nan ordusu değilmiş, Sultan Haıııit Efendimi
zin mahdumunun ordusu imiş dediler. Ben de; 
cepheyi görenler varsa söyleyin dedim. Yalan
dır, sizi 'iğfal etmişler dedim. 

S 3 — Delibaş tarafından gönderilen kırk 
kişilik bir müfrezenin devlethanenizin kapısı 
önünde resmi selâm ifa etmek üzere İkâme edil

diği ve müfrezeyi selâmlıyarak devlethanenize 
girdiğinizi bildiriyorlar, ne dersiniz efendim? 

C — Katiyen, hilafı hakikattir, kabul etmem. 
S — Lîıtfen ifadenizi imza eder misiniz? 
C — Evet, ederim. Abdülhalim... 

Mebus Kâzım Hüsnü Beyin ifadesidir 
14 teşrinievvel 1336 

S .w Meclis odasında Hükümet intihabatın-
da zatı âlinizin de mevcut olduğunuz bildiril
mektedir. Lütfen oradaki ıııüşohedatımzı ve 
malûmatınızı bildirmek lûtfunda bulunur mu
sunuz? 

C — Kvet, vakanın ikinci günü öğleden ev
vel ben ve İsmail Hakkı Beyefendi hanesinde 
oturuyor İdik, tki silâhlı köylü geldi, sizi Hü
kümetten istiyorlar dediler. Evden kalktık, Hü
kümetti geldik, Meclis odasında bir çok eşraf ve 
ahali toplanmış gördük. İçeri girdiğimizde Vali 
intihabı konuşulmakta idi. Biz de girdik, otur
duk. Öteden, bilemediğim bir şahıs «Vali Müf
tü Efendi olsun» dedi. Bunu mütaakıp «Ola
maz» sesleri geldi. Bunun üzerine yine kendisi
ni tanımadığım bir şahıs şu listeyi okuyalım 
dedi. Liste okundu. Vali vekili Mustafa Remzi 
ve âza Eyüb Sabri, Mebus Musa Kâzım ve Ke-
retesi Hadimli Memed Efendilerdir ve Jandar
ma kumandanı Sadık Bey ve Belediye reisi ip
ka diye okundu. Bunun üzerine ben kabul et-
ınedim ve Sadık Bey de ben yalnız jandarma 
kumandanlığını yapamam, yanıma İsmail Hak
kı Beyi de verin dedi. İsmail Hakkı Bey de; ben 
kabul etmem diye cevap verdi. îşte intihabat 
meselesi bu kadar oldu. Mazbatayı imza etme
den çıktım gittim. 

S — Merkez telgraf müdürü Sabit Bey Hü
kümete eelbedildiği zaman zatı âliniz de mev
cut iken Vali vekili Mustafa Remzi Efendi; tel
leri acınız, bir telgraf yazacağım dediği ve hat 
hazırdır cevabına karşı, siz gidiniz, bilâhare biz 
telgraf göndeririz demiş. Bu yazılacak telgrafın 
meali ne idi lütfen söyleyiniz efendim? 

C — Evet, Sabit Beyi çağırdılar, Mustafa 
Remzi Efendi Sabit Beye; hattan aç, telgraf 
yazacağım dedi, O da cevaben hat hazırdır de
di. Bunun üzerine sen git dedi. Sabit Bey 
gitti, Mustafa Remzi bana; mülhakata bir tel
graf yaz dedi. Ben de kazalara Mustafa Rem
zi ağzından (Beıı Vali oldum, asayişe dikkat 
edin ve şimdiden sonra daha fazla çalışın) di
ye yazdım. Bu telgrafı beğenmedi. Benden 
şülıe etmiş olmalı ki ertesi gün Mektubi sabık 
Mustafa Efendiyi de celbetmişler. Kendisine 
Vali makamında bir şeyler yazdırıyor idiler. Ben 
her ne kadar gözümün ııciyle okumak istedim-
se de okuyanındım. Artık ben ehemmiyet verme
dim ye yazılan kâğıdın ne olduğunu bilemem. 

Lütfen ifadenizi imza eder misinizi 
G — İmza ederim: Kâzım Hüsnü, 
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evvel 1336. 
S. — Telgraf müdürü Sabit Bey Hükümete 

celbedildiği ve zati âliniz de mevcut bulunduğu
nuz zaman vali vekili Mustafa Remzi Efendi; 
Ankara tellerini açınız, telgraf yazacağım dedi
ği halde telgraf müdürü hat hazırdır cevabına 
karşı, gidiniz bilâhare biz telgraf göndeririz de
miş. Bu bapta yazılacak telgrafın meali ne İdi, 
lütfen söyler misiniz efendimi 

C — Ne yazılacağını bilemiyorum. Yalnız 
telgraf müdürünün vali makamına geldiğini 

gördüm ve ben de hazırdım. Lâkin ne yazılaca
ğını bilemem. 

— Alâattİıı tepesinden Kayıkiı kahveye teş
rif ettiğiniz zaman Meclise karşı « cephaneleri 
azdır. Mukavemet edemezler. Müdafaamıza de
vanı edelim » dediğinizi söylüyorlar. Ne der
siniz efendim? 

C — Katiyen. Ne cephanenin ne olduğunu 
bilirim ve ne de silâh kullanırım ve katiyen 
böyle söz söylemedim,* 

S — Evvelki ifadenizde Vali Haydar Bey ile 
kumandan Beyin hayatlarının temini hususun
da muçtemi halka karşı ayağınızı yere vurmak 
suretiyle müdafaa ettiğinizi ve sonra mahdumu
nuzu yanlarına terkederek müdafaa etmesini 
emrettiğinizi söylediniz. Şu hale nazaran ıısat 
arasında mümtaz bir mevki sahibi olduğunuz 
anlaşılıyor. Bu meselenin halline muktedir ol
duğunuz halde niçin çalışmadınız, lütfen izam 
erler misiniz? 

C — Efendim mena gayret etmiş isem de mu
vaffak olamadım. Çünkü bunlar lâftan anlar bir 
adam değil idiler. Mevkiimin mümtazlığı da ben 
yedi yüz senelik hanedanım. Bununla beraber be
nim de hayatım tehlikede idi. Hayatımın orta
dan kalkması için çok sözler oldu. Bu sözleri 
bizzat duydum.. 

— Sertarik Adil Çelebi Efendiyi nasıl tanır
sınız:, Lütfen söyler misiniz efendim? 

C — İyi tanırım. 
S — Mumaileyhin ahvali siyasiyesi hakkında 

bir şey söyler misiniz efendim? 
C — Ahvali siyasiyesinİ bilemem. Çünkü o 

kadar temasım yoktur, 
S — Sertarik Efendinin zati âliniz aleyhine 

söz sarf edeceğini ümit eder misiniz? 
O — Evet olabilir. Çünkü ben İstanbul'da 

iken kendisinin burada Çelebi makamına tâyin 
edilmesi için bir mazbata tanzim ettirdiğini duy
dum ve hattâ bana yazdılar ve kendisine de 
söyledim ve affettim, 

S — Sizi sukut ettirerek ser tarik efendiyi 
tâyin ettirmek arzu olunduğu anlaşılıyor. Siz 
iğfal olunuyorsunuz. Mjumaileyhİn ahvalini ve 
yaptığı işleri, yani siyasi işleri söyleyiniz ki mev-
kiinizi muhafaza etmiş olasmız. 

C — Hali hazırda bir şey hissedemedim. 
Yalnız evvelki sualde söylediğim sözler, ser ta
rik mektum bir adamdır, 

ltf minh. Abdülhalim 
Mebus Kâzım Hüsnü Beyin ifadesi 

16 minh. 
S — Meclis odasına teşrifinizde tâyin edilen 

memurlum listesini okunmakta iken İçeri gir
diğinizi ve ayni zamanda isminizde okunduğu 
zaman tesadüf edildiği, bunun üzerine zati âli
niz listeyi okuyan zata inedir diye sual ettiğini
zi ve listenin tekrar okunduğu anlaşılmış iken 
listeyi okuyan zat sizce malûm olduğu halde bi
lemiyorum, cevabınız neden İleri geldiğini lüt
fen izah eder misiniz? 

C — Tanımıyorum. Çünkü bizde de bir kor
ku işardı ve heyecan içinde İdim. 

S — Kayıkiı kahvede cereyan eden müza
kerede artık bu mesele yarına kalsın diye si
zin tehir ettirdiğiniz anlaşılmıştır. Ne dersiniz? 

