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SEKSEN SEKİZİNCİ İNİKAT 

23 Teşrinievvel 1336 Cumartesi 

İkinci Celse 

Açılış Saati : 2.50 

REİS : İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Bey 

KÂTİP : Haydar B. (Kütahya) 

REİS — Efendim; hafi celseyi açıyorum. 
Şimdi zabtı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZABTI SABİK HULASASI 

; 
Seksenyedinci İn'ikat 

21 Teşrinievvel 1336 Perşembe 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Hasan Fehmi Beyefendinin riyasetlerinde . saat 
4.12'de in'ikat ederek; ordunun ilbası ile alâkalı mev

zularda cereyan eden müzakerelerden sonra, verilen 
izahat kâfi görülerek hafi celseye son verildi. 

Reis Kâtip 
Hasan Fehmi Yozgat 

Feyyaz Âli 
REİS — Zabtı sabık hulâsasını oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Karahisar Mebusu Şükrü Beyin; Konya isya
nı hakkında sual takriri ve Dahiliye Vekilinin cevabı. 

REİS — Konya ahvali hakkında Dahiliye Ve
kili bazı izahatta bulunacak. Bugün Karahisar Mebu
su Şükrü Beyin verdiği sual ̂ takriri ile de bu me
sele alâkadar zannediyorum. Buyurunuz Adnan Beye
fendi! 

Dr. ADNAN B. (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Son defa Konya hakkında malûmat verdiğim sırada 
henüz sureti resmiye de malûmat almamış idim. Boz
kırın usat elinden tahlis edildiği ve oldukça bir mu
kavemetten sonra kuvvetlerimiz tarafından işgal edil
diğini haber aldık. Hiçbir tarafında usattan eser kal
mamış oluyor. Ufak tefek ötede beride bizim kuvvet
lerimiz önünden perişan bir. halde firar eden usatın 
küçük çetelerine tesadüf ediliyor ve bunlar da kuv
vetlerimiz tarafından tenkile devam ediliyor. Bu is
yan mıntakasına dahil olmak üzere bir miktar da An
talya livasına doğru geçmiş olduğunu arzetmiştim. 
Şimdi de gerek cenuptan gelen, gerek şimalden gön-

f!ri'en kuvvetlerin bugün akşama doğru Akseki mese
lesini de hitama erdireceği memuldur. Şimdi efendim, 

Konyada vukua gelen vak'anın tahkikatına memur 
olanlar tarafından, malûmu âliniz olduğu üzere, bir 
çokları hakkında hüküm sadır olmuş ve hükümleri ic
ra edilmiştir. Hiyaneti Harbiye kanununa tevfikan 
verilen bu hükümler tamamen yerinde askerî kuman
danlığı tarafından icra edildi. Tahkikat neticesinde 
- maatteessüf arzediyorum - Meclisi Âliniz âzasından 
iki zata da hüküm sadır olmuştur. Bunun için şimdi 
muhterem Şükrü Beyefendinin bir takrirleri varmış 
arzu buyurursanız evvelâ takrir okunsun. 

REİS — Takrir, celse pazartesiye bırakıldığı için 
kaleme verilmişti. 

ADNAN B. (Devamla) — Bu halde takrir gelin
ceye kadar bendeniz devam ediyorum. 

VEHBİ B. (Karasi) — Meselei isyaniyeye dair 
bendenizin bazı maruzatım vardır. Burada Konya vi
lâyetinden gelmiş ve cephenin fedakârlığına ait tel
graflar okunduktan üç, dört gün sonra bir sabah 
kalktık ki Konyada büyük bir isyan olmuş ve isyan 
gittikçe tevessü etmiş, üç gün evvel burada fedakâr
lığı alkışlanan halkın üç gün sonra vahşet derece
sinde cinayetler ika ettiğini haber aldım. Gittikçe de 
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tavazzuh eden hale nazaran yapılan vahşet kurunu I 
vustadakini bile geçmiştir. Kurunu vustada bu dere- I 
ce vahşet ika edilmemiştir. İnsan dinlerken tüyleri ür- I 
peri yor ve fazla dinlemekten asabı müteessir oluyor I 
ve tahammül edemiyor. Neuzubillah o kadar feci ve I 
zalimane yapılmış harekettir. Bizim burada Dahiliye I 
Vekâletinden işittiğimiz daima isyanın emaratından, I 
eşkâlinden, harekâtından bahis olan cihetleridir. Asi- I 
ler şöyle yaptılar, biz böyle yaptık. Filân yeri tuttuk, I 
filân şeyi yaptık, diyorlar. Biz esbap ve avamil nedir, I 
bu adamlara bu kadar vahşiyane, bu kadar caniyane I 
bir hareket tavsiye edilmiştir. Bunların bir daha teker- I 
rür etmemesi için menedilmiş midir? İkincisi, gazete- I 
lerle beyanname neşrediliyor. Asilerin filân güne kadar 
silâhları teslim etmesi, şayet teslim olunmazsa - pek 
hatırımda kalmadı o ciheti, Dahiliye Vekâletinden öğ- I 
renmek lâzım gelir - aileleri tağrip, evleri tahrip edi- I 
lecektir. Efendiler, bir de maatteessüf orada dinliyor- I 
lar. Yarın oradaki İstanbul Hükümeti bir beyanname I 
neşreder de Ankaraya giden mebıîslar ya buraya ge- I 
lecekler, yahut ailelerini tağrip ve hanelerini tahrip I 
edeceğiz derse; hiçbir sun'u kabahati olmayan çoluk I 
çocuğun ceza çekmelerinden ise ben, kendim gider I 
İstanbul hükümetine teslim olurum. Bilâ sun ve bilâ I 
taksir bir kadın ceza görmesin. Bunu benim vicdanım J 
kaldırmaz. Bu ciheti de hükümetten sormak istiyo- I 
rum ki vebale iştirak etmemiş olan kadınlar hakkın
da bu ceza tatbik edilmiş midir ve ediliyor mu? I 

