
D E V R E ; I C İ L T 24 İÇTİMA 5ENES1 . 3 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

Yüz yirmi dokuzuncu içtima 

30.10.1338 Pazartesi 
» ^ 1 > I II I 

Mündertoat 
-Sayfa 

1. — Zaptı sabık hulâsası 250:251 
2. — Azayı kiram muamelâtı 257 
1. — Memurin ve mütekaidinin terfih

leri hakkında tedbir düşünmek üzere te- ~ 
şekkül edecek Encümeni Mahsusa Maarif 
Encümeninden intihabedilen âza hakkın
da Encümen Riyaseti tezkeresi 257 

2. — Dördüncü. Şubeden bâzı eneü-
menlerdeki münhallere intihabolıınan âza 
hakkında şube riyaseti tezkeresi 257:258 

3. — Beyanat 251 
1. —- Hariciye Vekili ismet Paşanın 

cephe vazifesinin hitamı ve Meclise ilti
hakı dolayısiyle beyanatı 201:254 

2. — Edirne Mebusu Kâzım Karabe-
kir Paşanın Şark Cephesi Kumandanlığı 
vazifesinin hitamı ve Meclise iltihakı mü
nasebetiyle beyanatı 254:256 

4. — Tezkereler 256 
1. — Kayseri Ahzi Asker Kelemi 

Mülhakı Mülâzimievvel Fadıl Efendinin 
İstiklâl Madalyasiyie taltif edilmesine dair 
tcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 206:257 

2. — Muhareabtı ahirede yararlıkları 
görülen 16 zabitin İstiklâl Madalyasiyie 
taltiflerine dair İcra Vekilleri Heyeti Ri
yaseti tezkeresi 257 

Sayfa 
5. — Takrirler 256,257,258 
1. — Hakkâri Mebusu Mazhaı Müfid 

Beyin, Şark Cephesi Kumandanı Kâzım 
Karabekir ve Garp Cephesi Kumandanı İs
met ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
Fevzi paşalara muvaffakiyetlerinden da-
layı Meclisin tesekküratının bildirilmesine 
dair takriri 256 

2. — Ergani Mebusu Emin Beyin, ni
kel meskukâta dair takriri 257 

3. -- Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, Boğazlayan eşrafından Sami Ağanın 
müddeti mahpusiyetinin Boğazlayan'da ik
maline müsaade olunmasına dair takriri 258 

4. — Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Bey
le 78 arkadaşının, Osmanlı İmparatorlu
ğunun münkariz olduğuna ve yeni Tür
kiye Hükümetinin onun vârisi bulundu 
ğuna Makamı Hilâfetin esaretten kurtu
lacağına dair takriri 292:297,297:298 

6. — Mazbatalar 258 
1. — Altın kaçırmak meselesinden 

mahkûm Eşref ve Haşim efendiler hak
kındaki evrakın Adliye Vekâletine gönde
rilmesine dair Adliye Encümeni mazbatamı 258 

2. —• Kângırıh Nizameddin Efendinin 



t : 129 30.10 
Sayfa 

askerlikten tecili hakkındaki İstida Encü
meni mazbatası 258 

7. — İkinci defa reye konulan Kanun 258 
1. — Devairi belediye rüesasmın su

reti intihabına dair Kanun 258 

8. — Muhtelif evrak 269 
1. — Sadrâzam Terfik imzasiyle gelen 

telgrafla)- 269:298 
9. — Müzakere edilen maddeler 259 
1. — Memaliki müstahlasada Men hu-

.1338 C : 1 
Sayfa 

bat komisyonları teşkiline dair kanun lâ
yihası, memaliki müstahlasada muvak
kat mahakimi cezaiye teşkiline dair ka
nun lâyihası, Encümeni Mahsusun, kur
tarılan yerlere fevkalâde heyetler iza
mına dair kanun teklifi (2/578 Mükerrer) 
ve Encümeni mahsus .mazbatası 259 :269 

2. — Sadrâzam Tevfik imzasiyle gelen 
telgraflar üzerine, Osmanlı İmparatorlu
ğunun mukadderatı ve Hilâfet meselesi 
hakkında müzakere 269 :298 

BÎRİNDİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,30 

REİS — İkinci ReisveMli Musa Kâzım Efendi -Hazretleri 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim! Celseyi küşadediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

Birinci Celse 
Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Mâlûlini guzatm terfihi 
hakkındaki kanun ile Müeeceliyeti Askeriye Vergisi 
Kanununun tefsiri lüzumuna dair İcra Vekilleri 
Riysaeti tezkeresi Kavanmi Maliye Encümenine, 
ksker olan mebusların vaziyeti hukukıyesine dair 
tezkere Müdafaai Milliye Encümenine, Müte
kait zabit andan tarda mahkûm olanların maaş 
a!ip alamıyacaklarma dair tezkere ile tahsisatı 
fevkalâdei şehriye için bütçeye para ilâvesine 
dair lâyihai kanuniye Muvazenei Maliye Encü
menine, Gümrük Kanununun bâzı maddelerine 

tezyit edilmek üzere Heyeti Vekileden mevrut lâ
yihai kanuniye KaA^anin ~;e Muvazenei Maliye en
cümenlerine, Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemalî Beyin, Zâbitai Adliyeye dair teklifi ka
nunisi Lâyiha Encümenine, Konya Mebusu Kâ

zım Hüsnü Beyin, Kadınhanı kazası dahilindeki 
•>ki köyün mahallerinin tebdiline dair temenni 
takriri Heyeti Vekile Riyasetine havale edildi. 
Muharebatta hüsnühizmetleri görülen yirmi za
bitin İstiklâl Madalyasiyle taltifleri karargir ol
du. İzmit havalisindeki faaliyetinden dolayı 
(ley veli Hafız Fuad ve Rıza beylerin İstiklâl Ma
dalyasiyle taltifleri hakkındaki İcra Vekilleri 
Riyaseti tezkeresi kıraat ve müzakere edilerek 
İstiklâl Madalyasiyle taltifleri inha edilecek or
du mensııbininden gayrı olan zevatın sureti tal
tiflerine dair Heyeti Vekilece Meclise bir nizam
name sevk edilmedikçe bunun tehiri hakkındaki 
Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin takriri kabul 
olundu. Düveli Mütelife mümessillerinin Sulh 
Konferansının mahal ve zamanı inhikadına dair 
Hükümete tevdi ettikleri Nota sureti Hariciye 
Vekâleti Vekili Rıza Nur Bey tarafından Meclise 
arz edildi. Kırşehir Mebusu Sadık Beyin mu-
hassasatma dair Divanı Riyaset kararı kıraat 
olunarak mumaileyhin takriri müzakere ve ka
bul edildi. Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Be-
'. m, encümenler intihabatına dair takriri Nizam
name Encümenine havale olundu. Mezuniyet 
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1 akkındaki Divanı Riyaset kararı kabuî edildi. 
Erzurum Vilâyeti Meclisi Umumisinden mevrut 
telgraf okunarak cevap yazılması tensibedildi. 
Encümenlerden mevrut mazbatalar ruznameye ve 
âza harcırahları hakkındaki Kanunu Esasi En
cümeni mazbatası Pazartesi ruznamesine alındı. 
Şimendifer ücretlerinden bir vergi ahzi hakkın
daki lâyihai kanuniye badelmüzakere Nafıa ve 
İktisat encümenlerine havale ve teneffüs için Cel
se tatil olundu. 

İkinci Gelse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bi-

İinikat Konya Bidayet Hâkimi İhsan Beyle rü-
i'ekasmm affı hakkındaki teklifi kanuni müzake
re edilerek birinci maddesi tadilen 2, 3 ncü mad-
deler aynen ve heyeti umumiyesi ekseriyetle ka
bul olundu. Zaralı Cündioğlu Mustafanın idam 
cezasının müebbet küreğe tahviline dair Adliye 
Encümeni mazbatasiyle Elâziz'in Helezor kar
yesinden Yusuf Ağanın hukuku medeniyesinin 
iadesine dair lâyihai kanuniye aynen kabul olun
du. Belediye Kanununun tadili hakkındaki lâ
yihai kanuniye müzakere edilerek birinci mad
desi tadilen, Bolu Mebusu Şükrü Beyin tadil 
teklifi ikinci madde olarak ve lâyihanın 3, 4 neti 
maddeleri aynen kabul edildi. Heyeti umumi
yetinin tâyini esamiyle reye vaz'ı esnasında ni
sabı ekseriyet mevcudolmadığı anlaşıldığından 
tekrar reye konulacağı bittebliğ Pazartesi günü 
toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi. 

İkinci Reisvekili Kâtip 
Konya Mug 

Musa Kâzım Mahmud Said 
Kâtip 
Van 

Hakkı 

REİS —• Efendim, zaptı sabık hakkında mü
talâa var mı? Zaptı sabık aynen kabul edilmiş
tir efendim. 

3. — BEYANAT 

1. — Hariciye Vekili İsmet Paşanın, cephe 
vazifesinin hitamı ve Meclise iltihakı münasebe
tiyle beyanatı 

HARİCİYE VEKİLİ İSMET Pş. (Alkışlar 
arasında kürsüye gelerek) -— Arkadaşlar cephe
de tevdi edilen vazife dolayısiyle uzun müddet 
Meclisten ayrıldıktan sonra, bugün tekrar huzu-, 
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runuzda bulunmakla hissi iftihar duyuyorum. 
Büyük Millet Meclisi ordularının Meclisi Âliye 
olan fartı irtibatını, fartı itimadını, fartı ihtira
mını kendiminkiyle beraber takdim ediyorum. 
(Alkışlar) Vatanımızın halâsı için en aziz şeyle
rini ve dünyanın bütün vesaitine karşı iki sene
den beri hayatlarını severek feda etmiş olan aziz 
şehitlerin hatıratını daima ruhumuzda, vicdanı
mızda muhafaza edİ3roruz. O şehitlerin ervahına 
fatihalar ithaf edelim. (Heyeti Umumiyece kıya-
men fatihalar ithaf edildi.) Arkadaşlarım! Mu
danya Konferansında yaptığımız tatili muhasse-
mat ile, Garp Cephesinde iki seneden beri yaptı
ğımız sefere fasıla vermişizdir. Fasıla verdiğimiz 
harekât hakikaten baştan nihayete kadar her 

safhası ayrı ayrı idare olunmuş büyük bir sefer 
idi. Vatanımız için muayyen ve imhakâr maksat
larla tertip ve tesbit edilmiş olan bir istilâ plânı
nın tatbikine karar verilmişti. Mücadelemizin ip
tidasında düşmanlarımızın âdedi ne kadar idi? 
Ve kaç huduttan hücum ediyorlardı? Bunu, bu
gün saymaya çalışırsak müşkülâta uğrarız. Garp 
Cephesinde aleyhimize takibolunan sefer, istilâ 
suretiyle başladı. Her defasında memleketin mu
ayyen bir kısmını istilâ ettikleri vakit bütün es
babı mukavemetimiz orada bitmiştir zannediyor
lardı. Onun için Uşak'a ve Bursa'ya kadar geldi
ler ve onun için İkinci İnönü'nde bir memleketi, 
bir müstemlekeyi istilâ eder gibi muhtelif kollar
dan ilerlediler. Nihayet - tafsilâtı Meclisi Âlice 
malûm olan - bu seferler Sakarya'da istilâ plânı
nın âzami hududunu gösterdi. Bir vasıtai icraiye 
olan Yunanistan, bütün nüfusunun ve medeniye
tinin vücuda getirebileceği en büyük bir orduyla 
ve Yunan tahsilinin ve sevkı idaresinin mümkün 
olan en mürettep ve muntazam eşkaliyle, vatanın 
bağrına saldırdı. Bu emelleri Sakarya'da akamete 
uğradığı vakit Anadolu'nun Garp tarafından isti
lâ edilmesi, maddeten gayrimümkün olduğu 
âleme ilân ve ispat edilmiş oluyordu. Bunu 
ahfadımız ve tarihimiz, vasıtasız ve müşkül 
vaziyette bulunduğu zannolunan Türk Milletini 
tamamen devirmek için Yunanistan'ın son ta
katini son kudretini sarf etmesi suretiyle tefsir 
edecektir. Sakarya'dan sonra ise doğrudan doğ
ruya askerî olmaktan daha vâsi olarak bir mede
niyet mücadelesi başladı. Kendisine hücum edi
len Türkiye; bütün kuvvetini toplıyarak Anado
lu'sunu müdafaa edebilirdi. Fakat taarruzi bir 
harb gibi çok vesait istiyen, çok vahdet ve tesa-
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I : 129 30. 
jıİH istiyen ve bilhassa çok anlayış, tahsil ve 
aklü feraset istiyen medeniyet muharebesini yan-
mıya muktedir değildir, kanaati bfıtılasmı bü
tün dünya pişirdi ve zihninde muhafaza etti. 
Arkadaşlar; gerçi büyük bir taarruz muharebesi 
yaSpmak müşküldü. Fakat bir seferin başından 
nihayete kadar, milletin esbab ve vasaitini mü 
dafaai memleket için almasını, tevhit ve tevcih 
etmesini bilen Büyük Millet Meclisi, bir taarruz 
yapmak için ordumuzun muhtacolduğu vesaiti 
temin etmişti. Ondan sonra millet büyük bir 
tesanüt gösterdi. Bir milletin bütün ma
melekini toplayıp diğer milletin bütün mamele
kine karşı vurarak, üç günde hâsıl olacak bir 
neticeye milletin bütün mukadderatını raptet
mek için büyük milletlerin esasen, fiilen, vicda
nen, kalben muhtacolduğu birtakım evsaf lâzım
dı. Bu evsafı da milletimiz vâzıhan göstermiş 
oluyordu. (Alkışlar) Ondan sonra fen ve sanat 
vadisinde bütün dünya erkânı harbiyesinin tah
tı murakabesinde ve bütün hatalarını tashih et
tirmek vaziyetinde bulunan bir orduya karşı ak-
len ve fennen tefevvuk etmek lâzımgeliyordu. Bu 
imtihanı vermeye mecbur idik. Cenabı Hakkın 
iradei suplıaniyesi o suretle tecelli etmiştir ki 
Yunan Ordusunun taarruzumuz karşısında mağ
lûbiyeti, Yunanlıların her hangi bir gafleti, bir 
tesadüf eseri mahiyetinde değil, vesaitçe, akılca 
ferasetçe ve milletin bütün evsafı umumiyesince 
faik olan bir taarruzun muhaeematına mukave
met gayrikabil olduğu için, bir emri tabiî 
olacak tahakkuk etti. (Şiddetli alkışlar) 
Binaenaleyh Yunan Ordusu yerinde o ordu 
olmayıp da her hangi bir ordu olsay
dı, Büyük Millet Meclisi orduları, yine 
aynı neticeyi katiyetle istihsal edeceklerdi. 
(Alkışlar) Ordularımız bilhassa kıymetçe ve ta
lim ve terbiyece ispatı tefevvuk etmek mec'buri-
yetindeydi. Bunun için sarf olunan emekler - ya
kından takibettiğiniz için bilirsiniz - mucibi mem
nuniyet olacak derecedeydi. En yaşlı kumandan
lar; geçirdiğimiz senelerde, yeniden mekteplere 
girmişler, sade ve mütevazi şakirtler gibi tahsil 
ve tetebbu etmişlerdir. Bütün bu mesaiye insan
ları, orduları sevk eden fikir, memleketin mukad
deratı umumiyesinin Büyük Millet Meclisi ve Hü
kümeti tarafından muayyen ve musip hedeflere 
doğru sevk olunduğuna orduların kalben ve ha
kikaten kaani olmalarıdır. Bu sebepledir ki; ce-

ktin muharebe günlerinde, verdiğimiz şehitler, 
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kendilerinden sonra dâvalarının kemali emniyet
le takibolunacağına kaani bulunuyorlardı. Ordu
daki haleti ruhiye her şeyi hazır bir düşman or
dusu karşısında, hiçbir vasıtasız bulunduğumuz 
günlerde dahi mutlaka galip ve muzaffer olmak 
lâzımgeldiğine kanaat etmek yolundadır. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
Bilhassa siz de, Paşa Hazretleri.. 
İSMET Pş. (Devamla) — Ondan sonra taki-

bettiğımiz hattı hareketde, milletin ordulara ver
miş olduğu insan ve malzeme vesaitin en naçizin 
den, en ufağından istifade etmek için son derece 
sebat ve takayyüt ile çare aramak yolundaydı. 
Ondan sonra orduların kıvamı dahilîsi ve esası 
selâbeti olan itaat Büyük Millet Meclisi ordula
rında harikulade bir derecededir. Başkumanda
na kadar aşağıdan yukarı bütün silsile! meratip-
te âmirlere hakiki ve mutlak bir itimat ve emni
yet, hakiki ve mutlak bir muhalibet ve merbut! -
yet vardır. (Şiddetli alkışlar) Bizim ordularımı
zı, Büyük Millet Meclisi ordularını diğer ordu
lardan temeyiz eden evsafı esasiye, başlıca ordu
larımızın bizzat milletin kendisi olması suretinde 
ifade olunabilir. (Bravo sadaları, şiddetli alkış
lar) Yani Büyük Millet Meclisinin takibettiği ga
yeler baştan nihayetine kadar en yaşlı kumandan
dan en genç neferine kadar bütün efrat tarafından 
bilinmiş ve anlaşılmıştır ve o gayenin behemehal 
takip ve istihsal edilmesine kanaat edilmiştir. 

Bu derece şu uri bir orduyu bizim tarihimiz 
şimdiyi4 kadar görmemiştir. (Alkışlar) Bizim or
dularımız ahlâkan ve fazilet itibariyle de bütün 
seleflerinden yüksektir. Osmanlı orduları devrin
de daha ondan evvelki devrelerde de Türk ordu
ları daima ahlâk itibariyle şayanı ihtiram ve iti
bar kalmışlardır. Fakat Büyük Millet Meclisi or
duları bütün eslâfma takaddüm etmiştir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — M>Het or
dusudur, Millet ordusudur! 

İSMET Pş. (Devamla) — Taarruzla- Akdeni-
ze vardıktan sonra ordularımız manen ihra# etti
ği meratip kadar maddeten de kesbi servet etmiş 
ti. Muharebe ettiğimiz Yunan ordusu zamavım. bü
yük fabrikalarının bütün vesaitiyle, malzemesiyle 
mücehhezdi. Silâhlan Harbi Umumi tecaribine 
göre adeden en mebzul miktardaydı. Taburları 
bizim Harbi Umumide, bir tabura bıraktığımız 
malzemenin iki misli, üç misli, dört misli malze
meyle karşımıza çıkmışlardı. Binaenaleyh Harbi 
Umumi tecaribinden tamamen istifade ederek 
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karşımıza çıkmışlardı. Bu vesait bütün memleke
timizde kaldı ve bizim elimizde kaldı. (Hamdul-
sun, sesleri) Talim ve terbiye ve büyük harekâtın 
sevk ve idaresi hususunda Harbi Umuminin teea-
ribini rehberi harekat ittihaz eden bu ordu vel
hâsıl teearibini de bütün malzemesi gibi kamilen 
Büyük Millet Meclisi ordularına devretmiştir. 
(Handeler) Gerek malzeme itibariyle ve gerek 
talim ve terbiye ve tecrübe itibariyle bugün Ak
deniz sahilinde mukim olan Büyük Millet Mec
lisi orduları zamanın en büyük ordularından ad
dolunur. (Şiddetli alkışlar) Ordularımızın diğer 
bir hassasını arz etmek isterim. O da ordularımı
zın emniyet ve sulh vasıtası olmasıdır. Yunan or
dusunun Şark'ta nasıl anarşi ve şekavet, husule 
getirdiğini hepiniz ve bütün dünya senelerce sey
retti. 

Halbuki bizim ordularımız meydana çıktıktan 
ve muzaffer olduktan sonra Şark'm her yerinde 
sükûn ve intizam teessüs etmiştir. Binaenaleyh 
bizim ordularımız insanlara yalnız sulh ve emni
yet ve asayiş temin etmek için vücuda getirilmiş
tir. Bundan baksa Büyük Millet Meclisi ve Hü
kümeti ordularını her ne zaıman 'kullanmak is
tediyse evvelâ sulh için Ibütün vesaitini istimal 
etmiştir. Londra'da bizim Heyeti Murahhasa-
mız en mütevazı ve en muhik teklif a t ile ka
naat etti. Fakat bunu unfile reddettiler. İkin
ci İnönü Harbini yaptık. Mütaaikiben devletler 
bir çarei müsalemet bulmak için aralarında ko
nuşuyorlardı. Yunanlılar Sakarya'ya kadar 
ilerlediler. Boylarının ölçülerini aklılar. Ondan 
sonra tekrar Garp devletlerinin payitahtların
da meseleyi sulhan halletmek için son gayret
lerimizi yaptık, son vesaite müracaat ettik. 
Unfle reddolunduk ve işte Akdeniz'e 'kadar da
yandık. Ondan sonra en büyük delili müsale
met olmak üzere karşısında hiçbir mâni kal
madığı hakle muzaffer ve büyük ordular İstan
bul Boğazına ve Çanakkale Boğazına temas et
tikleri va'kit Büyü'k Millet Meclisi gayrikabiH 
itiraz efkârı müsalemet perveranesini mahza 
bütün cihana ispat etmek için ordularını tev
kif etti. Şimdiye kadar her defasında ve her 
seferde Büyük Millet Meclisi ordularının vası-
tai sulh olduğunu ispat ettiğimiz gibi eğer bir 
gün sulhu âlemi muhafaza etmek için ordulara 
yol vermekten başka çare olmadığına kaaııi olur
sanız Büyük Millet Meclisi orduları 26 Ağustos'-
tan 10 Tesrinevvele 'kadar bir 'buçn'k ayda yap-
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tıklarını dadı a az bir zamanda yapacak bir kud
rettedirler. Buna emin olabilirsiniz. (Alkışlar) 
Meclisi Âlinin ekseriyeti arayla tevcih ettiği 
yeni vazifeme dair arzı malûmat edeceğim. İn
şallah huzurunuzda ordularımız ha'kkmda mu
cibi ferah havadisler verecek vaziyeti sizin iti
mat ve müzaheretinizle siyaset âleminde de te
mine muvaffak olacağız. (İnşallah sadaları) 
Siyasöti harici.yenıiz son defa Hükümetimizin 
4 Teşrinievvel Notasiyle ifade olunmuştu. Bun
da devletlerin tekliflerine cevaben Sulh Kon
feransına murahhaslar göndermeye amade ol
duğumuzu bildirmiştik. Ve Sulh Konferansına 
iştirakimiz için Hükümetimizin nikatı nazarını 
teşkil eden mevaddı arz etmiştik. Bu Notaya 
cevap gelmiştii". Devletler İstanbul'daki Mü
messilimize bir takriri şifahi ile Lozan'da !•> 
Teşrinisanide murahaslarımızı 'beklediklerini 
tebliğ etmişlerdir. Bu Notaya 4 Teşrinievvel 
tarihli Notamızın bir tetimmesi olan Nota ile 
cevap verdik, dedik ki : O 4 Teşrinievvel ta
rihli Notamıza tevfikan •mura'haslarıuıızı gön
dermeye amadeyiz. İstanbul'da Mümessilimize 
Notayı tevdi ettikten sonra şifahen Notanın 
bir aynı İzzet Paşaya da verildi, demişler. Bi
zim Mümessilimiz her hangi fbir mahiyeti res-
miyesi olmıyan bu beyan malûmat kabilinden ka
bul ettiğini bildirdi. Bununla beraber bizim 
murahhaslarımız ceva'bolarak ta'kriri şifahiyi 
Düveli Müttefika mümessillerine tevdi ettikten * 
sonra onlara diyeceklerdir ki, Notanın İzzet 
Paşaya da tevdi olunmasını TüVkiye ile alâka
dar bir mesele addetmiyoruz. Sulh Konferan
sına Türkiye Mümessili olara'k işgal mıntıkası 
dâhilinden heyetler «davet olunmasını bizim 
Konferansa iştirakimize ımâni addeder ve Mu
danya Konferansı ahkâmını muhil telâkki ey
leriz. Bunu da tebliğ ediyoruz. Onların şifahen 
vükubulan beyanatına !karşı biz de bir izah 
yapmış oluyoruz. Bu hususta izalhat vermek 
için arz edeyim ki, öteden beri dâhilen Türk 
dâvasını yekpare olmaktan çıkarmak için 
aleyhimizde bu usııllrei tatbik «derlerdi. Bir 
defa da, -Yunanlılar işgal ettikleri mmtakada 
idaırei mulhtare ilân ettiler - buradan harice 
birtakım heyeti muraMıasalar gönderdiler. Gü
ya bunlar Türkiye'nin mümessilleriydiler. On
dan sonra Mudanya Konferansında; biz, ordu
larımız giderken tesadüfen vâsıl oldukları "bir 
hadda tevkifi harekât etmiş bir vaziyetteyiz. 
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Şimdi tarafeyn ordularının tevürifi harekât et
tiği; mmtaka içinde kalan, bir de ancak işgal 
altında 'kalan yerlerin Marei mahalliyesi mev-
zuu'bahsolabilir. Ecnebi bir kuvvet tahtı işga
limde ve tahtı hükmünde bulunan bir yerden 
Türkiye Mümessili olara'k bir heyet çıkarma
ya teşebbüs etmek Mudanya Konferansiyle 'hu
sule gelen vaziyeti askeriyeyi ihlâl eder. Mu
danya Konferansında bizimle Türkiye Mümes
sili olarak müzakere cereyan etmiştir. x\kdet-
tiğimiz Mütarekenamenin bütün mahiyeti Tür
kiye ve hududuna şâmildir. Vaziyeti hukukiye, 
vaziyeti resmiyemiz bu tarzda İta'bul olunmuş
tur. Bunun haricinde bir mâna ifade eden ha
vadis, doğru olamıyaea'ktır. (Alkışlar) 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Kâ
zım Karabekir Paşa Hazretlerini aramızda gör
dük. Bize izahat vermeleri için arkadaşlarımız 
rica ediyorlar. 

2. — Edirne Mebusu Kâzım Karabekir Posa
nın Sark Cephesi Kumandanlığı vazifesinin hi
tamı ve Meclise ütihahı dolayısiyle beyanatı 

KÂZIM KARABEKİR Pş. (Edirne) [Sü
rekli alkışlar- arasında kürsüye geldiler] — $ark 
Cephesinin ebedî ve lâyezal olan hürmetlerini 
Muhterem Büyük Millet Meclisimize lisanen dahi 
arz etmekle büyük bahtiyarlık duyuyorum. En 
acemi bir neferin dahi kalbinde olan Allah korku-

*su, sonra sevgili Peygamberimizin aşkı, ondan sonT 

m, da Büyük Millet Meclisimize hürmet ve itaat ya
şıyor. (Alkışlar) Bugün milletimizin birliğini 
temsil eden, bu nurlu Meclisimizin yarattığı millî 
zaferlerle, Şark'ta ve Garp'ta milletimizi saran 
esaret zincirleri nasıl kırıldı ise, inşallah son hal
kaları olan ve İstanbul üzerinde kalan bakiyesi 
de pek yakında bu suretle parçalanacaktır; (Al
kışlar, inşallah sadaları) Mebusu bulunduğum 
mazlum ve mâsun Edirne bugün milletiniz saye
sinde büyük bayramlar yapıyor, çırpmıyor. Ben 
de o dakikalarda aranızda bulunmakla büyük 
bahtiyarlık duyuyorum. (Safa geldiniz sesleri) 
İnşallah millî zaferlerimiz gayesini tamamen id
rak ettikten sonra ordularımız tabiatiyle hali sul
ha geçerken yine bu millî birliğimiz sayesinde 
ilim ve irfan orduları da seferberliğe başlar. Ve 
hariçten bizi sarmak istiyen esaret zinciri gibi dâ
hilde de bizi aynı surette saran fakr ve cehle kar
şı, aynı suretle her tarafta hücum ederiz, ve Ce
nabı Allahın inayeti, Sevgili Peygamberimizin 
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bize olan yardımı ve Büyük milletimizin birliği 
sayesinde milletimiz yakında refah ve saadete ve 
ilim ve irfana koşar. Ve biz de bu suretle ebedi
yen mesudoluruz. Arzı tazimat ederim ve bütün 
Şark ordumuz namına bütün kalbimle sizi selâm
larım ye bu suretle aranıza karışmakla bahtiyar
lık duyarım. (Alkışlar) 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim her iki Pa
şa Hazretlerinin de beyanatları veçhile İnayeti 
Hakka istinadederek ordularımızın fiilen ispat 
etmiş olduğu gayret ve ciddiyetleriyle kazanmış 
oldukları muzafferiyetten dolayı ordularımızın 
bütün kumandanlarına ve bütün zabit ve nefera
tına ve elhasıl Başkumandanından dümen neferi
ne kadar milletim namına beyanı teşekkür ediyo
rum. (Alkışlar), (Hepimiz iştirak ederiz sada
ları). 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) ~~ Meclis na
mına umumen bu temermiyata iştirak ederiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar; 
İstanbul'da (-ikan bir Ermeni gazetesinin - garip 
diyeceğim - gayetle isabetli olan bir kaydını ha
tırlatmak isterim. Henüz iki ordu birbiriyle 
çarpışmaya! hazırlanırken bu Ermeni gazetesi 
dedi ki «Yunanlılar! Gözünüzü iyi açınız. Şark
ta Türkler bizim üzerimizden silindir gibi geçti
ler. Korkarız ki, size de bu oyunu oynamasın-
lar!» Birinci İnönü öyle oldu. İkinci öyle oldu, 
üçüncü öyle oldu. Bahusus en sonuncusu da pek 
müthiş oldu Dünyada hiçbir ordunun yapama
dığı zafer silindirlerini bu Meclisin; orduları yap
tı. Arkadaşlar! O silindirleri yürüten kuvvei 
elektrikiye zaferi, Kara Kâzım Paşayı, ismet 
Paşayı, Fevzi Paşayı emsalini, Başkumandan 
Paşayı buradan bu veçhile selâmlamakla iftihar 
ederim. 