(3 — Katiyen reddederim. Bizzat ben dahi 
gitmek şartiyle ısrar ettim. Gecedir gidemeyiz 
sözlerine karşı sırığın ucuna beyaz bayrak ve 
fenar asarak gidelim diye ısrar eden ben im... 

S — Şimdiye kadar icra kılınan tahkikat ve 
tetkikatta zati âlinizin usat heyeti kuvvei mü
tefekkire âzasından olduğunuz ve usatm buraya 
geldiğinde de bütün ietimalarında bulunarak 
onlara hattı hareket ve memur tâyin ettiğini» 
anlaşılmış ve bu bapta cereyan eden ahvali mu-
vazzahan beyan ediniz efendim? 

C — Bu vakaya cebren getirildiğimden «v-
evvel usatm herhangi ferdiyle gerek şehirde, 
gerek hariçte bu mesele hakkında ne görüştüm, 
ne de malûmatım vardır. 

S. — Gerek Delibaşın ve gerek vali vekili 
Mustafa Remzi Efendinin umuru tahririyesine 
memur olduğunuz tahakkuk etmiştir. Selâme
tiniz namına hakikat hali izah etmenizi rica 
ederim efendim. 

' C — Geçende ifademde söylediğim gibi yal-
„ ııız mülhakata bir telgraf yazdım Meali de vali 

vekili oldum, ihlâli asayişe meydan vermeme
ğe gayret edinizdi ve bunu sırf fenalığın Önünü 
almak maksadıyla yazdım. Bunu da Mustafa 
Remzi Efendi önüne bıraktı. Ertesi gün beni 
buraya getirdiler. Mektubu sabık Mustafa 
Efendinin yazı yazdığını gördüm. Yalnız bir de 
şu kadar yazı yazdım. Vali Haydar Beyefendi 
cepheden bir mektup göndermiş. Bu da yedi 
maddeyi havi idi. Ayrıca bir de Delibaşa 
mektup gelmiş, bunlar heyet içinde okundu. De
libaşı bir kâğıt, kalem alın, ben söyliyeceğiııı, 
siz yazın dedi. Ben kâğıt kalem aldım, yaz
mağa başladım. Mealide vali Haydar Beye. 
Eğer ki, siz buraya gelecek olursanız ben de 
memleketi yakacağım ve mevkufini kendi elimle 
idam edeceğim idi. ve bn da bir heyet tarafın-
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dan gönderilecek idi, Fakat Delibaşa bir 
adanı «eldi. Gelen kuvveti sardık, yüz elli kişi
den ibaret imiş demesi üzerine evvelki fikrin
den vazgeçerek Heyeti göndermediği gibi mek
tubu da göndermedi. Bunun üzerine ben ora
da» -çıkıp mevkufinden polis müdürünün bulun
duğu odaya girmek istedim ise de bırakmadılar. 
Vali Vekili Mustafa Remzi Efendiye söyledim, 
müsaade aldım girdim. Cümlesinin .. hatırını ve 
ihtiyaçlarını sordum' ve polis müdürü Necip Ha
ya de mahrenıane « bizim kuvvet geliyor, muci
bi merak bir şey yoktur, bunların akurane ha

reketleri blöftür » diye tebşir ettim. 
S — Meclîslerde bizzat bulunarak umuru 

talıririye vazifesini ifa eylediğiniz tâyin etti
ğiniz memurların aehadetiyle sabit olmuştur. 
Ne dersiniz? 

C — Yalnız hastane mutemedi Mustafâ Efen
di hastanede bulunan hastalar açtır, bir çaresine 
bakın dedi. Bunun üzerine belediyeye bir kâğıt 
yazalım, hastaların iaşeleri temin edilsin dedim. 
ve belediyeye hitaben bir kâğıt yazdım. Mus
tafa Remzi Efendiye imza ettirdim ve bu da 
mümkün olmazsa ianeten iaşelerini temin ede
lim- dedim. 

S — Hükümet memurluğuna hiç kimseyi tâ
yin ve onlara tebligatta bulunmadınız mı? ve 
yukarıda beyan edilen kâğıtlardan başka bir 
kâjğıt yazmadınız mı? Şayet bunun hilâfına ola
rak şahidin şehadetiylo nübut bulursa ne der
siniz efendim? 

C —• Belki menfaati umumiye namına ufak 
yazılar yazmış olabilirim, öyle ithamı mucip 
bir yazı yazmış isem cezama razıyım ve tâyin 
edilen memurlara « seni filân yere tayin ettim » 
diye bir şey söylemiş isem yalandır. Söyledi di
yecek olurlarsa iftiradır. Kabul etmem şunu da 
ilâveten söylerim ki, Vali Haydar Beyefendi 
Alâattinden geldiğinde kuvvet gelsin diye bir 
mektup yazdıracaklarmr haber aldım ve derhal 
mektupçu Kâzım Beyi çağırarak. Aman vali 
Haydar Beyefendiye söyle her halde kuvvetin 
gelmesini temin etsin, Memleket felâket içinde
dir dedim ve Avni Beyin kulağına da aman 
tedip dedim. 

S — Lütfen ifadenizi imza eder misiniz? 
C — îmza ederim: Kâzım Hüsnü 17 minh 

Kâzım Hüsnü Beyin ifadesi 
17 Teşrinievvel 

S —' Vali muavinliğine tâyin edilen zevat
tan kimlerin kabul ettiğini ve kimlerin kabul 
etmediğini lütfen söyler misiniz? 

C — Bu tâyin edilenlerden yalnız ben ka
bul etmedim. HâdİmÜ Memet efendi sükût 
etti. Bir şey söylediğini de duymadım. 

S — Umuru tahrirİyenin ifasında bir mec
buriyet olmadığı halde kendi arzunuzla umuru 
tahrirtyeyi İfa etmenizin neden İleri geldiğinin 
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izahını rica ederim. 

O ~ O zaman itiraz etmek olur um* ... Da
vet etmek demekti ve bununla beraber ben sırf 
şimdi Hükümeti lıAzıraıvn lehine hiznıt etmiş 
oluyorum, diyordum... 

S —T Evvelki ifadenizde ben kimseyi tâyin 
etmedim ve tebligatta bulunmadım diye söyle
miştiniz, ŞJmdi yüzünüze karşı söylerlerse 
ne dersiniz? Ve hattâ tâyin edilen bir efendiye 
tebligat icra etmekle beraber «Vazifenize dik
kat ve bitarafane vazife görmenizi tavsiye 
ederim» demiştiniz? 

€ — Sureti kat iyede yalandır. 
Muva.cehe 

İhtiyat mülâzımı Turgut efendiye : 
S — Sizi yille'dc üsera garnizon zabitliğine 

tâyin eden ve evrakı resmiyenizi size veren 
kimdir? Nerede, kİmlr ve ne suretle emrinizi 
elinize verdi. Verildiği zaman ne gibi sözlerde 
bulundular? söyleyiniz. 

C — Vakanın ikinci günü ben istasyonda 
-muhafız idim. Beni orada eşkıyalar derdest 
etti. Hükümete geldik. Qtm Vali vekiline gir
dim. Efendim, ben Sille'de bulunan üsera gar
nizonlarının memuruyum dedim. Vali vekili be
nim sözümden bir şey anlamadı. Orada bulunan 
Kâzını Hüsnü Beye ne istiyor anla dedi. Ben 
yine tekrar Kâzım Hüsıiü Beye ben Sille'de 
üsera garnizonu memuruyum dedim, mumai
leyhe de Valİ vekiline, bu efendi Sille'de üsera 
garnizonlarının memuru imiş dedi. Vali vekili 
ise bir kâğıt yazıver dedi. Kâzım Hüsnü Bey de 
şıı irae ettiğim kâğıdı yazdı, bana verdi. Yanı
ma da iki müsellâh adam verdiler. Ben Sille'ye. 
gittim. İşte mesele bundan ibarettir. 

17 Teşrinievvel 1336 
İhtiyat mülâzımı Turgut 

Polis ınüdiri sabıkı Yakup Rüştü Efendiye: 
S — Sizi polis müdürü (âyin ettik diye kim

ler-, ne suretle tebliğ ettiler? Söyler misiniz. 
C.— Evet o gün ben evimde idim, iki mü-

seliâh gelerek beni evden aldılar. Hükümete 
getirdiler, Vali makamına girdim. Orada Vali 
vekili Mustafa ltemzi, Kâzım Hüsnü Bey ve da
ha bir kaç zevat vardı. Bunlardan Kâzım Hüs
nü Bey bendenize hitaben «Seni polis müdürü 
tâyin ettik, Öyle ittihat, İtilâf takip etme, bita
rafane vazifene bak» dedi. Ben de oradan ay
rıldım. Polis müdürü makamına geldim. 