ABİ DİN B. (Lâzistan) — Muhterem Heyeti Muh
tereme, biz ittifak, ittihat etmek istiyorsak nitekim I 
bunun için buraya toplandık. Islâmiyeti burada tem- I 
sil ediyoruz. Binaenaleyh buraya gelip te burada iyi 
dersler ve iyi arkadaşlar görmeliyiz. Gördükten son- I 
ra ötede beride müzevirlik yapmak, edepsizlik yap- I 
mak namussuzluktur. Her kim olursa olsun bilâ kay- I 
dü şart idam edilmelidir. Böyle müzevirlerin bana I 
evlâdı da hiç lâzım değil. Vallahi lâzım değil; billahi J 
lâzım değil!.. I 

M. ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — Kötü bir 
babadan iyi bir evlât olabilir. I 

ABİDİN B. (Devamla) — Efendiler paydar ol-
maklık ittihada vabestedir. Bir ümmet yani ümmeti I 
Muhammet ittihat etmeli ki ümmeti Muhammet pay- I 
dar olsun, eğerçi ümmet ittihaz etmez ise tabiî bizim 
dinimiz de, imanımız da ezilir ve biz bundan dolayı I 
tamamen müttehem oluruz. Çünkü dinimizin, imanı
mızın, memleketimizin vikayesi için buraya toplan
dık. Riyasetten her yerden işittiğimiz bu sözleri mü
zevirliğe tahvil ederek sivrilmek istensin inşaallah ben I 

— 199 

de sivrilirim dersek işte Allah belânı verir ve vere
cektir. ilk içtimalarda, iyi hatırımdadır ki, pek iyi bil
diğim bir arkadaşımız burada kalktılar dediler ki : 
Padişahın iradesi varsa ve bilmem ne varsa biz oturu
yoruz da bir kere o biçare ne kendi memleketini ne 
de padişahını biliyor ne haldedir? Fakat sonradan 
hamden sümme hamd kanaat getirdi, iman etti ki bu 
adam esirdir ve hukuku saltanatından iskat edilmiştir. 
Ben de bununla beraber bütün arkadaşlarımla çalışa
cağım. Bazı efendiler hazeratı sallana sallana geldi 
ve riyasetten dinledikleri sözleri reisi muhteremin ya
nına giderek müzevirliğe başladılar. Herhalde memle
ketimizde müzevirlik yapanlar cezasını görmelidir. Ve 
bilâkaydüşart görmelidir. Görmezse emin olunuz biz 
ıslah olmayız, bugün Hindistanda vesair ecnebi mema-
likte bulunan İslâmlar kelimei şehadeti diyemiyorlar, 
biz onlara dedirtmek için iptida vatanın tahlisi için 
o reis ilk evvelâ vatanın istirdadı ve vatanın tahlisi 
için başlı başına kimsesi olmayarak isyan etmiş mey
dana çıkmışız. Biz onunla beraber pervane gibi yan
malıyız. Yanmazsak mahvoluruz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EF. (Karahisarı Sahip) — Kon
ya meselesi hakkında bazı muttali olduğum ahvali ar-
zedeceğim. Maalesef kısmı azamı isyana iştirak et
miş ve kısmı azamı iğfal edilmiş. Bunun tabiî başlıca 
âmil ve müsebbiplerini aramak zamanındayız. Fakat 
biz de, bunda biraz alâkadar görünüyoruz. Konya 
teşkilâtı mülkiyesi iyi gitmemiş efendiler. Teşkilâtı 
mülkiyeyi yeniden ıslah etmek lâzım imiş. Nasılsa 
oldu bir şey. Bu isyan teskin edildi zannedilmesin. 
Yapılan idamlar muhik olmakla beraber Konyad-ı 
bundan sonra isyan zuhur etmez denilemez. Buna 
karşı bendeniz kendi fikrimce gördüğüm tedabiri ar-
zedeyim. Konya bir vilâyet halinde bu teşkilât ile her 
zaman idare edilirse, oraya sokulan ateşi isyanı tec
dit etmek demek olur. Konyanın teşkilâtı mülkiyesi 
bir an evvel değiştirilmelidir. Konya üç müstakil liva 
halinde idare olunmak icap ediyor. Birincisi nefsi 
Konya. Müstakil liva halinde kaza teşkilâtını çoğalt
mak. Biz nevahi teşkilâtına germiyet vermeliyiz. Ne-
vahi teşkilâtı nazariyesine göre kaza çoğaltılmalıdır. 
En çok isyan zuhur eden yerler, âsilerin çoğalmasını 
temin eden yerler hükümetten uzak olan yerlerdir. 
Akdemce buyuruldu ki Dahiliye Vekâleti tarafından-
isyan teskin olunmuş deniyor. Zannetmem. Çünkü Çi-
ğil âsileri, Çiğilde sekiz yüz kadar asker toplamış ta
lim ile meşguldür. Çiğilin usatın orada mahvetmeden 
bu isyanı teskin kabil değildir. Bugün askeriniz Il
gından çekilsin. Ertesi gün Ilgının sukutunu işitecek
siniz. Bu asker burada daima durmaz. Yarın onlar 
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gidince gelip yine biz hâkim oluruz. Yarın gelece
ğiz, sizi yine mahvedeceğiz diyorlar. Bunlar iğfal edil
miş maatteessüf - kendim sarıklı olduğum için maat
teessüf diyorum - sarıklılar köy köy gezmişler, aha
liyi zehirlemişler ve ecnebi parasiyle çalışmışlar. Bu 
idamlar ile başa çıkmaz. Böyle yegâne âmiller Va
na, Erzuruma nefyedilmelidir. (Oraları da zehirlerler 
sesleri) Benim nazariyem böyledir. Sonra münakaşası
nı yapınız. 