MÜPİD Ef. (Kırşehir) — Muhterem arka
daşlar; Hariciye Vekâletine intihabedetmiş ol
duğumuz refiki muhterememiz İsmet Paşa Haz
retleri şu kürsüde bundan evvel kendisine tevcih 
buyurduğunuz vazifeyi ifa ettiğini ve bundan 
sonra da Meclisi Âlinin dilhahı dairesinde ifa 
edeceğini beyan ederken, hepimizin hissettiği
miz haz ve süruru tarif, zannedersem, biraz 
güçtür. Yalnız bir şey bendenizi ve bütün ar
kadaşlarımızı memnun eden bir noktayı kemali 
samimiyetle dinledin] ve o hususa dair maruzat
ta bulunmak isterim. O da; ismet Paşa Hazret
leri «Ordumuzun karşısında Yunan ordusu ol
masaydı ve dünyanın en mütemeddüı ve en kuv-
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vetli bir ordusu olsaydı onu da Yunan ordusu 
gibi tnayeti Bari ile tepeleyip bu milletin dâ
vasının haklı olduğunu bütün dünyaya ispat 
edecek kuvvette» olduğunu beyan ve tebşir bu
yurdular. Bir ordunun muzafferiyetini böyle 
fiilen ispat etmesi Kuranı Kerimde «ve iddû le-
hüm mestata'tüm inin kuvve..» Âyeti Celilesinin 
sırrına kumandanlarımızın tamamiyle tâbi ola-. 
rak ordumımı ; karşısında bulunan düşman or
dusundan fazla teçhiz ettiği ve karşısında bü
tün düşmanın ne kadar kuvveti, ne kadar asarı 
varsa onun fevkine çıkarmak suretiyle, emri İlâ
hiye inkıyadeıı ifa ettiğinden dolayı muzafferi-
yete mazhar olduklarını beyan buyurdular ki; 
bu, bizim için en büyük bahtiyarlıktır. Böy
le bir kumandana malik olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ordusunun bundan sonra da 
bütün düşmanları karşısında Lütfü İlâhi ve 
imdadı Ruhaniye!i Peygamberiye mazhar olaca
ğına emin bulunuyoruz ve o kumandanların 
da başkumandanından onbaşısına, batta nefe
rine varıncaya kadar vazifelerini bu suretle ifa 
etmek, milleti teali ettirmek ve bu suretle de 
milletin haklı olan dâvasını dünyaya ispat ve 
G-anb'a kabul ettirmeye muvaffak oldukların
dan dolayı kendilerine Hoca Vehbi Efendi 
Hazretlerinin buyurdukları gibi 'bütün millet 
ve Meclisi Âlinin namına teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

Efendiler, îsmet Paşa Hazretlerinin, ismi
nin müsemmasında bulunan ismeti fikriyesi ve 
arkadaşlarından bulunan diğer paşalar hazara-
tınm da isimlerinin müsemmaları itibariyle ke
mali evcibâlâya vâsıl olan bu milletin emin olu
nuz ki gayız ve kinini de almaya muvaffak 
olacaklardır ve Şark'taki Kâzım Paşanın ismi 
de düşmanlar tarafından gayız ve kin ile bize 
vukubulan taarruzlara kâzmı gayz ile olan 
dâvamızı kazandığımıza Ibir delildir. (Bravo 
sadaları) Binaenaleyh kendilerinin de arkada
şımız olmak üzere Meclisi Âliye teşrif buyur
duklarından ve kendileriyle görüştüğümüzden 
dolayı 'bütün arkadaşlar namına 'beyanı hoş-
âmedi eder ve muvaffakiyetlerine ilelebet duacı 
olduğumuzu arz eylerim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi
ler ! îsanet Paşa Hazretleri ve Kâzım Paşa Haz
retleri vaziyeti askeriyemizle ordumuzun ahval 
ve itaatinden bahsederek esasen bizce malûm 
olan ulvi makamlarını bir dasha takdir etmekle 
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bahtiyarız. »Bu zevatı âliye bütün kumandan
lar gibi, Başkumandanından ta sen kumanda
nına kadar dâvayı millîyi bihakkın kavradı ve 
neticesini işte bize burada tebliğ ederek ifayı 
vazife ettiklerini tekrar ettiler. Biz de tabiî 
buna muttali olmakla bahtiyarız. Kâzım Paşa 
Hazretleri beyanatlarının sonunda buyurdular 
ki : «Bundan sonra vazifei askeriyemizi ikmal 
edip milletimizin içerisinde geri kalan hidema-
tı ifa ve ikmal ederek onları da evcibâlâya çı
karacağız.» Bunu mazi ile ispat ederek arzı 
teşekkür ederim. Cidden bizce mukaddes tanı
lan Makamı Hilâfet 'Mr zaman oldu ki idrak 
edenıiyen ellere düştü. Onun teşkil ettiği Hükü
met bir heyula halinde memlekete saldıran düş
manları koyamıyordu. O Zaman, saldıran düş
man kuvvetlerini tardedeceSk kuvvetleri gör-
miyeeek kadar za'fa düşenler de vardı. îşte bu 
vatanperver zevatı âliye milletin içerisine atıl
dılar. O felâketli günleri . yaşadılar. Başka 
suretle yaşamanın mânası olmadığını ispat ede
rek bize zahir oldular. Saikta, Garpta, Cenup
ta, Anadolu'nun her köşesinde, felâket âfetine 
giderken çırpman kalbler, rehber arıyordu. îş
te bu adamlar karşımıza çıktılar. Evvelki for
ma ve makamlarının" manasızlığını çok güzel an
ladılar ve kısmen her şeylerini feda eylediler. 
Tabiî bu, onlar için bir şerefti ve bir vazifey
di. Çünkü vatana hizmet etmekten büyük bir 
şeref olamaz. Bunlar bizimle böyle mechulât 

içinde sürüklenirken ve herkes bizimle istihza 
ederken imanımız sarsılmıyordu. Kalbimize 
kuvvet ve^en pek azdı. Millet hiçbir şeye ehem
miyet vermiyerek mukaddes dâvasında ısrar 
ederken bu zevat da istikbali emin buluyor ve 
dâvayı aşk ve iman haline getiriyorlardı. Ar
tık böyle itibari kuvvetlerin tesiri ve mânâsız 
teşkilât altında ezilmenin mânası olmadığını, 
yegâne kuvvet; Allah kuvveti, millet imanı ol
duğunu onlar anladı, yek diğerimize zahir ol
duk. Milletleri idare etmek kudretini kendile
rinde görenlerin - bir malikâne gibi taksim et
mek ve birisine peşkeş çekmek gibi - zihniyet
lerine bizimle beraber isyan ettiler. îşte bugün 
askerî zafer tahtında millî zafer var. Millî hü
kümranlığı, millet kendi mukadderatını kendi 
çiziyor. Yaşayışının hükmünü kendisi veriyor. 
Bu zevat; dâvanın her şeyden evvel askerî ve
saitle istihsal olunacağına kaani oldular. Millet 
varlığı önünde bu vazifeyi ifa ettiler. Kendile-
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rinden bundan sonra rica edeceğimiz bir şey 
varsa o da: Kendilerinin aşk ve iman derece
sinde tuttukları hayatı millî, kudreti millî ve 
bunun mnhtaeolduğu iktisadi millî ve istiklâli 
malî ve namütenahi ihtiyaçları da tâyin buyu
rarak ve artık iradelerle, emir ve fermanlarla 
idare edilmek usulüne nihayet vererek - tarif
leri veçhile - cehlin üzerine atılıp, irfan ordu
su, ilim ordusu vücuda getirerek, bunda da mu
zaffer olduğumuzu nesli âtiye- yadigâr bırak
malarını rica ederim. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Şarktan numune
si Ankara'ya gelmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Efendi
ler bunu.maaşşükran arz ederim ki; Haıtbi Umu
minin sefaletinden inini inim inliyen evlâdı şü
hedaya ilk evvel elini uzatan Kâzım Karabekir 
Faşa oldu. Efendiler yine vicdanımdan kopa
rak burada kendilerine hitabettiğim veçhile 
Rus ordularına sahne olan Ermeni vahşetlerine 
sahne olan vilâyatı Şarkıyemiz sinesinde pek 
çok sefil yavrular' taşıyordu ve bu çocuklar 
öyle bir hale gelmişti ki efendiler, bu vaziyeti 
iktisadiye onlara ufak bir ianenin verilmesini 
müşkül görüyordu. Zavallıların acı bir sahnei 
ibret olacak fotoğrafları vardır. Bu yavrucuk
lar Harbi Umuminin sefaletine, felâketine uğ
ramış diğer vatanın yavrucukları gibi aç ve 
sefil ve bazan da sokaklarda telef olacak bir 
vaziyeti müellimede idiler. Halbuki bunlar en 
mukaddes insanlarımızdır, bunlar evlâdı şühe-
damızdır. Çünkü sefalet yüzünden biçare kal
mış insanların yavruları idi. Onlara ellerini 
uzattı, bir cesareti medeniye gösterdi. Zannedi
yorum ki, parası da yoktu. Faka.t birçok feda
kârlıklarla o yavruları topladı. Bu milletin ek
meği ile besledi. Ve millet de bunu takdir edi
yor. İnce yolu da düşünmedi. Mesuliyet filân 
aramadı. Vazife olarak bunu telâkki ettiler. 
Bugün binlerce çocuğun hayatını kurtarmakla 
beraber bir istikbal için ümidvar -ve nâö in
sanlar yetiştirmek numunesini gösterdiler. Bu 
vesile ile de arzı şükran ederim. Tabiîdir ki, 
vazife bununla bitmiyor. Kendileri de biliyor
lar. Bugün kendilerinin bir hâtırai zafer ve im
tiyaz şeklinde değil, hizmetlerini takdir için yaka
sına diktiğimiz yıldızları harb sahnesinde bıraka
nı k soyunur, bizimle beraber millî mücadeleye 
iştirak eder ve bu hayat içerisinde milleti ya-
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satmaya bizimle beraber âmil olmalarını bil
hassa istirham ederim. (Alkışlar) 

5. — TAKRİRLER 

/. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin, 
Şark Cephesi Kumandam Kâzım Karabekir ve 
Garp Cephesi Kumandam İsmet ve Erkânı Har* 
biyei Umumiye Reisi Fevzi paşalara muvaffaki
yetlerimden dolayı Meclisin teşekküratımn bildi
rilmesine dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Şark ve Garp cepheleri muhterem kuman

danları ve aynı zamanda mebus arkadaşlarımız 
olan Kâzım Karabekir ve İsmet Paşa Hazara-
tına ve bilhassa Hari) plânlarının daha iyi bir 
surette tertibi ile ordularımızın dimağını teş
kil eden Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Muh
teremi Fevzi Paşa Hazretlerine teşekküraitımı-
zm tarafı Riyasetten tebliği hususunun tahtı 
karara alınmasını teklif eylerim. 

Hakkâri 
Mazhar Müfid 

REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. (Kabul, sadaları) Müttefi-
kan kabul edilmiştir. 

Efendim, evrakı varideye geçiyoruz. 

4. — TEZKERELER 

1, — Kayseri Ahzi Asker Kalemi Mülhakı 
Mülâzimievvel Fâzıl Efendinin İstiklâl Madal
yası ile taltif edilmesine dair İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Sakarya Harbinde mecruh olarak 
malûl kalan Kayseri Ahzi Asker Kalemi Mül
hakı Piyade Mülâzimievveli Bilecikli Fâzıl 
Efendi bini Eyüb'ün İstiklâl Madalyası ile tal
tifine dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi var
dır. Onu okuyacağız : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilerine 
Birinci Piyade Fırkasının Üçüncü Alayının 

Altıncı Bölük Kumandanı iken Sakarya Harbin
de mecruh olarak malûl kalan Kayseri Ahzi As
ker Kalemi Piyade Mülâzimievveli Bilecikli 
Fâzıl Efendi bini Eyüb'ün (14-1332) istiklâl 
Madalyası ile taltifinin Garp Cephesi Kuman
danlığı tarafından teklif ve inha edildiği Mü-
dafaai Milliye Vekâletinin 13 . IX . 1338 tarih 
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ve Muamelâtı Zatiye 9101/23683 numaralı tez
keresinde bildirilmiş ve olveçhile taltifinin Mec
lisi Âliye arzı îcra Vekilleri Heyetinin 21. X . 
1338 tarihli içtimaında takarrür etmiş olmakla* 
ifayı muktazasiyle neticesinin işarına müsaade 
buyurulmasmı rica ederim, efendim. 

22 . X . 1338 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

îcra VekilleriHeyeti 
Reisi 

Hüseyin Rauf 

REİS — Efendim! Fâzıl Efendinin İstiklâl 
Madalyasiyle taltifini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Muharebatı ahirede yararlıkları görülen 
26 zabitin İstiklâl Madalyasiyle taltiflerine dair 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Efendim, muhaberatı ahirede yarar
lıkları görülen 26 zabitin İstiklâl Madalyasiyle 
taltiflerine dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 
var. Okunacak : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Muhaberatı ahirede hidematı fevkalâdeleri 

mesbuk olup İstiklâl Madalyasiyle taltifleri Baş
kumandanlık Makamı Âlisinden tasvibedildiği 
Müdafaai Milliye Vekâletinin 16 . IX . 1338 ta
rih ve Muamelâtı Zatiye 8109/25995 numaralı 
tezkeresinde bildirilen ve künyei mükemmeleleri 
lef fen takdim edilen sınıf ve rütebi muhtelif eye 
mensup on altı zabitin olveçhile taltiflerinin 
Meclisi Âliye arzı İcra Vekilleri Heyetinin 
21. X . 1338 tarihli içtimaında takarrür etmiş
tir. İfayı muktazasiyle neticesinin işarına mü
saade buyurulmasmı rica ederim, efendim. 

T. B. M. Meclisi İcra 
Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

REİS — Efendim, esaminin okunmasını da ka
bul ediyor musunuz? (Zapta geçsin, sadaları) 

Erkânı Harb Binbaşı Ali Rıza Bey bini Mah-
mud Beşiktaş, Sertabip İhtiyat Binbaşı Salih 
Rıza Efendi bini Ali Selanik, Sertabip Binbaşı 
Arif İsmet Efendi bini Vehbi Haleb, Sertabip 
Binbaşı Mehmed Emin Efendi bini İsmail Here-
ke, Tabip Binbaşı Ali Nihad Efendi bini Remzi 
Beşiktaş, Tabip Binbaşı Ali Rıza Efendi bini 
İsmail Vezirtekke, Tabip İhtiyat Yüzbaşı Tevfik 
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i Efendi bini Halil Yalvaç, Tabip Mülâzimievvel 
.' Ahmed Cemal Efendi bini Ahmed Hamdi Hav

za, Tabip Mülâzimievvel Besim İsmail Efendi 
bini İbrahim Dersaadet, Tabip Yüzbaşı Fâzıl 
Efendi bini Hüseyin Selanik, Tabip Yüzbaşı Re
fik Efendi bini Emin Kütahya, Tabip Yüzbaşı 
Vefik Efendi, Tabip Mülâzimievvel Remzi 
Efendi bini Said Ali Sivas, Tabip Mülâzimisani 
Nazmi Efendi bini Osman İzmir, Tabip Mülâzi
misani Ziya Efendi bini Rifat Cisri Mustafa-
paşa, Tabip Mülâzimisani Mehmed Fahri Efendi 
bini Hüseyin Gediz. 

REİS — Efendim, cetvelde esamisi muharrer 
on altı zabitin İstiklâl Madalyasiyle taltifelrini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

2. — Ergani Mebusu Emin Beyin, nikel mes
kukâta dair takriri 

REİS — Nikel meskukâta dair Ergani Me
busu Emin Beyin temenni takriri var. Maliye 
Vekâletine havale ediyoruz. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Memurin ve mütekaidinin tensik, terfih
leri için tedbir düşünmek üzere teşekkül edecek 
olan Encümeni Mahsusa Maarif Encümeninden, 
intihabedilen âza hakkında Encümen Riyaseti 
tezkeresi 

REİS — Encümen intibatına dair tezkereler 
var. Okuyacağız. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memurin ve mütekaidinin tensik ve terfihleri 

için teşekkül edeceği 19 . X . 1338 tarih ve 
1827/4937 numaralı tezkerei Riyaset Penahileriy-
le işar buyurulan Encümeni Mahsusa bu defa 
encümenimizce Mersin Mebusu Safa, Erzurum 
Mebusu Necati, Gazianteb Mebusu Yasin beye
fendiler intihabedilmişlerdir efendim. 

Maarif Encümeni Reisi 
Mehmed Akif 

2. — Dördüncü Şubeden bâzı encümmlerdeki 
münhallere intihdbolunan âza hakkında Şube Ri
yaseti tezkeresi 

Riyaseti Celileye 
Şubemizden Dahiliye Encümenine müntahap 

Ali Vefa (Antalya) ve Hamdi Namık (İzmit) 
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beylerin mezunen infikâk eylemelerine mebni 
yerlerine Gümüşane Mebusu Ruşen ve Ertuğrul 
Mebusu Necib Beylerin intihabedildiği mâruzdur 
efendini. 

28 Teşrinievvel-1338 
Dördüncü Şube Reisi 

Memin Mebusu 
İsmail Safa .#>? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
Ali Vefa Bey geldi efendim. 

3. •— Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Bey m, 
Boğazlıdan eşrafından Sami Ağanın müddeti 
mfchpusiyetinin Boğazlıyan'da ikmaline müsa-ade 
olunmasına dair takriri 

RElS — Efendim! Yozgad Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin, Boğazlıyan eşrafından Sami Ağanın 
müddeti mahpusiyetinin Boğazlıyan'da ikmaline 
müsaade olunmasına dair temenni takriri var, 
Adlîye Vekâletine gönderiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tervicen 
gitsin efendim. 

6. MAZBATALAR 

1. —• Altın kaçırmak meselesinden mahkûm 
Eşref ve Haşim efendiler hakkındaki evrakın Ad
liye Vekâletiyle gönderilmesine dair Adliye Encü
meni mazbatası 

RElS — Encümenlerden mevrut mazbatalar 
var efendim, altın kaçırmak meselesinden mah
kûm Eşref ve Haşim efendilerin evrakının Adli
ye Vekâletine tevdiine dair Adliye Encümeni 
mazbatası var, teıısibederseniz Adliye Vekâletine 
gönderelim. 

Efendim Adliye Encümeninden gelen mazba
ta, Adliye Vekâletine aittir. Kabul ederseniz gön
derelim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Kângırtlı Nizameddin Efendinin asker
likten teciline dair İstida Encümeni mazbatası 

REİS — Kângırclı Nizameddin Efendinin 
askerlikten tecili hakkındaki istidasının Müdafaai 
Milliye Encümenine havalesine dair mazbata var
dır. Bir efendinin askerlikten tecili hakkında bir 
istida gelmiş, İstida Encümeni, Müdafaai Millîye 
Encümenine havalesini istivor, Bu mazbatanın 
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Müdafaai Milliye, Encümenine havalesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

7. — ÎKlNCÎ DEFA REYE KONULAN KANUN 

i. — Devairi belediye rüesasının sureti inti
habına dair Kanun 

REİS — Belediye Kanunu var efendim tekrar 
reyi âlinize arz edilecektir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Bir şey söyliyeceğim efendim. Kanunun ni
hayetinde (Dahilîye ve Müdafaai Milliye vekil
leri memurdur) demek lâzımdır. Çünkü Beledi
ye Kanununda, belediye reislerinin askerlikten 
müeccel olacağı yazılıdır. Eğer böyle demiyeeek 
olursak, kanun noksan olarak çıkacak. Çünkü 
bunun askerî kuvvei teyidiyesi aidolduğu Vekâ
letle teyidedilmig olmıyacaktır. Binaenaleyh tas
hih edilmek ve bu da ilâve olunmak lâzımge'di-
ğini Heyeti Umumiyeye arz ederim. 

REİS — Efendim geçen içtimada kanunun 
heyeti unıumiyesi tâyini esami ile reye vaz'edil-
mdş, nisap bulamadığından dolayı kalmıştı. Bina
enaleyh bunun tashih edilmesi zamanı geçmişti]' 
zannederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
—Bir kere Heyeti Umumiyeye arz ediniz, bir ke
limeden ibarettir. 

REİS — Efendim, Mehmed Şükrü Beyin. 
bir teklifi var. Dördüncü maddenin şu şekilde 
olmasını teklif ediyor: 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri memur
dur. 

REİS — Bunu reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Müttefikaı, 
kabul edilmiştir. 

Efendim, reylerinizi istimal buyurun. 

Ö M E R L Û T F İ B . (Karahisarı Sahib) - Yi
ne ekseriyet almak mümkün olmryacak. Tâyini 
esami, yani defter okunarak reye vaz'olunsun. 

(istihsali âra hitam buldu.) 

REİS — Efendim, reye iştirak eden zevatın 
aıdedi (171) dir. (3) müstenkif ve (7) redde 
karşı (161) rey ile Kanun kabul edilmiştir. ' On 
dakika Celseyi tatil ediyoruz. 

Hitamı Celse; saat : 2,37 



REİS 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i müsakerat; saat : 3,00 

îkinci Reisvelrili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTÎP : Mahmud Said B. (Muş) 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. —• Memaliki müstahlasada Menhubat ko
misyonları teşkiline dair kanun lâyihası, mema
liki müstahlasadü muvakkat mahakimi cezaiye 
teşkiline dair kanun lâyihası, Encümeni Mahsu
sun kurtarılan yerlere Fevkalâde heyetler izamı 
m dair kanun teklifi (2/598 mükerrer) re En
cümeni Maksıt* ttvazbatast (1) 

REİS —- Efendim, Celse küşadedil iniştir. 
Memaliki müstahlasada .mahakimi cezaiye teşkili 
hakkındaki Kanunun müzakeresine başlıyoruz. 
»Simdi iki kanun vardır. Bin mahakimi eezaiyeye 
biri de Fevkalâde heyetlere dair Kanun. 

Encümeni Mahsus mazbatası 
Dairei intihabiyesiyle İzmir ve havalisinden 

avdet eden Kütahya Mebusu iîagıb Beyin Mec
lisçe kabul edilen tekriri mucibince kurtarılan 
vilayetlerimizdeki vaziyeti fevkalâdeye karsı te-
dabiri lâzimeyi tezekkür etmek üzere teşekkül 
eden Encümeni Mahsusumuzun tertip ve He
yeti Umumiycye takdim eylediği 22 Teşriniev
vel tarihli ve (Kurtarılan yerlere fevkalâde 
heyetler izamı) hakkındaki kanun lâyihası ol-
baptaki münakaşa! neticesinde heyeti müşa-
i'ünileyhaca evvelce bu meseleye dair 
İcra Vekilleri ta rf.nidan Meclise gön
derilmiş levahiyi kanuniye ile tevhiden na
zarı mütalâaya alınarak mazbata, 'âyihai 
kanuniye şeklinde arzı için tekrar Encümeni
mize iade kılınmış olduğundan Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye, Maliye, Dahiliye, Adliye, İktisat 
vekillerinin de iştirakiyle cereyan eden müzaka-
ratı arnika nihayetinde Menhubat komisyon
larına 've seyyar hâkimlerle fevkalâde, heyet
lere dair levayihi âtiyei kanuniyenin muad-

(1) Evveliyatı 1.2ö, 124 125 nci içtima za-
b> Harındadır, 

delen kabulü ve Heyeti Celileye takdimi ta-, 
karrür etmiştir. Vakıa evvelce yine ayrıca 
teşekkül, eden Encümeni Mahsus tarafından 
Menhubat. komisyonları teşkili hakkındaki Hü
kümetin teklifiyle Murakabe heyetlerine dair 
Talimat. 28 Eylül 1338 tarihli mazbata ile red
dedilmiş ise de Encümeni müşarünileyh mez
kur lâyiha yerine manatıkı müstahlasaya İs
tiklâl mahkemeleri izamına dair bir lâyihai ka
nuniye ihzar etmiş olduğundan ve bu lâyiha 
ise Meclisi Âlice kabul ve ısdar edilmediğinden 
Encümenimiz meselede Meclisi Âlinin, bu fikir 
ve cereyanından mülhem olarak mezkûr lâyiha
ları nazarı dikkate almayı muvafık görmüştür-. 

Heyeti Celileye takdim edilen lâyihalarda-
ki.tadilâta gelince : Menhubat komisyonları teş
kili hakkındaki Encümenimizin tadilâtı ancak 
bir iki fıkraya münhasır ve eüziyat kabilinden-
dir. Bu tadilât hususunda Hükümetin dahi mu
vafakati alınmıştır. Seyyar mahkemeler hak
kında dahi esasa taallûk etmiyen cüzi tadı-
1si 1 yine Hükümetin muvaffakiyetimde icra 
edilmiştir. Su kadar ki, Hükümetle Encümenimiz 
arasında kurtarılan vilâyetlere gönderilecek fev
kalâde heyetlerin derecei vazife ve salâhiyeti ile 
sureti teşekkülleri hakkında itilâf edilememiştir. 

Encümen bu heyetlerin - Hükümetin tale-
bettiği gibi yalnız seyyar hâkimlerle Men
hubat, ve Emvalimetruke komisyonlarını de
ğil - harbden mütevellit idari, iktisadi, mali, 
sıhhi mesaide dahi Hükümet teşkilâtını sıkı 
bir surette murakabe ederek bunları !>alkın 
ihtiyacatı uğrunda çalıştırılmasını, Meclis aza
sının üç zattan mürekkebolmasım muvafık 
görmüştür, çünkü aksi halde bu heyetle
rin alelade ^ekâlet müfettişleri derecesinde bir 
salâhiyetle hiçbir iş göremiyeceğine kaani ol
muştur. Fevkalâde heyetler berveçhimâruz kur
tarılan yerlerde encümenin kanaatince müsmir 
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surette iş görebilmek için böyle kavanin ve ni-
zamat dâhilinde vâsi bir takip ve murakabe sa
lâhiyetine malik olması elzemdir. 

Yunanlılardan tahlis olunan mahallerde men-
hubat komisyonlarının sureti teşkiliyle vazaifi-

ne dair Kanun 

MADDE 1. — Düşmandan tahlis olunan ec
zayı vatanda işgal devam ettiği müddetçe ve 
bilâhara işbu komisyonların teşekkülü tarihine 
kadar bir cürümden mütevellidolmaksızm âdiyen 
gasbedilmiş olan emvali menkuleden bin liraya 
kadar kıymeti haiz her nevi ayın ve bedelimisil 
dâvalariyle gayrimenkulâta aidolup miktarı 
mezkûru tecavüz etmiyen ecrimisil ve tahliye 
ve ref 'iyed dâvalarını (ve esnayı istihlâsta istir-
dadedilip de ashabı meçhul kalmış olan ve bin 
liradan dun ve efzun emvali menkuleye matuf 
bulunan istihkak dâvalarını) rüyet etmek üzere 
her vilâyet ve liva ve kaza merkezlerinde en bü
yük mülkiye memurunun veya tensibedeceği bir 
zatın tahtı riyasetinde bir Menhubat Komisyonu 
teşkil olunur. Büyük şehir ve kasabalarda ko
misyonların taaddüdü caizdir. 

MADDE 2. — Menhubat komisyonları, reis
ten maada altışar azadan terekkübeder ve işe 
mübaşeretleri tarihinden itibaren âzami dört ay 
müddetle icrayı vazife ederler. 

MADDE o. — işbu komisyonların âzası, 
her mahallin idare ve beledi meclisleri âzası 
biliçtima erbabı vukuf zevat meyanından inti-
habolunur. idare ve belediye meclisleri âzası 
işbu komisyonlara âza olamaz. 

MADDE 4. — Komisyonların mukarreratı 
beş gün zarfında tarafeynden birinin veya şah
sı şalisin itirazı üzerine komisyonun bulunduğu 
mahal meclisi idaresinde tekrar tetkik olunur. 
îşbu kararlar katidir. Her komisyonun bulun
duğu mahal Müddeiiumumisi hukuku umumi-
yeyi muhafazatan müddeti mezkûre zarfında 
meclisi idareye itirazaaı tetkik talebini derme-
yan etmeye «alâhiyettardır. 

MADDE 5. — İktisabı katiyet eden komisyon 
mukarreratı zabıtaca icra olunur. 

MADDE 6. — Azanın keyfiyeti intihabı ve 
komisyonların sureti teşkili ve vazifelerinin su

reti ifası Adliye ve Dahiliye Vekâletince kaleme 
alınacak bir talimatname ile tâyin olunur. 

MADDE 7. 
muteberdir. 

îşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 8. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Adliye ve Dahiliye vekâletleri memurdur. 

25 Teşrinievvel 1338 
Encümeni Mahsus Reisi Mazbata Muharriri 

ismail Subhi 

Aza 
Kozan 
Fikret 
Âza 
Bolu 

Tunalı Hilmi 

Âza 
Canik 

Süleyman 
Âza 

Ertuğrul 
Necib 

Lâzistan 
Ziya Hurşid 

Âza 
Maraş 
Hasib 
Âza 

Kayseri 
Hilmi 

Salâhiyeti kazaiye ile icrayı ahkâm edecek olan 
menhubat komisyonları mukarreratının meea-
lisi idarece değil, mahkemece tetkiki reyinde-

yim. 
Âza 
içel 
Sami 

Düşmandan kurtarılan memleketlerde teşkil 
olunan muvakkat mahakimi cezaiyeye dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Ahiren düşman işgalinden is* 
tilılâs edilen memalik dâhilinde işgal tarihinden 
itibaren Hükümetin teessüsü zamanına kadar ika 
edilmiş olan ceraim mürtekipleri hakkındaki 
deaviyi rüyet etmek üzere dairei kaza ve usulü 
muhakemeleri mevaddı âtiyede muharrer Muvak
kat Mahakimi cezaiye teşkil olunmuştur. 

MADDE 2. — Devairi kazaiye âzami yirmi 
mıntakaya munkasem olup her mıntakaya heyeti 
kalemiyesiyle birlikte seyyar olarak ifayı vazife 
etmek üzere bir hâkim ve bir müddeiiumumi tâ
yin olunur. 

MADDE 3. — işbu mahkemeler birinci mad
dede mezkûr ceraimi mülki ve askerî bilûmum ka
vanin ve nizamatı cezaiye ahkâmına ye Hiyaneti 
vataniye Kanunu usulüne tevfikan sureti katiye-
de rüyet eden. Ancak hâkim kendisine arz olunan 
deaviden işgal ve işgalden mütevellit ahval itiba
riyle bir mahiyeti istisnaiyeyi gayrihaiz ve cüzi-
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yattan gördüğü meselei âdiyeyi mahakirni aidei j let Meclisine merbut ve Meclise karşı mesuldür-
mahailiyeye sevk etmek salâhiyetini haizdir. 

MADDE. 4. -T— îşbu mahkemelerin ifayı vazi
fe ettikleri mahaller zabıtası seyyar mahkemele
rin vazaifine mütaallik hususatta mahkemenin 
tahtı emrinde olup ihmal ve tekâsülleri halinde 
mahkemece doğrudan doğruya mesul edilirler. 

MADDE 5. — îşbu mahakim ifayı vazifeye 
mübaşeret tarihinden itibaren âzami dört ay 
zarfında" ikame olunan deaviyi rüyetle mükellef
tir, 

MADDE 6. 
muteberdir. 

işbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 7. — îşbu kanunun icrasına Adliye 
ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

28 Teşrinievvel 1338 
Encümeni Mahsusu Reisi Mazbata Muharriri 

Burdur Mebusu Lâzistan 
İsmail Subhi Soysallı Ziya Hurşid 

Âza 
Kozan 

Dr. Fikret 

Âza 
tçel 

Mehmed Sami 

Âza 
Canik 
Şükrü 

Âza 
Bolu 

Tunalı Hilmi 

Âza 
Maraş 

Mehmed Hasib 

Âza 
Ertuğrul 

Necib 

Kurtarılan memleketlere gönderilecek fevkalâde 
heyetler hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kurtarılan yerlerde harbden 
mütevellit idari, iktisadi, malî, sıhhi mesaili ve 
halkın ihtiyaçlarını tetkik ile bu noktainazardan 
teşkilâtı Hükümeti hakkiyle çalıştırmak ve sey
yar hâkimlerle menhubat ve muaveneti içtimaiye 
ve emvali metruke komisyonları faaliyetini yakın
dan murakabe ve takibetmek üzere dört mahalde 
(Bursa, îzmir, Balıkesir, Kütahya) fevkalâde he
yetler teşkil olunmuştur. 

MADDE 2. — Her heyet Büyük Millet Mec
lisinden müntahap üç âza ile refaketlerinde isti-
şari reye sahip Maliye, Adliye, Muaveneti İçti
maiye, Dahiliye, İktisat vekâletlerinden münta
hap birer zattan mürekkeptir. 

MADDE 3. — Heyet âzası müçtemian ifayı 
vazife eder ve icabına göre heyetin mesuliyeti al
tında münferiden de çalışır. Heyetler Büyük Mil

ler. 
MADDE 4. — Heyetler vekâlet müfettişleri 

hakkında mevkii meriyette -bulunan ahkâmı ka
nuniye ve nizamiyeyi tatbik etmekle beralber. 
azil ve nasibi merkeze ait (memurları azil ve teb
dil ettirmek veya tahtı muhakemeye aldırmak 
üzere 'esbabı mucibe ile vekâleti addesine' bildi
rirler. Üç gün zarfında cevap verilmediği tak
dirde işten el çektirmeye mezundurlar. 

MADDE 5. — îşlbu Ikanun tarihi neşrinden 
mezkûr mahkemelerle komisyonların devamı 
müddetine kadar muteberdir. 

MADDE 6. — îşbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

28 Teşrinievvel 1338 
Encümeni Mahsus Reisi Mazbata Muharriri 

Burdur Lâzistan 
Soysallı tsımail Subhi Ziya Hurşid 

Âza Âza 
Kozan İkinci maddeye muhalifim 

Dr. Fikret Süleyman 
Âza Âza 

Maraş Kayseri 
Hasib Ahmed Hilmi 
Âza Âza 
îçel Bolu 
Sami Bir iki noktaya 

muhalifim 
Tunalı Hilmi 

Âza 
Ertuğrul 

Necib 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. — Menhubat 
da var efendim. 

REİS — Evet menhubat da var, üç kanun 
oluyor. Evvelâ menhulbattan başlıyalım. Bunun 
heyeti umumiyesi (müzakere (olunacaktır. (Heye
ti umumiyesi müzakere olundu bitti «adaları) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Her üç kanun hak
kında Meclis azayı kiramının noktai nazarları 
tahalüf edebilir. Binaenaleyh bendeniz evvelâ 
Menhulbat Kanununun, sonra Seyyar Mahkeme
ler ve sonra Meclisten tlâyin edilecek murakıpler 
Kanununun münferiden müzakeresini ve doğ
rudan doğruya maddelere geçilmesini teklif edi
yorum. Esasen heyeti umumiyesi hakkında mü
zakere cereyan etmiş ve Meclisi Âli hu hususta 
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'bir fikir ve kanaat edinmiştir. Bendeniz bunu 
teklif ediyorum. Vakit zayi olmasın. 

RıEÎS— Efendim, Osman Beyin bir (teklifi 
var : Elimizde üç kanun vardır, ayrı ayrı mü
zakeresini teklif ediyorlar. «Tevhiden müzake
resinde rey beyan etmek müşkül öllır, tevhidi 
münasip değildir» diyorlar. Talepleri muvafık
tır. 0 halde -evvelâ Menhuibat, sonra Muvakkat 
mahakimi cemiye ve Sonra fFevkelâde heyet Ka
nununun müzakeresi yapılsın ve saten, heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere cereyan etmiş
tir. Binâenaleyh Meclisi Âli reyini izhar eder, 
maddelere geçilir-. Şimdi reyinize vaz'ediyorum. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim! Evvelce 
bunların heyeti umnmiyesimn müzakeresi olma
mıştır. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında, müza
kere cereyan ettikten sonra filhakika, ikâzı tadi
lât ile encümenden Meclise gelmiştir. Maahaza 
•reyi âlînize vaz'ediyorum. Heyeti umumiyesi hak
kında müzaikeratı sabıkayı kâfi görüp maddele
re geçi'îmesino1 kaibul edenler el kaldırsın. Mad
delere geçilmiştir. Efendim, Menhubat Komisyo
nu maddelerinden müzakereye başlıyoruz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Menhuibat Kanununun: heyeti ^mumiyesi hak
kında: müzakere cereyan etmemiştir. Bu kanu
nun heyeti umuimiyeai hakkında • müzakere ae-
maik lâzımdır. 

BEÎB•;—Efendim, Menhubat Kanun ıtnun bi
rinci maddesi okunuyor. 