Polis müdürü sabıkı 
Yakup Rüştü 

H — Yakup Rüştü Beyin şu ifadesine ne 
dersiniz efendim? 

C — Sureti katiyede yalandır. Vali vekili 
orada mevcut iken benim tebligatta bulunmak-
lığım terbiyeme muhaliftir. 

S — Sizin Hükümeti sabıka kuvvei müte-

— 244 — 
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fekkire rüesasmdan olduğunuz tahakkuk et
miştir. Bu meseleyi tertip eden • kimlerdir ne 
zaman tertip edilmiştir? Hakikati hali söyledi
ğiniz takdirde hakkınızda verilecek kararı tah
fif etmişi ulursunuz efendim. 

C — Katiyen reddederim. Ne Hükümeti 
sabıkayı bilirim, ne de kuvvei mütefekkirede-
ninı, tenezzül bile etmem onlarla birleşmeğe ve 
neferine hakaret addderim. 

S — İfadenizi imza edermisiniz efendim. 
C —' Tasdik ederim. 

Kâzım Hüsnü 
Kâzım Hüsnü Beyin ifadesi 

19 Teşrinievvel 1336 
S — Şu vakai müessifenin bir teşkilât ne

ticesinde olduğu aşikârdır. Kendilerine muhalif 
olanları Meclislerinde de bulundurnıtyacaklan 
malûmdur. Ne Mecburiyet yar İdi ki muhalif 
olanları zorla meclislerine getirsinler? 

C — Bunlar akü ve mantık üzerine hareket 
etmiyorlar, rast geldiklerini toplamaktadırlar. 

S •— Şu vakai müessifeyi vücude getirenler 
Ferit Hükümetinin Yunan parmağiyle vücude 
getirdikleri aşikârdır ve Hükümeti mahalliyi 
müsellihan ele' geçirmek istediler. Şu halde ve 
her hususta kendi adamlarını müstacelen cem 
ve celhedecekleri, meclislerini, içtitnalarını on
lar ile yapacakları bedahetine karşı ne dersiniz 
efendim? 

C — Bunlar muhalif, muvafık herkesi top
ladılar. İşte biz de cebren getirildik. 

S — Kuvayi milliyeci ve ittihatçı diyerek 
ölümle tehdit eyledikleri hna ve istima ettir
diklerini anladığınız halde ne cesaretle kendi
lerinin bir uzvu mühimmenin söz söyliyebile-
ceği bir vaziyette ve müsellâh- efratlarına karşı 
Hükümet içinde beyanı fikir edebilirdiniz? 
Binaenaleyh içtimai zıddeyıı mümkün olmadığı 
cihetle hakikati hali beyan eder misiniz efen
dim? 

O — Evet biz ölümle tehdit edildik. Lâkin bi
zim orada mevkiimiz kalmadığını ve tehlikede 
olduğumuzu anladım. Bunun üzerine Kasap 
Avcı ve--Saraç Kemal usta ve hasta Memed'in 
Ali nam şahıslara rica ettim Bizleri muhafa
za edin ve ettirin dedim. Bnnunla beraber 
Vali ve kumandanın muhafaza edilmelerini ri
cada bulundum. Biz ne kadar Hükümette kal
mış isek yukarıda isimlerini söylediğim adam
ların himayeleri tahtında idik. Bunlar da ol
mamış olsaydılar artrk bizden ümit yoktu ve 
öldüreceklerini katiyen ümit ediyorduk. 

S — Kalben onlara muhalif olarak ber tak-
rip içlerinde bulunmuş iseniz her halde kuvvei 
fikriye ve icraiye vezaifi ifa edenlerden ve ol
dukça teşkilâtlarına da vâkıf olmamak müm
kün olanuyacağr gibi onlara hizmet etmek gibi 
bir iş de görmekle beraber vücude getirdikleri 

canavarlıklara ak i esbabı ve kimlefcden ibaret 
bulunduklarını anlamak arzu edeceğiniz cihetle 
bu hususta bizleri tenvir etmenizi rica ederiz 
efendim. 

C •— Evet biz bunlarla Hükümette ve Ka-
yıklı kahvede bulunduk. Lâkin içtiınada isim
lerini söyleyeceğim adamlar ile mahfi odaların 
da Derviş Bekiroğlu Menıet ve mazlum Zade 
Hacı Osman ve Oanbaz Aarap Hasan ve daha 
varsa da onları da Öğrenip haberdar ederim. 

S — İfadenizi imza eder misiniz? 
C — İmza ederim. 

Kâzım Hüsnü 
Mazbatai hükmiye sureti 

Usata İştirak ederek onların idare ve baka-
lan ve Hükümetin Delibası'y* intikal ettiğin
den bahsile mülhakata tamim, tanzim ve irsal 
cihetlerinin tezekkürü hakkında aktedilen iki 
meclisi hafide vakanm izalesine kadar âzayi 
mütefekkire suretiyle bulunduğu iddiasiyle 
maznunun aleyh Kâzım Hüsnü Bey hakkında 
iera kılınan muhakeme neticesinde mumailey
hin fiili mezkûre dahlü iştiraki sabit olmuş 
ve jşu suretle hali hazırda burada bakası caiz 
görülememiş olduğundan Erzuruma tebidine 
ve servetinin rubunun zayiat komisyonuna, di
ğer mbünun teçhizatı askeriyeye ve nısfının dft 
kendisine terkedilmesine 20 tenrinievvel sene 
1336 tarihinde ittifakla karar yerildi, 

Reis Âza Âza 
Okunamadı Bekir Behiç 

Âza Âza . Âza 
Hulusi Haşan Şükrü 

Mazbatai hükmiye sureti 
Konya vaktai ihtilâl iyesinde zimethal oldu

ğu İddiasiyle ınaznuııunaleyh Dergâhı hazreti 
mevlâna post neşiyî Abdülhalim Efendi hak
kında icra kılınan tahkikat ve muhakeme neti
cesinde mumaileyhin ussat şehre dahil ol
duktan sonra onlara karşı olan nüfuzu iti
bariyle Alâeddin. tepesinde mevkii müdafaaya 
çekilen Vali Haydar ve Kumandan Avni Beyle
rin sureti teslimi ve badelteslim memleketin 
tarz ve şekli idaresi hakkında rüesayi nsatla be
raber tav'an müzakeratta bulunmakla beraber 
bu hususda ittihaz kılınan kararlara dahi iş
tirak eylediği. Binaenaleyh hâdisei ınalûınede 
bir uzvu mühim suretiyle methaldar olduğu ce
reyanı muhakemeden mütehassıl kanaati vic
daniye ile anlaşılmış ve şu halde idarei örfiye 
nımtakası dahilinde ikamette mahzur görül
müş olduğundan Erzuruma tebidine 20 teşrini
evvel sene 133fi tarihinde ittifakla karar verildi. 

Reis Âza Âza 
Okunamadı Bekir Behiç 

Âza Âza Âza 
Hulusi Hüsnü Şükrü 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Dehşetli bir karar. 
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Adaletin yürümediği bir yerde yazılmış bir ka
rar. 

KAZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Efendim, 
çimdi avzedeceğim sözleri Divanı harpte de 
söyledim. Fakat bizi isticvap eden Divanı harp 
bir reisle hir polisten ibaretti. Ve şu atfede
ceğim şeyleri onlar ne yazdılar ve ne de yaz
dırdılar . . • ' 

Biz tydiadha münasebetiyle mezunen Kon
ya'ya gittik ve oradan giden arkadaşlarla be
raber de avdet edecektik, O-sırada Vali Hay
dar Beyefendi Musa Kâzım Efendi ile bende
nizi iane ve at toplatmak üzere alıkoydu ve 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine de yazacakla
rım sureti husıiKİyede ifade etti. Biz kaldık 
efendim orada, çalıştık, yirmi bin lira iane 
ve altmış at topladık, O sırada yani faaliyetimiz 
sırasında On ikİneİ kolordu kumandanı Fahred-
din Bey de cepheyi ziyaret etmek üzere bir 
heyet gönderin diye müracaat etmişti. Ö za
man ağustos eVahiri idi. Sekiz kişiden mürck-
kepp bir heyet intihap olundu ve gitti. Fah-
reddin Beyee bu heyetten mıısammem faide hasıl 
olmuş olmalıdır ki, otuz kırk kişiden ibaret bir 
heyet daha çağırdı ve biz de o1 sırada o he-
yete intihap olunduk. Vali Haydar Bey, he
yetle beraberce .siz de gidin ^ e ^ ; Orduya he-
dîyye aldık ve hareket ettik. Bu da 15 - 16 
eylül da idi. Seyahatimiz on dört gün devanı 
etti ve 30 eylülün perşembe günü badezzeval 
Konya'ya vâsıl olduk. Araba ile doğruca Va
li Beyin yanma gittik. Yol elbisemle cephe 
hakkında Vali Beye l>azr malûmat verdini. 
Oradan çıktım evime gittim. Ouma günü çık
madım. Ertesi gün kablelzeval, yani bir teş
rinievvelde Musa Kâzını Efendi île heraber 
Vali Beye vardık. Yalvaçlı Ömer Efendi de 
teşrif buyurdular. Orada Vali Bey bize dedi ki* 
Sultaniye ve Karaman kaymakamlarından is
yanı mahsus olduğuna dair şifre telgrafı var. 
Bİz telâş ettik. Aman bir çaresine bakalım 
dedik. Vali Bey, kaymakamlar zaten korkak 
adamlardır, bir şey yoktur, rahatınıza bakın 
dedi. Sonra bizimle alay etti. Delibaş Konya'yı 
hasfcısaknnş dedi. Orada Musa Kâzım efendi, 
Ömer Efendi bendeniz ve bir de Şehit Ali Ke
mal Efendi dördümüz vardık. Biz dedik ki: 
Bu nasıl söz Beyefendi? Bunun çaresine ba
kalım Memleketin eşraf ve ulemasını toplaya
lım da aslı vjıı*sa tedbir ittihaz edelim. Katiyen 
lıerşey hazırdır rahatınıza bakın dedi. Bu söz
den sonra Konya'da Deı*viş Bekir namında Hü
kümete muhalif bir adam var, derhal ona ha
ber gönderdi ve o adam da geldi. Vali Bey 
ona, şimdi Ali Bey HÖyüne gideceksin Deli
başa spyliyeceksin ki, Konya'yı basacakmış, 
basmazsa anasının donubaşına geçsin dedi 
(Gürültüler). Musa Kâzım Efendi, Ömer Efen
di şahittir. Ayağa kalktım bir şeyler söylemek. 
istedim, karışmayın dedi. ' Biz de sükütettik. 

Çıkıp evimize gittik. O adam da Delibaşa haber 
gönderir. Delibaş da haşaratını başına toplar, 
o geee Konya'yı basar. Vakanın başlangıcı bu-
dır. Tufenk patlaymcaya kadar Beyefendiler 
en büyük askerî kumandan olan mevki kuman
danının haberi yoktu. Delibaşa haber gidi
yor, memleketin ayan ve eşrafının haberi yok. 
Memlekette o kadar polis, iki yüz, üç yüz zabit 
var, onların bile haberi yok. Hiç bir t«dbir itti- s-
hazı yok. Netİeeİ mesele burada kalsın efendini, 
pazar akşamı, gecesi tüfenk sesleri işittik. Ben
denizin evime bir polis geldi. Sizi karakoldan 
İstiyorlar dedi. Alaturka saat on, on buçukta, 
gecelik ile çıktım, karakola vardım. Konya mek
tupçusu Kâzım Efendi eniştemdi, karakolda iken 
bana telefon etti, Vali Beyle Alâeddin de bulu
nuyoruz, Hemşireni muhafaza et dedi. Tele
fon başına sonra Çelebi Efendi geldi. Aileme 
malûmat ver, ben de buradayım, in arak etme
sinler dedi. 

O sırada Adnan Beyin Anadolu'ya müru
runu teshil eden Mülâzım Rıza Bey isminde bir 
komşumuz vardı. Bir de kain biraderi ismail 
Hakkı Bey vardı. Tüfek seslerini onlar da duy
muşlar, uyanmışlar, yanıma geldiler, nedir di
ye sordular. Ben.de; memlekette isyan varmış, 
Vali Bey ve arkadaşları Alâeddin'e çekilmişler 
dedim. Sonra biz de Alâeddin'e gidelim diye 
karar verdik, Üç, dört dakika sonra gittik. Tü
fek sesleri çoğaldı. Mevki kumandanlığına yak
laştığımızda usat ziyadeleşti, oradan bize doğ
ru gelmeğe başladılar. Kara Hafızların Musta
fa Efendi isminde arkadaşlarımızdan bir zat 
vardı, vakada o zatın evine iltica ettik. Mülâzım 
Rıza Efendi - pazar günü oluyor bu - İsmail 
Hakkı Bey, orada Memed Emin Efendi de var
mış, hep beraber orada kaldık. Sonra heyeti 
tahkikiye reisi Binbaşı Bey de geldi. Bunlarla 
akşama kadar oturduk. Bulunduğumuz evin 
karşısında (Feridİye) karakolu vardır. Usat 
burasını hemen bir iki dakikada işgal etti. Bu 
meyanda İngilib üniformalı bir zabit gördüm. 
Bunu Vali Beyle ilk görüştüğümüz zaman söy
ledim. Divanı harpte de söyledim. Ne zapta 
geçirdiler, ne nazarı dikkate aldılar, ne de bu 
1>apta tetkikat ve tahkikat yaptılar, tstiklâl 
mahkemesine de haber verdim. Esasen evlerde 
silâh ve adam arıyorlardı. O gün yani pazar 
günü akşama yakın bizim bulunduğumuz, ilti
ca ettiğimiz eve de süngülüler .geldi, evde kim
se yoktur dediler. Arıyacağız diye ısrar ettiler. 
Yanımızda Mülâzım Rıza Beyde vardı. Ne ya
palım diye istişare ettik. Şöyle böyle içeriye gi
receklerdi, Üç evinhanımları vardı. Gerek is
mail Beyin, gerek Rıza Beyin ve gerek ev sa
hibinin. Ev sahibiyle anlaşmağa başladılar. Dı
rıltı, gürültü çoğaldı. Çıkalım da görüşelim de
dik. Bizi görünce hepinizi götüreceğiz dediler: 
Rıza Beyi saklamağa karar verdik ve daha ileri 
gitmiyerek gitmeğe karar verdik. Rıza Beyi on-
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lara hiç göstermedik, içeride bıraktık, ismail 
Bey, bendeniz, Kâyıklıkahve var» oraya gittik, 
Çelebi Efendi o zaman nasihat etmiş. Sorduk 