Teşkilâtı mülkiye : Konya bir müstakil liva ha
linde Karaman livası o da bir müstakil liva halin
de, Hadım nahiyesi bir kaza haline ifrağ edilmelidir. 
Bu liva Ereğli, Sultaniye, Hadım, Ermenek kazaların
dan ibaret olmalı ve kazalarda muktedir, mütedeyyin 
idare memuru olmalı, bu hususta masraf tenkis edil
memelidir. Sonra; Akşehir kazası bir liva olmalı. Ak-
şehirin bir nahiyesi var. Burası eskiden Karadağ Hü
kümetinin bulunduğu yerden gayet büyük. Akşehir-
de zuhuru muhtemel isyanı nasihat vesaire ile bastır
mak için ufak bir kuvvetle cepheden ayrılmıştım. Ala
yım ihtiyata alındı. O halde benim de istirahat etmem 
icap ediyordu. O vakit anladım ki teşkilâtsızlıktan Ci-
hanbeylide birtakım eşhas isyan fikri perverde etmiş, 
iğfal edilmişler. Hükümet jandarma göndermemiş, çün
kü o koca bir kaza halinde idare edilmesi lâzım ge
len bir müdüriyet dört jandarma ile idare oluna
maz. Orası kaza halinde idare olunmalı. Akşehir liva 
olmalıdır. Sonra Ilgın kazası Akşehire raptolunmah 
bu suretle ikinci bir liva daha teşekkül etmeli ki Kon
ya livası Karaman, Akşehir livası üç livaya ayrılır 
ise daha oranın muhitini bilenler dört livaya ayrıl
ması mümkün ise bendeniz bu kadar görebilirim. Çün
kü orada bulunmam zamanı pek azdır ve Ilgında is
yanın menbaı olan Çiğil usatı orada yerleşiyor. Kuv
vetlerin ayrıldığı gün hem Konyayı, hem İlgını, hem 
de Akşehiri istilâ edecektir. Bu tamamen bastırılma-
lı, bu Çigil isyanı bastırılmah, hâlâ köyleri yakıyor-
larmış. Bazı arkadaşlarımız da bundan bahsettiler. 
Bendeniz bilâkis en ziyade ikram ettiğimiz, muti zan
nettiğimiz, mürüvvet ettiğimiz köylülerin ihanetine 
maruz kaldık. Onlar bizi pusuya düşürdü. Beş buçuk 
saat muharebe neticesinde o ateşler içinde arkadaşla
rımı ve kendimi kurtardım. Eğer metanet gösterilme
se idi umumuzun mahvı muhakkak idi. Fakat usatta 
bir hal daha var. Biz acıyoruz. Ebnayi cinsinin ırzı
na sülük etmiş bir adamı idam ederken bendeniz de 
ikrah ediyorum, kaçınıyorum. Bizim efradımızdan bir 
fert o asi değil denilen bir köye vardığı vakit üç dört 
asker yolu sapıtıyor, işte bunlar tamamen asidir. Fa
kat kendileri ayak altında ve yerlerinde biri olmadı

ğından fiilen isyan ettiler. Askerlerimizin kulağını ke
siyor, öldürüyor, soyuyor, gölün içine atıyor. Bu fe-
cayii gözümle görmesem ben inanmazdım. Ben beş 
buçuk saat muharebede telefat vermedim. Ricat eder
ken hayli efradını hatta ateşe ... bilmiyorum. Yalnız 
bunların kâfi olmadığını eğer Konyayı isyaniyle ceza
landırmak ... dört yerinden kama ile yaralıyorlardı. 

Bunun için Konyaya yapılan şeyler şöyle de olsa 
böyle de olsa çok değildir ve yapılan şeyler bihak
kın yapılıyor. (Çok oluyor sesleri) Bendeniz öyle zan
nediyorum ki kendinden İslâhat yapılıyor. Alay Ku
mandanı Osman Bey bunların kâfi olmadığını, eğer 
Konyayı isyaniyle tecziye lâzım gelirse taş üstünde taş 
bırakmamak bir fert bırakmamak lâzım gelir, diyor. 
Bu da tabiî bizim prensibimize yakışmaz. Bir an ev
vel teşkilâtı yapıp isyanı teskinde meharet peyda et
miş, bu hususlarda pek büyük mahareti olan bir zat 
orada bir ay ipka olunur ve âsiler birbirine tutuşturu-
lursa teskin mümkün olur. Asmakla baş olmaz, asmak 
taraftarı değilim. Âsinin müteallikatından beş on kim
seyi tebit etmeli, ona fenalığını göstermeli; bu su
retle islâh olunur. Yoksa asmakla baş olmaz. Bir kö
ye isyan sirayet etmiş, o köyde biddefaat köylüler 
tamamiyle iştirak etmiş, on beş gün geçmiş o köy
den hiçbiri gelip Hükümeti haberdar etmemiş. Böyle 
adamların evi yanmaktan ne mahzur çıkar. Evini bu 
millet yine yaptırabilir. Elverir ki isyan bütün bütün 
patlamasın. Bunu herhalde islâh ve teskine memur 
olan adam muktedir olmalı. Aksi halde Konya isya
nı Anadolunun izmihlalini mucipolur. Konya vazi
yetinin son derece korkunç olduğunu buradan arze-
diyorum. Mazarratını tahdit etmek ve teşkilâtı mül
kiyeyi çoğaltmak ve halkı nüfuz ve tahakküm altın
da bırakmak lâzımdır. Konya için hususî bir idare 
daha iyidir. Bendeniz buna taraftarım. Şu takririmi 
de acele yazdım lütfen kabulünü istirham ederim. 