Yunanlılardan tahlis ohınan mahallerde Men
hubat komisyonlarının sureti teşekkül ve 

vazaifine dair Kanun 

MİADDE 1. — I>üşmandan talılis olunan ec
zayı yatanda işigal devam ettiği müddetçe ve 
bilâhara işbu komisyonların teşekkülü tarihine 
kadar Ibir cürümden mütevellidolmaksjzın âdi-
yen gasbedilmiş olan emvali menkuleden bin li
raya kadar kıymeti haiz her nevî ayın ve ibedeli 
misil. d&yalariyİe ıgayrimenlkulâta aidolup mik
tarı mezkûru tecavüz etmiyen eerimisil' ve tah
liye ye ref iyed dâvalarını (Ve esnayı istihlâsta 
ıstirdadedilip de ashabı meçhul kalmış olan ve 
bin Meradan dun ye' efzun emvali menkuleye ma
tuf bulunan istihkak dâvalarını) rüyet etmek 
üzere her vilâyet ve liva ve ikaza merkezlerin
de en büyük mülkiye memurunun veya tercsib-
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edeceği bir zatın tahtı riyasetinde bir Menhubat 
Komisyonu teşkil olunur. Büyüik şehir ve kasa
balarda komisyonların taaddüdü caizdir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahalb) — 
Arkadaşlar Menhubat. komisyonları hakkındaki 
Kanunun Ibirinci maddesi kanunun hemen ruhu
nu ve heyeti umumiyesini teşkil ediyor. Binaen
aleyh mütalâam da heyeti umıımiyesi hakkında 
olacalktır. Çünkü heyeti uımumiyesi hakkında 
müzakere cereyan etmediği için mütalâatımı he
men heyeti ıımumiyeodne teşmil ederek iarz ede
ceğim. Bin liraya kadar olan emvali menkule ve 
gayrimenkule dâvalarını rüyet etmek üzere her 
kaza- ve liva ve vilâyette ihtiyaca göre ya Hü
kümetin tensibedeceği bir zatin tahtı riyasetinde 
veyahut mahallin en büyük mülkiye memurun un 
riyasetinde birer komisyon teşkil edilecektir. 
Bu komisyonda meclisi idare ve belediye azaları 
da dâhil olacaktır, yani erbabı vukuftan olacak
tır. Hiç şüphesiz takdir buyurursunuz memaliki 
müstahlasada görülecek işler pek çoktur. Fakat bu 
kıymetteki dâvalar da hemen mahdut derecededir 
Yani bin bir lira, olursa, on bin lira olursa bu ka
bil dâvalara o komisyonlar bakamıyaeaklardır. 
Bakacakları aksanı gayet mahduttur. Binaen
aleyh hakkı aksama ayırıp süratle intacetnıek 
için komisyonlara vermek çok muzırd-ır. Fn doğ
rusu onu mahakimi âdiyeye tevdi etmektir. Ya
ni hakkın tecezzisi doğru mudur? Bir kuruşla, 
bin kuruşun, bin lira ile on bin, yüz bin lira
nın makadir itibariyle - belki kemiyet itibariy
le farkı vardır - fakat keyfiyet itibariyle, in
sanlara onun vermiş olduğu hak itibariyle kıy
meti müsavidir. Bu itibarla bu teşekkül edecek 
olan komisyonların lâyıkı veçhile ihkakı hak 
edemiyeceklerine kaani bulunuyorum. Ve o komis
yonlar aşağı - yukarı ehliyetleri itibariyle de bu 
vazifeyi hüsnü suretle intacetmeye muktedir' ola-
mıyacaklardır. Menhubat komisyonlarının gö
receği vazifeyi mahallî adliyeleri daha iyi ya
pabilir kanaatindeyim. Yalnız bir an evvel bi 
d ayet mahkemelerinin mahallerinden işe başlat-
tırılması tahtı elzemiyettedir. Bir zamanlar mec
lisi idareler ref'iyed dâvalarına bakarlardı. Ta
rafeyni çağırır kim vesikasını ibraz ederse onun 

I ref'iyedine karar verir, ve haksız olan taraf 
I mahakimi aidesine müracaat etsin derdi. Şim-
! di de yine bu vazifeyi, yalnız ref'iyed hususu

nu meclisi idarelere tevdi etmek suretiyle Men-



î ; 129 30.1< 
hubat komisyonlarının göreceği vazifeyi hemen ; 
hallettirebiliriz. j 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) —- Kefiyede mocîisi ida İ 
reler bakamaz. 1 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Musa- 1 
ade buyurunuz, siz dikkat etmemişiniz, vak
tiyle meclisi idareler ref iyed dâvalarına bakar
lardı. Fakat Sulh Mahkemesi Kanunu muci- | 
bince elyevm sulh mahkemesi olan yerlerde bu I 
vazife sulh hâkimlerine devir ve intikal etmiş
tir. Yani demek istiyorum ki : Yalnız ref'iyed 
meselesiyle iştigal edecek olan ve bin liraya ka
dar envali menkule dâvasına bakıp da bin bir 
liraya kadar, iki bin liraya kadar olanlara ba-
kalmıyacak olan Menhubat komisyonlarının ma
hiyetini atnlıyamıyorum. (Salâhiyeti tevsi ede
riz sadalan) ancak ref'iyed meselesini ve ref'iyed 
dâvalarına vaktiyle meclisi idareler bakar, ta
rafeyni dinler, vesikasını tetkik eder ondan sonra 
tapu senedi ve sairesini görürse ona teslim eder di • 
ğer haksız olan tarafa «hakkım mahakiml âdiye ve 
nizamiyede takibedebilirsin» derdi. Bugün de 
bunu meclisi idarelere vermek suretiyle ref'iyed 
dâvalarını halletmek mümkündür. Fakat bugün 
buna da lüzum yoktur. Çünkü sulh mahkemeleri 
bugün Sulh Kanunu mucibince ref'iyed dâvala
rını daha süratle, daha katiyetle halletmektedir. 
Binaenaleyh bendeniz Menhubat komisyonlar; 
Kanununun heyeti umumiyesinin aleyhindeyim. 
Bu kanunun vakit kaybedilmeksizin müzakeresi 
nin reddini teklif ediyorum. 

NECİB B. (Ertuğrul) — Hükümetin bir 
buçuk ay evvel teklif etmiş olduğu lâyihai kanu
niye kabul edilmemiş ve memlekette telâfisi gay- I 
rikabil zararlar tahaddüs etmiştir. J 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Meclisi 
Âli bu üç kanunun heyeti umumiyesini kabui 
etti mi ki, maddeleri okuyoruz? 

REİS — Efendini, Menhubat komisyonları 
hakkındaki Kanunun birinci maddesini müzakere 
ediyoruz. ' I 

NECİB B. (Devamla) — Hakikaten mahke
melerin bu işi görmeleri çok iyidir. Fakat nazari
yat ile iş yürümez ve bunun imkânı yoktur. İs
tilâ gören memalikte derecei kâfiyede mahkeme 
ler teşekkül edememiştir ve edemiyeeektir, 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Meslek itibariyle. [ 
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HEGİB B. (Devamla) — Meslek gayretiyle 

ve nazariyat dolayısiyle bu gibi elzem vo ehem 
tcdabire mâni olmıyalım. Rica ederim biz gör
dük, memaliki müstahlasada fevkalâde karışık 
işler vardır. Arazisi olan ve işliyecek kavli olan 
bugün işliyecek vesaikten mahrum kalmış
tır. Sonra bu gibi hususatla evvelce iştigal et-
miyenler - yalnız zorbalıkla diyeyim - birçok çift 
hayvanatına ve saireye malik olmuşlardır. Sa
hibi elinden çıkmış, gaasıplann yedlerine geçmiş 
olan emvalin bir an evvel sahibi hakikilerine 
iadesi lâzımdır. Bugün silâh kuvvetiyle bu mal
ları muhafaza eden köylüler vardır, beyefendi
ler; zavallı halkın emvalini gasbetmişler, gayet. 
sarp yerlerde binlerce hayvanları ellerinde tut
maktadırlar. Madem ki, Hükümet var. Madem ki 
mahkeme var, binaenaleyh bu hallerin olma
ması lâzımgclirdi. Halbuki gördük ve işittik. 
Böyle malını aramak üzere gidip de haip ve 
haşir dönen köylüleri bizzat gördük. Mesele, 
zannedildiği gibi kolay ve basit bir mesele de
ğildir. Her halde tedabiri fevkalâdeye ihtiyacı 
şedit vardır. Bunun şimdiye kadar yapılmama
lından. dolayı, çok zararlar gördük, bari bun
dan sonra olsun bu zarar tevali etmesin! Mad
denin aynen kabulünü rica ederim. (Muvafık, 
ret, sadalan) • 

TUÂNLI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaş
lar bir şehir itibariyle büyük bir yangın yeri 
tasavvur buyurunuz. Henüz sönmüş; etrafına 
öksüzler, kimsesizler, açlar, çıplaklar, eşyasız 
ve gıdasız bir halde yığılmış inim, inim inliyor 
ve bunkr kıpırdanıp da kendi kendilerini kur
taramayacak bir haldedirler. Bir de bunu tasav
vur buyımmuz. Maatteessüf 18 Eylülden beri 
bu kanan lâyihası verilmiş ve neticelendiril
memiş-,, bulunuyor. Allah, lillâh aşkına ' ölenlere 
hürmeten arkadaşlar!. Bu kanunu bir an evevl 
çıkaralım. 

SALÂHADÎDN B. (Mersin) — Yemin ile, 
tehdidediyor. 

TUNALI HİLMİ B, (Bolu) — Yani mu
hacirleri do mezara... 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim rüfekai 
Muhtereme Menhubat komisyonlarına aidolan şu 
kanun lâyihasının bir an evvel çıkarılmasını ve 
memaliki müstahlasada bulunan kardeşlerimi
zin duçar olduklan mezalimden bir an-ev
vel reha kılınarak terfihlerini arzu ettikleri 
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halde maatteessüf elimizdeki mevcut bulunan 
kanunun bunları terfih edemiyeceğini Heyeti 
Celilenize birer birer arz ve ispat edeceğim. 
Bu menlmbat komisyonlarına aidolan kanunun 
serlevhasına nazarı dikkatinizi celbederim. -
Menhubat Komisy<.nu - tâbir buyurulması do-
layısiyle nehib, yağma, garet kelimeleri zikredil
mekte altındaki madde de gasbedilen bin lira kıy
metinde bulunan şu ve şu malları sahiplerine ver
mek üzere komisyonlara bir salâhiyet vermek
tedir. Doğrudan doğruya işgalden dolayı; ka
nunsuzluk yapılarak, cürüm yapılarak, vicdan
sızlık yapılarak halkın elinde bulunan malını 
almak, evini zaptetmek, parasını .almak, ökü
zünü almak gibi irtikâbedilen ceraimden gas
bı unutmuşlar ve geriye bırakmışlar.. Âdiyen 
gasıp ki izâlei yedi muhikka ve ispatı yedi 
mubtileden ibaret olan âdiyen gasıpdau do
layı bir komisyon teşkil edeceğiz. Bunlar bir 
dâva rüyet eder gibi, rüyet edecekler ve 
tarafeynin hakkını alıp vereceklerdir. (Sey
yar mahkemeler vardır, sadaları) istirham 
ederim, seyyar mahkemelerin vazifelerini de 
teşrih ettiğim zaman anlarsınız. Bu, doğrudan 
doğruya şu içinde oturduğumuz memleketleri
mizin ve diğer memalikimiz halkının arasında 
tekevvün ve zuhur eden deavi ve hâdiseden iba
rettir. Bir adam hakkı kanunisi olmaksızın, di
ğer bir adamın evini işgal eder. Ve bir adam, 
kezalik hakkı kanunisi olmaksızın diğer bir ada
mın hayvanını gasbeder. Bunların cümlesine âdi 
gasıp derler. Eğer memaliki müstahlasada hak
kı kanunisi olmaksızın hilafı kanun olarak nâ-
sm arasında tekevvün etmekte olan şu muame
leden mütevellit, mütehaddis deaviyi hal ve fas
lettirmek için gönderiyorlarsa; serlevha ile 
metni kanun arasında tamamiyle tezat vardır. 
Bu ise, katiyen ve katibeten caiz değildir. Aşa
ğıda işgal tarihinden memleketin kurtulduğu 
tarihe kadar geçen zaman zarfında irtikâbedi
len cürmün yalnız cezasını tâyin ediyor. O cü
rümden mütevellit hukuku şahsiyeyi ve saireyi 
alâhalihi yüzüstü bırakıyor. Memaliki rn°şgule-
de halkın elinden cebren alman malı, evi, tar
lası, öküzü, eşyası ve saire bunlar, doğrudan 
doğruya gasbı âdiden çıkarılıp cürüm suretiyle 
tahaddüs ve tevellüdeden gasıplarm meyanına 
ithal edildikten sonra bunalrm mahalli rüyet-
leri neresidir? Mahakimi âdiye değil mi? Öyle 
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ise asıl müteessir oldukları, asıl kendilerinin 
zarar gördükleri mesaili geriye atmışlar, âdi bir 
surette vukua gelen mesailden dolayı bir ko
misyon teşkil etmişler ve bu vazifeyi o komis
yona tevdi etmişelr, rica ederim, tevdi oulnan 
vazifeye dikkat buyurunuz ne diyor? «Bir cü
rümden mütevellidolmaksızm âdiyen ahz ve 
gasbedilmiş olan emvali menkuleden bin liraya 
kadar kıymeti haiz her nevi ayın ve bedeli mi
sil...» Şu kanunu müdafaa edecek olan mazbata 
muharririnin kendisinden sual ederim ki; be
deli misil nedir? Ben ahkâmı kanuniyede, Me
cellede, Kanunu Medenimizde, hiçbir mecellei hu
kukta (Bedeli misil) tabiriyle bir kanun oldu
ğunu işitmedim ve tasavvur etmiyorum. Aşa
ğıda bir; «Ecrimisil» var, bunu aklım biraz 
kabul ediyor. Fakat bedeli misil nedir? Eğer 
alınan malın heder olduğundan dolayı kıyemi-
yattan ise kıymeti, çarşıda bulunan emtiadan 
veya misliyattan ise mislini tazmin ettirmek 
cihetine gidiyorlarsa (Eynema , . .) 
rica ederim, esasatı fıkhiye ve esasatı hukukı-
yeye mütaallik kanun yapmakla mükellef olan 
bir Meclisi Âilden böyle kelimelerden mürekkep 
bir kanun çıkarsa bize ağyar güler, efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Tadil edin efendim... 

MÜFÎD-Ef. (Devamla) — Ondan sonra aşa
ğısına geliyorum, ki orada daha lâtifleri vardır. 
Sonra gayrimenkulâta aidolup miktarı mezkûra 
tecavüz etmiyen «ecrimisil» dâvası için bir düşün
düm, acaba ne olmuştur? Arazii emiriyeden ya
hut arazi ve emlâkten bir ev veya diğer bir ev 
zaptedilmiş de bunlar istimal edildiğinden veya 
vesaiti asliyesi istimalden mahrum kaldığından 
dolayı ecrimisil değil, noksanı telâfi ettirmek 
maksadiyle elde mevcut bulunan ahkâmı kanuni
ye zannedersem bunun her tarafını ihata etmek 
suretiyle vücuda getirilmiştir. Yalnız burada 
anlıyamadığım bir mesele varsa, bu maddeleri 
müstacelen tatbik ettirmek için bir heyet vücuda 
getirerek halkın hakkını ondan alıp ona vermek 
suretiyle ihkakı hak cihetine matuf olan bu nok
ta, aşağıdaki gösterdikleri itiraz kapılariyle ta
mamiyle duruyor. Efendim nedir o? Beş gün zar
fında müddeiiumumi itiraz edecek... Rica ederim, 
komisyonların nezdinde müddeiiumumi oturuyor 
<la bunların yapmış olduğu itiraza vâkıf olarak 
mı itiraz ediyor? Hayır. Ya müddeiiumumi beş 
gün sonra haiberdar olursa o vakit kendisine di-
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yecekler ki; sen beş gün sonra itiraz ettin. Bu 
suretle haydi bakalım bir muhabere kapısı daha 
açılacak... Müddeiiumumi buna cevaben diyecek-
ki hayır efendim... Bana haber verdikleri tarih
ten itibaren bu müddet cereyan edecektir. Sonra 
acaba öyle midir, değil midir? Diye bir ihtilâf 
hâsıl olacak... Şimdi biz yapalım derken yıkmaya 
başlıyacağız. Ve katiyen ve katibeten halkın ama
lini tatmin etmeye hiçbir yol bulmaksızın doğru
dan doğruya bir mektup yazar gibi bunu ortaya 
koymuş olacağız. Rica ederim efendiler, aşağı
daki maddelere temas etmek suretiyle arz ediyo
rum. Seyyar mahkemelerin cezalarını bir düşü
nünüz... Meclisi Âliniz burada durudiraz müza
kere ettikten sonra İstiklâl mahkemeleri sıfatının 
icabatmdan korktuğu katî bâzı hususatı bu ka
nun o seyyar mahkemelere veriyor. 

NECÎB B. (Mardin) — Bir hâkim olmak sor
tiyle... 

MÜFÎD Ef. (Devamla) — Bica ederim, hem 
de bir hâkime veriyoruz. İstiklâl mahkemeleri
nin vermiş olduğu idam kararlan ve müebbet kü
rek cezaları ve diğer cezaları Meclisi Âli tasdik 
etmedikten sonra infaz edilmiyecektir diye bir ka
nun yapmıştınız, şimdi bunlara öyle bir kuvvet 
veriyorsunuz ki, bir hâkim istediği adamı asacak, 
kesecek... İstediği adamın malını alıp diğerine ve
recek ve bunların kâffesi Meclisi Âlinizin namı
na yapılacak... 

EASİH Ef. (Antalya) — Meclis tetkik ede
cek. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Cürüm 
teşkil etmeksizin olan bu (âdeta gasıp) nasıl şey
dir, misal var mıdır? 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Arz edeyim efen
dim. 

ZİYA HUKŞİD B. (Lâzistan) — Seyyar 
mahkemeler hakkındaki fikirlerinizi arz etseniz 
daha ınusibolur. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim! Bu hem 
bu maddeye taallûk ettiğinden ve hem de bu ka
nunun heyeti umumiyeşi esas itibariyle Adiiye 
Encümeninden reddedildiği için söylemeye mec
bur oluyoruz. Bizim böyle mütehassıs bir encü
mende durudiraz müzakere edip de reddettiği
miz ve Hükümetin de geriye aldığı bir meseleyi 
bugün Meclisi Âlinize getirip de tekrar onun üze
rende ısrar edilmek istenildiğinden dolayı biz de 
onu reddeden encümenin bir cüz'ü olmak itibariy
le müdafaaya mecburuz. 
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I Sonra efendim, bir de refiyed dâvaları var, 

Malûmuâlileri refiyed demek doğrudan doğruya 
bigayrihakkin oraya yedini vaz'etmiş olan bir ada
mın huzuru mahkemede haksızlığı sabit olarak 
onun yed'i refolunacaktır. Yani bu refiyed dâ
valarında meclisi idare ve belediyelerin heyeti 
umumiyeşi tarafından müntehap erbabı vukuf, 
ehlihibre toplanacak... Bu refiyed dâvalarını tet
kik edecektir. Onlar, acaba zilyed kimdir? Refi
yed nedir? Beyyine kime düşer? Fer'i beyyinat 
mahkemesi kaidesi nedir? Bunların hiçbirisini 
anlatmıyarak doğrudan doğruya yine eski Kara
kuş mahkemesinin hükmü gibi çulhaya iki göz 
lâzım, avcıya bir göz lâzım. Çulhacının gözü çı
kacağına avcının gözü çıksın kabilinden hüküm 
vererek meseleyi esasından, ta kökünden kallet-
mek, yıkmak suretiyle biz ortada gülünç bir hal
de kalacağız. 

Binaenaleyh; bu maddelerin kabulüne İkati-
yen lüzum yoktur. Eldeki mevcut bulunan ah
kâmı kanuniye bu gibi menhubatm kâffesini 
hükme raptetmeye kâfi ve vafidir. Aneak bun
ların (müddetlerinde, itirazlarında ve sairede iş 
uzıyaıcak korkusu varsa bunların usulü muha
kemesi ve itiraz müddetlerini tenkis etmek şar-
tiyie »meseleyi halletmiş olsaydık şimdiye ka
dar bu işler çoktan görülmüş olurdu. Veyahut 
mecalıisi idarenin sulh mahkemeleri teşekkül et-
miyen yerlerde veya müteşekkil bulunmadığı 
zamanda mecalisi idarenin 'birtakım. vazifeleri 
vardır ki, -bunlar da bizzat idari mukarrerat 
ittihaz etmek, ve münazüünfih olan emvalimen-

| kule ve gayrimenkulenin kıymetli ne olursa ol
sun birisi iddia ettiği vakitte ona verir, diğeri
ne de sen mahakimi hukukiye ve nizamiyede is-

I patı müddea et diye birtakım kararlar verir. 
Halbuki oralara bu şekildeki kararları ittihaz 
edecek ıbir komisyon gönderilmiş 'olsaydı me
sele ıdaha güzel halledilirdi. Şimdi bakınız efen
diler. «Esnayi istihlâsta istirdadedıilip de aneç-

I <hul kalmış olan ve yüz liradan dun, bin liradan 
efzun olmıyan istihkak dâvaları» deniyor, bu 
ne demektir rica ederim? Ben anlamıyorum. Bin 
liradan efzun olmıyacak deniyor ki, yani dokuz 
yüz doksan dokuz lira, doksan dokuz kuruş mu 

| olacak? Bu suretle yüz liradan bin liraya kadar 
I demek, hem aşağısına, hem yukarısına teşmil 
; edilmiyecek demektir. Binaenaleyh bu maddede 

tenakuz vardır. Rica ederim bu 'maddenin tay-
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yını veyahut heyeti umumiyesinin reddini tek
lif ediyorum. (Doğru sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) '— Efen
dim -Meclisi Âli memleketin -halaskarı olmak do-
layısiyle memaliki müsta'Mâsada ika edilen bil
cümle yolsuz!aklar her halde bu Meclisi Âliyi alâ
kadar -eder. Bunun için orada emvali menhube ve 
söirede -vukubulan yolsuzlukları izale için Meclisi 
Âli vakit geçirmeksizin derhal bu işlere vaziyed 
etmelidir. Binaenaleyh burada Müfid Efendi Haz
retlerinin (buyurdukları ıgübi öyle fbir mahkeme 
sökünde kazai salâhiyeti haiz olarak değil, ımağ-
sup, menhubolan 'emvali elde ederek onun fai
lini ibifttaJhlkik ımahkemei bidesine vermek üzere 
idari bir 'heyetin izamı daha ziyade muvafıktır. 
Bendeniz de Hoca Efendinin fikrine iştirak eder, 
maddenin o şekilde tadilini, yani gönderilecek 
heyeitlerin idari bir şekilde, idari bir salâhiyeti 
haiz olarak •gönderilmesini ve ıbu salâhiyetin 
heyetlere değil ıma'hallinde teşekkül eden mah
kemelere verilmesini teklif ederim. 

, İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı SaMb) - - ' 
Bizim adliyeci arkadaşlar adaletin tecellisini 
ancak ve ancak mahkemelerde görüyorlar. 
.'Efendiler; Mahkemelerimizde peşin kadıları
nız noksandır. îkinei derecede Tanzimat dö
küntüsü olan usulü ınuhakemat ile bugünkü 
mevcudolan mesaili halle uğraşacak olurlarsa 
hiçbir şey yapamazlar. Tanzim atın bize açmış 
olduğu en (büyük beliye işte-usulü muhakemat 
beliyesidir. 

MAHMED ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) 
— Bunları tadil ederiz. 

• İSMAİL ŞÜKRÜ E l (Karahisarı Sahib) - . 
Senelerce düşmanın zulmü altında inliyen 
memleketlerde hukuk yekdiğerine karışmış bir 
haldedir. Fevkalâde ahval, fevkalâde maha-
kim icalbettirir. Bunun size ciheti şer'iyesini 
arz edeyim : (En tudülemanâtü ilâ ehliha) 
Emaneti ehline veriniz derken erbabı fıkıh 
zarureti düşünerek cahil ümmi kimseyi kadı 
yapmak'caizidir derler. Zamanında işte; böyle 
zaruretler için komisyonlara birkaç ay için 
muvakkat hakkı kaza vermek icalbediyor. Ve
rilmezse iş görülmez, mümkün değildir. Mah
kemelerimiz bu işi mümkün değildir paklıya-
•rh'az. Her ne türlü döndürdüysek aleyhte, leh
te derken şimdiye kadar teşkil olunması ehem 
ve elzem olan komisyonlar veyahut fevkalâde 
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mahkemeler teşkil olunmamak yüzünden Ha-

| zinei millet milyonlar ziyan etmiştir. Rica 
ederim bunu o kadar müzakere etmiyelim. Ay
nen kabulünü teklif ederim. (Bravo sesleri) 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
~~ Müfid Efendi Hazretlerinin pek âlimane 
olan beyanatım dinledikten sonra buna ait 
beyanatta bulunmamak üzere kendilerine işti
rak ettiğimi arz ederek söz söylemiyecektim. 
Fakat Şükrü Efendi Hazretlerinin söyledikleri 
sözler bendenizi burada tekrar söz söyleme
ye mecbur etmiştir. Efendiler, Türkiye Dev
letinin idare ve muamelâtı umumiyesi demek; 
asırlardan, beri esasa't dâhilinde değil, fakat 
•teferruat üzerinde yapılan komisyonların itti
haz edeceği kararlar, emirler, iradeler demek
tir. Memlekette vaz 'edilen kavanin maalesef 
vaz'edildiği şekilde tietkik ve tetebbu edilme
diği gibi bunun üzerinde de yürünmüyor. Bu
nun üzerinde yürünmediği için birçok komis
yonlar ile işin, içinden çıkmak idi tim ali nazarı 
dikkate alınıyor. Ve işler her gün biraz dalha 
girift bir şekil alıyor. Müfid Efendi Hazretle
rinin verdikleri izahat hukuki ve ilmîdir. Efen
diler, emaneti ehline tevdi etmek, ne kadar 
lazımsa, adaleti mümkün olduğu kadar yürüt-
mekde o kadar lâzımdır. Teşkilâtı adliye bu ka 
dar zamanlık bir müessese olduğu halde gerek 
eski hâkimi münferit... 

RAGIB B. (Kütahya) — Halkı inlettiğiniz 
gibi... 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Ve sonra müçtemi teşkilât olduğu halde 
memlekette adaleti tesis edemediğini ve Ragıb 
Bey biraderimizin buyurduğu gibi halkı inlet
tiğini iddia ettiğimiz halde bu kadar karışık 
olan mesaili meclisi idare ve azalarına tevdi 
etmekle bu halkın eski iniltilerine namütenahi 
iniltiler ilâve edeceksiniz. (Hayır, estağfurullah, 
sesleri) Bu böyledir, efendiler. Rica ederim 
Tanzimatm döküntüsü denilen usulü muhake
mat maalesef iyi tatbik edilen memleketlerde 
çok güzel neticeler veriyor. İşte bir tanesi Ana
dolu'nun karşısındaki Kıbrıs Adası. Orada ay
nen tatbik edildiği halde pek güzel semerat 
veriyor." Fakat bizde tatbikatta yapılan suiisti
malin t.evlidettirdiği fenalığın önüne geçmek 
için hakiki «tetebbu erbabı, hakiki vukuf erba
bı yoktur. Karşımızda gördüğümüz Meeelle usu-
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I i\ m ıı hakem .eden mürekkeptir. Onlarla meşgul 
olacak mükemmel kafalar lâzımdır. 0 kafalar
dan umumiyetle mahrumiyetimiz bizi kolay 
şeylerin yapılmasına sevk ediyor. Ve neticede 
halkı komisyonlarla idareye sevk ediyor, ko
misyonlarla halli mesaile kalkışıyoruz. (Taraf
tarlık ediyorsunuz, seslen) Katiyen taraftarlık 
mânası çıkmaz beyefendi. •'Binaenaleyh; Menim-
bat Komisyonu Kanunu namiyle ortaya atılan 
kanunun hiçbir kıymeti yoktur. Maksadı te- j 
ininden çok uzaktır. Yeniden birçok kimselerin 
gözyaşı dökmesine sebebiyet verecektir. Bunun j 
katî surette reddiyle Encümeni Adliyeye veri
lerek Encümeni Adliyenm iştirakiyle vücuda ı 
gelecek bir encümenin yeniden bir kanım tan-
zira etmesi lâzımdır. Bu suretle çıkacak olan 
kanunlar bizi daha çok geriye doğru Yunan 
idaresine doğru geriye atar onu da bilmiş olu
nuz. 

YASİN B. (Gazianteb) — 'Efendim, hu-ko
misyonun aleyhinde idareikelâm eden arkadaş
lar Meclisi Âlinin katiyen kabul ettiği bir ka- i 
naat üzerine hücum ediyorlar. Bilhassa hukuk- ı 
çu arkadaşlarımız bu maddenin kelimesi üze- l 
rinde- yürüyerek heyeti umumiyesirıin aleyhin
de bulunuyorlar. Hakikaten kendi noktai nazar-
1 arınca hukuka sığmıyan bir nokta varsa bir 
takrirle bunun tadilini teklif ederler. 

REFÎK B. (Konya) - - Hepsi sığmaz. 
VASİN B. (Gazianteb) — Efendiler hak

kı kaza. diyorsunuz 'ki bu komisyonlarla olmaz. 
Bir kere bu komisyonlar her hangi bir vali
nin, her hangi bir mutasarrıfın, bir kaymaka
mın tâyin ettiği ve işi sürüncemede bıraktır
mak için teşikl ettiği bir komisyon değildir. | 
Bu halkın komisyonudur. Çok rica ederim 
maddeye nazan dikkatinizi celbederim. Bu ko
misyonu kim intihabediyor? Belediye ve mee- j 
lisi idare azalarıdır 'ki bu belediye ve meclisi 
idare azalan halkın infibaîbından doğmuş mü
messillerdir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Meclisi ida
re azasının hakkı intihabı yoktur. 

YASİN B. (Gazianteb) — Teşkilâtı Esasi-
ye ve Nevahi"Kanununda vilâyet şûrasına, na
hiye şûrasına hakkrkazayı veriyorsunuz efen
diler. 

(Kim veriyor sesleri) 
ABDÜLKADİTi KEMALİ B. (Kastamonu) 1 

— Gazianteb'e yüz elli sene sonra gelecek. i 

VASİN B. (Gazianteb) ---- • Bilhassa &ükrü 
Beyefendi Karahisar Mebusu ki ; memleketi 
düşmandan kurtânl'mıf bir zsttir, arkadaşımız
dır. Bu kanunu esas itibariyle teklif eden Hü
kümet, yani kendi makinasınm; orada bugün 
tebellür eden ve hepimizce de iyiden iyiye anla-, 
şılaiı mesailin fevkalâdeliğini kâ.vrryamry acağı-
nı anlıyan Hükümet böyle, bir 'komisyonla bu 
işi görmeyi düşünmüştür. Böyle bir* teklif yap
mıştır. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Mahkemele
ri lâğvedelim. 

YASİN B. (Gazianteb) —. Bu teklif Adliye 
Encümenine gitmek dolayısiyle Müfid Efendi 
bilhassa bu noktai nazardan itiraz buyurdular. 
O vakit bu komisyonu encümen'kabul etmemiş 
encümen istiklâl mankemesini teklif etmiş, esa
sen Meclisi Âli de İstiklâl mahkemesinin alev 
ninde olduğu için zannedersem encümen, yan, 
t-ıendinin itiraz ettiği istiklâl mahkemesi olsuı 
demesine; Meclisi Âlinin, muvafakat etmem*. 
siyle bu Menhubat Komisyonunun lüzumun... 
encümen kail olmuştur. Ve encümen zanneden 
um bu yolda esbabı mueibede söylüyor. Sonra, 
«Bin liradan tlun ve efzun. omvaîı menkuleye 
matuf..» fıkrasının bin liradan dun v.e erzıaı 
Kelimeleri üzerinde Müfid Efendi Hazretleri 
oynadılar. Memalıki musfra'hlâsa için .hakika
ten iâzım olan ve bugün teşkili pek gec karan 
bu Menhubat komisyonlarının bütün bütün git
mesi kelime ile oynanıyorsa, bu kelimelerin ye
rine başka hangi kelimeler konımak lâzımgelir-
se onu hukuk namına teklif ederler ve Meclisi 
Âli de kabul eder. Ook rica ederim ben de; 
memleketi yakılmış haraibolmuş bir memleke
tin mümessiliyim ve dairei intihalbiyemin mü
messili olmak sıfatiyle Meclisi Âliden istirham 
ediyorum; hakikaten harekâtı harbiye görmüş. 
işgale uğramış 'bir memleket halkının maddi
yatında ve maneviyatında 'birtakım fevkalâde
likler'vardır. Ve'ben öyle zannediyorum k i : 
Dünyanın 'bütün teşkilâtı ile bu fevkalâdeliği 
izale mümkün değildir. Ve -bütün' hukukçular 
bir araya gelseler, bu fevkalâdeliğin içerisinden 
çıkamazlar.. O fevkalâdelikler; mahallinde ona 
vâkıf olan zevatın kendi idare ve usulleriyle 
halledilir. Bendeniz de maddenin aynen kabu
lünü teklif ederim. 

RASÎH Ef. (Antalya) — Efendim bende
nizden evvel beyanı mütalâa eden arkadaşla-
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Timizin kısmı âzami; bu i§in ımahakimce, sulh 
mahkemeleriyle halli mümkündür, bu işleri 
böyle bir komisyona tevdi etmekten ise maha-
kime tevdi etmek daha muvafıktır, münasiptir. 
mütalâasında bulundular fakat, maalesef, o 
arkadaşlara arza mecburum; bu gibi dâvalar
la alâkadar olanlar bugün o bizim mahkeme 
dediğimiz heyulanın harcını bile vermekten 
âcizdir. (Bravo sesleri) (O tâbiri geri al sa-
daları) 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Heyula tâbi
rini tashih edin, zapta geçmesin. 

RASÎH E l (Devamla) — Pekâlâ.. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

•- Reis Bey, kendi mahakimemize bu kadar te* 
cavüz etmek, menafii memleket ve milletle 
gayrikabili teliftir. 

RASÎH Ef. (Devamla) — Beyefendi; sizin 
dairei intihabiyenizde halk inlerken, sizin o 
mahkemeleri müdafaada devam etmeniz zanne
derim ki bendenizin burada heyula detmekli-
ğimden daha ziyade tashihi icabeder bir şey
dir. Beyefendi ben gelirken senin dairei inti-

, nahiyene uğradım. Aynı ımesele için halk, mu
tasarrıfın başını yiyorlardı... Yağma edilmiş 
eşyamız, emvali metruke meyanında sevk edili
yor; siz de bizi mahkemelere gönderiyorsunuz 
diyorlar ve... 

, ADLÎYE VEKÎLÎ RÎFAT B. (Kayseri; — 
.tleyulâ tâbirini lütfen tashih buyursunlar. 

REÎS — Geri aldılar efendim. 

ÎSMAÎL SUBHÎ B. (Burdur) — Birçok yer
lerde mahkeme bile yoktur. 

RASÎH Ef. (Devamla) — Mevcut mahkeme
ler, kendilerine kanunen tevdi olunan işlerin çok
luğundan, bu mesaile bakacak vakit de bulamıya-
caklar ve binaenaleyh bu işler aylarca, yıllarca 
sürüncemede kalacak. Halbuki bu işler bir an ev
vel bitecek olan işlerdir. Bu gibi işlerin dört, beş 
ay, altı ay sürünmesi; halk arasında birbirlerine 
karşı olan nefret ve kinin artmasını icabettire-
cektir. îşgalden mütevellit dâvaları, işleri, cü
rümleri; bu Meclisi Âli ne kadar çabuk halleder 
ve ne kadar çabuk halledecek heyetlere tevdi 
ederse, bu memleketimde daha o kadar evvel kur
tarmış olur. 

Binaenaleyh kanunun esasen heyeti uınumi-
yesi hakkında müzakere de cereyan etmiş ve mad
delere geçilmiştir. Madde hakkında eğer arkadaş-. 
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larımız tadilât arzu ediyorlarsa, tadil teklifi ver
sinler ve o cihet müzakere ve tadil edilsin. Tek
lifin heyeti umumiyesi hakkında mütemadiyen 
mütalâa beyan ediyoruz. Bu mütalâat; şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan sonra da bu teklifin 
daha uzun müddet müzakeresini icabettirirse; iş
galden kurtarılan memleketlerdeki vaziyeti, bir 
müddet daha temdidetmekten başka bir faide te
min etmiş olmayız. îşgalden kurtarılan yerlere 
göndereceğimiz bu heyetlere Emvali Menhube 
Komisyonu mu diyeceğiz? Orada teşekkül edecek 
ve mesaili menhubeye bakacak bir heyete bir 
mahkeme şekli mi vereceğiz? Heyeti Celile ekse
riyetin arzu buyurduğu her ne şekilse; bunu bir 
an evvel çıkaralım. Çünkü arz ettiğim gibi, kur
tarılan yerlerde bu suretle zayi olan hukuk; bu
gün mahkemelerce temini imkân haricine çıkmış 
birer haklardır. Bu ciheti de nazarı itibara almak 
mecburiyetindeyiz. 