-ne demişî Ahalîye, dağılmaları için nasihat et
miş dediler. Ondan sonra biz vardık ve dedik 
ki : Memleketin başına vallahi billahi felâket 
getireceksiniz. Vali ve Kumandan Beyleri ge
tirttiniz, ellerini öpünüz, meseleyi yanlış yap
tık, biz cepheye gidecektik deyiniz, sizi affet
sinler, bu suretle mesele kapansın, yoksa mem
leketin basma büyük felâketler getireceksiniz 
dedik. Saat beşe kadar bu zeminde yalvardık, 
pek çok hakaretler gördük, • tehdit ettiler. Bir 
netice istihsal edemedik. Saat-beste şimdi «da
ğdın, sabahleym yine geliniz» dediler. Her. ta
rafta silah sesleri, girilip çıkılmıyordu. Yanla
rımıza adam verdiler, bizi evlerimize kadar gö
türdüler. Ertesi günü saat dörtte, beşte yine 
bizi evlerimizden süngülülerle aldılar, Hükü
met dairesine getirdiler. Hükümet dairesine gir
diğimiz zaman demin okunan intihabat mesele
si mevzuubahis oldu, Müftü Efendiye falan tek
lif etmişler. Biz duymadık. Mustafa Remzi 
Efendinin puslası okunacağı zaman bulundum. 
Pusla okundu, Mustafa Remzi Efendi Vali, 
Sadık Efendi Jandarma kumandanı, Musa Kâ
zım Efendi, Eyüb Sabri Efendi ve sair 
sekiz kişi âza olarak yazılmıştı. Kabul et
meyiz falan dedik, ayıp dedik, kapının 
önüne iki süngülü diktiler. Bu kâğıdı kim 
imza ederse çıkacak, etmiyenler kalacak de
diler. Orada memleketin bütün eşraf ve ayanı 
meveut idi. îmza ettirip oradan çıkardılar. 
oradan çıktıktan sonra Meclisi umumii vilâyet 
odasma götürdüler. Oraya vardık. Alâeddin'-
den, Vali Haydar Beyefendiden Çelebi Efen
diye bîr tezkere geldi. Bunda diyor ki «Ben 
biraz tadili mütalebat edeyim, gelenler de tadi
li metalibat etsinler.» Hatırımda kalan hulâsa 
budur. Biz des derhal gördüklerimize yalvarr-
yöruz .; «Valiyi getirelim, çok ayıp- oluyor, 
memleket şöyie olacak, böyle olacak» diyoruz, 
Fakat hep çapulcu, aşağı takım adamlar, söz 
dinlemiyorlar. Derhal aklı erenlere tekrar rica 
ettik. Bir çaresine bakalım dediler. Derhal Vali 
Beye bir cevap yazdık «Şimdi tezkerenizi aldık, 
nihayet yarını saatte söz sahiplerini bulur ve ne-
tiee ne olursa size ârzeder ve kemali hürmetle 
«Herinizi öperiz» dedik. Vali Beye bunu gün-. 
derdik. Bu mektubumuz Valiye Beye vanr. Vali 
Bey bizim cevabımızı almadan Alâeddin'de tes
lim olur. Sonradan anladık sergerdelerden bi
risi geldi. Ona çok yalvardık «şöyle olur, böyle 
olur, çok ayıp olur, rica ederiz, barışılsın» de
dik.; O da «Valiye, kumandana, zabıtana bir şey 
olmaz. İstedikleri yerlere misafir- olacaklardır» 
dedi. Bu suretle mezuniyet verdiler. Yedi, se
kiz kişi ayrıldık, ellerimize beyaz bayrak aldık, 
yürümeğe başladık. Alâeddin tepesi civarında 
Tevfik Efendinin oteli denen bir yere kadar 

yaklaştık. «Alâeddin teslim olmuş, Vali geli
yor» dediler. Hakikaten o sırada Vali Beyle 
karşılaştık. Valiye koştuk, Vali ve Kumandan 
Beyi çember içinde götürüyorlar, muttasıl ha
karet ediyorlardı. Ben, İsmail Hakkı Efendi, 
Çelebi Efendi, Musa Kâzım Efendi ve sair 
kimler çember altına alındık ise dayak yedik 
ve hep hakaretler gördük. Bunlar bir memleket 
halkmm gözü önünde oldu. Hattâ efendiler şu
nu arzedeyim ki; Mektupgu, ki eniştemdir, Va
li Beyle beraberdi, Validen ayrıldılar, bıçaklar
la, kamalarla her tarafını yaraladılar. Böylece 
yolda bıraktık. Bu suretle Vali ve zabit anı Hü
kümet dairesine soktuk. Vali girdikten sonra be
ni tuttular, «ianeyi toplayan sen idin>4iyc döv
meğe başladılar.* Bu orada bir çok ahalinin için
de oluyor. Sonra bazıları kurtardılar. Doğru
ca Hükümet dairesine girdik. Daireye girdikten 
sonra Vali bana bizzat su verdi, nefesim tama-
miyle daralmış, ne yapacağımı şaşırmıştım. Son
ra yine usatm kuvvei mukavemetini kırmak 
için «memleketin başına felâketler gelecek, bu 
şeyden, bu işten vazgeçin. Şöyle olur, böyle olur» 
diyorduk. Bu meselenin arasında Vali Beyi 
kaçırmak için buradan gelecek askerlere gön
dermek istiyorduk, Vali Beyi göndermediler, bir 
mektup yazsm dediler. Bir mektup yazdılar. Vali 
kuvvetin Konya'ya girmemesi zımnında bir şey 
yazdı. Benim, Valinin yanma girip çıkmamdan 
şüphelendiler. Yanma Mektupçu da tekrar gel
mişti, onu çağırdım. Dedim ki: «Vali, buraya 
kuvvet gelmesin diye mektup yazsın, fakat ken
di gidemiyecek olursa mutlaka emin olduğu bir 
adam göndersin. Kuvvetin buraya girmesini 
söylesin, bugün Hükümet askeri girmezse taş 
tas üstünde kahmyaaktır» dedim. O da gidip 
söyledi. Bu sırada gerek Valiyi, gerek Kuman
danı itlaf için hücum çoğalıyor. -Muttasıl yal-
varıyoruz. Hattâ Civıloğlu Ragıh isminde biri 
bendenize, huzurunuzda söylemek ayıp, şetmü 
sep etti, bir tabanca çekti, bizi tanıyanlar ço
cuğu kucakladılar. Nihayet bir taraftan Çelebi 
Efendi söylüyor, bir taraftan biz söylüyoruz. 
Nihayet onlar bir odada kaldılar. Akşam Vali 
Beyi evine götürmek için rica ettik, kabul et
mediler. Taşbaş denen bir adam var ki bu da 
muhalifindendir, onun evine gitmesine müsaa
de alalım dedik. Rica ettik, - nim muvafakat et
tiler. Tam o sırada Delibaş geldi. «Ben ken
dim onları toplar giderim» dedi. Vali Beyi ve 
Kumandam ve diğerlerini aldı. Biz yine süngü
lülerle orada bir eve iltica ettik.. 

IfAFlZ B. (Canik) — Vali Bey Delibaş'ı ta
nıyor mu imiş? 

KÂZIM HÜSNÜ B. (Devamla) — Evet 
efendim. Müsafaha ettiler, öpüştüler. Hattâ 
kazanız mübarek olsun dedi. (Handeler). (Za
ruret, zaruret sesleri). Evet, zaruret. Bunu biz 
çok görmedik. Fakat Haydar Beyefendi için 
zaruret olan bizim hepimiz için de zarurettir. 
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(Kâfi, kâfi sadaları). Yalnız şunu arzetınek 
isterim ki efendiler (Gürültüler), (Devam, de
vam, sonuna kadar dinliyelim sadaları). Erte
si gün Vali Bey Delibaşla birleşir, otomobil 
ile bir taraftan gelmekte olan askerlere karşı 
giderler, Delibaş yarım saat bir mesafede ka
lır, Kumandan ve Vali Beyi bırakır, avdet 
etmek şartiyle Taşbaş'ı gönderir, oraya varır, 
«beni bırakmadılar» diye iki mektup - yazar. 
Birini Valiye, diğerini Delibaş'a. Biz şu şartla
rı dormeyan ettik. Usat dağılsın, yoksa mem
leketi yakacağız. Memleket ahalisi birleşti. Biz 
rica ediyoruz ki memleket muhakkak yanacak, 
bunu salıverelim. Salı günü buna muvafakat et
tiler, Hattâ Şeyh Sunusi Efendiye yazdık, oto
mobili gönderdi. Bir heyet gtdip Kuvayi milli
ye' askerlerini muslihane içeriye sokacağız. Bu
nun üzerine hariçten bir adam geldi. Ne yapı
yor sunuz? Oelen yüz elli kişilik bir kuvvettir, 
biz muhasara ettik-dedi. Bugün de böyle geçti. 
Ertesi gün sabah oldu. Çarşamba günü memle
ketin eşraf ve uleması toplandık. Memleket ya
nacak, «ünkü mutlaka topa tutacaklar diye yal
varıyorum. Şöyle olacak, böyle olacak. Bir he
yet olarak bizi göndermeğe muvafakat ettiler, 
(30) kişi bir heyet gittik, fakat gidebilmek için 
İki, üç yüz kişi vardı ki makamı vilâyette daima 
muhalefet ettiler. Orada sergerdelere fikren 
yardım edenler de 'vardı. Nihayet bin müşkülât
la yirmi beş kişiyi, bu İşte mukavemet taraftan 
olanlardan, beraber aldık, beş kişi de; bendeniz, 
Çelebi Efendi, Şertarik Efendi, Hâkim Efen
di ve saireden aldık ve bunu iğfal ederek aldık. 
Arzediyorum. Mademki siz böyle diyorsunuz; 
oraya gidin, görün, kendiniz o zaman işi anlı-
yaeaksınız, ve iyi lâf da söylüyorsunuz dedik, 
yanımrza alıp gittik, bunu Valiye ve Kumanda
na hikâye ettik, başlıca şu adamlardır-bu işi ya
panlar ve buna devam edenler, işte onları da 
topladık, geldik. Eğer onları o gün töplamıya 
idik efendiler vallahi o gün kaçacaklardı. O 
gün onları getirdiler, bir kısmını ertesi gün as
tılar, gittik Kuvayi milliye askerini aldık, gel
dik, beraberce Vali Bey makamına oturdu, işler 
görülmeğe başladı, on gün sonra bendenizi, Va
li Bey istiyor diye çağırdılar, gittim. Vali Beyin 
odası yanında diğer bir büyük oda var. «Burada 
Vali Beyle görüşeceksiniz» diye söylediler. Bi
raz sonra bir süngülü ile bizi tevkif ettiler. Be
nî ve arkadaşlarımı. Setri hakayık için bizi im
haya çalıştılar. Vallahi Beyefendiler, çünkü ben 
ve bir iki arkadaşım telef olduktan sonra söz 
söyliyecek kimse kalmıyacaktı. Vakai isyaniye 
mahsus olduğuna dair biz cephede iken Sulta
niye, Karaman kazaları kaymakamlarından, 
Çumra ınüdiriycilerinden telgraflar gelmiş ve 
Çumra'da bulunan ameliyat serkomiseri Nadir 
Beyden müteaddit telgraflar gelmiş. Bunlar na
zarı dikkate alınmamış. 