Dr. ADNAN B. (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Şurasını unutmamalıdır ki Konya gibi koca bir vilâ
yette bir çok fedakâr adamlar olduğu gibi olmayanlar 
da bulunabilir. Üç gün evvel telgraflar geliyordu alkış
lıyorduk. Üç gün sonra bir sabah uyandık ki Konya 
isyan etmiştir. Binnetice calibi dikkat bir safha arzet-
ti. Vukuatın fezlekesini vilâyetten istemiştik. Fakat 
vilâyet fevkalâde meşgul olduğundan bir kaç gün mü
saade istemiş idi. Bir şey söyleyebilmek için bugün 
elimizde bir senet yoktur. Bu isyan zuhur edince 
hiyanetin de tahakkuk eylediği muhakkaktır. (Aranıl
dı mı sesleri) Bittabi aranılıyor. Geçenlerde arzettiğim 
gibi hakikat kısmen tezahür etmiştir ve bu evvelden 
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hazırlanmıştır. Yalnız ne kadar evvel hazırlanmış bu 
malûm değil, rapor henüz yoldadır. Fakat demin Şük
rü Efendi arkadaşımızın izahatiyle de anladınız, bi
zim de şimdiye kadar aldığımız malûmattan ve bü
tün telgraflardan böyle bir züpdei tahkikat elde et
tik. ... Konyaya davet edilmiş, bunlar muhakkaktır. 
Bunda hiç şüphe yoktur. Resmî tahkikat bitmelidir 
ki o vakit arzı malûmat edeyim. Herhalde hazırlan
mış tasmim edilmiş, muhabere edilmiş her tarafa ha
ber gönderilmiş. Delibaşıya da haber gönderilmiş. Bir 
şey buyuruyorlardı. Eğer bu usattan avdet etmeyenler 
olursa aileleri tağrip edilecektir. Bir ilândan resmen 
Dahiliye Vekâletinin malûmatı bulunur. (Ben böyle 
bir ilandan haberdar değilim.) (1) Gazeteler ilân et
miş olabilir. Yalnız ailelerin tağribi meselesini gayri 
kanunî bir şey telâkki edilmesini rica ederim. Çünkü 
harp zamanları bir Hiyaneti Harbiye Kanunu mevkii 
meriyete geçiyor. Hiyaneti Harbiye Kanunu kuman
danlara böyle lüzum gördükçe ângrup bir köy halkı
na tehcir hakkını vermiştir. Eğer böyle bir şey yapıl
mış ise bu surette yapılmış olacaktır. 

Sonra Şükrü Efendi Hazretleri buyurdular ki teş
kilâtı mülkiyesi değiştirilirse buna bir çare bulunur. 
Onuda arzedeyim : Dediler ki isyan falan yerde bas
tırılmış falan şehirde teskin edilmiştir. 

Bendeniz de bu kürsüden zannetmem ki isyan bit
miştir demedim ve bütün esasat değiştirilmiştir. Kon-
yada bir daha isyan olmayacaktır demedim. Bittabi 
hükümetin vazifesi bir daha isyan olmamak üzere 
lâzım gelen teşebbüste bulunmaktır. Buna emin ol
malarını rica ederim. Buyurdular ki oraya muktedir 
bir adam göndermeli ve ona salâhiyeti tamme veril
melidir. Zannederim ki heyeti muhtereme Dahiliye 
Vekili Refet Beyin oraya salâhiyeti vasıa ile gitmiş 
olduğuna vakıfsınız. Sonra teşkilâtı mülkiye mesele
sini buyurdular, ki pek doğrudur. Bu henüz hükü
metçe mevkii tatbike konulmamış bir şeydir. Takriri 
eğer hükümete havale ederseniz bu teşkilâtı nazarı dik
kate aldığımız zaman bunu da nazarı dikkate alırız. 
Küçük küçük idareler altında kuvvetli idareler teş
kilini istediler. 

Sonra Çiğilden bahsettiler, çigil esastır. Orada 
henüz bir şey yapılmamıştır buyurdular. Yalnız, efen
di hazretleri henüz avdet etmişler bilmiyorlar. Refet 
Beyefendi ile Osman Beyefendinin ikisinin de Çigile 
girdikleri, orada yerleştiklerini duyuyorum demek de 
o mesele de bitmiş olacaktır. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EF. (Karahisarı Sahip) — Mü
saade buyurur iseniz bir nokta arzedeceğim. Yalnız 

bir mesele hatırıma geldi. (Söylesin sodaları) Vehbi 
Beyefendi buyurmuşlardı ki bir gün evvel alkışladı
ğımız Konya ahalisi ertesi gün dehşetli isyan çıkarı
yor. Bunun manasını anlayamıyorum. Bunlar kendi
liklerinden üç yüzden, üç yüz on beşe kadar askerlik 
ilân ettiler. Hükümete karşı fedakâr gösterdiler. Rüe-
sasının bunda dahli var, çünkü cühelâyi ahaliyi köy
lüleri isyana sevkedemediler. Bu suretle bir taraftan 
askerliği onlar kendiliğinden fedakârlık göstermek di
ğer taraftan da gizli gizli iş görmek üzere Vehbi Be
yefendinin buyurduğu şey calibi nazarı dikkattir. Bu 
suretle isyan hazırlanmış oluyor. Sonra o köylü o saf 
köylü ne o tarafa ne bu tarafa muhalefet vaziyetin
de değil iken hem bu suretle muhalefet peyda edili
yor hem şehirler yağması suretiyle bir takım caniler 
toplanıyor. Hem rüesasına para veriliyor, hem de şe
hirlerin yağmasına teşvik ediliyor. Silâha sardırma
dıklarını git diyor. Akşehir de yağmaya teşvik ediyor. 
Allah rızası için o hainlerden dört tanesi yanımıza 
gelmiyor. Halbuki Akşehirde bütün köylerindeki yağ
macılar diğerlerinde tesiratta bulunuyorlar, bunun 
için bu mesele de nazarı dikkatten dur tutulmamalı. 
O meselede hükümet aldanmıştır. Bunun başlıca rüe-
sası Konyanın içinde Haydar Beye hüsnüniyetine 
rağmen aldanmışlardır. 

M. ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — Efendim. 
bendenizin arzetmek istediğim meselenin kısmı aza
mini Şükrü Efendi arkadaşımız söylediler. Bendeniz 
bunun için söz almıştım. Sözlerimde hiçbir tenkit ya
hut diğerini muaheze gibi şeyler olduğuna kanaat hâ
sıl edilmesin. Burada sırf samimî olarak memleketin 
bir derdini celsei hafiye olması itibariyle hasbihal et
mek ve konuşmak istiyorum. Efendiler, biz biliyor
duk ki. Konya öteden beri bir hiyanet şebekesi kur
muştur. 