Onun için bilhassa Heyeti Celileden rica ede
rim. Maddeyi müzakere edelim ve kanunu bir an 
evvel çıkaralım ve oralardaki idare müşkülâtının 
önüne bir an evvel geçelim. 

REÎS — Efendim söz alan üç arkadaşımız 
var. Müzakerenin kifayeti hakkında da bir takrir 
var. 

RAGIB B. (Kütahya) — Müzakerenin kifa
yeti aleyhinde söz verir misiniz? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Ben de kifayetin lehinde söyliyeceğim. 

REÎS — Ragıb Bey, buyurun. 
RAGIB B. — Vazgeçiyorum. 
REÎS — Efendim müzakereyi kâfi görenler 

lütfen ellerini kaldırsınlar. Müzakere kâfi görül
müştür. 

Riyaseti Celileye 
Birinci madde hakkındaki müzakere kâfidir. 

Kabuliyle ikinci maddeye geçilmesini teklif ede
rim. 

30 . X . 1338 
Lâzistan Mebusu 

Osman 

REÎS — Efendim bir takrir ile de tayyı tek
lif ediliyor. Tay teklifini reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Birinci maddenin tayyını kabul edenler el
lerini kaldırsınlar. Tay teklifi ekseriyete iktiran 
edemedi. Tadilname yoktur. Binaenaleyh madde
yi aynen reyinize arz ediyorum. Birinci maddeyi 
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aynen kabul edenler ^ellerini kaldırsınlar. (Ret 
ret, kabul, kabul sesleri) 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Bey esasen Mecliste ekseriyet yok. 

REÎS — Efendim bunda da şüphe hâsıl oldu. 
Meclisin ekseriyeti de gayrimalûmdur. Binaen
aleyh bu maddeyi tâyini esami ile reye vaz'ede

ceğiz; maddeyi kabul edenler beyaz, etmiyenler 
kırmızı rey vereceklerdir. (Âra istihsal olundu.) 

REİS — Efendim reye iştirak eden 149, 13 
müstenkif, 61 ret, 75 kabul, §u halde nisabı mü
zakere yoktur. Ekseriyetin yokluğu tahakkuk 
etti. Müzakereye devam edemiyeceğiz. Beş daki
ka teneffüs için Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 4,00 

I I I 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 5,00 

REÎS — Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
KATÎP : Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

8. — MUHTELİF EVRAK 

2. — SADRAZAM TEVFÎK ÎMZASÎYLE GE
LEN TELGRAFLAR 

1. — Sadrazam Tevfik imzasiyle gelen tel
graflar üzerine Osmanlı İmparatorluğunun mu
kadderatı ve Hilâfet meselesi hakkında açılan 
müzakere. 

REÎS — Bu ayın yirmisinde İstanbul'da 
bulunan bir zatın delaletiyle doğrudan doğruya 
şahsıma hitabeden bir telgrafname aldım ve 
onun üzerine şahsım namına cevap verdim. Şim
di okunacak telgrafname ile alâkası olduğum
dan ve daha doğrusu bunun işitilmesi cihetin
den bunu aynen okuyorum : 

Tevfik Paşa oğlunu bendenize göndererek 
âtideki telgrai'nameyi verdi, meselenin gayet 
mahrem tutulması ricasiyle beraber vukubulan 
tahkikata nazaran İngilizler konferansta Ana
dolu ile İstanbul'un ayrı ayrı cephe arz etme
sinden istifade ile Hilâfet hâmisi sıfatını ikti-
sabetmeye çalışacağından meseleye lâzımgeldiği 
gibi ehemmiyet verilmesini arz etmemi tebliğ 
ettirdi. Okuyorum telgrafnameyi : 

Gazi Mustatfa Kemal Paşa Hazretlerine 
Biaynihi taalâ ihraz olunan muzafferiy^t ba-

dezin İstanbul ve Ankara arasında tahaddüs 
etmiş olan ihtilâf ve ikiliği kaldırmış ve vahdeti 
milliyemizi temin etmiş olup ancak düveli müt-
tefika ile aramızda musalaha henüz ekdedilme-
miş olmasından dolayı Avrupa şehirlerinden bi
risinde kariben inikadı derkâr bulunan sulh kon
feransına sabıkı veçhile her iki tarafın davet edi
leceği malûm bulunduğuna mebni selâmeti mil-
liyemize mütaallik mevaddı mühimmenin evvelce 
beynimizde müzakere ve tesbiti zımnında istih-
zaratta bulunularak mezkûr konferansta mütte-
hiden hukuku milletin müdafaasına sarfı mesai 
edilmesi nezdi âlilerinde dahi rehini tasviboluna-
cağına kanaati kamilen bulunduğundan ol bapta 
tarafı senaverleriyle görüşüp anlaşmak üzere 
ahvale vâkıf ve emniyetinizi haiz bir zatın bura
ya gayet mahremane talimatı hamilen ve sürati 
mümküne ile izamı mütemennadır efendim. 

17 . IX . 1338 
Sadrazam 
Tevfik * 

Buna da verdiğim cevap alenendir, yine ay
nı zata yazıyorum. 

«Türkiye Devletinin aleyhinde her türlü te
şebbüsü daima nazarı dikkatte tutan Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Hükümeti mukabil tedbirle
rini düşünmüştür. Teşkilâtı Esasiye Kanunu 

! ile şekil ve m Lİ âyeti taayyün eden Türkiye Dev-
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letinin tarihi teessüsünden beri Türkiye mukad
deratına vazmiyed ve bundan mesul yalnız ve. 
ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
olduğu, cihanca malûm ve hâdisatı fiiliye ve 
muamelâtı siyasiye ile müeyyet bulunmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının ihraz 
eylediği muzafferiyeti kafiyenin neticei tabiiye
ti olmak üzere vukuu karibolan konferansta Tür
kiye Devleti yalnız ve ancak Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti tarafından temsil olunur. 
Bu hakayık karşısında gayrimeşru ve gayri huku
ki olduğu Meclisi Âlice mükerrereu ifade ve 
ilân edilmiş olan heyetlerin veya bu gibi men-
subinin şimdiye kadar biddefaat vâki olduğu 
gibi bundan sonra da siyaseti Devleti teşvişten 
müeanebet eylemeleri hususunun ne derece azim 
mesuliyeti badi olacağı d'erkârdır efendim.» 

Şimdi yine Sadrazam Tevfik imzalı Makamı 
Riyasete hitabedilmiş a<;ık bir telgrafname var
dır. O, okunacaktır. 

Dersiuıdet, 28 . X . IS'SS 
Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 

Gayet müstaceldir : 
Konferansa Babıâlide, Büyük Millet Meclisi 

de davet olundu. Babıâli'nin ademiicabeti -Dev
letin altı asrı mütecaviz zamandan beri mües
ses ve mahfuz olan bütün âlemi Islâhım alâka
dar olduğu hüviyeti tarih iyesini. mahkûmu indi-
ras etmek, Büyük Millet Meclisinin ademiicabeti 
ise cihanın müştak ve muntazır olduğu sulhu akim 
bırakmaktır. Bu mühim mesuliyetleri bittabi 
ne Babıâli, ne Büyük Millet Meclisi kabul ve 
tahammül eder. Zaten Babıâli ile Büyük Millet 
Meclisi arasında hakiki bir ikilik .mutasavver 
olmadığı ve her türlü ısrar ve tazyika karşı Sevr 
Muahedesinin ademi tasdikinde mukavemet ve te
sadüf olunan müşkilâtı azîmenin iktihamı ih: 
umuru idarenin tedviri ve işgalin tahlili tesiri 
hususunda bezli makderet ve bu meyanda mıı-
vaffakıyatı vakıanın husulüne bikaderilimkân 
hizmet eden heyetimiz. Hâkimiyeti Mili iyeyi 
tahkim ve tevsik suretiyle Vahdeti idareyi temin 
i cin müzakereye hazır olduğu halde mesaii har-
biyenin bir sulhu nafi ile semarati siyasiyesini 
iktitaf hengâmmda ınücahedei milletten ayrı kal
mayı ve bu sebeple bilittihat istihsali mümkün 
olan menafii âliyei vatandan cüz'ü lâyetecazza-
sını bile ifateyi asla tecvit etmez. Ayrılık şöy
le dursun-, en ufak bir muhalefeti dahi reva 
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görmez. Hattâ payiâdayı katî velevsi istilâyı 
izale yolunda seyfen mesaii cansiperane ve hü-
dapesnidanede bulunanları nefislerine tercih 
eyler. Binaenaleyh; ademiitilâf sebebiyle Dev
let ve milletin başına maazallahü taalâ bir mu
sibeti uzma getirmek ve muaveneti maddiye ve 
müzahereti mâneviyelerine nail olduğumuz âle
mi tslâmı müteellim etmekten ise menafii âliyei 
vatan uğrunda temini vahdet evvelce vacip ise 
bugün farz olmuştur. Şu halde hem istikbali 
memleket, hem müdafaai hukuku yatan hakkın
da müzakerede bulunulmak üzere Büyük Millet 
Meclisince tâyin olunacak bir zatın talimatı 
mahsusa ile hemen gönderilmesi hassaten te
menni ve bu şık tensip buyurulınadığı halde 
heyetimizden Ziya Paşa Hazretlerinin oraya 
gönderileceği beyan ve cevabının telgrafla bil
dirilmesi niyaz olunu t*. 

Sadrâzam 
Tevfik 

HAŞÎM B. (Çorum) — (Maazallah) kelimesi 
nazarı dikkati celbediyor. 

REİS PAŞA — Arkadaşlar-, şimdi burada 
bir takrir görüyorum : Celâl Nuri Beyefendi
nin... İlk evvel bana söz veriniz, diyor. Oh altı 
kişi söz almıştır, efendim. Ondan sonra da söz 
alanlar vardır. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) - Bendeniz de söz 
isıtemiştim. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Söz sırasiyle 
devam eder. 

BEİS PAŞA —- Bu söz alanlardan başka söz 
alanları yazıyorum. Efendim, söz Rasih Efendi
nindir. 

RASİH Et'. (Antalya) - Rüfekayı kiranı! 
Telgraf nâmenin mutazammın olduğu mevad ve 
bu mevaddm tahtında takibedilen gaye hakkın
da mâruzâtta bulunmazdan evvel telgrafın ser
levhasına dikkat buyurmanızı rica ederim. Dün 
veyahut evvelki günkü müzakeratta rüfekayı 
kiramdan bir arkadaş Hariciye Vekâleti Vekil
liğini yapan zattan düveli müttefikadan geleıi 
telgrafta Ankara Büyük Millet Meclisi dendiği 
için Türkiye Büyük Millet Meclisi denmiyor; 
acaba bunun hikmeti nedir? diyorlardı. Tevfik 
imzasını havi olan bu telgrafta Ankara Büyük 
Millet Meclisi namına veriliyor. Acaba Tevfik 
Paşa Ankara Büyük Millet Meclisi, diyeceğine 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi diyemez miydi! 
Zannederim, Avrupa'dan gelen telgraflarla, bu 
telgraf aynı kopyadan çıkıyor. Çünkü, Ankara 
Büyük Millet Meclisi olamaz, beyefendiler! An
kara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır 
ve hududun hükümranı yalnız bu Meclisi Âli
dir. Eğer Tevfik Paşa bu noktayı hâlâ bilme-
mişSe bilsin... Ve bilmesi lâzımdır k i ; Ankara'da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. Ankara'-
dakı Türkiye Büyük Millet Meclisi yanlız Tür
kiye'nin değil, bütün âlemi İsi ânım da kendi
sinde halâs, kendisinde yegâne melc'e ve pe-
nah bulduğu bir islâm meclisidir. 

REFİK B. (Konya) —- Esasen Tevfik Paşa 
isminde bir millet memuru tanımıyoruz. O sad
râzam da değildir. Bizim sadrâzamımız yok. 

RASllI Ef. (Devamla) — Arkadaşlar, tel
grafın üçüncü satırında; «Büyük Millet Mecli
sinin ademiicabeti ise cihanın müştak ve mun-
tazır olduğu sulhu akim bırakmaktır.» deni
yor. Demek ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
aleyhinde Tevfik Paşa Hazretleri propaganda 
yapmak istiyorlar zannederim. 

•îtEFÎK B. (Konya) — Sevr paçavrasını 
çok okumuşlar da ondan! 

ftASİH. Ef. (Antalya) — Türikye Büyük 
Millet Meclisi milletinin mukadderatın] 
düşünür, milletin mukadderatını teslim ede
cek, Türk Milletinin hakkını kabul edecek bir 
Meelise ya iştirak eder, yahut iştirak etmez. 
Bu noktayı Meclis Tevfik Paşadan sormuyor. 
Nereden icabediyor ki : Eğer Büyük Millet Mec
lisi bu konferansa iştirak etmezse cihan sulhu 
akim kalacaktır? Bundan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi mesul olacaktır diyor? Bu mantıki, 
bu; hakkı kendisine kim vermiştir, ki bu su
retle aleyhimizde bir propagandaya vesile ol
mak istiyor? (Dostları sadaları) Beyefendiler! 
«Babıâlinin ademiicabeti ise Devletin altı asır-
hk müesses ve mahfuz olan bütün âlemi îslâ-
rnm alâkadar olduğu hüviyeti tarihiyesini mah
kûmu indiras etmiş olur.» diyor. Bu kaziyeyi, 
bu hükmü acaba nereden çıkarıyor? Biliyor
lar mı ki; Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk iç-
t.imamda Misakı Millî ile beraber ilân ettiği 
beyannamede âlemi İslama karşı islâmm alem-
darlığım terk etmediğini ve Hilâfetin esarette 
olduğunu, esaretten tabiisine kadar mücahede-
sinde devam edeceğini 'kâinata karsı ilân etti-
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ğini acaba bu aat okumadı mı? Bu mugalâta 
ile acaba bize bir şey mi hatırlatmak ve bi
ze bir şey mi tesbit ettirmek istiyor? Efendi
ler bilirsiniz ki; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Teşkilâtı Esasiye Kanununu kabul etmekle Teş
kilâtı Esasiye Kanununa zamimetem Makamı 
Hilâfet hakkındaki bir madde ile o eski Ka
nunu Esasi denilen - ona, paçavra tâbir edil
mişti bîr vakitler - ve hakikaten ondan, o pa
çavradan daha paçavra bir madde vardı ki 
o da, bu memleketi malikâne addediyor ve içe
risinde oturanları da mevaşi hükmünde on
dan onu irsen intikal ettiriyordu. Biliyorsu
nuz; ki; o eski Kanunu Esasi denilen o kâğıt 
üzerindeki kara yazının bir maddesi memlekete 
irsen istihkak olduğunu tesbit ediyordu. 

Bu madde, eski Avrupa'nın papalarına, es
ki krallarına ait Kanunu esasilerden aynen 
kopya edilmiş bir şeydi. Ne ahkâmı şer'iye i ir. 
ne hak ile ve ne de .mantık ile hiç alâkası yok
tu. 'Oüıikü yine aynı madde, -Riyasete gele
cek zatın mukaddes ve gayrimesul olduğundan 
Ibahsediyor. Halbuki aihkâınıı şer 'iyemiz her rei
sin râi ve gözettiğinden «mesul olduğunu beyan 
etmiştir. (Bravo sadaları) 

Efendiler! Ahkâmı şer'iyemizle baban (fcaibaııâ 
zıddolarak bu kanuna konulan bu mukaddes gay
rimesul... Halbuki şeriatte mukaddes kelimesi 
yalnız Zatı pel l i Âlâya ıtlak edilebilirdi. Nasıl 
bir beşer mukaddes olabilirdi'? Kendisinden sâ
dır olacaik her (hattı hareket ve featülük nasıl 
mukaddes '.olabilirdi? Bu, aynen Avrupa'nın *es-
!ki teşkilâtı esasiy esinden alınmış har kelimeydi, 
Oradan almışlar, foiziım 'kanuna koymuşlardır. 
Fakat arkadaşlar, bunca tecrübeden, sonra, bun
ca felâketten sonra, ibu millet zayi olmuş olan 
hukukunu istirdat hususunda bunca fedakârlık
tan sonra böyle (gayrimesul 'mukaddes kelimeleri 
altında bu millet kendisini ezdirmek (istemiyor ve 
kıyamete kadar dahi istemiyecektir. (Bravo sa
daları, alkışlar) 

Beyefendiler hazaratı! İrsen intikal; öümle-
nizi-n en müstahkem kanaati ve en müstabkenı 
malûmatı <eümlesindendir k i ; abkâımı şer'iye
mizde, makamı riyaseti işgal edecek, Riyaseti 
îslâımiyeyi işgal edecek zatın evsaf ve şeraiti 
tesbit edilmiştir. Şu şerait nazarı dikkate alın
maksızın biz Avrupa kanunlarından alarak ve 
bil -irs volistihkak kelimesivle tesbit. ederek bası-
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ımıza getirdiğimiz reisler, 'biliyorsunuz ki, arka
daşlar, bil - irs kelimesiyle vâris olan, memleketi 
malikâne ve içindekileri de köle menzilesinde -
ihattâ köle ibile değil, 'onların da ibir mevkii var
dır - demirbaş eşya veyahut mevaşi hükmünde 
istihdam etmelk istediler ve ettiler, (©demediler 
»adaları) 

Arkadaşlar î Şunu 'da 'hatırlatmak isterim ki: 
vâris, ımalûmuâlmiz meczup da olsa, vâris olur, 
icalhil olsa da vâris olur, ahımaik olsa da vâris 
olur ve yalnız şunu düşünemiyorduk ki; bil - irs 
o ımakama gelecek cahil olursa, cani olursa hiç 
bunu düşünemiyorduk. Evet düşünemiyorduk 

t ki, o kanun mucibince bil - irs o makamı fuzuli 
olarak, tufeyli olarak işgal «denin cani ve hain 
olacağını Ibilemiyordulk. Evet canidir, çünkü 
onun namına izafe edilen ve pek yakınımızdan. 
.'bağlıyarak tâ deniz kıyılarına, İstanbul surla
rına, ve İstanbul surlarından da 'Trakya'nın her 
iki kısmına yayılan ve 'birçok mezalim icra eden 
ordu, senelerce onun namına izafe edilerek Ha
life ordusu namiyle müslüımanlara mezalim icra 
etti ve kendisi; bu propaganda düşmanlar tara
fından devam ettiği müddetçe bir beyanname 
ile olsun «Yunan ordusu neden Halife ordusu 
oluyor?» demek cesaret ve cüretini gösteremi
yordu. Binaenaleyh yapılan mezalim ve şena
atin kısmı âzami onundur. Telgrafta bir de; 
«Âlemi islâm nazarmdaki mevkii» buyuruyor
lar. Âlemi islâm nazarmdaki meVkie kalırsa, 
bu imza sahibi gibi, âlemi islâm kör değildir. 
Âlemi islâm, vaziyeti çok evvel görmüştür; 
âlemi islâm, hiçbir vakit âlemi islâmm İstan
bul'da da bir reisi vardır, diye oraya bir mu
rahhas göndermemiştir. Bu son felâket sene
lerinde onların ihaneti, onların bu dâvadaki 
azîm lâkaydisini görerek âlemi islâm da onlara 
lanet ötmiştir.... 

REFİK B. (Konya) — Hepsine lanet etmiş
tir. 

RASİH Ef. (Devamla) — Onlara lanet et
miştir ve islâmiyetin müncisi olarak yalnız bu 
Meclisi Âliyi görmüştür. Her vakit için murah
haslarını da, sefirlerini de bu Meclisi Âliye gön
dermiştir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Yaşasın îran, 
Afganistan, Azerbaycan! 

RASİH Ef. (Devamla) — Beyefendiler ha-
zaratıl Gerçi o arkadaşlarımız takaddüm et-

ı. 1338 G : 3 
mistir. Fakat bilcümle âlemi islâm; âlemi is
lâmm alemdarlığlm, islâmm müdafiiliğini yapan 
ve islâma kurulan tuzağı parça parça ederek 
yüzlerine atmak kudretini gösteren Anadolu 
Meclisine ve Anadolu Hükümetine göndermiş
ler. Islâmla alâkadar orasını görmüştür. Rüfe-
kayı kiram! Şimdiye kadar Avrupalılarla kaç 
defa temasa gelmişsek daima aynı silâhı kullan
mışlardır. Daima Büyük Millet Meclisi ve is
tanbul Hükümeti meselesini çıkarmışlardır. On
lar; yani İstanbul Hükümeti murahhasları; bu 
Meclis tarafından kendilerine karşı ne kadar 
ihtarat vâki olmuşsa, ne kadar temenniyat vâki 
olmuşsa katiyen ıslahıhal etmiyerek bugüne ka
dar düşmanlara alet olmuşlardı. Bugün ise; 
«Cael hak ve zehekalbâtıl» hükmünce olsun 
bu adamların sükût etm'esi lâzımdı, utanmaları 
icabederdi, sıkılmaları icabederdi. «Bu millet 
mukadderatını kendisi hallecektir ve bize mü
racaat etmeyin, milletin mukadderatiyle alâka
dar bir meclis vardır. O, bu sözün meşru sahi
bidir.» demesi icabederdi. Fakat vaktiyle nasıl 
alet olmuşlarsa, bugün de yine düşmanların, 
melanet tuzaklarına alet olmuşlardır. 

NECİB B. (Mardin) —- Yakında onlar par
çalanacaklar. 

RASİH Ef. (Devamla) — Fakat şuna da 
emin olunuz ki; bu millet ve bu millet mümes
sili olan Meclisi Âli, bugüne kadar milletin mu
kadderatını idare ve milletin hukukunu müda
faada bütün zulmiyle, işkencesiyle, bütün fırıl-
daklariyle, entrikalariyle karşısına çıkan Avrupa 
milletine nasıl galip gelmişse, o entrikacıların 
aleti fesadı olmak istiyen bu zavalıları... (Kim 
zavallı sesleri) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Zavallı 
deme! 

RASİH Ef. (Devamla) — Bu milletin aley
hinde hareket edenler her vakit zavallıdır. 

REFİK B. (Konya) — Haindir. (Haindir sa-
daları) 

RASİH Ef. (Devamla) — Onlar inattan dön
mek istemiyorlar. Hak sözü dinlemek istemi
yorlar, melanetten dönmek istemiyorlar. Bina
enaleyh Heyeti Aliyenizden istirham ede
rim. Bu telgrafa iltifat edilmemekle be
raber, mademki; aleti fesadolarak ortaya atı
lıyor; bunu, kendilerinin yüzlerine atalım ve 
diyelim ki: Siz gayrı çekilin, alet olmayın; göğe 
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olmayın demek lâzımdır ve şahsan zannederim 
ki birçokları mahkemeden geçmiştir. O mah
kemeler oralarda da icra mevkiine geçince tabiî 
o vakit yaptıklarından hesap vereceklerdir. Bu 
kadar âli ve âdilâne düşünmek kabiliyetini, şimdi 
nasıl görüyorlar! Bu çevat veyahut bu imza 
sahipleri eşhas, madem öyleydi şimdiye kadar 
kendilerine çekilin! Çekilin! Çekilin dendikçe: 
Niçin memleketin müttehiden çalışmaya ve vah
dete muhtacolduğunu o vakit takdir etmemişler 
Ve bugün memleketin kazandığı pek kıymetli bir 
zafer karşısında muzafferen de sulhunu ana tu
rneye azmetmişken; ona hâil olmak, ona engel. 
olmak, o zaferin şaşaasını setretmek istiyorlar. 
Lanet kendilerine!... Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin en âciz bir ferdi olmak itibariyle söylü
yorum; Ankara Büyük Millet Meclisi değil, An
kara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi vadır ve 
bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, 
Türkiye'nin yegâne mümessilidir, istinatgahı
dır, Allaha, Peygambere, bütün mukaddesata 
iman eden o azimli milletin, o azimli Meclisi, 
onların da ve onların istinadettikleri kuvvetlerin 
de pek yakında yıkılıp gittiğini görecektir. (Al
kışlar). 

HÜSEYİN AVNİ ©. (Erzurum) — Efendi-
•ler tarihî felâketlerimizi tadadedersek zannedi
yorum ki, cilt cilt kitap olacak. Türkiye, Büyük 
Mîllet Meclisi, halkı, mazideki sisteme isyan et
miştir. (Bizim felâketlerimize, düşmanlarımızdan 
ziyade, taikibolunan yollar sehebolmuştur, hizi o 
yollar yıkmıştır. Efendiler her halde fbu felâket
lerden ibret alarak gözümüzü açtık. Bir inkılâba 
doğru gidiyoruz. Bu inkılâba yüzümüzü çevirdi
ğimiz zaman, hirtalkım engellere tesadüf etmiş
tik Demin Rasih Efendi arkadaşımızın beyan 
buyurduğu Kanunu Esasiye nailiyeti belki ken
dileri de dâhil olduğu halde o zaman nimeti uz-
ma telâkki etmiş ve liva liva gezerek bu hususta 
halika hazmettirmeye çalışmıştık... 'Halbuki o 
Kanunu Esasinin mahiyeti amlletimisse pek ara 
batk bahşediyordu. Tabiî istihkakı, idraki nispe
tinde idi. Bugün anlaşılan milletimizin istiklâli 
o kadar ulvi ve millet ona o kadar haheş'ker-
dir k i ; bizi huradan ve hu kanaatten hiçbir kim
se ve hiçbir kutvvet geriye alamaz. Bizi za'fa 
duçar eder, memleketimizi çiğneten, muazzam 
Türk Milletinin kudretini zilletlere mahkûm et
mek istiyen hedibahtlar tgordüler iki; hu millet, 
yaşamak hakkini felâketten almış, sefaletten <al-
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j maştır. Mamafih Ibunun müsebbibinin de sefahet 
; olduğunu ve hasında (bulunan insanların kendi-
! sini düşünmediğinden neşet ettiğini hu hali gör-
i düğü zaman, hu millet intibaha geldi, mukadde-
| ratına hâkim oldu, hâkimiyeti eline aldı ve hu 
i inkılâbı vücuda getirdi. Yaptığı dâvanın kudsi-
j yetini ibütün millete hattâ kadınlara kadar haz-
! mettirdi. Heyeti Celileniz dünyada, Allanın em-
| rinden Ibaşka hiçhir tazyik altında olmadığını 

ilân etti. Bugün hizi bâzı entrikalara boğdur-
j maık istiyorlar. Efendiler farzediniz k i ; Türkiye 
I Büyük Millet Meclisi, vatana hıyanet etsin, (bunu 
I kaîbul etsin. Efendiler millet hunu kabul etmez. 
| (Bravo sesleri) 
1 HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarhekir) — öyle zan-

nedenler (bir sürü alçak... 
1 HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bendeniz 

ıhiç kimseyi mevzuuhahşetmiyeceğim. Ben tarif 
ettiğiniz alçaklardan istifade ettim; vatanımı 
düşunemiyenden istifade ederek intibaha geldim. 
Onları da bu suretle takdir ediyorum. (Hande
ler) îngilizin adaletinden, Fransızm medeniye
tinden, îtalyanın Ibilmem nesinden bahsederek, 

I beni zincirle bağlıyarak, heni ehedi mahkûmiyet-
j 1er içerisinde yaşatan kuvveleri unutmadım. 

Bugün şunu okursanız şu Heyeti Celi!enin şa
hidi olduğu binlerce vakayi vardır. Bakın, ne 
güzel tasvir buyuruyorlar: «Konferansa Ba
bıâli de, Büyük iMllet Meclisi de davet olun
du.» Efendiler Babıâli, bu konferanstan evvel 

I Sevr Ahitnamesinin imzasına davet olundu. O 
vakit Büyük Millet Meclisini aramıyordu. Bu-

I günkü telgraf, aşağıdaki cümleden anlaşılıyor 
ki, kimin tarafından ve niçin geliyor. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Arıyor 
I dıı ama Malta'ya göndermek için arıyordu. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hayır 
efendiler, kudretimizi görmiyeeek kadar basi
retten mahrum ve o kadar deli değillerdi. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Daha al 
<?ak.. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — «Babı
âli'nin ademiicabeti, Devletin altı asrı müteca
viz zamandan beri mahfuz ve müesses olan 
bütün âlemi islamm hüviyeti tarihiyesini malı-

| kûmu indiraş etmek...» Allah, kendilerine ömür 
i versin, hir Makamı Hilâfet nerede?.. Mahkû

mu indiras olacakmış.. (Gürültüler ve hande-
j 1er) Ben, ulûmu şer'iye erhahma sorarım. Sı-
| fatı hilâfette mahkûmiyet var mıdır? 
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İSMAİL B. (Erzurum) — Hâşâ. 
NECÎB B. (Mardin) VE YAHYA GALİB 

B. (Kırşehir) — O papas Fro 'nun halifesidir. 
; HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Efendi

ler bugün, âlemi islâma da hitabediyorıım, zin
cirlere değil halifeyi bağlamak (300) milyon 
Müslümanm sadasmı bile boğmak olamaz. Müs
lümanlık, mahkûmiyet kabul etmez. Eğer ha
lifeye rabıtaları varsa yalnız düa ile değil, bi
raz da maddiyat ile Makamı Hilâfetin neresi 
olduğunu görüyorlar re bizim muvaffakiyeti
mizle bu arzularının husul bulacağına kendileri 
de kaıanidir, Balbıâli beyhude zahmet çekiyor, 
âlemi islâm rabıtasını fiilen göstermek lâzım
dır. (Bravo, alkışlar) Âlemi islâmm kalbi; bi
zim onu kurtarmak için çalıştığımızdan rencide 
olmaz. Yanılıyor. Âlemi islâmm kalbi buraya 
merbuttur. Mânevi rabıta ile bizi derağuş ederek 
duahandırlar. Fakat bugün İstanbul'un bu 
paşalar hâzaratmm himayesinde olduğunu ifa
de ettikleri âlemi islâm kendilerine işaret bile 
etmemiştir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Âlemi 
şeytaniden ders almışlardır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Kendi
leri Sevr Ahitnamesini imza ederken halifenin 
nin hukuku ne olduğunu okuyaydı keşke ba
camı kırılsaydı da o halife de lütfen ayağa 
kalkmadaydı. Bacakları kınlaydı. 

RASİH Ef. (Antalya) — Herkesten daha 
evvel kalkmıştır, diğerleri de kalksın diye.. 
Zapta geçsin. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Yalnız 
Rıza Paşa ayağa kalkmamıştır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Efendi
ler. Millet hepsini biliyor. Ali Rıza Paşayı, 
ayağa kalkmaması dolayısiyle hürmetle yâdet-
mek milletine bir vecibedir. Ipzmetini metanet, 
eesaretle ispat etmiştir. (Allah rahmet etsin 
sadaları) Deminki dâvanın butlanını bu fıkra 
temin eder: «Büyük Millet Meclisinin ademiica-
*beti ise cihanın müştak ve muntazır olduğu 
sulhu akîm bırakmaktır» Efendi. Mademki 
sulh (benim vücudumla kaim, zatı âlilerinin işi 
ne? (Handeler, bravo sesleri) Kendilerinin ma
nasızlığını §u cümle ile ifade ediyorlar. Demek 
M âlemi islâmm inkıraz meselesinin nerede ol
duğunu âlemi islâm kendi itiraflariyle işaret 
eder. Bu paşalar belki samimî adamlardır. Bel 
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ki kendi akıllarınca millete hizmet ediyorlar
dır. Fakat onların bu akıllariyle bugün kâinat 
istihza ediyor. (Bravo sesleri, alkışlar) Bunda 
mühim bir şey, ikaz veyahut tehdit var : «Bu 
mühim mesuliyeti ne Babıâli ve ne de Büyük 
Millet Meclisi kabul ve tahammül eder.» (Han
deler) Efendiler. Bu hakkı ıneşruu ve mesuliyeti 
Türkiye milleti şerefle Ikalbul ve 23 Nisan'da 
kararını verdi. Meclisi Âliniz Devletin işini de-
ruhde etmiş ve cihana göğsünü germiş, mukad
des dâvasını kaniyle ödüyor. Mesuliyet mi? 
Beşeriyette bizi kim m«sul edebilir? Bizi mah
kûm etmek, bizi esir etmek istiyen kuvvetler 
mi? Beşeriyette bizi utandıracak hiçbir kuvvet 
yoktur. Milletimin hicabaver hiçbir hareketi 
yoktur. (Bravo sesleri) Eğer hu mesuliyet mil
let tarafından olacaksa, efendiler, mesuliyet 
yalnız bu Meclisin değil bu Meclisi intihabeden-
lerin de mesuliyeti vardır. Ve 'ben her zaman 
böyle mesuliyete kurfoan olurum. (Handeler) 

«Zaten Büyük Millet Meclisi ile Bahıâli ara
sında hakiki bir ikilik yoktur.» Evet yalnız 
Bolu hâdisesi vardır, (Handeler) Konya hâ
disesi vardır. (Yozgad hâdiseleri^esleri) Tabiî 
saf ve neeib halkımız mazurdur. 

Efendiler; ecdadım da, ben de altı yüz sene
den beri beş vakitte zati şahanenin şahsına dua 
ederiz. Bana makamını anlatmamıştı ki (Dua
ları geri al sesleri) Millet uyuyordu. İrfaın yokr 
tu. Darülmuallimine beş on talebe alınırdı. Mek
tepte okuyup da Padişaha alet olmıyan insana 
hayat yoktu, âdeta mecburi mukaveleli idi. Ha
kiki bir ikilik mi?.. Bari Babıâli tâbiri kullan
mayıp da «bendeniz» deseydi, belki kendisini 
mazur görürdük; Sevr Muahedesini imza eden 
Babıâli değil mi? Bugün ne kadar tecahül gös
teriyorlar? Bundan büyük ikilik değil; namüte
nahi bir birlik yok ve her türlü ısrar ve tereddü
de karşı Sevi- Muahedesini tasdik.. Efendiler bel
ki Tevfik Ynşü tasdik etmedi, fakat o Tevfik Pa
şadır ki, sıfatına Sadrazam diyen adam belki bu 
memlekete hikmet etmiştir, milletine hizmet et
miştir, Fakat şekli hazır dolayısiyle 'Sâdrazani 
sıfatını istimal için hangi mühürü istimal ediyor? 
O mührü kimden almıştır? (Vahdeddin Efendi
den, Altıncı Mehmed'den, Hünkârdan sesleri) 
Hiçbir şeyden efendiler! O mühürler malikâne 
kabilinden benini mülkümün tagallüp, tagassüp 
edilmesi neticesinde kullanılan cinayet mühürle
ridir.. (Alk?§lar) O mühür ne, bu tasallut ne? 
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Meşrutiyet sıfatını verip tagallüp, tahakküm ile 
âmiriyetini iddia eden mühür; bir de cinayet 
yaptı, milletinin idam kararını mühürledi. Sevr 
Ahitnamesi üzerinde duruyor. Tevfik Paşa bu
na elini sürmemeliydi. 