NEŞET B, (Üsküdar) — Vaka ile telgraf

lar arasındaki tarih nedir! 
KÂZIM HÜSNÜ B. (Devamla) — Tanıamiy-

le bilmiyorum. Vakadan on, on beş gün evvel 
Karaman kaymakamını azlettiler. Hattâ Kara
man kaymakamı Ankara'ya Sivas trikiyle telg
raf vermiş. Çumra müdiriyetinin tahriratından 
nahiyede nüfuz ve kudreti Hükümetin katiyen 
kalmadığı ve bunun önüne geçilmezse isyan çı
kacağı alenen zikredilmiş, Vali Beyefendinin 
Delibaş ile bir (besa) sı varmış. Besaya itima-
den; gelen haberleri nazarı itibare almamış,'mil
letin seciyesi icabı besaya hürmet olabilir, fa
kat Delibaş denilen adam cahildir, çobandır, 
Eşektir, bir şey bilmez ve zaten besadan anla
maz. Sonra Vali Bey Delibaşla birleştikten 
sonra Doktor Tahir Efendi ile Doktorları Beye 
iki aded vesika yazdı ve bunlan Kolordu ku
mandanına yazdı ve Delibaş imza etti, bunları 
arzetmekten maksadım esbabı mücbiredir. Ha
yatını kurtarmak için yazdı, Vali Beyin hayatı 
nasılsa benim hayatım da öyledir. Tabii başka
lık yoktur. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, müsaade 
buyurursanız bu söylenilen sözler icabederse 
söylenir. Taallûku her ne kadar varsa da zaten 
mesele tavazzuh etmiştir. Başka bir şeye hacet yok
tur. Beyanata hitam verilsin. (Gürültüler). 
(Kâfi ve devam sesleri). 

REİS — Söz söyliyen zat kendi sözünü ik
mal ettikten sonra... 

NAFİZ B. (Oanik) — Kendine ait olanı söy
lesin. 

KAZIM HÜSNÜ B. (Devamla) — Kendime 
ait olan bitti, bir takım mütalâatım, raesmuatım 
var, isterseniz soyliyeyim. Nasıl arzu ederseniz 
(Söyleyin sesleri). 

REİS — Beyler lütfen dinleyiniz. Söz alan 
zat, sözünü ikmal etmeden müzakere kâfidir, 
değildir ıııevzımbahfe olamaz. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahip) — 
Hakkı müdafaa her şeyden mukaddestirf. 

KAZDI HÜSNÜ B. (Kot^a,) — Keza biz 
cephede iken Yusuf ve ismail Hakkı Beyler; 
Delibaşı Hükümetin nüfuzuna ve kudretine fe
na bir tesir icra edecektir, bunun icabına ba
kılsın diye vali Beye müracaat ederler. Bundan 
başka Delibaşa açıktan veyahut diğer kuman
dan tarafından mı bilmiyoruz binbaşılık, mira
laylık rütbesi tevcih edilmiş. (Ne vakit sesleri). 
Vakadan üç ay evvel, esas itibariyle isyana ze
min ihzar edilmiş olmasıdır. 

NAFİZ B. (Canik) — Hükümet ihzar etmiş 
demek. 

KAZIM HÜSNÜ B. (Devamla) — Delibaş 
tarafından toplanıp merkeze getirilmekte olan 
efradı kendi köyünde alıkor ve kendi namına 
vesika verir. Delibaş'a itimat edilmiş olmasın
dan dolayı... 
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Dr. FUAD B. (Bolu) — Haydar Bey zama

nında mı? 
KAZIM HÜSNÜ B. (Devamla) — Haydar 

Bey zamanında, polis müdürü Necip Beyin vaka
dan dört gün evvel jurnali var. Vakai isyaniye-
mahsüs olduğuna dair biz cephede iken. 

SÜREYYA B. — Haydar Bey yok iken söy
leniyor. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, bunlar Kâ
zım Beyden ziyade vali beye taallûk eder me
seledir. kendi hakkında mütalâsı varsa söyle
sin. 

KÂZIM HÜSNÜ E. (Devamla) — Peki 
efendim, sözümü kestim yalnız şunu arzedeyim 
efendiler, benim İstanbul'da ticarethanem var
dır, Ömer Lûtfi Bey, Ata Bey Musa Kâzım 
Efendi bilirler. Ben oradan ailem hasta ve ti
carethanemde menfaatim varken ve onlar ora
da dururken ne hisle geldim? Sorunuz Lûtfi Be
ye ve diğer arkadaşlara sorunuz, namuslarına, 
şcr-eflerine müracaat ederim. 

ÖMER LÛTFİ B. — Benden evvel koşmuş 
gelmiştir. 

KAZIM HÜSNÜ B*. (Devamla) — Sonra on 
iki .senelik bir hayatı siyasiyem var. Rica ede
rim. kanaati siyasiye çamaşır değiştirir gibi 
değişir mi efendim? Ya ben ânı isyanın bir gün 
evveline kadar bütün mevcudiyetimle mücahe-
demizin lehinde çalışırken... (Kâfi sesleri). 

ABDÜLHALİM ÇELEBİ Ef. (Konya) — 
Allahıma hamd ve şükran ederim ki, efendim, 
mesele tavazzuh etmeden evvel gayrikanuni bir 
karar ile Erzıuumu boyluyorduk. Binaenaleyh, 

evvelâ Cenabı Allaha, saniyen Meclisi Alinize hamd 
ve şükran ederim, bendeniz vaka gecesi fakir
hanemde yatıyordum. Saat gece alaturka yedi 
buçuk raddelerinde mevki kumandanı Avni Be
yefendinin teşrif ettiğini, mahdum bendenizin 
odası selâmlığa yakın olmakla onu uyandırırlar. 
Bana göndermişler, kapuyu vurdular, Avni Be
yefendinin mühim bir meseleden dolayı beni 
görmek istediğim söylediler. Bendeniz acele git
tim, hayrola dedim, dediki: Vali Beyefendi is
tiyor. Delibaş memleketi yakacakmış, Binaena
leyh tedabir yapılacaktır. Rebbena hakkİçun 
o güne kadar Delibaş'ın ismini bile işitmemiş-
tim. Çünkü ben siyasetle meşgul olmadım, bu 
gibi ıtmuru Hükümetle alâkadar değildim; ev
den dergaha, dergâhtan eve gider gelir ve teş
rif eden zevatla teşerrüf ederdim. Nihayet de
dim ki, kimdir bu Delibaş? Bir eşkiya reisidir 
dedi. Onun üzerine müsaade buyurunda giyi
neyim dedim, gittim elbisemi giydim, geldim. 
birer kahve içebildik. Efendim, sonra Avni 
Beyefendinin otomobili evin önünde bekliyor
du, Avni Beyle birlikte Vali Beyİnevİne geldik. 
Yahu nedir hayrola? dedim. * Mesele böyledir, 
bana besa vermişti, herif memleketi basıyormuş, 
filân » dedi. «Pek i ne yapacağız » dedim. 
Şimdi Alâattin tepesine gidip şehri müdafaa 

edeceğiz » dedi. « Pekâlâ bu Delibaş kimdir?» 
dedim, « Vallah bilmem, sonra anlarsın, telâsim 
var » dedi. 