Konya o Artin Cemalin iğfaliyle bilûmum aha
lisi bu hiyanet fikrini - itilâf devletleriyle anlaşmak 
suretiyle - beslemişlerdir. Bendeniz umum ahali iti
bariyle demiyorum. Ekseriyeti itibariyle diyorum. 
Çünkü Konyanın ekseriyeti böyledir. Bu bidayetten-
beri böyle olmuştur. Binaenaleyh ekseriyetle yapılan 
bu hal daima Konya hakkında nazarı dikkati celbe-
diyor idi. Biliyorsunuz ki efendiler Konya bir ha
reket gösterdiği zaman bazıları tevkif edildi ve Di
vanı Harp tahkikatını yapıyordu. Meclisi Âlinizin 
göndermiş olduğu bir heyetle Paşa Hazretlerine 

(lj Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 
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Konyanm mutantan bir müzaheret ve istikbal alayı 
teşkil ederek göndermeleri ile güya müdafaai milli
ye ve istiklâli vatanı müdafaa için kendileri de bu 
na taraftar olduklarını gösterdiler ve hakikaten bizi 
aldatmak istediler ve aldattılar. Bendeniz o vakit de 
bu kürsüden söylemiştim. Af doğru değildir, tetkik 
edilmelidir, demiştim. Hatırlarsınız, eğer af yapılma
mış olsa idi bu hal olmazdı. Affın memleketin tari
hinde yapmış olduğu elim tahribat o zamanda düşü
nülmüş olsa idi bugünkü felâkete belki maruz kalma
yacaktık. Arkadaşımızın söylediği gibi, pek ziyade ça
lışkan olan Haydar Bey maatteessüf iğfal edilmiştir. 
Kendisi aldandığı gibi bizi de aldatmıştır. O aklan
mamış olsa idi isyan alevriz olmadan bastırılabilirdi. 
Bir arkadaşımız da Konya vazifei tarihiyesini yapıyor 
demişti. Bidayette arzettiğim gibi, hasbihal ediyoruz 
ve temenni ederiz ki tekerrür etmesin. Yalnız bunun
la beraber vekil bey çok güzel bir surette bir sürat 
göstermiş müthiş bir suretle Konya hadisesini bastır
maya muvaffak olmuşlardır ve bu süratten dolayı ar
kadaşlarıma teşekkürü kendime bir vecibe addederim. 
Eğer Haydar Bey bu hususta burnunun dibinde ya
nan bu isyan fenerini görmüş olsa idi bu hâdise da
ha evvel bastırılabilirdi. Bu hâdisede, evvelki hâdi
sede alâkadar olan ve hapisaneden çıkan adamlar gü
ya propaganda, irşat için gönderilmişlerdir. Bende
niz haber aldım. O propaganda için giden köylere yan
larında memleketin arzu ettiği emniyetli adam var ha
ni, onu da ihmal etmemişler. Cihattan bahsediyorlar. 
Memleketin müdafaasından bahsediyorlar. Bizi bura
ya cebren gönderdiler, sakın inanmayınız diye fiskos 
ediyorlar. Biz de ise ahali böyle fiskoslara daha faz
la ehemmiyet verir. Bu fiskoslarla Abidinin yapmış 
olduğu o propaganda teşkilâtiyle halkı zehirlemişler-
dir. Eğer biz bunları vaktiyle haber alabilseydik, el
bette bu dolapların dönmesine mani olabilirdik. Bi
naenaleyh Hükümet ne kadar sür'at göstermiş ise, bu 
isyanı bastırmakta ne kadar sür'at göstermiş ise; bu 
işi tenkilde de, bidayeten o kadar aldanmıştır. 

VEHBİ EFENDİ HAZRETLERİ (Konya) — 
Efendim, Konyalı olduğum için şu kürsüye kemali hi
capla geldim. Arkadaşlardan biri Konya hâdisesi bit
memiştir dedi. Pek doğru söyledi. Çünkü bundan iki 
buçuk ay evvel aynı vak'a vaki oluyordu. Gece saat 
üçte dainizi götürdüler. Ben vali ve kumandana bi
raz itap ettim. Bozkır hâdisesinde failler tecziye olun
sa idi bu vak'a olmazdı. Hükümet müsamaha etti. 
Onlar bununla Hükümet zafına hükmettiler. İkinci 
bir hâdise tedarikine başladılar dedim. Biz.şeyhin bi
raderini gece saat üçte alıp götürmemiş olsaydık aynı 
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vak'a işte o zaman oluyordu. Fakat şeyhin biraderi
ni götürmekle vak'anın önü alındı. Şeyhin biraderi Ri-
fat asıldı. Sen götürdün de Hükümet onu getiremez 
mi idi. Ben teminat verdim. Dokuz odalı bir evden 
çıkardım. Onu himaye edecek idim ve iş sabaha ka
lacaktı. Valinin tezkeresiyle gelmeyen adamları o şey
hin biraderinin tezkeresiyle gece saat beşte getirttik. 
Müzakere olunduğu yeri kendilerinin orada bulundu
ğunu ikrar etmediler. Fakat tevllen tabiî yakalan
dı ve hükümet de teşebbüste bulundu. Vak'anın önü 
alındı. Biz o zaman gerek Vali Suphi Beye, gerek Ku
mandan Fahreddin Beye; efendiler, merhamet kapısını 
kapadınız. Siyasette merhamet olmaz, bu mesele gayet 
mühimdir. Bu ateş bu memlekette eskiden beri yan
mıştır. Bu ateşin kökü söndürülmedikçe meseleyi bit
miş addetmeyin dedim. Merhamet zamanında şiddet, 
şiddet zamanında merhamet millet hakkında aynı fe
lâkettir. Fakat ne Valiye ne Fahreddin Beye duyu-
rabildik. Bununla beraber beyefendiler bakınız o vak'a 
nasıl olmuştur. Bu kürsüden affolunanlar üçüncü, 
dördüncü mertebede bulunanlardır. Asıl vak'anın fa
illeri mürettipleri koyuverildi. Hariçte gezdi. Biz de 
dedik ki efendiler bu olmaz, bunun hakikî faillerini 
meydana çıkarın. Kül altında ateşi gömmekle bu ateş 
sönmez. Efendiler bakın tahkikat nasıl oldu. Hapso-
lan 29 kişidir. Bu 29 kişi bir dama tıkıldı. 24 saat 
beraber kaldılar, beraber yediler, içtiler. Beraber is
tintak dairesine gittiler. Böyle mühim meselede terti
batta müşterek olan adamlar birbirine gösterilir mi 
efendiler? Şimdi efendim bir şey söylüyorlar. Konya 
ahalisi hükümeti ve burayı iğfal etmiştir. Hayır efen
diler Konya deyince biraz insaflı düşünmeli. Bu, ora
da bir ocaktır. Bu işi yapan yirmiyi tecavüz etmez. 
Yirmi kişi için bir memleketi itham etmek zannede
rim ki doğru değildir. Bu hoca Zeynelabidin hoca
dır. Bunların kökü İstanbuldadır". O münafıklar eğer 
bundan iki üç ay evvel o memleketten uzaklaşa idi 
bu vak'a olmazdı efendiler. 