TUNALI HİLMİ fi. (Bolu) — Cinayeti kü
çük düşürme hiyanet demek evlâdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Efendi
ler, belki hukukunuza tecavüz edeceğim, fakat 
affmızı dilerini. 

REFİK B. (Konya) — Hep söyliyecek, mil
letin hakiki kanaatlerini bir defa daha cihana 
ilân edeceğiz, Türk, zaferini ihraz ettikten sonra' 
kimseye boyun eğmiyecektir. Söyliyeceğiz efen
diler. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Sonra 
efendiler, «muvaffakiyatı vakıanın husulüne bi-
kaderilimkân hizmet eden heyetiniz..» Hizmete 
gelince efendiler. Buradan tekrar ediyorum ki: 
Türk milleti mukaddes dâvası için, değil İstan
bul'dan, cihandan bile fedakârlığın binde birini 
ancak görebilmiştir. İstanbul'da matbuat hiz
met etmiştir. Diğerleri fedakârlık göstermemiş
lerdir. Müteferrik hizmet edenlerin hizmetleri 
bizce malûmdur.» Hâkimiyeti milliyeyi tahkim... 

Buna inanır mısınız? Saltanata alışmış impa
ratorlar, haşmetpenahlar Hâkimiyeti Milliyeden 
canavar gibi korkarlar. (Handeler) Biz efendi
ler bundan sonra her kim olursa olsun buna kan
mayız, Hâkimiyeti külliyenin, evsafı vardır, şe
raiti vardır. Ona dâhil olurlar. Hâkimiyeti Milli
yeyi bunlar tanır. Bunun hilâfında olanlara kar
sı, millete musallat olmuş belâdır diye daima 
onunla mücadele ederim. 

«Vahdeti idareyi temin için.» Vahdeti idareyi 
temin etmek ne ile beraber? Sende ben matlub-
olan vücudu görmüyorum ki, hangi ikilikten bah
sediyorsun? Bizim vahdetimiz var. Burada her 
suretle vahdeti temin etmiş, oturuyor. Ve vazifei 
vataniyemize devam ediyoruz. Şekli vahdetimiz o 
sistemdir. Bunun hilâfında kendilerinin vücu
dunu tanımak bizim için zaten muhaldir. Vücut 
vermediğim şeyin «Vahdeti temin» demesi ne ke
lime? «Bir ittihat istihsali mümkün olan menafii 
âliyei vatandan» ilâh, «Ayrılık şöyle dursun. 
Uf ak. bir muhalefeti dahi reva görmez.» Bu reva
yı mütarekeden sonra ve bilâhara 23 Nisanda gör-
nıiyeceklerdi. Maalesef geç kaldılar. Hiç olmazsa 
üzerimize kuvvet gönderip de kuvvetimizi tenkisa 
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sây etmeseydiler. (Hâlâ yıkmaya çalışıyor, fet
valar nerede sesleri) «Binaenaleyh ademiitilâf 
sebebiyle devlet ve milletin başına maazallahü 
taalâ bir musibeti âzami getirmek» efendiler, bu
nu milletin tezahüratiyle gösteririm. Refet Paşa 
arkadaşımız İstanbul'a girerken bu, muhterem 
ahalimizin tezahüratı ile sabit olmuştur. Demek 
ki, onlar kendilerinin başında hiçbir şey görmü
yor. Onlar kendilerini bizden sayıyqrlar, biz de 
İstanbul vilâyetini, Adana, Konya ve saire gibi 
mukaddes vilâyetlerimizden, aksamı vatanımız
dan tanırız. (Elbette sesleri, alkışlar) 

Sonra Makamı Hilâfetin müdafii. Güya o ma
kamı muallâya bir patriklik süsü veriyorlar. San
ki papanın postu gibi, murahhasını kabul edi
yormuş gibi bir şey çıkıyor. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi her şeyi nefsinde cemetmiş ve o ema
neti de muhafaza etmektedir. Hususi olarak sı
fatı ruhaniye telâkki ediyorlar. Müdafaa edip de 
âlemi islâmı rencide etmiyeceğim gibi bir tavır 
alarak memleketin içine bir fesat ilka etmenin ne 
derece yanlış olacağını da tasavvur buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi umdei esasiye-. 
sini tesis etmiştir. Fakat sununla da mukayyettir 
ki; Hilâfet perdesi altında, saltanat cinayetlerine 
kadar kapı açmak, memleketi zirüzeber edecek 
bir hale getirecek gayrimeşru sıfatlar takınmala
rına Büyük Millet Meclisi hiçbir zaman meydan 
vermiyecektir. Onun vaz'ı şer'isi, vaz'ı mübeeceli 
ne işe onu yerine getirecektir. Âlemi islâm da o 
makama kitap ve sünnetle muahedelidir. Alemi 
islâmın muahedesi nedir? Onun muahedesi kitap
la muayyendir. Onun vaz'ı hukuku mübeeceli ne 
ise onu tâyin edecek, o hakkı ehline ve evsafı lâ-
zimeyi haiz olan insanlara verecek, Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. • * • . 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Büyük 
Millet Meclisinden daha ehil olamaz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Kendi
leri bir memleket içine ifsat ilka etmek için Ma
kamı Hilâfeti ileri sürüyorlar; güya biz Makamı 
Hilâfeti vikaye ediyormuşuz gibi. Bizim başta ye
minimiz vardır, Makamı Hilâfetin müdafii de bi
ziz, muhafızı da biziz. Ve şahsiyeti mâneviyede 
bunu tecelli etirmişiz. Esir Halife olabilir mi?... 
Sonra bizim Hükümetimizde Ruhani, Cismani 
gibi sıfatlar ve sair bir şey yok. «O gidecek, de 
bilmem âlemi islâm, memleketini, vatanını bıra
kacak Padişahın, Halifenin âlemi islâmdaki mü-

I beccel mevkiini tâyin edecek. Hayret. 
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Bunlar beyefendiler memleketimize fesat ilka 

için atılmış tohumlardır. Esasen kendisine vücut 
vermediğimiz insanlarla muhabereye bile lüzum 
görmeyiz. Reisimiz Paşa Hazretleri kendilerine 
nezaket göstererek şahsan cevap vermişlerdir. 
Hattâ bendenizee, şahsan bunun cevaptan bile 
müstağni olması lazım gelirdi. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) Hıfzı lâ-
zımgelir. 

HÜSEYİN AYNÎ B. (Devamla) — Mevzııu-
bahsolmaz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA — istanbul'dan 
gelen her hangi bir kâğıda cevap vermemişimdir. 
Delâlet eden adama bunu deyiniz, dedim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) --- Şayanı 
şükrandır, teşekkür ederim Paşa Hazretleri. Bu
nu demeseydiniz daha iyi olurdu, o bile tenezzül, 
Paşa Hazretleri. Hiç yapmıyaydınız daha iyiydi. 
(Handeler) bir köylünün telgrafına her türlü 
cevap vermenizi hürmetle tebcil ederim. Fakat, 
kendilerine böyle bir sıfat verip de resmî mahi
yette telgraf çeken adamlara cevap vermeye Ri
yaset mezun değildir, tarafımdan. (Handeler) 

«Âlemi islâmı müteellim etmektense...» Âlemi 
islâm dersini almıştır. Müteellim olacağı kadar 
olmuştur. Kendilerine kuvvet vermesinler. Onu 
isterim âlemi islâmdan. Müspet çalışmalı. 

Sonra, buradan bir zat gidecek, oradan tali
mat alacak... Bunlar hâlâ efendiler, burayı 
Ankara'da bir meclisi idare zannediyorlar. 
(Handeler) Kudretimize inanmak istemiyorlar. 
Dünya medeni Hükümetimizi kabul ediyor, dip
lomasi münasebata girişiyor, sulh yapıyor. Bun
lar hâlâ şekil ile oynayıp bizi kudretten düşür
meye çalışıyorlar. Dünya kendilerine ehemımi-
yet vermiyor. Bunlar hâlâ Sadrazam, Dahiliye 
Nazırı, .Hariciye Nazırı gibi evsaf taşıyorlar. 
Memleket neresi? Çocuklar bile böyle oynamaz
lar. Bir ordu, bir Devlet teşekkül etmiş, bü
tün cihan kendilerini tanımış, münasabata giriş
miş de bunlar tanımak istemiyor. Bendeniz He
yeti Celileden istirham ederim. Vücudunun biz
ce mânası olmıyan şeyle; hukuku hükümrani-
yi cami olan Büyük Millet Meclisi, milletinden 
aldığı parayı israf edip müzakeresini bile yap
masın. 

REFİK B. (Konya) — Onlara cevap olmak 
üzere değil cihana karşı, islâm âlemine karşı 
eevabolmak üzere hakikati izhar maksadiyle 

0.1338 0 : 3 
l söyliyeceğiz. Yoksa onlara cevap vermeye te-
} nezzül etmeyiz. 
j HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Bende-
|. niz husumet ile değdi, kaviyüşşekime bir Dev-
j let olmuş, millet hakkı isyanını istimal etmiş 
| ve bir Teşkilâtı Esasiye ile hututu esesiyesini 
j tâyin etmiş, bunlarj gördükten sonra âtide ya-
j pacağı kanunlarla istediği şekil ve mahiyette 
| yürüyebilecektir. Binaenaleyh bunu muhatap 
) addetmek, Büyük Millet Meclisinde; milletin 
! 'kamilen nefret ettiği bir vaziyete vücut vererek 
j onunla iştigal etmek abestir. Ve bunun cevabı 
| efendiler; «Sizin gideceğiniz konferansta bizim 
j işimiz yoktur.» demektir. Avrupalılar sulh ya-
I paeak ise, her gün Papas Feru ile, Padişah ile 
| sulh etsin, (Vaftiz yapıyor, sadaları) Kıymeti 
i varsa yapsın, Papaz Feru ile günde elli bin 

sulh yapsın: 
[ HAŞİM B. (Contan) — Hutbelerde isminin 

yâdedilmemesini teklif ediyorum. 
I HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Bu hak-
I ki tâyin edecek Büyük Millet Meclisidir. Onun 
i isminin hutbelerde zikri; kendisini tabii tebcil 
I için değildir. Bu mesele şimdi mevzuuıbahsolma-
| sın, sırası geldiğinde Meclis kararını verir. Bü-
ş yük Millet Meclisinden bugün istirham ediyo-
î rum. Vaktimiz israf edilmesin, cevaptan müs

tağni olsun. Rica ederim. Hiçbir hakkı haiz ol-
| mıyan kimse Avrupalılarla eğer arzu ederler-
j se kat'ı münasebet ederler. İstedikleri kadar ie-
j bar ederler. Dahilî meseleye müdahale etmeye 
i hakları yoktur. Biz insan gibi yaşamaya azmet-
! miş milletiz. Esir olmayız. Yalnız kendilerinden 
i göreceğimiz hüsnükabül nispetinde kendilerinin 
I başımız üstünde yeri vardır. Aksi surette zil-
< letle bu millet hiç kimsenin boyunduruğu altı-
i na girmiyecektir ve hiçbir kimse sokamaz. Ve 
i hiçbir kuvvet durduramaz. Binaenaleyh müza-
I berenin kifayetini teklif ediyorum. 
i NAFIA VEKİLİ FEVZİ B. (Diyarbekir) ~ 
; Muhterem arkadaşlar; bugün bu kâğıdı elime al-
• dığım vakitte büyük bir heyecan ve asabiyet his-
I settim. Çünkü tarihimiz bize mütarekeden sonra 
I gösterdi ki; artık millet Hükümdarla değil, kendi 
İ hakkı hayatiyle ve kan bedeline aldığı hukuk-
I la yaşıyor. Mütarekeden sonra imzası tahtmda 

o vakit Kabine Reisi olan Ferid Paşanın mem
leketine ve milletine karşı Avrupalılarla akdet-

| diği Sevr Muahedesini tasdik ettikten sonra bu 
i suretle bize bir telgraf yazması şayanı teessftür, 
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Çünkü böyle bir cüretkârlığa ve böyle bir teca-
vüzkârane harekete hayret ediyorum. Çünkü 
bugün memleket iki seneden beri bütün canının, 
inalının, kanının bedeli olarak hakkını istih
sal ettiği anda milletten aldığı kuvvete istina
den Büyük Millet Meclisi sulh akdedeceği bir 
zamanda bunların böyle tecavüzleri hiçbir zaman 
kabili af değildir. 

HACI AHMEI) HAMDİ Ef. (Muş) — Si
nek mideyi ne kadar bulandırırsa bunun da o 
kadar ehemmiyeti vardır. 

FEYZİ B. (Devamla) — «Babuüinin altı asır
lık müesses ve mahfuz olan âlemi Islâmla alâ
kadar olduğu hüviyetini mahkûmu indiras et
mek... İlâh» Zannediyorsam bunu Babıâli ken
disi yaptı ve altı asırlık Devleti bugünkü Tevfik 
Paşa Kabinesi kendileri tamamiyle mahkûmu in
diras etmiştir. Hâkimiyetin bugün tamamiyle 
millette olduğunu Büyük Millet Meclisi her suret
le efkârı umumiyei cihana göstermiştir. Çünkü 
muharebelerin neticesinde tecelli etti ki; bugün 
Babıâli milletin aleyhine olan Sevr Muhadesini 
kabul etmekle kendisini artık böyle bir sulh kon
feransında milleti temsil etmek hakkından ta
mamiyle ıskat etmiştir. Ve bütün millet bu fikir
dedir. Efendiler; Makamı Hilâfet tahtı esarette
dir. Ve esarette olduğu için onu ancak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi muhafaza edebilir. Bütün 
âlemi Islâmın noktai nazarı da hep Büyük Millet 
Meclisine gelen telgraflarla müeyyettir. Yoksa 
o hak şahsiyette değil, Meclisin mâneviyetinde-
dir. Bugün millet artık Osmanlı Saltanatını tari
he karışmış farz ediyor, millet artık Osmanlı Sal
tanatını tanımıyor, doğrudan doğruya milletin 
Saltanatını tanıyor. Ve Kanunu Esaside olan mad
delere, on senelik Meşrutiyetin ilk devresinden 
beri tarihi inkılâbımıza bakarsak devir devir, za
man zaman daima milletin aleyhine mukarrerat 
Çıkmıştır. Milletin yalnız bir refah devresi varsa 
o da Büyük Millet Meclisinin küşadından sonra 
açılmıştır. Altık bundan sonra millet saltanat 
sevdasında olanların arkasından koşmıyaeaktır. 
(Bravo sesleri) Anadolu'yu »baştanbaşa bu defa 
dolaştığım zaman, hattâ saltanat devresinde ye
tişmiş adamlar, bütün ulema, o devrin ricali bile 
o devirde kılman Cuma namazının gayrimenru 
olduğunda müttefik idi. Bugün herkes bu hakika
ti anlamıştır. Bugün artık istanbul'da- Babıâli 
heyetinin bu şekilde bize müracaâti katiyen.ce
vaptan müstağnidir ve İstanbul ahalisi de bunu 
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tezahüratlariyle göstermiştir. Yalnız kalîl bir he
yet vardır ki; o da saltanat etrafında toplanmış 
olan eşhastır. Bu eşhası muayyeneden gayrı ara
yı umumiye tamamiyle Büyük Millet Meclisiyle-
dir. Bendeniz de arkadaşlarım gibi hunun tama
men reddini ve cenaptan müstağni olduğunu arz 
eylerim. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Efendim 
Tevfik Paşanın Meclisi Âlinize yazmış olduğu 
telgrafı okuduğum zaman bir hayret hâsıl etme
dim, çünkü, benim için katiyetle hâsıl olmuş bir 
fikir vardı k i : İstanbul'da bulunan ve ismine 
Halife denilen (Kahrolsun, sadalan) o herifle 
kim temas ederse mutlaka insanlıktan tecerrü-
deder. işte Tevfik Paşa da arkadaşlariyle bera
ber bu adamın, daima sohbetinde bulunan bir 
vücudolması itibariyle hissiyatı âliye ve insani-
yesinden teeerrüdetmiştir ve bu pek tabiî idi. 
Çünkü, kendisinde eğer zerre kadar bir hissi mil
liyet ve bir hissi insaniyet bulunmuş olsaydı bu 
telgrafı yazamazdı. Ama diyeceksiniz ki ; bun
dan evvel Londra Konferansında tarafımızdan 
gönderilen Heyeti Murahhasamıza terki vazife 
etmiştir. Efendiler; bu suretle muhakeme etme
yiniz. O sırada hasta bulunuyordu. Ölmezden 
mukaddem; «Hakkı yerine teslim edeyim» dedi, 
sonra anladı k i ; ölmiyeeek, bu defa hakkı tes
lim etmemek istedi ve etmesinin imkânı yoktur. 
ikinci bir defa yine ölüm, başı üzerinde dolaş
mak ki, ikinci bir hakkı daha teslim edebilsin. 
(Yakında, sadalan) Efendiler; buna katiyen 
şüphe yoktur ki, âlemi Islâmm doğrudan doğ
ruya nazan Türkiye Büyük Millet Meclisine 
müteveccihtir. Çünkü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, halife namında bulunan hainin dine 
karşı olan ihaneti üzerine teşekkül etmiş bir 
Meclisi Âli olduğunu âlemi islâm tamamiyle 
biliyordu. Yalnız bu herifleri, bu telgrafı yaz
dırmak cüretinde bulunduran hal, bizim alâ
kayı derhal kat'etmememizdir. Nedir vücudu
nun mânası? Nedir istanbul'daki o hünkânn 
vücudu nedir? Oradaki vükelânın vücudu ne
dir? Kiminle alâkadardırlar? (ingilizlerle, sa
dalan) Eğer milletle alâkadar zanmnda isek, 
katiyen milletle alâkaları yoktur, (ingilizlerle, 
sadalan) Eğer İngilizlerle alâkadar ise, ben 
(Loid Corc) un zabıta memuruyum, desin ve 
âlemi Islâmdan katiyen bahsetmesin. Âlemi la
lamdan bahsetmesi, âlemi islâm için bir zül teş
kil eder. Çünkü, bu söz, öyle bir ağızdan çıkı-
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yor ki; âlemi îslâmm, Yunan askerinin süngüsü f 
altında ezilmesine sebebi müstakil kendisidir. I 
Buna bakmalı, utanmalı, haya etmeli... 1 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Utanacak 
yüz var mı? I 

YAHYA GALlB B. (Devamla) — Yapıla
cak muamele bunların başına kakmadıktan son- i 
ra bunlar ne demek olduğunu anlamazlar. Bun- I 
lan açık olarak yazmalı ve Mümessilimize de I 
bildirmeli ve ilân etmeli; halife olarak bir adam 
yoktur, istanbul'da halife denilen adam, dini i 
Islâmla alâkadar değildir. O halife olsa olsa, 
daima nasihat aldığı Papaz (Feru) nun halifesi 
olabilir. Müslümanların böyle bir halifeleri I 
yoktur. Biz bunu açık olarak söylemeliyiz. I 
(Yoktur, sadaları) Bu mahlû'dur, bunu açık I 
söylemiyoruz. Kabahatin büyüğü bizdedir. Açık I 
söylemediğimizden dolayı.. Günden güne bir şi- I 
kak ve nifak tezahür ediyor. Bu harbi başımıza 1 
getiren ve bu belâlara giriftar eden kimdir? I 
Başta o herif ve etrafını alan rüzelâdır. Bina- I 
enaleyh, bunun hiç mânası yoktur. Büyük Mil- | 
let Meclisi her işe vâzıülyeddir, hilâfet de onun- I 
dur, her idare onundur, milletin vekili onlardır. I 
Büyük Millet Meclisi zamanını bitirir. O gider, I 
başkası gelir. Bu da gider onun yerine diğer bir I 
başkası gelir. Bundan sonra millet umurunu ne I 
padişaha ve ne de bu gibi insanlara verir ve ne 
de anasının, babasının yapmadığı şeyi milleti I 
hakkında yapan bir veledi gayrimeşrua verir. 
(Bravo, sadaları, alkışlar) I 

Dr, RIZA NUR B. (Sinob) — Efendiler, 
arkadaşlarımız, meselenin bâzı aksamını şerh I 
ve tafsil ettiler. Diğer bir kısmı var ki, şimdiye I 
kadar İtilâf Devletleri Türkiye'de iki hükümet 
mevcudolduğu kanaatinde bulunuyorlar. Ve 
asıl meselei esasiye^de bu oluyor. Eskiden beri 
notalar veriyor vefcıda iki hükümete hitabedi- I 
yorlar. Konferans üuyor. iki hükümeti davet 
ediyorlar. Nitekim bu defa da aynı tarika sülük I 
etmişlerdir ve bunda tabiî düşmanlarımızın 
menfaati vardır. Bundan bittabi birçok istifa- I 
deler ümit ediyorlar ki, bu tarika tevessül I 
ediyorlar. Onun için bugün Türk Milletine ve 
bu Devlete düşen vazife, bu meseleyi hallet
mektir. Burada bir Hükümet mi var, iki Hü
kümet mi var? Bunu âleme göstermelidir. 
Esasen Ankara'da Türk Milleti bundan üç 
sene evvel içtima ettiği vakitte ve Büyük 
Millet Meclisini topladığı vakitte kararını ver- I 
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mistir ki; hâkimiyet, milletindir ve Türkiye 
Hükümeti buradadır. Binaenaleyh, o eski Os
manlı imparatorluğu münkariz olmuştur, efen
diler. Yerine dinç ve millî bir Türkiye Devleti 
doğmuştur ve bütün hâkimiyet ondadır. Bina
enaleyh, istanbul'da hâkimiyete sahip bir hü
kümet yoktur. Vakıa orada biz hükümetiz, 

diye iddia eden bir heyet vardır. Fakat Hükü
met olmak için lâzımgelen vesaite, evsaf ve me-
zayanm hiçbirisine hukukan mâlik değildir. Bir 
defa kendisini müdafaa edemez. Elinde bir kuv
veti yoktur. Kendisini besliyemez ve ecnebiler 
elinde esir bulunuyor. Onun için bendeniz bu 
bapta takrir hazırladım ve Makamı Riyasete 
takdim ettim. Makamı Riyasetten rica ediyorum, 
o takrir okunsun. # 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Arkadaş
larım, bu Tevfik Paşamın telgrafı hakkında 
çok söz söylemekle bence zahmete girdiler. Bil
miyorum, hangi şairin bir parçasını gördüm ki, 
onda birçok divaneler var, diyor. Divane mem-
baı olan Babıâli'den sâdır olacak telgrafların 
işte böyle hiçbir kıymeti milliye ve vataniyesi 
olamaz. Bu telgrafın başında konferansa Ba
bıâli'nin daveti var. Konferansa Babıâli'nin da
vet edildiğini bendeniz bilmiyorum. Bendeniz 
zannediyorum ki; Babıâlinin konferansa daveti, 
vaktiyle Damat Ferid'in ingilizlerle Yıldız'da 
mukim Vahîmeddin Efendi ile - lisanın dönmü
yor - Vahdeddin Efendi ile... 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Rica ederim, 
Efendi kelimesi büyüktür, geri alınız. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Her 
okuyup yazma bilene efendi derler. Bir kanım 
yap kaldır da ondan sonra, işte, Vahîmeddiı. 
Efendinin, Damad Ferid'in, ingilizlerle akdet
tiği mukavele icabından olsa gerektir. Böyle de
ğil ise bizim Mudanya'daki Askerî Mukavelemiz 
icabatı bunların daveti lâzımgelmezdi. Ne için 
Mudanya'da Mukavelei Askeriye akdolunurken 
Babıâli davet edilmemiştir. Binaenaleyh Mu
danya Mukavelename! Askeriyesini nazarı dik
kate alınca; bunları davetin esbabını, Damad 
Ferid,in, Vahîmeddin Efendinin ingilizlerle ak

dettiği muahedede görüyorum. Babıâlinin 
ademiicabatı, altı asırdan beri büyük bir tarih 
azîmi olan bilmem benim indirasmı mucibolu-
yormuş. Efendiler altı asırdan beri bütün çektik
lerimiz, bir türlü indiras bulmıyan Babıâlinin 
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yüzündendir. Biz zaten Babıâlinin indiras gü
nünü bekliyoruz. Acaba bu Babıâli indirastan 
huvf ediyor idiyse hayatını ve istiklâli için ve 
dinî mukaddesatı için mücadelei maliyeye giri
şen bu millete üç sene evvel neden iştirak etme
mişti? Telgrafta ediyor ki; vahdet evvelce va
cipti, şimdi farz oldu. Efendiler üç sene evvel 
farz idi. Bugün vaeiboldu. (Zait sadaları) Çün
kü üç sene evvel, Heyeti Aliyeniz ve Anadolu'
daki bütün millet ayaklanmış, kellesi koltuğu la-
tmda gezerken onlar, bâğiler, âsiler diye birta
kım sahte fetvalarla bizim iddiamıza hükmedi
yorlardı. 

Efendiler ; pekâlâ hatınmdadır; Muhterem 
Reisimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretle
riyle ve diğer rüfekayı muhtereme ile Erzurum'
da iken, istanbul'un Valisi yerine çıkar çıkmaz, 
burada Celâli eşkiyası türemiş filân diye heze
yanda bulunuyordu. Demek ki, biz âsi, mücrim 
insanlardık. Sonra bu millet hakkında (Taşzâ-
de) herif tutuyor, bir fetva veriyor, bizi idama 
mahkûm ediyor. Hâlâ Babıâli vahdetin vücu-
bundan, vahdetin farz olunduğundan filân bah
sediyor. Efendiler, o vahdet vacip idiyse, vah
det farz idiyse niçin bu fetvayışerîfe ile inkâr 
ettiler! Öyle ise bu herifler kâfirdirler. (Han
deler) Binaenaleyh Tevfik Paşa Londra'da bu
lunduğu zaman, ister Yahya Galib Beyin 
buyurduğu gibi olsun, ister umumum dediği 
gibi - olsun, her ne şekilde olursa olsun söz 
Büyük Millet Meclisinin demişti. Biz1 de o za
man şu sâldide Vezire bir kıymet vetmiştik. 
Bu tejgrafla bu vezirin, bu Tevfik Paşanın 
zamanın geçmesi hasabiyle ateh getirdiğime 
kaaniim. Londra Konferansında söz Büyük Mil
let Meclisinindir diyen sâldide, tecrübedide 
bir vezirimiz bir sene sonra «Ey biz de gide
ceğiz, Babıâli indiras eder, yok biz gitmezsek 
cihan bilmem ne olur. Bilmem bu davette ken 
dişinin de yeri var imiş) gibi kendisini de ni
metten zannetmiş. 

Demek ki, bu herif ateh getirmiştir. Bizim 
bu yapacağımız iş, böyle Tevfik Paşa, Ah-
med Paşa gibi filân şahıs meselesi değil, vü-
zera meselesi değil efendiler işte o Babıâlinin 
ve Hükümetinin bizim zaten üç seneden beri 
kabul etmediğimiz teşkilâtı yok mudur? îşte 
indirası İâzımgelen o teşkilâttır. Yoksa efendi
ler Babıâli Babıâli bunun ehemmiyeti yoktur. 
Sonra bilirsiniz - ki zarife zarafet vermek gi-
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bi olacaktır - malûmu ihsanınız biz Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzda dedik ki; hâkimiyet bi-
lâkaydüşart milletindir ve Hükümet de ancak 
bu milletin mümessilleri olan Türkiye Bü
yük Meclisidir! Efendiler, bunu daha ne vak
te kadar İstanbul'a ispat için çalışacağız. Bil
miyorum, yazdık, söyledik, bağırdık, icabettti 
yazdık, icabetti diğer vasaitle nizigâne anlat
tık. Icabettiği zaman sözle anlattık. Bunlar 
aynı arsız, terbiyesiz çocuklar gibi, hani ana
ları düğüne veya bir eğlenceye gider. Ben de 
gideceğim anne der, defol dersin, boyuna yak
laşır işte bunlar da şımartılmış çocuklar gibi 
sokulmak ister, kendisini nimetten addeder. 
Burada bir şey daha var Ademündiras var. 

Demin arkadaşlar dediler, ihtilâftan Dev
letin ve milletin maazallah başına büyük bir 
felâket gelebilir. Beyefendiler burada bir hata 
var, adem kelimesi fazladır. Bendenizce iti
lâf olduğu dakikada onların başına maazallahü-
taalâ büyük bir felâket gelir. Maazallah ora
ya. Onlar böyle itilâf ile filân anladılar ki 
pabuç pahalı. Galiba kellelerini, hayatlarını 
kurtarmak için bu yollara dökülüyorlar. Bende
nizce yapacağımız iş, istanbul'daki o teşkilâtı 
zaten tanımıyoruz ve öyle bildirmektir. Yıldız'da 
mukim Vahîmeddin Efendiye nasıl ki, muzaf-
feriyetten sonra bir mektup yazdım lütfen ce
vap vermediler. O Vahîmeddin Efendiye yine 
bildirmek lâzımgelir. Burada milletin hakkı hâ
kimiyeti için, dinî mukaddesatı için döktüğü ka
nın henüz buharı, harareti geçmemiştir. Milletin 
hakkı hâkimiyeti için dökülen kanlar daha mey
danda iken bunlar kalksınlar da, bu efendiler, 
bilâkadüşart hâkimiyet hakkına iştirake yelten-
sinler, geç kalmışlardır bu efendiler. Hiç haklan 
yoktur. Artık Vahîmeddin Efendinin hiç yeri 
yoktur. Efendiler karışamaz milletin hâkimiye
tine. O hakkı hâkimiyet, işte kanım onun için 
döken Muhterem Ulu Milletimindir. Başka kim
senin olamaz. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — iş yalnız 
Vahideddin Efendide değil o tarzı idarededir. 

MAZHAR MÜFlD B. — Demin de ondan 
bahsettim. Sonra bizim için istanbul'da, kurta
rılması İâzımgelen bir şey var mı? Vardır, bu da 
zannı âcizanemce evvelâ istanbul, saniyen ora
daki mazlum ahalidir. Salisen Makamı Hilâ
fettir. Halife değil, halifenin şahsı mevzuubahis 
değildir. Biz bunu daha evvelden söylemiştik. 
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Binaenaleyh efendiler, lütfü istimamızı suiisti
mal etmemek için son kelime olarak buna verile
cek cevap şu olmalıdır: Babıâli Sadrazamı. Tel
grafını gördüm. Kahkahalarla güldüm. Mührü 
müeyyedimi basarım, seni mahkeme kapısmu 
asarım. (Handeler) (Kahkahalar) 

KÂZIM KARABEKlE Pş. Edirne) — İstik
lâl Harbimizde düşmanlarımızın mesaisini teshil 
eden ve milletimize karşı her fenalığı yapmak 
tan çekinmiyen bir güruhun bugün de şanlı sul
humuzu bozmak ve karıştırmak için aynı fena
lığa karşı adım attığını görüyoruz. Ervahı habise 
gibi karşımıza çıkan bu Şehinşah Vekilleri Heye
ti eğer istiklâl Harbinin başlangıcında yalnız 
orada değil, Şark'm en ücra yerlerine ve en ma
sum halkın arasına kadar fesat ellerini salma-
saydı, hattâ benim kıtaatımın, benim karargâhı 
hım içine kadar Ferid Paşa mel'ûnu zehirli mek
tuplar göndermemiş olsaydı; bugün bu şerefli 
günlere biz iki sene evvel kavuşacaktık. (Bravo 
sesleri) Bugrüıı bu adamların bizimle beraber 
kulh salonuna, hattâ kapısına kadar girmesine 
pek büyük bir şiddetle mukabele etmeliyiz. Zira 
bizini bu mukaddes çatı altındaki feryadımızı, 
bizim milletimizin akan kanlarını, masumiyet
lerini biz, cihana lâzımı kadar duyuramıyoruz. 
Binaenaleyh eğer bu herifler bizim şanlı milleti
mizin şanlı Sulh Heyeti ile Avrupa'da görüne
cek olursa cihan efkârıumumiyesine; işte Tür
kiye denilen iki kuvvet mevcuttur. Aralarında 
ittifak yoktuv. şeklini vereceklerdir. Bunlar 
yazdıkları şeyde Babıâli kelimesini, Büyük Mil
let Meclisine takdim etmek kadar şeytanlığı da 
bırakmıyorlar. (Kahrolsun, sesleri) Bize antan 
tâ'nın Ermeni ve Yunan kuvvetlerini., kendi 
kuvvei teyidiyesi gibi meydana çıkardığı zaman.. 

REFÎK B. (Konya) — Cellâtlar gibi! 
KÂZIM KARABEKÎR Pş. (Devamla) —Da

ha ijk gününde bu ervahıhabiseyi de unutmadık. 
Birinci Ferid Paşa devresi kapandıktan sonra 
ikinci Tevfik Paşa perdesi açılıyor. Bunlar bi
rer kukla, birer karagöz gibi, idrakten mahrum 
vicdandan mahrum birtakım insanlardır. (Bra
vo sadaları) Binaenaleyh gerek fetvadan ve ge
rek bu muhaberatı, ihanet dosyasına koymakla 
beraber, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kati emriyle ve ilk fırsatta İstiklâl Mahkemesi 
ile bu adamlara lâzımı olan muameleyi yapmalı
dır. Bugün İstanbul'un milyonla mazlum insan-, 
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lan bizimle beraberdir. Ve inliyorlar. Binaen
aleyh zannediyorum ki, buradan çıkacak ufak 
bir işaret bu melunları ayaklar altında çiğniye-
cektir (Hiç şüphesiz sesleri) Bu telgrafın met
ninde; eğer Babıâli gitmezse, islâm âleminde 
büyük bir tfsir yapacağı beyan ediliyor. Harbi 
Umu mide cihad ilân edilmiş iken, kendi çalışıma 
ve kumandan olarak söylüyorum, gerek Çanak
kale'de, geı*ek Irak'da mütemadiyen* islâm aske
riyle harbettim. (Maalesef sesleri) Halbuki bu
gün istiklâl Muharebesini yaparken ve aleyhimi
ze bir cihad fetvası çıkarmış iken Şark'ta islâm 
kardeşlerimle en yakın temasta idim. Onlar ilk 
ellerini bize, Anadolu milletine uzatmışlar ve 
İstanbul Hükümetini tel'in etmişlerdir. Demek 
oluyor ki, oradan çıkan cihad fetvalannın de* 
ğil, milletin birliğinin, milletin ruhundan do
ğan azîm kıymeti vardır. (Alkışlar) işte buna 
en güzel misal Iran, Afgan gibi İslâm kardeşle
rimizin Ankara'da bulunmasıdır. 