BÎR MEBUS B, — Delibaş, arnavut mu? 
ABDÜLHALİM ÇELEBİ Ef. (Devanda) — 

Hayır Türkmüş. sonra efendim. Alâattin te
pesine çıktık, tepeye çıkar çıkmaz kurşunlar da 
atılmağa başladı. Berayİ tahassun camii şerife 
girdim. Yer taharrisine koyuldum. Orada bir 
takım eşraf da vardı. Taşbaşlılar filân da var
dı. Yahu bu nedir, Delibaş kimdir? dediğimde, 
biz de bilmiyoruz dediler. Bundan sonra mina
reyi kendimce medarı tahassun buldum. Çünkü 
orası muavvee olduğundan iyi medarı tahassun 
olurdu, O sırada Müftü Efendi Hazretleri dediler 
ki; bunlar hiç lâkırdı dinlemiyorlar, devairi Hü
kümet teslim edilsin diyorlar, onun üzerine 
Vali Beyefendi dedi ki; Ben o heriflere Hükü
meti teslim etmem, binaenaleyh gelecekleri var
sa görecekleri de vardır dedi. Bunlardan Deli
baş söz anlarmış gibi söylediler. Bendeniz de 
Onlardan alacağım eevabı söyliyeyim -dedim. 
Yine avdet buyurdular. Anı müteakip Yalvaçh 
Ömer Efendi Hazretleri teşrif ettiler. Onlar da 
aynen bunların söz anlar kimseler olmadığını 
söylediler. Valinin teslim olmasını, filân bir ta
kım sözler söylediler ve sonra bendenizin de bir 
nasihat etmek! iğimi münasip gördüler. Fakat 
anladım ki, ne müftü Efendinin, ne ulemayi 
kiram hazaratmm sözlerini dinliyorlar. Bak
tım bunlar tam hazele. bir takım güruhtan İba
ret. Anladım ki, bendenizi de dinlemiyecekler, 
Sarfınazar ettim. 

Sonra saat 11,5 da Şeyh Şüsusi Efendi Haz
retleri teşrif ettiler. Bizim Sertarik Dede Efen
di yanlarında idi. Sertarik de bendenizin ve
kilim demektir, efendim. Şeyh Sünusi Efendi 
Hazretleri « Biz gidelim, Ruvayi milliyeden 
kuvvet gelinceye kadar bizde bulunalım, iki ta
rafın kanı dökülmesin, şöyle olmasın, böyle ol
masın > diye arapca söyledi. Gayet fasih söy
ledikleri için anlaşılıyordu. -. ' 

Efendim, Vali Bey muvafakat buyurnıadı-
lar. Ondan sonra Çelebi Efendi ile beraber gi
delim de bari bir nasihat dinlerler dediler. 
Onun üzerine ben de kabul ettim, Şeyh Sünnsi 
Efendi Hazretleri, Sertarik Efendi, Hüküme
te, Kayıklı kahveye geldik. Her zaman önündeu 
geçtiğim halde Kayıklı kahve neresidir bilmez
dim. Oraya gelinee, çabuk Çelebi Efendi dedi
ler, trapez gibi bir şey koymuşlardı oraya çık
tım ve dedim ki, no istiyorsunuz, maksadınız 
nedir, gayeniz nedir? İçerisinden birisi dedi 
ki; bize jandarmaların asker toplamak bahane
siyle yapmadıkları rezalet, etmedikleri melanet 
kalmadı. Haremlerimizin . ırzına geçiyorlar, 
emvalimizi yağma ediyorlar, gasbediyorlar di
yerek jandarmalardan şikâyet ettiler. Onun 
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üzerine bir kere Vali Beyefendiden işitmiştira, 
hangi jandarma yapıyorsa onu söyleyin teczi
ye edelim diye, vali Beyefendi daima söylüyor
lar dedim. Efendim, hangi birisini haber ve
relim, hepsi yapıyorlar dediler. Biz padişahı
mızı isteriz. Oğlum sen padişahı simdi bilirsin, 
ben yedi yüz senedir tanırım, kendilerine sada
kat veubudiyetim pek kadimdir. Binaenaleyh, 
Biz de o gayeye hizmet ediyoruz. Padişahımızı 
kurtarmak için çalışıyoruz, dedim. Onun üze
rine birisi dedi ki; bu gelen ordu Yunan ordu
su değilmiş, halife ordusu İmiş, ben de onun 
üzerine vallahi değil, billahi değil, sizi iğfal 
ediyorlar, kim iğfal ediyorsa günahtır dedim. 
Şeyh Sünusi Hazretleri de yanımda idiler. 

Sonra dediler ki: illâ Hükümeti açtırın, biz 
Hükümeti yakacağız. Onun üzerine dedim ki: 
Bu Hükümet bir milyon liraya yapılmaz. Mil
letin malıdır, neden yakıyorsunuz? künahtır. 
Dinlemediler, beni sürÜkliye sürükliye Hükü
mete getirdiler. Orada da ayni nakaratı tekrar 
ettiler. Biz Hükümeti yaktıramayız. Mesuliyeti 
alamayız dedim. Tekrar bendenizi Kayıklı kah
veye getirdiler. Biz bunlarla mücadelede iken 
Delibaş denilen herif geldi. Onun üzerine 
ha ha dediler. Bir elinde ekmek bir elinde 
peynir homurdanarak yiyoi'du. Kara Hafız 
Zade varmış, Konya eşrafından. Ona şöyle yap
tın diye söyledi. Uç kişi varmış; bunların yü
zünden, vatan selâmete erecektir, onun birisi 
Zeynel âbi d i n efendi, bir tanesi Mustafa Sabri 
efendi, bîr tanesi de Damat Ferit mi imiş ne 
imiş dedi. Halbuki o zat ahpabım olduğu ci
hetle, Ağa maksadınız nadir, gayeniz nedir de
dim. Onun üzerine yanındaki-sordu, bu kimdir? 
Dedi. Yanındaki «Gayemiz ne olacak, Vali tes
lim olsun, Hükümeti teslimetsiu, falan...» Dedi. 
«Ağa Hükümet teslim etmek ne demektir» De
dim. Dedi ki: «O mert adammış beni idamdan 
kurtardı, ben de ona bir şey yapmıyacağım. 
Gelsin teslim olsun». İlen de dedim ki : Ma
dem kİ teslim olsun; bir şey yapnuyacağız di
yorsunuz, o halde ben gideyim kendisine haber 
vereyim dedim. «Olmaz, şimdi gecedir» dedi. 
Tarafeynden kan falan dökülmesin. . bir şey 
olmasın dedimse de «Yarın sabahleyin gidersi
niz, şimdt vurulursunuz, gecedir» dedi. Ağa 
biz söz verdik, kabil değil, Öyle ise burada kah
vede mi yatacağım dedim. Nereye gideceksin 
dedi. Dergâhı şerife alın götürün dedi, üç dört 
tüfekli bizi alıp götürdüler. Hattâ Serta-
rik te beraberdi. Onunla beraber Dergâhı şe
rife geldik. Dergâhı şerifin kapısını çaldık. 
İki beVvap geldi, kapıyı açtırdık, içeri girdik: 
Sonra sabahleyin efendim Sertarik dede, 
mebusu sabık Memed Emin Bey, Dergâhı şerife 
üç dört süngülü geldi. Bizi Kayıklı kahveye 
götürecekler. Kalktık, süngülülerle beraber 
Kayıklı kahveye giderken, halbuki gece Hükü
meti açtırmışlar, bizi Hükümete götürdüler. 