Af meselesine gelince : Af pek muvafık idi ve 
muvafık oldu. Memleket hakkında da icabı maslahat 
idi. Efendiler düşünün o zaman biz bunları affet-
mese idik, bugün kendileri çıkmayacak mı idi? Size 
soruyorum, rica ederim efendiler, makine başında otu
ran makinist hâlâ makine başında idi. Arkadaşlardan 
dinleyenler vardır. O vak'adan sonra buraya geldiği
mizde Konya hadisesi bitmiş değildi. Hoca Abdülga-
fur Efendiye defaat ile söylemişimdir, zatı âlinize de 
bir çok arkadaşlara da, Konya vak'ası bitmemiştir; 
çünkü hakikat meydana çıkmamıştır demiş idim. Bu 
böyle idi. Beş sekiz münafıkın birtakım sade dil aha-
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liyi işfal etmesiyle bütün Konya isyan etmiştir de
mek bu muvafıkı insaf değildir efendiler. 

Geçenki gelen telgraflara gelince; o telgraflar hem 
ciddî idi. Hem memleketin sinesinden kopuyor idi. 
Hem doğru idi. Cepheye de gidildi. Bunlar hep ihlâs 
üzere idi. Fakat efendiler münafıklar o memleketten 
tebit olunmadığı işin o işler yapılıp durur iken bu 
ziyanı yapanlar yine tertibatta devam ediyordu. Efen
diler evvelki vak'adan evvel sokaklara yaftalar yapış.-
tırmışlar, yaftanın sahipleri bu Rifat Efendinin mah
dumları imiş. Onları bildikleri halde yafta kendile
rine döşek oldu. O zaman tutulup kafası ezilse idi, 
ondan dolayı mücazat olaydı iş bir ibret olurdu. Bu
nunla beraber efendiler bir şey daha rica edeceğim, 
bütün ahaliyi kabahatli addetmeyelim. Evet bu itilâf-
cıların Abidin vasıtasiyle Konyada carafları vardır. 
Fakat bu mahduttur. Efendiler diğer ahali bunlara 
muvafık değildir. Diğer ahali bunlara taban tabana 
zıttır. 

Sarıklılara gelince : Şükrü Efendi bazı sarıklılar 
da iştirak etmiş, dedi. Efendim sorarım size, Zeynel-
abidin Efendi sarıklı mı, fesli mi? Onun avenesi ne 
olur? O da sarıklı olur. Ben de o sarıklıları bu kür
süde söylemeK istemem. Onların ne olduğunu bilirim. 
Sarıklı namına teessüf ederim. Ve sahte sarıklılar ula
madan madut değildir. îşte o hain habisin yetiştirmiş 
olduğu kendi gibi müfsit bir kaç kimseden ibarettir. 
Bunu sarıklılara mal edip de hocaları itham etmek de 
muvafıkı insaf değildir. Efendiler, bununla beraber 
cümlenizin kabulünü rica ederek bir şey arzedece-
ğim. Bütün ahaliyi kabahatli bulmamak lâzımdır. Bi
zim bir hasmımız var ki kendimizdir. Biz iyi adam 
olmalıyız ki hasım ahaliyi kandırmaya sebep bulama
sın. Biz ahalinin, hasmın eline kılıç veriyoruz, ne ile 
jandarma teşkilâtı yoliyle bir ıslah edip de halkı 
kendimizden memnun edemiyoruz. Efendiler köyler
de jandarmalar envai mezalim icra ediyorlar. Asker 
firar ediyor, jandarma ailesini alıp götürüyor. Oh ne 
âlâ; kiminin eli kınalı, kimler şöyle ikişer gün bizim 
keyfimizi getirirse onlar gelsin. Beş yüz evli bir kö
yün içinde bir jandarma söylüyor bunu efendiler. 
Pek iyi bunu gören ahaliyi düşman iğfal etmez mi? 
Bize hasım olanların hesabına büyük bir vesile, bü
yük bir yol değil midir? Öz düşman düşmandır. Bu 
ıtilâfçılar ciddî ve hakikî olarak sekiz on münafık şu 
Konyayı iğfal etmiştir. Bunlar beş, sekiz münafıktan 
ibarettir. Mahdut adamlardır. Biz memleketimizi bi
liriz. Diğeri malen, bedenen her veçhile çalışmak is
ter ve hükümete sadıktır. Bu beş sekiz münafıkın te-

reddiyane kabule vesile olacak şeyleri de aramalıyız 
efendiler. Bir cahil gelip kandırmak istediği sırada 
söyleyecek söz bulabiliyor. Bak bir jandarma ge
liyor. Irz ve namusunuzu payimal ediyor. Bundan ha
yır mı gelir deyince; düşünüyor, onun arkasına dü
şüyor. Biraz da idareyi ıslah çaresine bakalım. 

HAMDI NAMIK B. (tzmit) — Fakat jandarma 
her yerde böyle efendi hazretleri. 

VEHBİ B. (Devamla) — Şurada Yemiş diye bir 
kaza mı, nahiye mi var; orada bir vak'a işittim. Jan
darmalar tarafından vaki olmuş bir meseledir. Bura
da söylemekten teeddüp ederim. 

VEHBl B. (Karesi) — Burası celsei hafiye bura
da söylenmeyip nerede söylenecek?.. 