REFlK B. (Konya) — İnşallah Hindistan'ı 
da göreceğiz. 

. KÂZIM KARABEKtR Pş. (Devamla) — Mil
yonla ehli islâm bugün üç beş habisi tel'in ediyor
lar. Bütün şühedamız, bütün gazilerimiz, ayak
ları, bacakları kopmuş kardeşlerimiz bu adam» 
lir: ter in ediyorlar, bu kadar felâketli günler 
geçirdikten sonra, onların telgraflarının hâlâ bir 
kâbus gibi millet üzerine çöken bu zulümlerini, 
sessiz sadasız bırakmamalı, onların hiç olduğu-

I mı bütün âlemi Islama göstermeli ve katiyen sulh 
j mahalline bunların ayaklarını attırmamıya ça-
| lışmabyız. (Alkışlar) 
I HACI ILYAS SÂMÎ Ef. (Muş) — Efendiler, 

mütareke günlerinin meşum ve menhus manzara-
j sim bir kere nazarlarınızda tecelli ettirirseniz, 
| Kuvayı îtilâf iyen iri zalim, hûnîn pençeleri ara-
j smda bulunan bütün âlemi islâm cenazesinin, 
j baykuşları gibi, onlarla birlikte İslâm âlemine, 
I şarkılar, beyitler okumak istiyen tslâmın .yüz 
| karası heyulasının hain muhitiyle beraber; mil-
! let o acı günleri temizleyip, şanlı günlerde sü-
: rur yaparken; gönderdiği şu son - inşallah şu 

son vesikasını - size tahlil edeceğim : 
Büyük Millet Meclisinin yüksek ruhuna lâ-

1 yik olan hareket, daima her hareketi, şehrahı 
hak ve hakikatte tetkik ederek neticesine, ilmi 
ve mâkul suretde vâsıl olmakdır. 

Efendiler bu paçavra diyorum ki; körlük pa
çavrası, basiretsizlik vesikası, hayasızlık ve iha-
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netin son bir kâğıdıdır. Efendiler, «elhakkı ahak-
ku en yütteba» tebaiyet edilecek dünyada yeğâ- \ 
ne düsturu hak ve hakikattir, bu hak ve haki- ; 
katı da, hakkı hayatı uğrunda hârikalar ibdaı- \ 
na muktedir olduğunu bir kerre daha ispat eden \ 
Türk, İslâm milleti bugünkü güne vâsıl olduk- ] 
tan sonra hem hariç Avrupa üzerinde hem de 
dâhil islâm muhitında nifak saçmaktan başka 
hiçbir faidesi olmıyan şu kâğıdı âlemi İslâm dâ
hilinde ve haricindeki Avrupa'ya hakikatleri aça
rak, tahlil ederek bâtıl olduğunu göstermek va-
ziyetindedir ve Cenabı Hakka yüz bin şükürler 
ederim ki tam İstanbul'un bugünkü mütareke gün
lerinde kalbimi inleten İslâm namına olan bu 
mezelletlerin darbeleri, tatlı tatlı tenefüs etti
ğimiz şu günde beni zehirledi. Bugünümüzde 
bize m paçavrayı gönderdiler. Ben kendileri
ne bilhassa, şu pis hain ellerle dönen rolün 
neticeleneceği bir günde olduğumuzu gördü
ğüm için hepimizi tebrik ve kendimi tebşir 
ediyorum. İşte bu en son gün de gelmiştir. Efen
diler bu hiyanet vesikasıdır. Çünkü islâmm 
hayalına, bütün muhiti islâmm mukaddesatına 
lakayt kalan ve zannedersiniz ki ve belki bir 
kısım r.ikadaşlar zannederler ki, müthiş bir esa
ret çemberi altında olduğu için bu padişahın 
böyle hainane hareket ettiğini zannedecek ar
kadaşlar bulunur. Efendiler bir gün ona biat 
ettiği için sağ elime nefretle bakıyorum. 
O gün fıs fıs konuşan ricali resmiye, işte gay
rimüslim anasırın hâmisi bir padişah geziyor 
dediklerini o gün kulağımla işitmişimdir. Bu, 
esaret icabatı değil, fıtratı elimei şahsiyesidir. 
Bunu âlemi, islâm iyi bilmeli ve zannetmemeli 
ki perde arkasında padişah, esareti dolayısiyle 
bu melanetleri yapıyor. Makamı Hilâfetin kur
tarılmadım Misakı Millîye derceden şu Heyeti 
Aliyeniz onun eseretten kurtarılmasını belki 
temin eder. Bence mâkul olmıyan ve Büyük 
Millet Meclisinin büyüklüğiyle mütenasibol-
raıyan tahkirâmiz sözlere tenezzül bile etmem. 
Bu onun fıtratı elîmesinden dolayı her türlü 
şeylere müstahaktır. (Çok güzel sadalan) Efen
diler: «imdi hiyanet vesikası diye arz ettim 
ve bu, sununla sabittir ki; islâm boğazlandığı 
gün, cenezesine baykuş gibi ötüldüğü gün, 
kendisi lakayt kalmış, bütün islâm ekâbiri ev
lerinden hırsız gibi tutulup götürülürken, İz
mir'in rıhtımı kanlara boyandığı zaman, ken
disi saltanatı hayvankarisin.de devam edip 
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gitmiştir. Bunun için bu, bir vesikai' hiyanet-
tir. Efendiler aynı zamanda bunun ihtiva et
tiği gizli bir maksada mebni, hak perdesine 
bürünerek ittihadedelim fikrini ileri sürüyor. 
zaten, efkârı şeytanetkârane böyle bir şeye bü-
rünmeden arzı çehre edemez. O vahdet çehre
sine bürünmüştür. Lâkin vahdet çehresine bü
rünmekle beraber emin olunuz içinde açık 
bağıran bir fıkra vardır. O da müthiş bir 
tefrikaya davettir. 

Fakat islâmlarda maaşşükran buna alda-
nacak hiçbir Türk kalmamıştır. Efendiler bu 
Hâlife değil,.bu herif, sügûr ve sudum islâmı 
muhafazaya kaadir olması şarttı - ki bu şah
siyeti leîme için değil - nezih bir adam bile olsa, 
ımıkarreratı, Hükümeti, mührü, Babıâlisi, sad
râzamı hepsi şu kayda tevafuk etmediğin
den hilafı meşrudur. Yalnız Meclisi Âlinize 
affınıza mağruren fiilen hilafı meşru dediği 
gibi bu iki kelime ile zavallı millete, zavallı 
memlekete - demin zamanı değil dediğiniz - eim-
memize, hutabamıza gönderin, 'bu işe birden 
hatime vermek zamanının hulul ettiği kanaa
tindeyim. (Doğru, bravo sadalan) Bu mesele
nin tanı zamanıdır. Çünkü; Büyük Millet Mec
lisi bütün bu (Diyanetlerden- teberri ettiği 'halde 
Büyük Millet Meclisinin mukaddesatında, mea-
bidinde şu leîmin isminin yâöedilmesini kaldı
rınız, bunu !hiç tecviz edemeyiz. Şimdiye kadar 
iki kelime ile §u meseleyi halletmek anümkün 
iken şimdiye kadar ihmal ettik. Elhamdülillah 
bugün cezasını çekiyor. Ham'dokun 'bugüne vâ
sıl olduk. Bu olduktan sonra harice karşı da 
iki kelime ilâve edeceğim. Efendiler! Mudan
ya Konferansında cereyan eden mubalberatı 
resmiyede katiyen hatırımda olduğuna göre ve 
siz de biliminiz ki; Avrupa hükümetleri Büyük 
Millet Meclisiyle tesisi münasebat ettiği zaman 
mümessilimiz; şu Notanın bir suretini isterse
niz Babıâliye ınalıumalt kabilinden verebilirsi
niz demişti. Binaenaleyh siyaseti hariciyemizde 
de bundan büyük delil olamaz ki; İstanbul'da 
millet rehakân ve milletin müneii hakikisi 
olan ve İstanbul tarafından idama ..mahkûm 
edilen birçok eşhası hatırlıya rak, binaenaleyh 
affınıza mağruren buna bir 'hayasızlık vesikası
dır diyeceğim. Burada idama malhkûm ettiği 
eşhasa,., ben de sizinle beraber gideceğim de
mek, cidden alçaklıktır. Efendiler sonra şaya
nı şükrandır ki hiyanet vesikası bumdan çıkı-
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yor. Ben kendi hesabıma. Meclis hesabına de- I 
ğil, bu vesikayı meydanı hiyanete attıklarından j 
dolayı kendilerine teşekkür ederim. Diğer bir 
noktadan ben Hoca Basih Erendi ••kardeşimiz 
gibi istidlal etmiyorum, buradan 'bumda diyo
rum ki, Elbakku abakku en yütteba'. diyorlar ki, 
ikilik etmiyoruz. Kendileri için gösterdikleri 
esbabı mucibe, altı asırlık bilmem birtakım lâf
lar altında bir kısım şerefli sözler söylemek is
tiyorlar. Lâkin siz gelmezseniz bu acık hilmiye-
rek hakkın lisanından çıkıyor. 

SüBhün yegâne medarı istinadı Büyük Mil
let Meclisi' olduğunu biı hainler bir kere daha 
kendi vesikaları ile itiraf ettikten sonra ken
dilerine söylenecek sözler, eevap; hayasız adam
lar, ya bu yazdığınız nedir? demektir. Bina
enaleyh bu meselede Meclise terettübeden va
zife, dahilî ve haricî mesail şu suretle tenevvür 
ettikten soma, bendeniz diyorum ki, §u müza
kereden sonra bir an evvel zavallı meabidimizi, 
mesaeidimizî, milletimizi şu. leîmin ismiyle tel
vis etmemek üzere buna hatime veriniz. (Çok 
doğru sadalan) 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Muhterem 
efendiler;- mevzuubahsolatı mesele istanbul'da, 
Babıâli'den mlh müzakeresine talebi iştiraktir. 
Bu, bir temennidir. Heyeti Celileniz Türkiye 
hudutları içerisinde meskûn olan Türk milletinin 
mümessilidir. Meclisi Âlinin ilk küşadmda bu 
Meclis ilk celsesinde verdiği kararla ve bilâhara 
18 Temmuz 1336 da ettiği yeminle Misakı Millî 
hududa dahilindeki milleti, vatanı istihlâs et
meyi ve saltanat denilen makama lâzımgelen hu
kuku samanının hululünde kendisinin tâyin ede
ceği esasat dairesinde ve kendisinin vereceği hu
kuk miktarında tavzif edeceğini zaten takrir et
mişti ve zatcvn Meclisi Âlinizin ilk celsesinde oku
nup muttef ikan kabul edildiği mezkûr olan ifa-
dat bundan ibarettir. Şu hale göre memleketi
mizin idaresinde takibetmek istediğimiz esas, mil
letin hâkimiyetidir. Ve bu, gayrikabili itiraz 
bir esastır. Bu husus için Meclisi Âlide def atla 
ısrar edilmiştir ve bu idareyi temsil eden hür, 
müstakil, kuvvetine malik ve memleketi birleş
tirmeye fiilen muktedir olan Heyeti Âliyenizdir. 
Bu müracaatın mahiyeti resmiyesi yoktur. Bu, 
bir mahiyeti hususiyeyi haizdir. Şimdiye kadar 
olduğu gibi bu milletin amalini, bu milletin bir
liğini ve o birlik içerisindeki istiklâli tammını te-
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mine çalışmış ve muvaffak olmuş ve bundan son
ra dahi olacaktır. Bundan sonra dahi Büyük 
Millet Meclisinin kendisine umde ittihaz ettiği 
nokta ki, mülki, yani Misakı Millî dâhilinde mu
ayyen olan memleketleri kurtarmak ve hâkimi-

i yeti milliye esasını temin etmek Ve binaenaleyh 
Makamı Hilâfet ve Saltanatı da meşru ve lâzım 
gördüğü ve hâkimiyeti milliye mikyasiyle kendi
sinin vacip gördüğü esas dairesinde.. (Gürültü
ler) Ben onu bilmiyorum belki o, zamanında tâ
yin olunur. Hâkimiyeti milliye esasına müs
teniden teşkil edeceği idarede meşru olan 
hukuku (Hiçbir şey değil, devam sadaları) 
Vereceğini tâyin ettiğine göre millet, yani 
halen ve âtiyen Türkiye milletinin, - vahde-

I tini, kudretini idaresinde temin etmeyi 
I taahhüdetmiş ve idareyi tanzim etmek 

husnnunu üzerine almış olan Büyük Millet Mec
lisi buna karar vermiş, bilâhara bunu suveri 
muhtelife ile teyidetmiş olduğundan bu Mec-

j lisi Âlinin vermiş olduğu mukarreratm harieiıı-
I de olduğunu, cevaptan müstağni olduğunu ve 
i binaenaleyh milletin kendi bildiği gibi doğru

dan doğruya kendi kuvvetine ve kendi Hükü
metine istinaden yapılması lâzımgeldiğini, bi-

l naen aleyh ruznaaneye geçilmesini teklif ederim. 
Bendenizee iştigal edilecek bir şey yoktur. Ken
dimizin idarei milliyenin icabatı olmak üzere 
takdir edeceğimiz şeylerdir. Her birinin vakti 

, geldiğinde bu Meclis bunları müzakere onların. 
hukukunu tâyin edecek, verecek, veraıiyecek 

; bunlarraamıanmda tâyin edecektir. Binaenaleyh 
| ortada temenniden ibaret, arazii meşgule dâhi

linde bulunan bâzı zevattan, bâzı kimselerden. 
bâzı idarelerden gelmiş bir (temenniden iibaret-

| tir. Mamafih efendiler, inşallah sulhun akdiyle 
oralar da bizim idaremiz altına girecektir. Bu 

(.' temennidir. Bu temenni bizim siyasetimize mıt-
j| vaf ık değildir. Bittabi milletin bütün istihlâis 
; anında fiilen takdir olduğunu ispat etmiştir. 
I Onu intaeedeeektir. tntacettdkten sonra... Baş

ka iştigal -edecek bîr şey yoktur. Bu, talebi hu-
[ susidir. Bunu ..başka bir mahiyette bendeniz gör

memekteyim. Binaenaleyh bunu Meclis gayrî-
f varit addeder. (Gürültüler) Efendim! Btir ifa

dedir, bir müracaattir. Bunu gayrivârit adde-
I; der, bunu cevaptan ımüstağni addederiz -ve doğ-
I rudan doğray& raznaımeye geçeriz. 
: BÎR MEBUS Bey — Hâini vatandır. Teenni 
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SALÂHADDİN B. (Devamla) —- Efendim, 

onun zamanı vardır, inşallah zamanı gelir, fi
ilen istiklâlin, fiilen kuvvetin tatbik edileceği 
zamanı Meclis bulur ve yaparız. 

MÜFİD E t (Kırşehir) '— Efendim, bende
nizden evvel bu kürsii âliyi (işgal eden rtifeka-
yı muhteremeden her birerleri bugün müstacel 
ibaresiyle tabedilerek bize tevzi edilen telgraf-
namenin münderecatını ve tmphtevi olduğu bü
tün mukarreratı ve bütün cümleleri burada 
hallettiler ve lâzımgelen sözleri söylediler. En 
son söyliyen salâhaddin Bey biraderimizin bir 
sözü vardı ki, o sözüne bendeniz iştirak edemi-
yeceğim. Çünkü bu telgrafın (altında imzası 
olan zatın kendi temennisi değil, beni de bera
ber götürün diyerekten Büyük Millet Mecli
sinden ve Büyük Millet Meclisi Hükümetinden 
bir temenni değil, Türkiye Hükümetinden bir 
temenniyatta bulunmuyor. Bugün vahdeti Isla-
miyeyi bozmak için, bugün Türk vahdetini boz
mak için öteden beri kuvvetlerini, kudretlerini 
sarf eden ve medeniyet süsünü kendilerine ve
ren Garp hükümetleri yine bizim içimize bir 
tohmu nifak, bir ateşi nifak ve bir tohrau şikak 
saçıyorlar. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Bravo 
hocam! 

MÜFlD Ef, (Devamla) — Doğrudan doğ
ruya istanbul'da bulunan bizim tabiiyetimizden 
başka bir meziyetleri bulunmıyan ve efradı 
milletten mâdudolup ve fakat onların da hain 
veyahut sâdık olduğu bilâhara muhakeme ile 
taayyün etmesi lâzımgelen eşhasın çağırılması 
ve yine bizim Misakı Millî hududumuz dâhilin
de bulunan Türklerin ve Türk müslümanları-
nm bugün yine ihtilâfı efkâra düşürerek, kan
lar dökmek suretiyle elde ettikleri zaferini ve 
o muzafferiyetten tevellüdedeeek şadımaniyi 
başka bir şekle ifrağ etmek istiyorlar. Efendi
ler, yoksa bu bir temenni değildir. Eğer bir te
menni olsaydı, doğrudan doğruya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ile beraber sulh masasına 
oturacak. Avrupa hükümetleri bizden istedi. 
Biz olsaydık, bu bir temenni olurdu. Fakat 
efendiler; şimdi bunun bir temenni olmaması 

dolayısiyle bu zat - zat tâbir ediyorum. Çünkü, sinni 
ilerlemiş, bundan evvelki devrelerde de vatana 
hizmet eylemiş olmak itibariyle kendisini hür
metle yâd edeceğim - Tevfik Paşa buraya vu-
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i kubulan müracaatiyle pek büyük hata etmiştir. 

Çünkü, efendiler, zatıâlilerine hatırlatmak iste
rim ki ; biz 23 Nisan 1336 tarihine tesadüf eden 
Cuma günü bu sakfm altında içtima ettiğimiz 
zaman ittihaz ettiğimiz mukarrerat istanbul'da 
mevcut bulunan Hükümete, istanbul'da mevcut 
bulunan padişaha isyan değil, milletin hâkimi-

I yetini, milletin istiklâlini, milletin varlığını bu 
I Harbi Umumi neticesinde îstanbul,dakilerin 
|| imza ettikleri Sevr Muahedesiyle mahvetmek 
I istediklerini bütün dünyada mevcut bulunan 
S medeni devletlere ilân etmiştik. Bizi onlara kar-
I şı isyan etmiş şekilde - isyan tâbirini kullanıyo-
1 ram, mazur görünüz - ilân ettiler. Onun için 
S söylüyorum, isyan etmedik, hakkımızı istiyor-
I duk. Bizim gasbolunan hakkımızı istirdadet-
J mek ve yaşamaya lâyık bir millet olduğumuzu 

bütün cihana ispat etmek için toplanan bu mil
letin vekilleri, bu muhterem simalar acaba can
lan, hayatları itibariyle ne kadar tehlikelere mâ
ruz kaldılar? Bu tehlikeler, bir taraftan Avrupa 
devletlerinin elinde kamçı olan ve bugün hakiki 
mağlûbiyetini alarak, boynunu bükmek suretiyle 
hududu millîmizin deniz kısmından çıkan Yu
nanlıların bir kamçı olarak kullanılmasından ve 
bizim istanbul'da oturanların alttan alta milleti
mize vermiş oldukları iğfalât ve teşvikât saika-
siyle vukubulmuştur. 

Efendiler, unutmıyalım ki, civar civar kıya
ma gelen islâm kardeşleriniz, islâm aileleri, yine 
bizim dâvamızda, haklı mücadelemizde bize 
karşı istimali silâh etmeye onların iğfalâtiyle 
kıyam ettiler. Onların da malları gitti, canları 
gitti. Buna sebep de o istanbul vilâyetinde otu
ran halkın içindeki bir zümrei kailledir. Biz bu
rada içtima ettiğimiz gün demiştik k i ; - haki1 

kati anlıyamamıştık - Makamı Hilâfet istanbul'
un işgal edilmesi itibariyle esarettedir, istanbul 
ecanip tarafından işgal edilmiş olmasına binaen, 
hattâ mütarekeye muhalif olarak işgal edilmiş 
olmasiyle orası esarettedir. Onu da kurtaraca
ğız. Zira bu millet Makamı Hilâfet olmadıkça 
kendilerinin bir halifesi, bir imamı olmadıkça 
yâşıyamıyacağmı bildiği için; orasını istihlâs 
için çalışacağız, demiştik. Fakat efendiler, biz 
bir taraftan onun istihlâsına çalışmak üzere 
iken, öbür taraftan fetva veriyorlardı. «Anado
lu'da toplanan, Ankara'da toplanan Büyük Mil-

I let Meclisi azaları katiyen ve katibeten asidir, 
I bâğidir, huruç alessultan yapmıştır, idamları 
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lâzımğelir ve demleri hederdir.» demiş, ve bü
tün müslümanları bizim aleyhimize teşvik ve 
tahrik etmişti. 

O hâdiseyi anlatmak suretiyle verdikleri fet
va bizim elimize geçtiği zaman hükmünü iskat 
için, kuvvetini kesretmek için demiştik ki : «Esir 
olan bir halifenin ısdar ettirmiş olduğu fetva 
şer'an muteber değildir ve bu da esarette oldu
ğu halde yapılmıştır.» demiş ve o fetvanın hük
münü ref'etmiş idik. Fakat efendiler! Bendeniz 
şimdi görüyorum ki; bizim esir zannettiğimiz 
Makamı Hilâfeti ihraz etmiş ve, o makamda otu
ran adam - herif tâbirini kullanamam, adam de
rim - bu adam esir değilmiş, üç seneden beri va
ziyetini katiyen ve katibeten tebdil etmemiş, halen 
ve halen milleti tefrikaya düşürmek için oyunlar 
nıyor. Perdeler altından kendisi fikirler vermek 
suretiyle, bizi tefrikaya, dağıtmaya çalışıyor. Bi
zim esirdir diye verdiğimiz ve onun bizim aleyhi
mizde vermiş olduğu fetvaların da bugün hükmü 
'kalmamıştır. Çünkü esir değildir. Doğrudan 
doğruya kendisini, istiklâlini, dinini, vatanını 
kurtarmak için cidale, cihada kalkan şu Anado
lu'da bulunan zavallı Türk müslümanlarınm tek
rar bir mücadeleye, tekrar bir mucahedeye sokul
masını arzu ettiğini şu telgraflariyle anladığımız
dan dolayı şimdi o verdiğimiz fetvanın hükmü 
kalmamıştır. Şimdi yeniden bir fetva vermek lâ-
zımgeliyor. Nedir o fetva? Diye Hüseyin Avni 
Bey biraderimiz sormuştur; 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Fetva 
ver, höea efendi! 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim! Meclisi 
Atiniz bir kanun yaptı. Hiyaneti Vataniye Ka
nunu yaptı. Hiyaneti Vataniye Kanununun ba
şındaki maddeleri hatırlatmak isterim zatıâlinize. 
Hiyaneti vataniye cürmünü tavsif eden, tarif 
eden maddenin birkaç fıkrası vardır. Onun birin
ci fıkrası doğrudan doğruya istiklâli milleti, va
tanın istihlâsı ve Makamı Hilâfet ve Saltanatın 
istiMâsını umde addeden Büyük Millet Meclisi
nin ve Büyük Millet Meclisinin Hükümetinin 
meşruiyetine karşı kavlen, fiilen isyan edenler 
haini vatan addalunurlar diye maddei kanuniye 
yapılmış ve Meclisi Âli de kabul ve ilân etmiştir. 
Şimdi o maddei kanuniye ile istanbul'da bulunup 
da buranın meşru olduğunu kabul etmiyerefc kav
len, fiilen ve tahriren isyan edenlerin cezası ne 
ise siz veriniz. (Bravo sadaları) Eğer efendder! 
Bunun ciheti şer'iyesi hakkında beyanatta bııiu-
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j nacak diye bendenizden beklerseniz bunun ciheti 

şer'iyesi hakkındaki beyanatımı olbaptaki ehlclan 
erbabolan zevatı âliyenin toplanarak, tetkik ederek 
öyle her kesin elinde âlet olmam ak şartiyle düşü
nerek bir ilmiye meclisinden çıkması ve oraya tev
di edilmesi lâzımdır. Yalnız Hiyaneti vataniye1 

cürmünden dolayı, bunların katiyen Hükümetini 
i değil, şahıslarını değil, mevcudiyetlerini tanı

mak bizim için hiyanettir, bizim kendimiz için 
i hiyanettir. Binaenadleyh şu hiyaneti vataniye 

cürmünü irtikâbettiklerini kendilerinin imzasiyle 
gönderdikleri şu vesikayı bir vesika olarak sak-
lamak ve bizimle Sulh Konferansında, sulh masa
sında bulunacak olan Devletlere demek lâzımdır 
ki; Misakı Millîmiz dâhilinde oturan efradı rail-

ı letten mâdudolan adamların hakkındaki yapaca
ğımız muhakemat, tahkikat, tetkikat... O. 

ı dahilî bir iştir. O bize aittir. Siz bu 
adamlarla beraber bizi davet edecek olur-

j sanız sulh için kan döken, böyle bir sulh 
I için malını, canını feda eden millet bu adamla-
\ rm sulh masasına gelip oturmasına razı değil. 
i Çünkü Meclisimiz, celsemiz bugün öğleden sonra 

devam etmesi münasebetiyle evvelce ordumuzun 
I kumandanlığını deruhde buyurup da Allah'ın 
] inayetiyle millete bu muazzam zaferi bahşettiren 
! Kumandanımız ismet Paşa Hazretleri Hariciye 
| Vekâleti intihabına kendileri mazhar oldukları 
; dolayısiyle gelip buradan söylemişlerdi ki; Hari-
I ciye Vekili sı f atiyle söyledikleri sözde buyurdu -
i lar ki: Efendiler, biz Yunan milletini nasıl ki or-
j dumuzla mağlûbettikse bugün de sulh masasında 
' bize mukavemet etmek istiyen diğer Devletleri de 
j bu gazanfer ordularla mağlûbetmeye ve edeceği-
i mize eminiz, demişti. Binaenaleyh onların ağzırı-
j dan burada böyle resmen dinlemiş olduğum söze 

istinaden diyorum ki; istanbul'da alâkası olmı-
yan, bize karşı isyan etmiş şeklinde bulunan Hü
kümet değil, şirzimei kalîlenin sulh masasına çağ
rılmasında ısrar edecek olursa biz de gelmeyece
ğimizi Avrupa devletlerine haber verelim. 

(istanbul ahalisi bizimle beraberdir. Onlar on 
j beş kişidir sesleri.) 

MÜFÎD Ef. (Devamla) --- Onun kimin hak-
I kında söylendiği malûmdur. Bundan sonra ken-
I dilerinin arzu ettiği, §u yesikaü tahririye ile ken-
I dilerinin temin ettiği vahdeti milliye, emin olu-
j nuz ki, temin edilmiş oluyor. Ve başkaca da kıy 
I lükal edecek hiçbir kuvvet, hiçbir fert meydan-
I da kalmaz. Zira biz bugün diyoruz ki, üç seneden 
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beri hâkimiyetimizi bilâkaydüşart elimize aldık, 
evet efendiler hâkimiyet bilâkaydüşart bizdedir, 
diye Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda bir madde 
vardır. O hâkimiyet doğrudan doğruya hiçbir kim
senin emir ve iradesine tâbi olmamak ve hiçbir 
kimsenin tagallüp ve saltanatını kabul etmemek 
için yapılmış bir maddedir. Diğer hususatta, 
kanun tanziminde filân yine Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun yedinci maddesi bize usul göster
miştir. Binaenaleyh kendi hâkimiyetine sahibolan 
ve hiçbir kimsenin esaretine, hiçbir kimsen&n ira
desine tâbi olmıyacağım yemin ile tevsik eden bu 
millet katiyen (bunları tanımaz ve başlarında 
hiçbir kimsenin tasallut etmesine razı olmaz. 
Eğerçi şeklimiz hakkında bir karar vermek lâ-
zımgelirse o kararı da yine bu millet verir. 
(Vermiştir «adaları) Vermiştir, verir, canım ne 
ise! Onun burada şimdi şu müzakerede mev-
zuubahsedîlmesi öaiz değildir. Söz katiyen biz
dedir. ihtilâf, iftirak noktasına matuf emel 
yoktur. Biz vahdetimizi temin etmişizdir. Vah
det teminine ihtiyacımız "bulunmadığı münase
betiyle kendilerine verilmesi lâzımgeleeek ce
vap, hiyanıeti vataniye cürmünü irtikâbettik'e-
rini kendilerine (bildirmekten ibarettir. Başka 
bir şey yoktur! (Bravo saldaları) 

ÎCEA VEKİLLERİ HEYETİ REtSl RAUF 
B. — Efendim bugün Meclisi Âliniz Riyase
tine hitaben keşide edilen bu telgraf okunun
ca yakın bir mazideki evza ve bu evzaı idrak
sizlik yüzümden istanbul'da mevki işgalde 
hırsla oturan insanların (bu memleket ve bu 
milletin 'başına getirdikleri felâketi hatırla
mak olmuştur. Cümlenizin, eminim, ayan su
rette Jıatırlarmdadır. Harbi Umumi neticesin
de mütareke akabinde düşman kuvvetlerinin 
istanbul limanına gekliği anda, milleti unuta
rak, düşman kuvvetlerine istinatla beraber Hâ
kimiyeti Milliyeyi temsil eden yegâne teşkilâtı 
milleti derhal ve bilâkanun feshettiler. Bu efen
dilerin isnatgâbları düşman kuvvetleri idi. 
Kemali teessürle hatırlatmak istiyorum - ha
fif tâbir 'kullanıyorum - bu idraksizliği, o hata
yı yapan zat bugün 'bu telgrafı keşide eden 
zattır. Millet tehlikeyi derhal gördü. Anava
tanda kendisini toplamıya çalıştı ve <rvin ve 
in/ayeti Bari ile o zamana göre kâfi gördüğü 
Millet Meclisini azmiyle, iradesiyle kuvayı fii-
liyesiyle küşadetti. Yani intihabat ilânına ceb
retti ve muvaffak oldu. Efendiler intihabat 
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ilânına mecbur kalan İstanbul'daki heyet tek
rar bu gibi sözlerle Meclisin istanbul'da içti
maını telebetti. Bu gibi sözlerle milleti, alel'hu-
sus cihanı îslâmı iğfal etti. Harekâtı idare 
eden beyetler© müracaat etti, hissiyatı dini
ye ve Islâmiyesini tahrilbetti ve demek istedi k i ; 
eğer siz istanbul'da Meclisin Itoplanmasma ve 
aynı tâbirlerle altı yüz senelik 'hukukunun iza
lesine sebebolursunuz, şunu yaparsınız, filânı 
yaparsınız. Hulâsa milleti menafii âliyesinden 
uzaklaştırır bir felâkeite sevk edersiniz, ve bu
nun için de efendiler biz bu telgrafnamede tek
lif ettikleri gibi yine bir zatı, bir insanı, gö
rüşmek için gönderdiler. Hüsnütelâkki ettik, 
kendisiyle ariz ve amik görüştük, her noktada 
müttefik kaldık. Meclisin İstanbul'da içtimainin 
bu milletin menafiiyle gayrikabili telif olduğunu 
kendisi de ifade etmek suretiyle teyidetti. Fakat 
efendiler; İstanbul'a, işgal altında bulunan İstan
bul'a, hüriyet ve istiklâl zevkinden mahrum oiaıı 
istanbul'a gider gitmez bu kararlar keenlemye-
kün oldu. Ve tekrar millet arasında, cihanı islâm 
arasında memleketin, milletin istikbaline, isi âmin 
istikbaline muarız şekilde bir heyet olarak bizi 
göstermeye çalıştılar... 

Teemmülden ve millet ve memleketin hakiki 
duygularını anladıktan sonra kuvayı asliyeyi 
Anadolu'da mahfuz bulundurarak ve cihana teh
likeyi filen gösterebilmek için bu şekilde kabul 
ederek istanbul'da Meclisin küşadedilmeşine za
ruret görüldü ve efendiler, bu heyetler sebeböldn 
ve öyle seheboldu ki; bu efendilerin akılları göz
lerinde zannettik ve bu heyetlerin gözleriyle gör
medikten sonra hakkı kabul etmiyeceklerini anla
dık ve bu vaziyeti kabule mecbur olduk. Efendi
ler istanbul'da içtima eden Meclis ilk kararı mil
lîsini, mütevazi ve meşru olan kararı millîsini 
verdiği arıda, taarruza duçar oldu. Basıldı ve ka
pısı Merkez Kumandanlığmea kapatıldı. Efendi
ler bugün millet için, âlemi islâm için hayırlı diye 
tavsif ettikleri bu hakayiki görerek, bilerek ayak
lar altına aldı. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. — ingiliz fırıldağı, 
ingiliz fırıldağı. 

RAUF B. (Devamla) — Netice ne oldu efen
diler? Sahibi meşru olmak iddiasında bulunduk
ları bu millet asırlardan beri kanı ile, canı ile 
mukaddesatını bilâkaydüşart ve hiçbir hukuku 
istiklâlden müstefidolmadıkları halde müdafaa 
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etmiş ise onlar da isiâmm istiklâlini, milletin is- I 
tiklâlini fiilen izaleye çalıştılar. 