meclisi umumî salonuna soktular efendim, ora
da Vali intihap edeceğiz dediler. Onun üzerine 

akşam demiştim ki Ağaya; canım Ağa siz bıra
kıp gidersiniz, Ankara 'dan kuvvet geliyor, 
Karahisar'daıı Etem Bey çetesi geliyor, şu hal
de siz bırakıp gidersiniz! Memleketin başına 
felâket getirirsiniz, sonra bana «Sen Ankara'ya 
gittiğine utanııııyormusun ki hâlâ Ankara'dan 
bahsediyorsun» dedi ve bilmem neden bahsedi
yorsun diye bana şey etti. Gündüz Hükümete 
gittiğimizde; «Akşam valimiz vali» diyordu
nuz, Çünkü Vali intihap edilecek demişlerdi, va
limiz vali diyorsunuz da şimdi tekrar vali intiha
bına neden kalkışıyorsunuz? Dedim. Gürültüyü 
kesin, şu gürültüyü bırakın, memleketin asayişine 
bakın, evvelemirde yapılacak memleketin asa
yişidir dedim, (ve illâ vali intihap edilecek) 
dediler. Onun üzerine evvelâ mebusu sabık 
Memed Emin Efendi hazretlerine teklif ettiler. 
O «Ben yapamam, müftü Efendi daha âlimdir, 
o yapsın» dedi. Müftü Efendi hazretleri de 
«Ben ihtiyarını, yapamam» dedi. Ondan sonra 
Mustafa Renizi dediler. .Münasip münasip dendi 
ve bitti. Bilmem kini de âza olsun, ona da «Mü-
sip münasip» dediler, Birisi müftü Efendiye 
dua et dedi. Müftü Efendi hazretleri de bir kaç 
dua okudu. Badelfatiha Mustafa Remzi Bey 
müftü Efeninin elini öptü. Ondan sonra Heyeti 
mecmuamızı vali odasına doldurdular. Orada 
demin Kâzım Hüsnü Beyin okuduğu, Meclîsi 
âlinize arzettiği tezkere yazılmıştı. Ondan sonra 
efendim ona da o suretle tezkerei cevabiye yaz
dık. Onu mutaakıp koşmak suretiyle valiye 
gittik, fşte siz teslim olmıyacaksmız, şöyle ola
cak böyle olacak dedim. Halbuki vali teslim 
olmuş, orada valiye hakaret ediyorlardı. Gerek 
kaymakamlıktan mütekait İsmail Bey, gerek me
busu sabık Emin Efendi kendilerini muhafaza 
etmek suretiyle, mahaza yine tokat, yumruk 
yiyerek valiyi Hükümete koyduk. Ondan sonra 
silâhlarını aldılar.. Sonra hapis edeceğiz diye 
bağırdılar. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Çelebi Efendi! 
kâfidir. (Kâfidir sesleri), 

ABDÜLHALÎM ÇELEBİ Ef. — Bendenize 
Divanı harpte sordukları bundan ibarettir. Bu
nu da arzettim. 

BEİS — Söz alan dokuz zat vardır. Müza
kerenin kifayeti hakkında da iki takrir var. 
Bunlardan birini reyinize arzedecefrim. Müza
kereyi kâfi görenler ellerini kaldırsın. Müza
kere kâfi görüldü, 

Riyaseti Celüeye 
Mevzuubahis olan Konya harak&tı îsyani-

y esinin ehemmiyeti malûmdur. Bu vukuat ne 
kadar mühim ise tekmil safahatında bizzat bu
lunmuş olan Meclîs âzasından Çelebi Efendi 
hazretleriyle refiki Kâzım Hüsnü Beye atfe
dilen töhmet hasebiyle Meclisin mevki ve şe-
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rofıne tesiri o kadar büyüktür ki yapılmış} olan 
tahkikat ise gayet nakıstır. Rıuıa binaen mese
leye Meclisi âlice bir karar verilmeden evvel 
yeniden bir heyeti tahkikiye teşkiliyle tahkika
tın tevsi ve tamikini ve neticeye göre işin ka
rara rantı ile azaların ademî mesuliyeti anla
şıldığı takdirde Divanı harbin tahtı suale alın
masın? teklif eylerim. 

Adana mebusu 
Zekâi 

(Ret ret sesleri) 
REÎS — Zekâi Deyin takririni kabul buyu

ranlar ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi efen
dim, Şİmdı efendim Encümeni mahsus mazba
tası var. Malûmu âlileri Encümeni mahsus maz
batası iki hükmü ihtiva ediyor; Bunun için ay
rı ayrı reyi âlinize arzedeceğim, Efendim bir 
takrir daha geldi. Tuııalı Hilmi Beyindir. 
Heyeti âliyenize arzedeyînı: 

Büyük Miilo.t Meclisi Riyasetine 
Bir hafta evvel vilâyet makamından çekil

miş olan Haydar Beyin de gelip izahat verme
sini teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REÎS— Hilmi Bey! takririnizi izah cdeeek-
misiniz? (Gürültüler) 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Beyler! bu 
meseleye dair vali Haydar Beyin, gelip te Bey
ler hakkında ve gerek Çelebi hakkında izahat 
vrmesini teklif etmiyorum. Kendisinin vazife
sini ne .suretle İfa ettiği hakkında izahat ver
mesini teklif, ediyorum, (Hayır, hayır sadaları) 
Bu bir vesiledir. Ben vazifemi ifa ediyorum. 

REÎS — Tunalı Hilmi Beyin verdiği iza
hata nazaran bu takrir İm mesele ile münase-
bettar değildir. (Gürültüler) Şimdi Encümen 
mazbatasını reyinize arzedeceğim. Evvelâ 
Çelebi Efendi hazretleriyle Kâzım Hüsnü Beye 
ait birinci fıkrası ki Encümen evrakı tahkikiye-
ye nazaran tâyini muameleye lüzum olmadığına 
karar veriyor. Encümenin bu meseleye ait olan 
birinci fıkrasmı kabul buyuranlar... 

VEHBÎ B, (Karesi) — Reis Bey; bir nok
tası var, bir kerre hükmü reffediyoruzi keen-
lemyekün addediyoruz, İkinci nokta; hakların
da ittihama kâfi vesaik ve delâil yoktur. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan sahib) — 
Meclisi Ali lüzum görürse verilen karara göre 

yeniden tamiki tahkikat eder ve tarihi vesika 
olmak İtibarîyle tahkikat ve tetkikat huzuru 
âlinizde tefrik edilecek bir heyetle yapılacak 
olursa tarihe karşı meseleyi tavzih etmek sure
tiyle daha güzel olur. 

Dr. FUAT B. (Bolu) — Efendim, geçenlerde 
üe arkadaşımızın İştirakiyle bir heyeti mahsu
sa gitmiştir. Onların tetkikatı neticesinde bu 
mebus arkadaşlarımıza taallûk eden şeyler bu
lunmaktadır {Onlar bu iş için gitmedi sesleri). 

REİS — Efendim, Encümen mazbatasının 
hirinci fıkrasını okutuyorum. 

(Çelebi Abdülhalim ve Kâzım Hüsnü Beyler 
Büyük Millet Meclisi âzasından bulundukları 
cihetle usulen haklarında Meclîsçe İttiham ka
rarı bulunmaksızın Konya Divanı harbİnce tah
tı muhakemeye alınarak idareten mahkûmiyet
lerine karar itası kanunu esasi ahkâmı sariha-
sma, taamüiu meşrutiyetimize ve hukuku esa
siye kavaidine mugayir ve binaenaleyh hükmü 
vâki kcenlemyekün görülmüş ve evrakı tahki
kiye mündericatına nazaran mumaileyhhnanın 
ittihammı mucip bir gutıa ihbarat ve esbabı 
sübutiye de görülmemiş olduğundan haklarında 
tâyini muameleye mahal olmadığı karargir.,,) 

REÎS — Efendim, okuttuğum bir fıkrada 
Encümen mazbata muharriri bîr noktayı izah 
etmek üzere ısrar ediyor. O noktayı tasrih ede
ceğim. Malûmu âliniz esasen Meclisi Âliniz 
bundan evvel yapmış olduğu bir müzakeresiyle 
derhatır eder kî Divanı harbin verdiği hüküm
leri; masuniyetin refî hakkında Meclisi Âtiniz-
cc bir karar verilmedikçe, Meclisi Âliden mü
saade- alınmaksızın verildiği için, bundan evvel
ki celsesinde salâhiyet harici addetmiş idi. Bi
naenaleyh burada da o karar teyit mahiyetin
de yine tekrar edilmiş oluyor. Onun için iki 
fıkrası bir hüküm addolunuyor (Hay hay ses
leri) Şimdi okuduğum Kanunu esasi ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep müşterek encümen 
ahkâmıdır. Mazbatadaki ahkâmı kabul büyu-
ranalar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir, (Alıkşlar) Tefsir meselesi kalıyor. Vak
timiz dardır. Müsaadenizle onun için esaslı 
bir müzakere acarız, ruznameye ithal ederiz. 
Bu cihet kalsm efendim. Yarın bermutat teşki
lâtı esasiye kanununu müzakere etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Badezzeval 5,30 celse tatil edildi 
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