Fakat efendiler, nasıl asırlardan beri bu mil
let istiklâlini ve hem de dininin icabatını fiilen 
ve müsellâhan yapmış ise, Allaha çok şükürler 
olsun, fedakârlık mukabilinde olmakla beraber, 
o zanlarınm bâtıl olduğunu, bu milletin hiçbir 
zaman esarete tahammül etmiyeceğine ve islâmi-
yetin esir olmak için nazil olmadığını cihana bir 
kere daha ilâna vesile oldu. Başka hiçbir şey ya
pamadılar. îşte efendiler, bu telgrafla da aynı 
hatayı irtikâbediyorlar. Bu telgrafla memleketi
miz arasında ve âlemi islâm arasında yanlış fi
kirler neşrine çalışıyorlar. (Yapamazlar sadala-
rı) Ve hiç şüphesiz muvaffak olamayacaklardır. 
Muhterem arkadaşımız Kâzım Paşa, Hazretleri
nin buyurdukları gibi âlemi islâm da Türk mil
letinin hakiki ruhundan doğan işaretlere hür
met ediyorlar. Cihanı islâm da, Mâmın hakiki 
muhafızlarının Türk milleti, Türk halkı ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi olduğunu def ati a anla
mıştır. Ankara, heyeti mümessileleriyle dünyaya 
da anlatmıştır. Onun için İstanbul'daki idarei 
mahalliye halinde içtima eden heyet ve bütün 
cihan bilmelidir ki, islâm ve Türk milleti esir 
olmıyacaktır, islâm ve Türkiye halkı iğfal edile-
miyecektir, islâm ve Türkiye halkı istiklâlini al
mıştır, kimseye vermemiştir ve vermiyeeektir. 
(Sürekli alkışlar) leabederse, efendiler, her türlü 
vesaite müracaat edecek ve kısa zamanda istih
sal etmiş olduğu istiklâlini bir kere daha cihana 
ispat ve tasdik ettirecektir. (Alkışlar) 

ALÎ FUAD Pş. (Ankara) — Muhterem arka
daşlar; bendenizden evvel bu kürsüye gelen arka- j 
dallarımın meseleyi kâfi derecede izah ettiklerini 
zannediyorum. Bendeniz yalnız bir nokta üzerine 
nazarı dikkati âlinizi celbetmek isterim. O da şu- I 
dur : Mücadelei Milliyeye başladığımız tarihten 
bugüne kadar bizim iki düşmanımız vardı. Biri 
hariçten geliyordu. Diğeri de İstanbul'dan doğu
yordu. İstanbul'dan maksadım Padişah, Saray ve 
Babıâlidir. 

NEŞET B. (İstanbul) — Hepsinin de Allah 
belâsını versin! 

ALİ FUAD Pş. (Devamla) — Ve gör Uyonsu
nuz ki, cephedeki süngülerimiz gayet katı bir za
fer istihsal ettiği halde bile hâlâ İstanbul entri
kası nihayet bulmuyor. Binaenaleyh bu meselenin 
bence ifade edilecek zamanı gelmiştir. Ve bunu i 
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da benden evvel söz söyliyen Heyeti Vekile Reisi 
Rauf Beyefendi tamamen izah ettiler, önümüzde 
bir Sulh Konferansı vardır. Daima ikilik ihdas 
ediliyor. Binaenaleyh bendeniz o kanaatteyim ki; 
düşmanların sonuncusu da bugün halledilmeli
dir. (Bravo, sadalarc) 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar; bendenizden ev
vel söz almış ve söylemiş olan rüfekanın sözle
rine ilâve edilecek pek az söz kalmıştır. Bunun 
için Meclisi Âlinizi tasdiden içtinabederek bu 
husustaki mütalâatımı arz etmek isterim. Tel
graf birçok cihetlerden şayanı tetkik ve garip bir 
vesikadır. Evvelemirde bu telgrafı vücuda geti
ren zihniyet itibariyle, saniyen bu telgrafta mün-
deriçolan mantık itibariyle ve bu telgrafın kas-
deddiği mânayı siyasi itibariyle cidden şayanı 
tetkik bir vesikadır. 

Zihniyet olarak şu kadar biliyor k i ; Türki 
ye Büyük Millet Meclisi Hükümeti üç soneden 
beri Türkiye milletinin bütün mukadderatına 
yegâne vâzuliyed olduğu halde bunca müşkülât 
ve mezalime rağmen ve bir cihanı husumete karşı 
milletin gayei amalinden en mühim aksamını is
tihsal etmiş iken bu telgrafı yazan zevat, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hükümetine karşı altı 
asırlık bir hüviyeti tarihiyesi olan Babıâliyi koy
mak istiyorlar ve diyorlar ki : Sulh Konferansına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi davet olundu. Fa
kat aynı zamanda Babıâli de davet olundu ve bi
ze diyor ki; Babıâli eğer bu konferansa iştirak et-
miyecek olursa, altı asırlık hüviyeti tarihiyesi 
münkariz olacak. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) —.Yerin di
bine batsın! 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Ve bundan ma-
zallah memleket ve millet için büyük bir musibet 
hâsıl olacak. Efendiler! Bu zihniyet şunu da ifa
de etmek istiyor ki : Millet hâkimiyetini eline al
dıktan ve bilcümle mehalike karşı bu hâkimiyeti 
istimal ederek istiklâlini kazandıktan sonra hâsıl 
ettiği bu muazzam Hükümeti, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetini, bu zevat henüz meşru 
bir Hükümet olarak tanımamaktadır ve kendile
rinde bu meşru ve Millî Hükümetin ınukarreratı-
nı kontrol etmek, daha doğrusu onlara emir ver
mek, nüfuz etmek salâhiyetini görüyorlar ve di
yorlar ki : Evet sizi biz vaktiyle idama mahkûm 
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etmiştik. Birtakım âsi ve bâği herifler idiniz ve
yahut adamlardan ibarettiniz. * 

HÂŞÎM B. (Çorum.) ~ - Herifler kamlileri 
efendim 

4 L I F E T H İ B. (Devmala) - Sizi itham et
miştik, Siz de inayeti Hakla büyük bir zafer is
tihsal ettiniz. Babıâliye rağmen, Avrupa'ya 
rağmen ve bir cihanı husmete rağmen büyük mu-
zafferiyet istihsal ettiniz. Fakat bu muzafferi-
yetin semeratını iktitaf etmek lâzımgeldiğini şu 
anda siz durunuz, gitmeyiniz de bizi beraber gö-
türünüz, beraber gideceğiz. Beraber konuşaca
ğız ve beraber kararlaştıracağız. 

HASÎB B. (Maraş) — Biz ölürken onlar ba
loya gidiyorlardı. 

ALÎ F E T H İ B. (Devmala) — Diyorlar ki; 
bu katî anda seyfle bu memlekete hizmet etmiş 
olanları nefsimize tercih edersek de yine Babı
âlinin behemhal bu mukerrarata iştirak eylemesi, 
vaz'ı imza etmesi, itayı rey eylemesi lâzımdır. 
Ye eğer itayı.-rey eylemezse memleket için bir 
musibeti azma olur. Onun için, yani bu 
musibetten tevakki etmek için, artık bu kadar 
mesai sarf ettiniz sayanı teşekkürdür. Fakat, bi
zi de başınıza, Riyasete getiriniz demektir. 

Efendiler bunların teklif ettikleri şey ne diH 
Esas itibariyle düşünelim. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti Sıhhiye Vekili Kıza Nur 
Bey refiki muhteremimizin dediği gibi «Genç, dine 
bütün kuvvet ve miknetini milletten alan bu 
Hükümet» in cihanı hayrete ilka eden, bir mu-
zafferiyet ihrazeden Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinin murahhaslarının yanında; bir
takım murahhaslar oturacaktır. Bunlar kimdin' 
Bunlar Babıâlinin murahhaslarıdır ki; o Babı
âli, Sevr Muhadesi gibi bu milleti ebediyen esa
rete mahkûm eden bir vesikaya vaz'ı imza et
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu kadar 
kudretli ve muzaffer bir orduya istinadeden mu
rahhasları yanında Sevr'i imza etmiş olan diğer 
murahhaslar ahzi mevki edecek olursa, bizim bu 
suretle kendi kuvvetimiz, kendi dâvamız, ken
di hakkımız, zayıf düşecek. Zaten bunun için 
bke teklifatta bulunuyorlar. Bu nasıl kabul 
olunabilir efendiler? Bu katiyen kabili kabul 
olunamaz. Fakat böyle bir zihniyeti taşıyan, 
yani bize böyle, bu kadar ahmakça teklifatta 
bulunan zevatın - ki bu zevat Babıâlinin hüvi
yeti tarihiyesini muhafaza etmekle el'an meş-
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güldürler. Düşünecek olursak efendiler! Bu 
zevat,-hakikaten Babıâlinin hüviyeti tarihiyesihe 
vaz'ı imza. eden ve her şeyden ziyade oraya 
merbut olan zevattır. Fakat şayanı şükrandır 
ki; gerek bu vesile ile ve gerek düşmanlarımıza 
karşı ihrazi zafer etmiş olduğumuz vesilesiyle 
ve gerek bu vaz'ı imza edilen vesikayla bir de
fa daha Babıâliyi yıkmış bulunuyoruz. Ve on
ların, bilcümle seyyiatinden, mezaliminden mil
let, kurtulmuş oluyor. (Alkışlar) 

Efendiler! .Şayanı dikkattir ki, millet istik
lâline muhalif bulunduğu zaman ve pek çok 
asırlardan beri nail olamadığımız zaferlere ma
lik bulunduğu zaman yine Babıâli, şahsiyetini 
ve sarayın şahsiyetini ileri sürerek milletin 
başına belâ olmak için vesile aramıştır. Her 
ne vakit millet gözünü açmış, intibah etmiş, 
kendi istiklâline vaziyed etmek istemiş ise, 
daima bu. Babıâli zihniyeti, saray zihniyeti ona 
•sed çekmiştir. Ve daima kendi vücutlarını, 
kendi akıl ve zekâlarını bu millet için doğrudan 
doğruya zaruri ve farz gibi bir şey telâkki et
mişlerdir. Ve halkı felâketten felâkete sürük
lemişlerdir. Cenabı Hakka şükürler olsun ki 
bu defa; bunların bütün tesir ve nüfuzundan 
azade bir surette millet ispatı rüşdetmiştir, is
patı istiklâl etmiştir ve bu sayade üç, üç buçuk 
senelik gayet kısa bir zamanda - asırlara siğnia 
yacak kadar - azîm muzafferiyetler, büyük mu
cizeler şeklinde hârikalar göstermiştir. Bu altı 
asırlık hüviyeti tarihiyesinden bahsedilen Ba
bıâlinin, milletin başına getirdiği felâketler 
cümlemizce malûmdur. 

Efendiler milletin aklı başına gelmiştir, mil
let intibah etmiştir. Millet, doğrudan doğruya 
mukadderatına vaziyed ettiği tarihten itibaren 
şu az zamanda ihraz eylediği büyük muzaf-
feriyetler" ve istihsal eylediği büyük muvaf
fakiyetler ile. siyasi, askerî idaresi ile ve saire 
ile Babıâlinin idaresi arasında. ufacık bir 
mukayese yapacak olan her ferdi milletin der
hal vereceği karar, bütün efradı milletin kal-
ibinde mahkûktur. O da, artık Babıâli siyaseti
ne, saray siyasetine lânetle? mukadderatını; 
doğrudan doğruya milletin hissiyatına tercü
man olan vekillerine tevdi etmektir ve siz ki, 
milletin bu hissiyatına bihakkin tercüman olan 
zevatı nıuhtereımesiniz; bunu, bir daha âleme 
karşı ispat ve ilân etmek ve Babıâli gibi ve sa
ray gibi birtakım teşkilâttan Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi Hükümetinin katiyen berî oldu
ğunu ve bunların mâduım ve menfur birtakım 
teşkilâttan ibaret olduğunu ilân etmek lâzım 
olduğu kanaatindeyim. (Bravo, sesleri) Çünkü: 
Bımu ilân etmiyeeek olursanız efendiler; bu 
teklifi yaptıran yalnız Babıâli zihniyetini taş> 
yan adamlar değildir. Loyd Corc zihniyetini 
taşıyan adamların teşvikiyle olmuştur. Bunlar; 
mal bulmuş mağribi gibi sarılmışlar ve bizi, bir
takım tehdidat ile bu teklifi kabul etmeye mec
bur edeceklerini zannetmişlerdir. Binaenaleyh 
haricî düşmanlarımız, bizi ızrar etmek gayesiy
le bunları musallat etmişlerdir. Eğer buna bir 
sed çekmez ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinden başka hiçbir heyetin söz söy
lemeye hakkı olmadığını âleme şedit bir suret
te ilân etmiyeeek olursanız, elbette; düşman
larımız bizi sulh masasında zayıf düşürmeye 
çalışacaklardır. Bu itibarla vazifei vataniye 
olarak Millet Meclisi bu müşaverelerini, bu aki
desini' ilân etmeli ve artik bu entrikalara sed 
çekilmiş olduğunu aleme bildirmelidir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bendenizden 
evvel söz söylemiş olan hutabayı kiramın cüm
lesine edîbi âzam Ebulülâ'nm şu beytiyle mu
kabelede bulunacağım, o diyor ki: (Lekad es
ma'te) bu, ölülerle mükâleme kabilindendir. 
Biz kabristanda mıyız? Babıâli ölmüş, saray 
ölmüş, (Bravo, yaşa, sesleri). Bi'lâdı Ad ve 3e-
mûd'e münkaflibolmuştur. Bu bapta muhavere et
mek ve birtakım şeyler tasavvur etmek, söyle
mek abestir ve abesle iştigal demektir, (tyi 
defnedememişler, sesleri) Hâkimiyet bilâkaydü 
şart milletindir, düsturu vahiyyü aklisine bir-
kere daha sizi davetle İstanbul'dan mevrut şu 
telgraf namenin şiddetle reddedilmesini ve keen-
lemyckün addedilmesini sizden hassatan rie«. 
ederim. (Şüphe yok, sesleri) Merdudolan bir 
şey bu Meclisi Âlide mevzuubahsolamaz. Vb bil
hassa mükerreren reddolunmuştur. Babıâli de
diğimiz o heyulanın müracaat! mükerreren red
dedilmiştir. Bu hadisi hurafeyi demin salonda 
işittiğim anda kendimi hayretlere müstağrak 
buldum, gayet zarif bir şey bu son komedya-
dır. Bunu da atlatacağız, bunun sureti katiye-
de ehemmiyeti yoktur. Ancak; zatı ulyaların-
dan mesel ei mufassala! hilâfetin halli zamanı 
gelmiş midir, gelmemiş midir? Bunu sizden is
tifsar ediyorum. (Bravo, sadaları) Geldiği tak
dirde bu meselenin halli zamanı gelmiştir. Size 
jDuhtasamn tarihi islâmdan bir iki parça arz 

. 1838 C : 3 
ettikten sonra, o hilâfet mahiyetinin mânayı 
siyasi ve §eı̂ î»ini beyan ettikten sonra neticei 
içtihadımı arz edeceğim. 

TUNAL1 HÎLMÎ B. (Bolu) — O meselei 
hilâfeti sevr Muahedesini imza ederek kendi 
kendine hal'etmekle Vahideddin halletmiştir. 
(Gürültüler) 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Müsaade buyu
runuz. Malûmuâlinizdir ki, efendiler! (Gürül
tüler) Rica ederim, efendiler istima buyurunuz. 
Peygamber Efendimiz vefatından bir, İM gün 
evvel hanei saadetlerinde, hali marazında yatı
yorken havassi ashabı beyti Âli Nübüvvet kendi 
etrafını ihata etmiş ve âkibeti Peygamberiye 
muntazır bulunuyorlardı. O esnada AleyhüssalAtı 
vesselam gözlerini açtı,, buyurdular ki, (a'tuni de-
vat...) bana bir kalem ve divit getiriniz. Zeyd 
bini Sabite'ye ki, Peygamber Efendimizin kâ
tibiydi ona, siz bana bir kalem ve bir divit ge
tiriniz, ben size bir vasiyet yapayım ki, ben
den sonra dalâlette kalmayınız dedi. O sırada 
Faruku Âzam Efendimiz canibi yesarında, - sol 
tarafında - bulunuyorlar. Buyurdular ki; hum
ma hastalığı Hazreti Muhamımed'i sıkıştırmış
tır. Bırakınız kendi haline ve ertesi günü Pey
gamberimiz Efendimiz vefat etti; vefat edSnce 
Mescidi Beni Sekîf'te bütün .mücahidin ve mu-
•bacirîn ve an&ar içtima etti. &en& iSebff'te üki 
taraf dediler ki; sizden bir Halife ve bizden de 
bir Halife olsun. Bu söze Hazreti Ebu Be-
İririrssiddi'k mukabele etti, hayır olamaz. Bulharii 
Şerifte de İmamet bahsinde de mazbuttur ki, 
bir mülkte, yani bir sügur dâhilinde, bir hudut 
dâhilinde iki imam olamaz. Eğer iki imam olur
sa ikisinden birisini katlediniz. Emri Peygam
beridir. Sonra. (Mfoma emir ve minfküm emir) 
elediler. Bu da olamaz dedi. İkinci defa buyur
dular ki (Eleimmetü min Kureyş) hulefa Ku
reyş'dendir. (MinelÜmera ey aninlkümülvüzera) 
biz emîr olacağız, siz vezir olacaksınız ve bu su
retle bir siyaset yaptı, bu, bir siyaseti şer'ij*e 
idi. Toshilen lilmaslaha bu suretle mesele 'hi
tam (buldu. Bu, Cenabı Sıddîk'in intihabıdır 
ikinci intihap ahit suretiyle olmuştur. Yani 
Ebu Bekirüssıddi'k Hazreti Ömer'e «Benden son
ra namzet işte Faruku Âzamdır,» diyordu. Çün
kü ilmen, irfanen ve fazileten yüzsek bir insan
dır, ben size bunu namzedolarak gösteriyorum. 
Eğer siz buna biyat ederseniz bu, sizin emirül-
miVmininizdir. Bu ahden hilâfettir, üçüncü şe-

3»W!>"i -



î : 129 30, 
kil de Faru'ku Âzamim (hini vefatında şûraya 
terk etti, altı adam arasında altı namzet gös
terdi, altı adam arasında biri intihaıbedilsin ve 
o, size halife olsun dedi. Yani mutlak şûraya 
değil - dikkat buyurulsun maruzatıma - mut
lak şûraya değil, yani o şûra âzasından birisi inti-
habolunulsun, hattâ mahdumları, canım niçin bi
risini tâyin etmiyorsunuz! Ebubekir'in yap
tığı gibi siz de tâyin yapın dedi. Hayır: Ben 
sağlığımda omuzlarımın üzerine aldığım yükü 
öldükten sonra ruhumun üzerine katiyen ala
mam bu, ağır bir şeydir ve teberri ediyorum, al
tı kimse arasında kimi isterlerse onu yapsınlar 
dedi, Hazreti Osman'ı intihabettiler. Bu intihap 
da müşevveş bir intihaboldu. Dördüncü intihap 
ki Hazreti Ali'ye biy'at vukubulmuştur. Ve dör
düncü intihapta hilâfeti kâmile hilâfeti sahiha 
ki Peygamberimiz (Elhilâfetü ba'di selâsüne 
sene) otuzuncu senede 'hilâfeti safhiha ve hilâ
feti kâmile tamam olmuştur. Otuzuncu sene
den beri (Meliki âbid) dir. Lisani şer'ide ha
life demezler. (Meliki âfcid) derler, yani müs-
tebidi birrey olan insanlar zuhur etmişler ve ic
rayı Hükümet etmişler. Hattâ Hazreti Os
man'ın şahadetinden sonra Asyayı - Suğra'da, 
Vüsta Asya'da ve Irak' ta, Suriye'de, Hicaz'da 
vaflrit vakit zuhura gelen beynelislâm şurişler 
ve ihtilâflar hilâfet meselesi yüzünden tahad-
düs etmiştir. Hilâfet; vakit vakit aleti siyaset 
olmuş, hattâ bundan 300 sene evvelisine gelin
ceye 'kadar Asya'da siyasetler fırka »münazeatı, 
mezhep ve din şeklinde tecelli etmiştir. Bugünkü 
firakı siyasiye bundan evvelki cemaati islâmi-
ye, tslâm hükümetleri arasında foir mezhep, fi
rakı mezıhebiye (halinde, yani her ibiri bir mez
hep kisvesine 'bürünerek <o suretle aralarında 
mücadele edegelmiştirler. Bu mücerret hilâfet 
dâvasından başka ibir şey değildi. Tarihî islâm 
dikkatle tetkik olunursa, hilâfeti sabihadan 
sonra bu imamet, bu milletin Müslümanların 
başına bir belâ olmuştur. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Belâdır 
belâ. (Bravo sesleri) 

NUSRAT Ef. (Devamla) — Hattâ bundan 
yüz sene evvel bu dakikai siyasiyeyi idrak 
eden Nâdir Şah -Allah rahmet eylesin- yüz 
elli bin süvari ile Musul'a gelerek Musul'da 
Al-i Osmandan Mahmud'u Evvelce bir mektup 
yazmıştır ve demiştir (ki (bir şûrayı ilmî teşek-
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i kül etsin ve şûrayı ilmîde hilâfet meselesine 
I artık bir nihayet verelim. Siz Türkler muaz-zanı 

bir milletsiniz ve bin seneden beri islâmiyet uğ-
j runda milyonlarca kan döktünüz. Biz size ar-
j tık biy'at edelim. îttihadedeMm ve ben size biy'

at edeceğim, dedi. O vakit Mekke'de bulunan 
Emîr Mulhammed'in Riyaseti altında bütün 
âlemi islâm taharri olundu. Nihayet Bağdadlı 
Süveylizade Hoca Yusuf Efendi intihabolunarak 
Musul'a izam olundu. Musul'da hattâ Cuma 
günü hattâ - tarihin 1148 senesinin 'bilmem han
gi Cumasında- hutbeye çıkarak iradı hutbe 
ettiği zamanda yine bir siyaset rolü oynadı k i ; 
orada (büyük bir ihtilâf hâsıl oldu. Hattâ di
yorlar ki; orada (Yetmiş Ibin) kişi içtima et
mişti. O büyük içtima teşettüte uğrıyarak bir 
neticeye iktiran edemedi. Demek oluyor ki me-
selei hilâfet bizde gayet mühmel bir şekilde 
kalmıştır. Biz bunu hüsnü istimal edememişiz-
dir. Daima fesatlara, fitneye, (hücumlara mâruz, 
hercümerce, sebobulmuştur. Eğer biz, bunu 
hüsnüistimal edebilirsek ve edebilseydik âlemi 
islâm; zaten duçarı za'folmıyacaktı ve kudret 
ve kuvvetini kaybetmiyece'kti. 

Efendiler size soruyorum; hilâfetin şartı ehli
yeti yedidir, şartı evleviyeti on dörttür. Yukar
dan aşağıya (36) padişah gelmiştir. îstitraden 
arz edeyim ki; bundan iki sene evvel, Şeyhulreis'-
in Şecerei Numaniyesinden bahsetmiştim; hatır
lar mısınız?,. (Evet, evet sesleri) îşte kavlen söy
lediğim, bugün fiilen bir emrivaki halinde sizin 
karşınızda tecelli ediyor. Velhasıl; bu hilâfet ı>:a-
yet karışık meseledir. Bize bir imamın nefyi nesli 
amelen vaciptir. vAkideten değil... Bu mesele 
hakkında da kütübü fıkhiyemiz, kütübü kelâmiye-
miz uzunuzadıya birçok şeyler yazmış, birçok 
uzun uzun muamelât ve birtakım münakaşat var-

I dır ki; bunlarla ben, sizi tasdi etmek istemiyo
rum. Fakat netice olarak şunu arz edeceğim. Ma
demki, 1 300 sene evvel bu teessüs etmiş ve bu 
bir teamül ve ananei diniye halinde bize gelmiş 
ve ulaşmıştır. Bunu bir şekli sahiha ve şekli mâ
kule irca etmek için, tâbiri sarih ile evvelâ şunu 
söyliyeyim ki : Evvelâ; şeriri hilâfetinde, padişa
hım diye iddia eden, mücerret hilâfet dâvasında 
bulunan bu şahsı merkumu hal'etmek.. (Hay, 
hay sadaları) ondan sonra - dikkat buyurun, ıstı-

I lâha dikkat buyurunuz - hacretmek lâzımdır, 
hacir, ıstılahı fıkhîdir. Yani 1 300 seneden beri 

1 meşru olarak ancak, Büyük Millet Meclisi Hükü-
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1 : 129 30.1 
metini görürsünüz. Tarihi yukardan aşağıya ka
rıştırınız. Bu safiyetle, bu hüsnüniyetle ve bu 
fedakârlıkla âlemi islâmda teşekkül etmiş, ancak 
bu Meclisi görürsünüz ve öyle bir cazibeli Meclis
tir ki, inşallah Şark'taki, Garp'taki, Cenup'taki 
bütün müslümanları, kendine celp ve cezbedecek, 
onlar da bize ittiba edecekler, bizim sünnetimize, 
bizim tarikatımıza tebeiyyetle âlemi islâm eski şev
ket ve satvetini inşallah yakında iade edecektir. 
Buna mutmain, olunuz. Fakat âlemi İslama karşı 
ve dâhile karşı buna bir şekli meşru vermek için 
fakirinize kalırsa - Şer'iye Vekili Efendi burada
dır zannederim - (Burada sesleri) Şer'iye Vekili 
Efendinin Riyaseti Celileleri altında, şimdi bir 
Meclisi Âlii îlmî inikadeder ve bu meseleleri tes-
bit ve takrir eder; Heyeti Aliyenize arz eder, He
yeti Aliyeniz, ciheti siyasiyesini tesbit ettikten 
sonra, buna bir netice vererek bütün âlemi islâ-
miyete, bütün matbuatla neşredilir. (Bravo ses
leri ve alkışlar) Hulâsa budur. Ben şifahen söyle
dim. Arkadaşlar bunu tahriren teklif etsinler. 

HARİCÎYE VEKİLİ İSMET Pş. (Edirne) 
— Efendiler Türkiye'nin mukadderatına bilâkay-
düşart vâzıülyed bulunan" Büyük Millet Meclisine 
bu telgrafla vukubulan müracaatin bir mahiyeti 
resmiyesi olamaz. Mevzuubahsolan mesele, meselei 
hariciyeye, Sulh Konferansına taallûk ettiği için, 
bir ehemmiyet iktisabetmektedir. Bunda benim 
mucibi teessüfüm olan nokta, öteden beri olduğu 
gibi Garp devletlerinin hâla Şark milletlerini 
tahtı işgallerinde bulundurdukları heyet vasıta-
siyle bütün milleti tahtı hâkimiyetlerinde tutmak 
imkânını görmekte olmalarıdır. 

REFİK B. (Konya) — Şartlarımız, onlara 
cevabı verir. 

HARİCİYE VEKİLİ İSMET Pş. (Devamla) 
— Türkiye milletiyle, Türk milletiyle bir sulh 
konferansı akdedebilmek için, Türkiye'nin meşru 
ve hakiki mümessilleriyle karşı karşıya bulunmak 
lâzımdır. Bu evvelce de; İstanbul'da birtakım he
yetler ve bu telgrafname sahibinin arkadaşları 
milletimize muhik kararname metalibini kabul 
etmekliğimiz ve bundan başka çare olmadığına 
kaani olmaklığımız için tavassut etmişler, uğraş
mışlar, müracaatte bulunmuşlar ve bu suretle ec
nebilere de birçok ümitler vermişlerdir. Teessüf 
olunur ki; aynı gaflettedirler. Burada âlemi islâ-
mın ciheti alâkasından da bahsolunmaktadır. Biz 
âlemi islâmın müeahedenin yalnız Türkiye Bü-
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; yük Millet Meclisi tarafından yapılmakta olduğü-
j nu tefrik edecek kadar müterakki olduğuna ke-
i mâli ihtiramla kaani bulunuyoruz. Eğer biz, Tür-
1 kiye Büyük Millet Meclisi murahhasları mn 

Sulh Konferansında mümessili yegâne oldukları 
I kanaatinde İsrar ederse sulhun bu yüzden 
i teahhur edeceğini ifade etmek suretiyle fesadâ-

miz ve tahrikcûyane bir mütalâa da yapmış olu-
i yorlar. Türk milletinin, milletimizin samimî ve 

hakiki bir sulh arzusiyle takibettiği hattıhareke-
te karşı ve telgraf sahipleri, sulhu tehir etmek 
ve milletin ıztırabatını temdit ve tezyidetmek 

] tehdidiyle karşımıza çıkıyorlar. Halbuki; mil-
i let, çok karanlık ve çok müşkül zamanlarda 
i ümidbahş ve milletin selâmetini temin eden bir 
| neticeye varmak için çalışırken onlar milletin 
| çektiği ıztırabatı temdidettirmişlerdir. Bugün 
I sulhu tehir etmek teşebbüsünde bulunanlar, yal

nız bu telgrafın sahibi olanlardır. Onun için 
| biz, bütün dünyaya karşı ilân ediyoruz ki : Eğer 
i Türkiye'nin mümessili olarak başka heyetler 
i aranır ve bu yüzden sulh teahhur ederse, davet 
I edenlerle bilâhak kendilerini muhatap görenler 
j sulhu tehir etmiş olurlar. Bizim devletlerin 

Sulh Konferansına karşı bu davet üzerine itti
haz ettiğimiz hattıhareketi, Meclisi Âliye arz 

i etmiştim. Onda şifahen verilen malûmat üzeri-
| ne, biz de böyle şifahen İstanbul'a verilen bir 
\ Notanın Türkiye'ye mütaallik bir keyfiyet ol-
i madiğini ve Türkiye'nin Sulh Konferansına an-
| cak Türkiye Büyük Millet Meclisi mümessilini 

göndereceğini ve Türkiye mümessili olarak baş-
j ka yerlerden mümessil gelecek olursa, onların 
I iştirakini bizim iştirakimize mâni addedeceğimi-
j zi ve Mudanya Konferansı ahkâmının da, bu 
j suretle muhtel olacağını ifade eyledik. Bumın-
i la Büyük Millet Meclisi azayı kiramımn hemen 

müttefikan tezahür eden noktai nazarı esasisini 
iblâğ etmiş oluyoruz. İşgal olunan manatıkta 
sabahleyin de arz etmiştim ki; ancak mahallî 

1 idareyi tanzim edecek birtakım heyetler mevzuu-
bahsolabilir. Hattâ bu heyetlerin bile intihapla 
olması icabeder. Bu manatıkı meşgule heyetle
rinden hiçbirisinin Türkiye mukadderatı üze
rine bir vaziyet olmasına şimdiye kadar kendi 
hamiyetleri müsaidolmadı. Meselâ evvelce İz
mir'den, Edirne'den, Bursa'dan, Eskişehir-
den ve hattâ bugün Çatalca'dan ve bun
ların hiçbirinden böyle bir heyet çıkar
maya muktedir olamadılar. Gerçi Yunan-
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lüarm son idarei muhtaresi zamanında, 
Türkiye namına söz söyliyen mahdut ve 
mahiyetleri meşkûk adamlar vardı. Fakat 
Türk Milletinin en müşkül zamanlarında bir sa
hibi hamiyet düşman işgali altında bulunurken 
kendisinin Türkiye mümessili olmak cüretini 
meydana koymamıştır; hiçbir zaman içlerinden 
böyle efrat çıkmamıştır. Bu teşebbüsle mmtakai 
meşguleden kendisini mümessil göstermeye te
şebbüs edenler kendilerini millet muvacehesinde, 
ağır bir mesuliyete mâruz kılmışlardır. Millete. 
sulhun tavik ve işkâlı teşebbüsünün birtakım 
yeni nifak arıyanlar tarafından alındığım ilân 
edeceğiz. Bütün millet ve bütün hakikati idrak 
edenler, bizimle beraber olacaktır. 

REİS — Daha söz alan arkadaşlarımız var
dır, (Müzakere kâfi sesleri) 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara! — Usulü 
müzakere hakkında iki kelime arz etmekliğime 
müsaade buyurur musunuz? 

REÎS — Efendim, takrirler okunacak: 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
İstanbul'da el'aıı kendisini Sadrâzam telâkki 

ve tahayyül eden Tevfik Paşadan mevrut tel-
grafname okundu. Mezkûr telgrafnamedeki ifade 
tahlil edilirse güya Babıâlinin konferansa ade-
miieabeti altı yüz küsur senelik Makamı Hilâfet 
ve Saltanatın hukukunun ademimüdafaası gibi 
bir endişeyle yazıldığı görülür. Makamı Hilâfe
tin tabiisi ve takriri Büyük Millet Meclisinin 
umdei esasiyesinden olduğuna göre bu nâbemahal 
endişelere lüzum olmadığı gibi esasen meşgul bir 
toprakta kendilerine hükümet süsü veren her 
hangi bir zümrenin vaziyeti hukukiye ve siyasi-
yesi olmayacağından mezkûr telgrafın hıfız ve 
iptaliyle konferansta Türkiye'yi ancak Büyük 
Millet Meclisinin meşru mümessilleri temsil ede
bileceğinden ruznamei müzakerata geçilmesini 
teklif eylerim. 

30 . X . 1338 
Lâzistan Mebusu 

Osman 

Riyaseti Celilyee 
1. — Müzakere kâfidir. 
2. — Senelerden beri milletin sarf ettiği sâ-

yin, bir neticei mesudeye iktiranı kuvvetle memul 
olan §u dakikalarda, yine eski şekli fesadiyle 
karşımıza çıkan bu teklif, millî varlığımızın ruh 
ve mânasiyle katiyen gayrikabili terfiktir. Red" 
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diyle ruznamei müzakerata geçilmesini teklif 
ederim. 

30 Teşrinievvel 1338 
Bayezid 

Dr. Refik 

Riyaseti Celilyee 
İstanbul'da kendine hükümet sıfatı veren he

yetin milletçe hiçbir vaz'ı meşruu olmadığına 
nazaran müracaatı vakıa ile izaai evkat cdilmi-
yerek gelen telgrafın cevaptan müstağni addini, 
ruznameye geçilmesini teklif ederiz. 

Erzurum Erzurum Mersin 
Hüseyin Avni Süleyman Necati Salâhaddin 

Çorum Konya Kângıri 
Dursun Arif Neşet 
Canik Lâzistan Batum 
Emin Ziya Hurşid Edip 

Sivas Karanisar Erzurum 
Vâsıf Mehmed Şükrü Nusrat 

Erzincan Sinob 
Emin Hakkı Hami 

REİS — Okunan takrirler mahiyeti itiba
riyle müzakerenin kifayetine ve ruznameye 
geçilmesine dairdir. Ve bu bapta daha birçok 
takrirler vardır. Evvelâ müzakerenin kifaye
tini 'kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Mü-
za'kere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye. 
İ«lâm mukaddesatına ve İslâmiyete karşı 

şeytandan daha şeni olarak öon asırda müte
caviz bir Loyd öorc türemişti. Meğer şeytan
dan, Loyd Corc'dan daha şeni alçaklar var
mış. Sorar mısınzf İşte bu vesikayı yollıyaıı 
ve düşünenler, öyle ise başta Vahdeddin oldu
ğu halde besmele ile bunları bilûmum İslam
ların taşlamasını teklif ederim. 

30.10.1338 
Diyarbekir Mebusu 

Bacı Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Derhal bir İstiklâl mahkemesinin teşkiliyle 

İstanbul'da ıkendilerine Heyeti Vükelâ namı 
veren eşhasla fuzuli olarak millet namına söz 
siöyleme'k ve harekâtta (bulunmak ktiyenler 
'hakkında tâyini ceza olunmasını teklif ederini. 

30 Teşrinievvel 1338 
İstanbul 

Neşet 
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Riyaseti Celileye 

Kendilerinde mevcudiyet tevehhüm etmek 
ve Hükümet süsü vermek suretiyle işlere ka
rışmaları cinayeti azîme olduğunun ve badema 
(bu gibi hareketlerde devam etmemeleri lüzu
munun cevaben istanbul'a ihtarını teklif eyle
rim. Ertuğrul 

Necib 

Riyaseti Celileye 
Tevfik Paşa tarafından gönderilen mevzuu 

müzakere telgrafa cevap verilmelidir. Ve ce
vapta fıkaratı âtiyenin tasrihini teklif eylerini 
efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, memleketine, 
milletine, dinine kasten hiyanet etmiş ve Padi-
şanın Riyasetinde Babıâlide toplanan zevatı ha
ini vatan görmektedir. Türkiye'nin yegâne mü
messili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi mu
rahhasları yanında vatanına hiyanet etmiş in
sanlardan murahhas göndermek istemiyor. Mem
leketi ve milleti düşmanlar işgal ederken, Müs
lümanlar imha edilirken vazifei diniye ve milli-
yelerini ifa şöyle dursun belki düşmanların em
rinde alet olan ve memleketi ecanip himayesine bı
rakan, Müslümanların esaretine r:za gösteren Ba-
bıâliden murahhas görmek istemiyor. 

30 . X . 1338 
Antalya Mebusu 

Rasih 

Makamı Riyaseti Celileye 
Tevfik Paşanın telgrafnamesinde mevzuu-

bahsettiği devletin hüviyeti tarihiyesi mahkûmu 
indiras olmamış,' bilâkis azmi millînin istihsal 
ettiği bugünkü şerefli neticeye de mütehakkak 
olan «hüviyeti devlet» içinde yaşadığımız inkı
lâbı içtimai ile teeyyüt ve teşeyyüdetmişdir. Mah
kûmu indiras olan bir mevcudiyet varsa o yalnız 
İstanbul'daki hükümeti şahsiye heyülâsıdır. Me
suliyet ise icap ve kabul ile tahakkuk etmez. 
Vicdanı millet tarafından hüküm ve tahmil edi
lir. Bu hüküm günleri de artık gelmiştir. İs
tanbul heyetinin Türkiye Devletini duçarı zaf'et
meye matuf bu son hareketi faciası bir hiya.ıe-
ti vataniyedir. Bu hiyaneti vataniyenin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetince takibi lâzım-
dır. Hükümetimizi bu cürmümeşhut muvacehe
sinde ifayı vazifeye davet teklifini arz ederim. 

Adana 
Zekâi 

3,1338 O : 3 
Riyasıeti Celileye 

1. Babıâli namı altında İstanbul'da ne bir 
Devlet ve ne de bir Hükümet tanımıyoruz. Bu 
Hükümet tarihe karışmıştır. 

2. Türkiye'nin Misakı Millî hudutları dahi
lindeki yegâne mümessili meşruu Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. Büyük Millet Meclisi sal
tanatı milliyeyi haizdir. 

3. Binaenaleyh mevzuübahis Babıâli telgraf 
namesine zirdeki mealde bir cevabın bilvasıta teb
liğ ettirilmesini teklif ederim : 

«Türkiye'nin mukadderatı milletin hakiki mü
messili olan Büyük Millet Meclisine mevdudur. 
Babıâlinin ve istanbul'da Hükümet nam ve şia
rını takman adamların Türkiye Büyük Millet 
Meclisi mevcut iken hod behod Sulh Konferansı
na gitmeye kalkışmaları hiyaneti vataniye Ka
nununun ahkâmına mutabık ceraimdendir ve bu 
cürmün failleri şiddetli cezalandırılacaktır.» 

30 Teşrinievvel 1338 
Burdur Mebusu 

İsmail Subhi Soysallı 

4. — Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Beyle 78 
arkadaşının, Osmanlı İmparatorluğunun münka
riz olduğuna ve yeni Türkiye Hükümetinin onun 
vârisi bulunduğuna ve Makamı Hilâfetin esaret
ten kurtulacağına dair takriri 

B. M. Meclisi Riyasetine 
Birkaç asırdır Saray ve Babıâlinin cehalet ve 

sefaheti yüzünden Devlet ve millet azîm felâket
ler içinde müthiş bir surette çalkandıktan sonra 
nihayet hufrei inkıraza atılmış bulunduğu bir 
anda Osmanlı imparatorluğunun müessis ve sa
hibi hakikisi olan Türk Milleti Anadolu'da hem 
haricî düşmanlarına karşı kıyam etmiş ve hem de 
o düşmanlarla birleşip millet aleyhine harekete 
gelmiş olan Saray ve Babıâli aleyhine mucahede-
ye atılarak Ankara'da Büyük Millet Meclisi ve 
onun Hükümet ve ordularını bitteşkil haricî düş
manın Saray ve Babıâli ile fiilen ve müsellâhan 
ve malûm müşkülâtı şedide ve mahrumiyeti eli
me içinde cidale girişmiş ve bugünkü halâs gü-

,nüne vâsıl olmuştur. Türk Milleti Saray ve Babı
âlinin hiyanetini gördüğü zaman Teşkilâtı Esa
siye Kanununu ısdar ederek onun birinci mad
desiyle hâkimiyeti Padişahtan alıp bizzat millete 
ve ikinci maddesiyle de icrai ve teşriî kuvvetleri 
onun yedikudretine vermiştir. Yedinci maddey
le harib ilânı, sulh akdi gibi bütün hukuku hü-
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kümraniyi milletin nefsinde cemeylemiştir. Bina
enaleyh; o zamandan beri eski Osmanlı İmpara
torluğu münhedim olup yerine yeni ve millî bir 
Türkiye Devleti, yine o zamandan beri Padişah 
merfu olup yerine Büyük Millet Meclisi kaim 
olmuştur. Yani bugün İstanbul'da bulunan hbyet 
mevcudiyetini usulen himaye edecek hiçbir me^ru 
ve gayriecnebi kuvvete, müzahereti milliyeye ma
lik olmayıp zilli zail halindedir. 

Millet eski (otokrat) Hükümeti şahsiye ve Sa
ray halkı ve etrafının sefaheti esasi üzerine mü-
essas bir saltanat yerine asıl halk kitlesinin ve 
köylünün hukukunu himaye ve saadetini tekeffül 
eden bir Halk Hükümeti idaresi tesis ve vaz'et 
mistir. Hal böyleyken İstanbul'da düşmanlar ile 
teşriki mesai etmiş olanların el'an hukuku Hilâ
fet ve Saltanat ve hukuku Hanedandan bahseyle-
melerini görmekle müstağrakı hayret bulunuyo
ruz. Tevfik Paşanın telgrafı kadar garip ve acip 
ve hilafı ma vaka' bir vesika tarihte nâdir görül
müş şeylerdendir. Büyük Millet Meclisinin bana 
cevap vermesini, binaenaleyh berveehiâti kararın 
ittihazını talebederiz: 

1. Osmanlı İmparatorluğu otokrasi sistemiy
le beraber münkariz olmuştur. 

2. Türkiye Devleti namiyle genç, dinç, Millî 
Halk Hükümeti esasları üzerine müesses Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti teşekkül etmiştir. 

3. Yeni Türkiye Hükümeti münkariz Osman
l ı İmparatorluğu yerine kaim olup onun hududu 
millî dâhilinde yegâne vârisidir. 

4. Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle hukuku hü-
kümranii milletin nefsine verildiğinden, İstan
bul'daki Padişahlık mçıâdum ve tarihe müntekıldir. 

5. İstanbul'da meşru bir hükümet mevcud-
olmayıp İstanbul ve civarı da Büyük Millet 
Meclisine aittir. Binaenaleyh oraların umuru 
idaresi de Büyük Millet Meclisi memurlarına 
tevdi edilmelidir. 

6. fürkiye Hükümeti hakkı meşru olan 
Makamı Hilâfeti esiı* bulunduğu ecnebiler elin
den kurtaracaktır. 

Sinob Bâyezid Diyarbekir 
Dr. Rıza Nur Atıf Ali Şükrü 

Menteşe Gazianteb İstanbul 
Tevfik Rüşdü ' Kılıç Ali Ali Fethi 

Muş Menteşe Bolu 
Abmed Hamdi Bdhem Hilmi 

Burdur Dersim Saruhan 
İsmail Subhi Diyab Ağa Avni 
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Gazianteb Adana İstanbul 

Yasin Zamir Numan 
Bolu Kastamonu Siird 
Şükrü Abdülkadir Kemali Neemeddin 
Çorum Kastamonu Urfa 
Haşim Besim Ali Saib 
Ergani Karahisarı Sahib Siverek 

Mehmed Emin Mustafa Hulusi Mustafa Lûtfi 
Gene Muş Menteşe 

Şeyh Fikrî llyas Sami Ahmed Saadeddin 
Ankara Mardin Hakkâri 

Şemseddin Esad Mazhar Müfid 
Aydın Gelibolu Ertuğrul 
Tahsin Celâl Nuri Necib 

Eskişehir Çorum Tokad 
Halil İbrahim Sıddık Rifat 

Kozan Karahisarı Sahib 
Dr. Fikret Ali 

İsparta Diyarbekir Konya 
Tahir Feyzi Refik 
Siird Bolu Bolu 

Kadri Cevad Abbas Nuri 
Gümüşâne Van Siird 

Mehmed Ruşen Hakkı Hacı Nuri 
Arttalya Yozgad Kozan 

Rasih Sırrı Hüseyin Avni 
Konya Gaziantep Üsküdar 

Kâzım Hüsnü Ragıb Neşet 
Kozan Bolu İçel 

Mustafa Fuad Ali 
Bursa İzmir Kayseri 

Operatör Emin Yunus Nâdi Atıf 
Gazianteb Sinob Gene 

Hafız Şahin Me'hmed Şevket; Ali Vâsıf 
Karahisarı Şarki Edirne 

Memdu'h Kâzım Karabekir 
İstanbul Batum Mardin 

Dr. Adnan Ahmed Akif Derviş 
Maraş Sivas Elâziz 
Rüşdü Hüseyin Rauf Hüseyin 

Diyarbekir Antalya 
Kadri Hamdullah Subhi 
Saruhan Karesi 

İbrahim Süreyya Mehmed Vehbi 
Cebelibereket Kayseri Ergani 

Faik Saîb'it Hakkı 
Kırşehir Adana 
Sadık Mehmed 
Kars Ankara 
Cavid Mustafa Kemal 
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T. B. M. M. Riyasetine 

(Sevr) Muahedesini kabul ve imza ettiği 
andan itibaren Padişahlık ve Halifelikten ken
di kendini hal'etmiş bulunan taçlı hain hakkın
da haPin gayri bir esasta Şer'iye Encümenin
ce bir karar ittihaz ve iMeelise arz olunmasını 
teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

Kiyaseti Celileye 
Rıza Nur Beyefendinin teklifleri bir lâyihai 

kanuniye mahiyetinde olduğundan dolayı alel
ûsul Nizamnamei Dahilî mucibince Lâyiha En
cümenine havalesini teklif ederim. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

REİS — Şimdi arkadaşlar, bu müzakereye 
mütaallik takrirler şu suretle hulâsa edilebilir. 
Birçok takrirler vardır ki bu telgrafnameyi ya
zan ve onun mensubolduğu, heyet ve o heyeti 
kendine raptedenler için tecziyeden bahsedili
yor. Haklarında muamelei kanuniyenin tatbi-
kmdan bahsediyorlar. Diğer birtakım takrirler 
de vardır ki, buna vereceğimiz cevapta vazi
yetlerinin gayrimeşru olduğunu söyliyerek ih-
taratta bulunalım ve bu gibi teşebbüsatta da 
bulunmamalarını söyliyelim diyorlar. Yani teczi
yeden daha hafiftir. En nihayet Rıza Nur Bey
efendi ve rüfekasmm esaslı mevaddı ihtiva 
eden bir takriri vardır. Şimdi bir de takrirlerin 
tâyini esamiyle reye vaz'ı için on beş kişiyi 
mütecaviz imzalı bir takrir vardır. Şimdi mü
saade buyurursanız bu takrirleri ayrı ayrı re
ye vaz'etmiyeceğim. Aynı mealde olanların esas 
itibariyle nazarı dikkate alınıp alınmadığını re
ye vaz'edeceğim. Tecziyeden bahsediliyor, mua
melei kanuniyeden bahsolunuyor, ihtarattan 
bahsolunuyor, cevap vermemekten bahsediliyor, 
bunun ikisini birbirinden tefrik etmek için 
diyebiliriz ki, doğrudan doğruya kendilerine 
cevap vermek ve vermemek meselesi veyahut 
bilvasıta ihtaratta bulunmak, bir de hiç muha
bere etmeyip doğrudan doğruya haklarında 
muamelei kanuniyenin ifasını teklif ediyorlar. 
Şimdi her iki noktayı tefrik edebilirsem ayrı 
ayrı reyi âlinize vaz'edeceğim. Bu telgraf na
meye cevabol arak bilvasıta veya bilâvasıta ih
taratta bulunmayı kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın. (Red, muvafık sesleri) Kabul edil-
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memiştir. Şu halde cevap verilmiyecek. Hakla
rında muamelei kanuniye yapmak esasını... (Ka
nım vardır sesleri) Müsaade buyurunuz! Kanun 
var. Bu, takrir içinde mevzuubahsolmuştur. 
İstanbul'da bunu yazanlarla mensubolduğu 
heyetin ve padişahın hakkında, muamelei kanu
niye yapmak esasını kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Efendim, na
sıl yapılacağını ayrıca mevzuubahsetmek lâzım
dır. Esas itibariyle haklarında muamelei kanu
niyenin tatbikini kabul buyurdunuz. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Muamelei 
kanuniye tatbikine dair bir şey yoktur. Kabul 
edilmemiştir. 

REİS — Sen etmemişsin, içinde edenler 
vardır (f4ürültüler) Müsaade buyurun! Tâyini 
esamiyle takrirlerin reye vaz'ı mevzuubahsola-
bilir. 

j SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Esas kabul 
| edilmemiştir. 
| REFİK B. (Konya) — Kanun var, Hiya-

neti Vataniye Kanunu vardır.. 
SALÂHADDÎN B. (Mersin)-— Herkes ken

di reyine sahiptir. (Gürültüler.) 
REİS — Takririniz buradadır beyefendi. 

Ben her hangi bir takriri reye koymadım, su
reti tatbikine dair buraya bir takrir gelirse o 
zaman mevzuubahsolabilir. 

' ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Pa§a Haz
retleri zannederim takrir olmazsa reye kona
cak da ortada bir şey yoktur. 

REİS — K fendim Rıza Nur Beyefendi ve 
rüfekasmm bir takriri vardır. Bunu tâyini esa-

* miyle reyi âlinize vaz'edeceğim ve bunu reyi 
âlinize vaz'etmeden evvel Hüseyin Avni Beyin 
takriri nazarı dikkate alınmak lâzımdır. Di
yorlar ki, Rıza Nur Beyin teklifleri bir lâyihai 
kanuniye mahiyetinde olduğundan Lâyiha En
cümenine havale edilsin. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
diler müsaade buyurulur mu? Büyük Millet 
Meclisi zannediyorum ki milletin imanını taşı
maktadır. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) - Kendi 
imanını da taşıyor. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Şüp
hesizi. Milletin deyince o da içinde dâhildir. 

I Efendiler! Biz cidden bu meseleyi halletmek 
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iztırarmdayız. Temennim şudur ki, buna mer
but ve demin arkadaşlarım saydı, namütenahi 
birtakım hak ki; ben tanımıyorum. O çünkü mu
sallattır. Birtakım hukuklar girmiş, bunu hakiki 
bir surette herkese anlatarak az zaman zarfında 
ihatalı bir şekilde, tezvirata meydan vermiyeeek 
bir şekilde; efendiler teemmül buyurunuz tezvi
rata mahal vermiyeeek bir şekilde Büyük Millet 
Meclisi dün de, bugün de, yarın da, aynı kararı 
taşıyacaktır. Taşımazsa kendisinin de mânası kal-
mıyacaktır. Milletin de mânası kalmıyacaktır. Arz 
ettiğim gibi Eıza Nur Beyin takriri vâsi hukuku 
esasiyemize, istikbalimize taallûk eden bir mesele
dir ve noksandır. Bunun noksanını kabul et

mekte ben mütereddidim. Kabul edersem neyi ka
bul ettiğimi bilmem. Reddedersem neyi reddet
tiğimi bilmem. Binaenaleyh bunun yegâne taraf
tarı olmakla iftihar ediyor ve cihana ilân ediyo
rum ve bunda mantıkan, ilmen milleti bunun et
rafında ikna edeceğime kaaniim. Fakat beyefen
diler takrir noksandır bunun ikmali lâzımdır. 

RIZA NUR B. (Sinob) — Noksanı ne imiş 
acaba? 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Devamla) — Noksanı, 
beyefendiler, hâkimiyet bilâkaydüşart milletin
dir. Hâkimiyet tecezzi kabul etmez. Bunun sut'eti 
istimali bir meseledir. Bulunduğumuz muhiti 
hazmederek ve tarihi felâketlerini tecessüm etti
rerek, halkın yüzde bilmem kaçı anlamışsa anla-
mıyanlarma her türlü şeyleri anlatarak kendile
rine aşk, iman koyarak ve o noksanları ikmal ede
rek bu meseleyi etraflıca... 

RIZA NUR B. (Sinob) — Takrir sahibi sı-
fatiyle söz isterim efendim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Evet! Bu 
Kanunu Esasimizle ki; Teşkilâtı Esasiyemizdir. 
Bununla meramımızı ikmal edeceğiz. Teşkilâtı 
Esasiye meramını ifade etmiştir. Bu meramın 
tavzihi meselesidir. Bu tavzih meselesinde de zan
nediyorum ki, Rıza Nur Beyefendinin takrirleri 
beklenilen hüsnütesiri yapmayacaktır. Aksinden 
tehaşi etmekteyim. Yani şunu söylüyorum. Hepi
nizden fazla hürriyet taraftarı olduğumu bir 
defa daha tekrar ediyorum. (Hepimiz kadar, 
sesleri) Teşekkür ederim ki, arkadaşlarım da 
bu fikirde bulunuyor. Fakat beyefendiler, ona 
bir şekil vermeden, onu Kanunu Esaside tesbit 
etmeden mahiyetini, mânasını bugün yaptığı
mız fikri anlatmakta müşkülât çekmemek için 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa esas ve zeylolmak 
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üzere ikmali taraftarıyım, bu şekilde rey ver
mek de hem kanaatime uyar, hem uymaz, mad
deyle değil efendiler, hükümle. (Zamanla, ses
leri) Zaman gayet sarihtir, bu zamanı Büyük 
Millet Meclisi bilâkaydüşart hâkimiyet ınilletin-
dir,' demekle tesbit ve ifa etmiştir. 

REFlK B. (Konya) — Yani yeni bir şey 
yapmış olmuyoruz ve kabul etmiyeceğiz. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Devamla) — Hayır 
efendiler, mademki kabul edilmişse teyidolmaz, 
Büyük Millet Meclisinin umdelerini ızrar eder
siniz efendiler, korkarım! 

RIZA NUR B. (Sinob) — Efendim! Bugün 
öyle bir anda bulunuyoruz ki, bir defa vaziyeti 
siyasiye bu meseleyi hal ve kat'etmek istiyor. 
Bu katı ve zaruridir, işte bundan dolayı bu iki
likten bugüne kadar ne kadar zarar gördük ve 
düşmanlarımızın bunu vasıta ederek ne entrika
lar yaptığı malûmdur. Ne dolaplar dönderdik-
leri malûmdur. Bunları kırmak lâzımdır, onun 
için acilen ve katiyen bu işi bitirmek lâzımdır. 
Ve yakın vakitte de konferansın açılacağı ma
lûmdur. Asıl mesele şudur ki, Kanunu Esasiye 
mugayeretten bahsettiler. Hayır, öyle bir şey 
yoktur. Teşkilâtı Esasiye Kanununa bir şey 
zam ve ilâveden bahseylediler. o da katiyen 
yoktur. Teşkilâtı Esasiye Kanununun birinei 
maddesi tamamiyle sarihtir. Ve katî bir surette 
hâkimiyeti bilâkaydüşart padişahtan, padişah
lıktan almıştır. Millete vermiştir, bitmiştir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — öyledir. 
Kâinat biliyor bunu. 

RIZA NUR B. (Devamla) — Böyledir, bit
miştir, katidir. Şimdi takriri âcizi bunu tavzih 
etmektedir. Yeni bir şey ilâve etmemektedir. Bu
dur mesele. Sonra yine Teşkilâtı Esasiye Ka
nununda halk hükümetinden bahsettiler. 
Efendiler (Otokrat) Hükümet kaldırılmıştır. 
Yani şahsiyetten, şahıslardan Hükümet kaldı
rılmıştır. Bir şahıs keyfe mayeşâ bu millet üze
rine hükmedemiyecektir. Bu millet artık buna 
tahammül etmiyor. (Alkışlar) Artık sarayla
rın israfatı için millet yalınayak, başikabak, gü
neşin altında yaşayıp İstanbul'a para göndere
mez! Geçmiştir. 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karaihisarı Sahih) — 
Geçmiştir demiyen var mı Rıza Nur Bey? 

CELÂL NURÎ B. (Gelibolu) — Devletin is-
j mi de değişmiştir. 
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RIZA NUR B. (Devamla.) — Bu geçmiştir, 

mademki... Ne diyoruz? Burada tavzih ediyo
ruz. Bunun yerine bir halk Hükümeti ve en 
ziyade halkın menafimi himaye edecek bir halk 
Hükümeti teessüs etmiştir diyoruz k i ; bu da 
Türkiye Hükümetidir. Efendiler istanbul Hü
kümeti hâlâ eski zihniyettedir ve Ihiç bir şeye 
vâkıf değildir ve onun zihniyetini değiştire
mezsiniz ve bunlar bu zamanın adamları değil
dirler. Bunları şöyle tâbir ediyoruz: Pek eski 
esnan erbabındandır. Bunlar yaramazlar. Bun
lar kadro haricidir, onların zihniyetleri, halleri 
yüzündendir ki, millet bu hale gelmiştir. Altı 
yüz senelik bir hukuku saltanattan bahsedi
yorlar. Hayır efendiler öyle değil. Tarihi iyi 
tetkik ediniz. Altı yüz senelik bir 'hukuku sal
tanat yok. Dokuz yüz senelik bir hukuku millet 
vardır ve dokuz yüz seneden ziyade burada "bir 
Türkiye Devleti vardı. Anadolu'da bir Türk 
Milleti vazıh bir surette (mevcuttur. O Hükü
met inmiştir, iptida Selçuk Hükümdariyle baş
lamıştır. O hanedanı saltanat münkariz olmuş
tur. Onun yerine Osmanlı Hanedanı saltanatı 
kaim olmuştur. Bugün o da münkariz olmuştur. 
Millet kendi Hükümetini kurmuştur. (Bravo 
sadaları, alkışlar) Resmen Türkiye Devleti bu 
demektir, başka bir şey yoktur, bu takrir bunu 
tavzihten ibarettir. Rica ederim bunu kabul 
ediniz ve şunu istiyorum k i ; bunu tâyini esa
miyle kabul ediniz k i ; bugün millet efradı, 
kendi selâmeti, saadeti için buraya gönderdik
leri mebuslarının ne fikirde olduğunu görsün. 
(Bravo sadaları) ve ensali "atiye tarihte oku
sun. (Müzakere kâfi sadaları) 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Usulü 
müzakereye dair söyliyeceğim. 

REİS — Hacet kalmamıştır, müzakere kâ
fi görülmüştür. Herkes rey verecektir. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Her 
halde bir iki kelime söylemek lâzımdı. (Hacet 
yok sadalan) Ne var, neden korkuyorsunuz, 
iki kelime söyleyince ne olur? 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Kimden 
korkacağız, korksak evvelden korkardık. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob), — Usulü müza
kere hakkında söyliyeceğim. 

REÎS — Hangi usul efendim? Usul karşı
sında ne diyeceksiniz? Hangi usul karşılığı arı
yorsunuz, yoktur usul? Oturunuz! Usul der
si mi vereceksiniz? 
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YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Elverir 

artık! Usul usul, usul haricindedir bunlar? 
RE ÎS — Arkadaşlar, Rıza Nur Beyle rüfe-

kasmın takririni tâyini esamiyle reye koyuyo
rum. Kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı 
rey verirler. 

(Ara istihsaline başlandı.) 
YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Usulü fi-

.lân budur, herkes reyini verir. 
OSMAN B. (Lâzistan) — Herkesin bir ka

naati var. Ne var yani? Ne oluyor? Ne gürül
tü yapıyorsunuz? 

RElS — Osman Bey! Güya siz gürültüyü 
tevkif etmek istiyorsunuz, halbuki; siz gürültü 
yapıyorsunuz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Rica ederim, baş
kası hakkında da bu ihtar vâki olsun! 

REİS — Herkese vâki oldu, size de vâki ol
du. (Gürültüler) 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Cebren rey olmaz! (Cebren yoktur sadaları) (Gü
rültüler) 

REİS — Nizamnamei Dahilî vardır, cebren 
size kimse rey verdirmiyor. Canın isterse rey ve
rirsin. 

(Tâyini esamiye devam olunmuştur.) 
REİS — Efendim, esami okunduğunda ismi 

okunmıyanlar var m? (Adnan Bey var sadaları) 
ABDÜLKADİR KEM ALÎ B. (Kastamonu) 

— Efendim, esami okunduğunda burada bulun-
mıyan arkadaşların esamisi tekrar okunsun rey
lerini istimal etsinler. 

RE IS — Arkadaşlar bir takrir vardır. Reye 
iştirak etmiyenlerden kıstelyevm icrası teklif edi
liyor. (Kabul sesleri) 

ZIYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Bunun hak
kında söz isterim Paşam... 

REİS — Bu takriri reyinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

ZIYA HURŞÎD B. (Lâzistan)* — Söz isterim 
Paşam... 

MUHlDDlN BAHA B. (Bursa) — Vekillere 
ait bir teklifim var, lütfen müsaade buyurun da 
arz edeyim... 

REÎS — Burada mevcudolmıyanların isimle
ri tekrar okunuyor. 

ZIYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Paşam, me
busların rey vermeye hakkı vardır, 
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BEÎS — Reyinizi buraya koyar, müstenkif 

olursunuz. 
ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) ~ tetinabe-

derim. 
REİS — Müstenkif olduğunuz belli olsun... 
(Kadri Bey Siird'den tekrar esami okun

maya başlandı.) 
ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Usul yok

tur, buyuruyorsunuz. 
REİS — Usul yoktur efendim. 
YASİN B. (Gazianteb) — Paşa Hazretleri 

bir suitefehhüm var. Takrirde Hilâfetten bahse
dilmemiş diyorlar. Rica ederim tekrar okunsun 
da bu anlaşılsın. Takrirde böyle bir şey yoktur. 

REİS — Efendim o suitefehhüm, tefehhüm 
etmek istemiyenlerindir. Takrir okunmuş ve her 

Mustafa Kemal Pş. (Ankara), Ali Fuad P§. 
(Ankara), Kâzım Karabekir Pş. (Edirne), İsmet 
Pş. (Edirne), Esad B. (Mardin), Faik B. (Cebe
libereket), Mustafa B. (Kozan), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Operatör Emin B. (Bursa), Osman B. 
(Lâzistan), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Yasin 
B. (Gazianteb), Mehmed Şevket B. (Sinob), Ne
şet B. (İstanbul), Ali Vâsıf B. (Gene), Dr. Ali 
Haydar B. ( (Gene), Celâl Nuri B. (Gelibolu), 
Necib B. (Mardin), Ali B. (Karahisan Sahib), 
Zamir B. (Adana), Hamdi Ef. (Diyarbekir), Rı
za B. (Yozgad), Haşim B. (Çorum), Hacı Şük
rü B. (Diyarbekir), Rıfat Ef. (Konya), Nuri B. 
(Bolu),,Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Veli B. 
(Burdur), Hüseyin Ef. (Kozan), Hasan B. 
(Trabzon), Memduh B. (Şarki Karahisar), Süley
man Sudi B. (Bayezid), Sadullah B. (Bitlis), 
Feyzi B. (Diyarbekir), Hacı Arif B. (İstanbul), 
Abdülgani B. (Muş), Edhem B. (Menteşe), Os
man Kadri B. (Muş), İsmail Subhi B. (Burdur), 
Necmeddin B. (Siird), Tevfik B. (Erzincan), Ah
med Hilmi B. (Kayseri), Yunus Nâdi B. (İzmir), 
Akif B. (Batum), Dr. Fuad B. (Bolu), Naim Ef. 
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kes anlamıştır. (Esami tekrar okunmaya devam 
edildi.) 

EDHEM FEHMİ B. (Menteşe) — Kimin te
reddüdü varsa takriri gelip okusun. 

REİS — İstihsali âra hitam bulmuştur. 
(Reyler Kâtip Mahmud Said Bey tarafından 

tasnif edildi.) 
REİS — Efendim neticei arayı arz ediyorum. 

132 beyaz, 2 kırmızı, 2 yeşil olmak üzere 136 kişi 
rey vermiş oluyor. Nisap olabilmek için daha 25 
kişi lâzım... Binaenaleyh muamele natamamdır. 
Yarın tekrar reye vaz'edeceğiz. (Yarın içtima 
yok sadaları) O halde Çarşamba günü olur. Cel
seyi Çarşamba günü içtima etmek üzere tatil edi
yorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 8,47 

(İçel), Rasim B. (Cebelibereket), Rıza Nur B. 
(Sinob), Recai B. (Trabzon), Sıddık B. (Çorum), 
Kâzım Hüsnü B. (Konya), Ahmed Fevzi Ef. 
(Batum), ŞeyhSeyfiEf. (Kütahya), Yahya Ga-
lib B. (Kırşehir), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), 
Rasih Ef. (Antalya), Rasim B. (Sivas), Halil 
Hulki Ef. (Siird), Şeyh Fikri Ef. (Gene), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Pozan Ef. (Urfa), Zekâi 
B. (Adana), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Hüse
yin Rauf B. (Sivas), Ruşen B. (Gümüşano), Dr. 
Adnan B. (İstanbul), Abdülkadir Kemali B. 
(Kastamonu), Atâ B. (Niğde), Ahmed B. (Yoz
gad), Hacı Nuri B. (Siird), Nusrat Ef. i Erzu
rum), Rifat B. (Tokad), Numan Usta (İstanbul), 
Kılıç Ali B. (Gazianteb), Haydar B. (Van), Ca-
vid B. (Kars), Avni B. (Saruhan), Hakkı B. 
(Van), Rıza Vamık B. (Sinob), Hacı Feyzi B. 
(Elâziz), Hasib B. ( Maraş), Hulusi Ef. (Kasta
monu), Rüşdü B. (Ergani), Mehmed Emin B. 
(Ergani), Kadri B. (Diyarbekir), Hamdullah 
Subhi B. (Antalya), Tahsin B. (Aydın), Resul 
B. (Bitlis), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Cevdet 

>•<« 

Hilâfet ve Hâkimiyeti Milliye hakkındaki Rıza Nur Beyle rüfekasının takririne verilen reylerin 
neticesi 

(Nisap yoktur) 

(Kabul edenler) 
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B. (Kırşehir), Atıf B. (Bayezid), Şükrü B. (Bo
lu), Rasim B. (Elâziz), Abdülhak Tevfik B. 
(Dersim), Sabit B. (Kayseri), Dr. Fikret B. 
(Kozan), İbrahim B. (Mardin), Midhat B. (Mar
din), Hacı îlyas Sami Bf. (Muş), Rüstem B (Ol
tu), Ali Rıza Bf. (Kars), Abdülhalim Çelebi Bf. 
(Konya), Muhiddin Baha B. (Bursa), Ali Saib B. 
(Urfa), Necib B. (Ertuğrul), Fethi B. (istan
bul), Tevfik Rüşdü B. (Mendeşe), Mazhar Mü-
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fid B. (Hakkâri), Salih Ef. (Siird), FahreddinB. 
(Kars), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Muhiddin 
B. (Elâzız), Dr. Refik B. (Bayezid), Mahmud 
Sid B. (Muş), İsmail Safa B. (Mersin), Saded-
din B. (Menteşe), ibrahim Hakkı B. (Ergani), 
Mustafa Vasfi B. (Tokad), Süreyya B. (Saru-
han), Naci B. (Elâziz), Devriş B. (Mardin), Ka
sım B. (Muş), Ali Rıza B. (Muş), Atıf B. (Kay
seri), Fevzi Pş. (Kozan), Ali Rıza Ef. (içel) ' 

(Reddedenler) 

İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), Necati 
Bf. (Lâzistan) 

(Müstenkifler) 

Hâmid' B. (Biga), Hüseyin B. (Erzincan), 
Bekir Sıdkı B. (Malatya) 

içtimai âti ruznamesi 

J. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Tayınat ve yem Kanununun birinci maddesi

ne tezyil edilmek üzere Heyeti Vekilece tanzim 
edilen lâyihai kanuniye 

Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, Hıya
neti vataniye mücriminine dair teklifi kanunisi 

Mersin Mebusu ismail Safa Beyle 63 refiki
nin, Trakya hudutlarına dair temenni takriri 

Mezuniyet hakkında Divanı Riyaset kararı 

Mazbatalar 
Tevfik Sükuti Bey ailesine maaş tahsisi hak

kındaki lâyihai kanuniyenin şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Vilâyatı Şarkiye muhacirini için iki milyon 

lira itası hakkındaki teklifi kanuniye dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası 

Konya Darüleytamma muavenet icrası hak
kındaki lâyihai kanuniyenin Muaveneti içtimaiye 
Vekâletine tevdiine dair Lâyiha Encümeni maz
batası 

İkinci defa reye konacak mevad 
Saltanat ve Hilâfet hakkındaki Rıza Nur Be

yin takriri (Mezkûr takririn tadili hakkında Rıza 
Nur Beyle rüfekasmın bir takriri mevcuttur.) 

Müzakere edilecek mevad 
Menim bat komisyonları lâyihai kanuniyesi 
Şimendifer tarifelerine dair lâyihai kanuniye 
Aza harcırahlarına dair Kanunu Esasi Encü

meni mazbatası. 

f. B, M. M. Matbam 