VEHBİ B. (Devamla) — Arzu ederseniz, ayrı 
ayrı sorarsanız her birerlerinize söyleyim. Yani ro
man yapılsa beş bin lira, on bin lira kıymetinde eder. 
Efendim hulâsatülhulâsa bazı rüfekamızdan bazı şey
ler dinliyoruz. Doğrusu gücümüze gitmez dersek de 
gidiyor. Konya külahı giydirdi. Konyalılar Kara-
manpğlu devresini yaptı. Hayır efendiler; pek yanlış 
yanılıyoruz, kökü İstanbuldadır efendiler. Konyada-
ki üç beş dal budak münafıktan ibarettir. Eğer bu 
zamanda bunda yarayı tamamiyle sağ edemeyecek 
olursak, emin olunuz ki, üç ay sonra bu vak'a karşı
sındayız, beş ay sonra yine bu vak'a karşısındayız. 
Fakat çıbanın çürüğünü ayıklamah, sağa bindirmeli 
efendiler. Sağa bindirmedikçe, fayda yoktur. Rica 
ederim bütün Konyalıları itham etmeyelim... (Estağ
furullah sodaları) Efendiler; b,u kötü, fena kişiler on 
kişiden ibarettir ve açtır. Bu yüzde beş çıkar. Bütün 
açları topladığımızda kaç bin olur? Konyanın altı 
yüz bin nüfusu var efendiler. Bütün âsileri topladı
ğımızda beş on kişi olur. Halbuki Şükrü Efendi Ho
ca öyle bir şey söyledi ki, eğer Konyanın yapmış ol
duğu cinayeti nazarı dikkate alırsak taş taş üstünde 
bırakmamalı. Nasıl diyeceksin onları bul, yoksa taş 
taş üstüne bırakmayacağız? Nasıl olur ki, bir mem
lekette hâdiseye yüzde beş iştirak etmiş diye diğer
lerini de tecziye edelim? Bu doğru değildir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bendeniz esbap ve ava-
milini sormuştum. Heyeti Vekileden bu memleketimiz
de birinci vak'a değildir. Anzavurdan tutunuz da 
Adapazarınm, bir iki defa Düzcenin, Bolunun, Ço
rumun sırasiyle gider. Hepsinde aynı fecayi aynı ah
lâksızlıklar görünüyor. Bu melunlar durmuyor müte
madiyen işliyor. En uyanık bir merkezde bile; cep
heye en yakın bir yerde bile dinleyecek kulak bulu
nuyor. Şimdi evvelce âsiler Yozgatta ne yapmıştır di-
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ye sorsalar; evvelce nasıl olmuşsa öyledir denir. Bu 
âsiler her yerde aynı sistemi takip ediyorlar, aynı hır
sızlığı aynı namussuzluğu yapıyorlar, her yere girdik
lerinde muhacir öldürmek, zabit öldürmek, en şeni su
rette ırza, namusa tecavüz etmek, sonra cingânesinin 
gömleğine varıncaya kadar gasbu garat ediyorlar. Bu 
yaptıkları fecayii başka taraf halkı bilmiyorlar. Bun
ları rica ediyorum. Heyeti Vekileden bugün istizah 
edelim. Eğer halk Konyadan gelip söylemiş olmasa
lar oradan tanıdığımız bildiğimiz olmasa biz de öğre
nemeyeceğiz. Bu melunlar teşhir edilsin. Yaptıkları 
fecayi risale tarzında yazılarak neşir ve tevzi edilsin. 
Herkes bilsin. Bidayeten bu saf ahaliyi nasıl iğfal edi
yorlarsa anlaşılsın. Burada en ziyade yapılacak pro
paganda budur ve halkı vikaye etmek için de çare bu
dur. Benim de namusum çiğnenir diye o da düşünür. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Efendim bendeniz Kon
ya isyanı hakkında değil umumiyetle isyanlarda gö
rülen haleti ruhiye hakkında noktai nazarımı söyle
mek isterim. Çünkü bir tanesi başımdan geçtiği için 
biliyorum. Bir kere ifsat irşattan daha kuvvetlidir. 
Halk cahildir. İfsad, zemini cehalette iyi neşvünema 
bulur. İkincisi harbi umumî altı sene devam etti. Ca
hil köylü asker vermek istemez, sıkıntı istemez. Onun 
için ifsat devam eder. Çapul var dediniz mi gider, ko_-
ca bir memleketi ayağa kaldırır. Sonra bazı vahşetler, 
ki insanın tüyleri ürperiyor, ne için bu? Dikkat bu
yurursanız, bunu ancak Türk unsuru yapar. Bu vah
şet değildir. Türkün ruhundaki samimiyettir. Çünkü 
Türk aldatılmıştır. Bu hareketi samimî ruhundan ko
puyor, hepsini gördük, timi ahvali ruhundan bahsedi
yorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Türk de, Çerkeş de yaptı. 
Hepsini yaptı biz hepsini gördük. 

HÜSREV B. (Devamla) — Onun için Türkün ay
ranı kabardığı zaman böyle yapacaktır. 

Sonra Vali Haydar Beyden bahsetmek isterim. 
Vali Haydar Bey idare memurlarımızın en yüze gelen-
lerindendir. Hatta bu Meclisi Âli kemali arzu ve em
niyetle kendilerini oraya tayin etti. Vali Haydar Be
yin bu meseleyi görüp görmemesi meselesi cidden 
şayanı dikkattir. Fakat bana öyle geliyor ki herhan
gi birimiz onun yerinde olsa idik öyle yapardık. Evet 
cepheye gidilecek şöyle olacak böyle olacak. Tehlike
yi elbette tefrik edemezdi. Çünkü bulunduğu muhit 
müslüman idi. Bugün yapılacak mesele kuvvetli bir 
hükümet elde bulundurmalı ve nerede isyan çıkarsa 
kafasını ezmelidir ve ahaliye basit bir lisanla şu an
latılmalıdır, ki hiçbir yerde ifsadatla yapılacak isyan

ların tesiri olamayacaktır v̂e isyan daima âsilerin za
rarına neticelenecektir. Ahali-bir kere bunu öğrendik
ten sonra zannedersem isyan edemez ve artık tecrü
belerini de almışlardır. 

M. ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — Bozkır ha
disesinde fenalığı zuhur eden bir adamı, Vali Haydar 
Bey, asker toplamak üzere imzası altında vesika ve
rerek göndermiştir. Bu suretle asker topluyor. Top
lamış olduğu askerle Konyaya gidiyor. Hatta istik
bal yapmak için Haydar Bey hazırlanıyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar Veh
bi Efendi Hocamız ne derece müteessir olmuşsa mil
letimin her ferdini fevkalâde sevdiğimden ben de 
müteessir oldum. Ben belki ondar daha ziyade müte
essir oldum. Bir çok zamandanbcri icabında söyle
rim, benim milletimin en itimat edilmeyeceği zanno-
lunan birisini bana getiriniz. Onun kalbini yoklayın 
size göstereyim, o kalp o kadar saftır ki bir zemzem 
destisine benzer. Milletimin hali böyledir. Nasılsa 
o zemzem destisine bir katre necis karıştırılınca o saf 
zemzem mübarekliğini kaybeder. Milletimin kalbi de 
işte böyledir. 

HACİ ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Bolu hadisesi 
de demek böyle idi. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Demek istiyo
rum ki ne oldu diye sual ediyorsunuz. Hoca Efendi 
Hazretlerinin hissiyatına iştirak ederek milletimizin 
kısmı azamini ithamdan daima müçtenip bulunalım. 
Efendim geçen sene beş ay kadar Konyada ve civa
rında bulundum. O esnadaki vukuatın tamamiyle şa
hidi oldum ve ilk millet valisi zamanında orada idim. 
Hoca Efendi millet valisi olmuş idi. Bütün bu me
selenin safahatını gözönüne getiriyorum. Bu son va
kayı gözönüne getiriverince dehşetimden ürküyorum. 
Çünkü o tabiri kullanmak istemezdim. Haydi kulla
nayım. Artin Cemal denilen o melun o esnada ora
da vali bulunduğu, ahali ile gece gündüz bir arada 
bulunduğu halde, bir takım meclisler kurduğu halde 
yine Konya ahalisini teslim edemedi. O günden bu
güne kadar Konya soldan sağa şeytaniden rahmaniye 
doğru gideceğine şimdi ne oluyor? Sağdan sola ve dai
ma rahmaniden şeytaniye doğru gidiyor. Yalnız bu
rada en ziyade beni müteessir eden cihet kalbimde 
gizli kalmış idi. Fakat Şükrü Bey biraderimiz o nok
taya dokunduğu için kendimi buraya çıkmaktan me-
nedemedim. Efendim Konya hadisesi buraya aksetti. 
Riyaset odasında toplanmış bulunuyoruz. Orada has-
bihal ediyoruz. Refik Bey biraderimiz orada idi. Çe
lebi Efendi orada mı dedim, evet dedi. Şöyle bir 
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omzumu siiktim. Bu kendime mahsus bjr haldir ve- j 
ya bir tesadüftür de noktası kondurmuşum meseleyi. I 
Fakat en ziyade garibime giden bir nokta bu kadar 
büyük bir hadisenin evveliyatı olmaz mı? Hadise vu- I 
kua gelmezden on, on beş gün evvel şu oldu bu oldu, 
on-gün evvel iki kişiyi tevkif ettim, falan yerde şu 
oldu, falan yerde bu oldu. İki üç günde bir telgraf- I 
la bizi haberdar edecek iken birdenbire bizi bastılar, 
imdat diyor. Demek oluyor ki efendiler... Ben bunu 
söylemek istemezdim. Çünkü Haydar Beyle olan es
ki hukukumuza mağlup oluyorum zannediyordum. 
Efendim ıslahattan bahsolunuyor. Koskoca bir fırtı
na birdenbire kopuyor. Bu kadar hazırlığı nasıl olu
yor da bir vali hissedemiyor? Meşhur olan o vali his- I 
sedemıyor?.. Bence evvelemirde yapılacak iş Haydar 
Beyin oradan kaldırılmasıdtr. 

Dr. ADNAN BEYEFENDİ (Dahiliye Vekili) (İs
tanbul) — Efendim, müsaade buyurursanız gerek Tu- I 
nah Hilmi Beyefendinin, gerek Şükrü Beyefendi bira- I 
derimizin bir kaç gün daha sabır buyurmalarını rica 
edeceğim. Vali beyin bu baptaki hareketini tenkit ve- I 
ya muhakeme edebilmek için tafsilâtı resmiyeyi alma
mız lâzım gelir. Vali Haydar Bey bu işin dahilden ter
tip edildiğini itiraf ediyorlar. Ben buna vakıf idim. Fa
kat vak'a iki gün taahhur edeceği yerde tekaddüm 
etti. Gafil bulundum diyor. Sonra Şükrü Bey Heyeti 
Vekileye süratle hareket ettiklerinden dolayı teşekkür 
ettiler, kabul eder ve mukabeleten arzı teşekkür ede
rim. Yalnız bu isyanın itfasında, tenkilinde de burada 
şimdi tenkit etmek istediğimiz bu arkadaşın çok hiz
meti sepketmiştir. Haydar Bey çok çalışmıştır. Onun 
için durup dururken bu arkadaşı tenkit etmeyelim. 
Bilâhare malûmat aldıkç bütün tafsilâtiyle Meclisi 
Âlinize arzederim. 

Sonra Tunalı Hilmi Beyefendi bir şey söylediler. 
Nasıl oluyor da filân ve filânı Alaettin tepesine götür
müştür. Kendisine casusluk etmek için götürmemiştir. 
Bunu hepiniz bilirsiniz: onun için bendeniz bugün ne 
Haydar Beyi müdafaa etmek, ne de müdahale etme- I 
mek mevkiindeyim. Müsaade buyurun bir kaç gün I 
sonraya tali! edelim 

M. ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — Bu mesele 
böyle kalsın. Zira müzakeresine girişilecek olursa bir I 
çok söyleyeceklerimiz vardır. 

Sonra Hoca Vehbi Efendi bu vahşetler, zulüm- I 
ler propaganda edilmelidir diyor ve biz de bunu yap- I 
maya çalışıyoruz ve bunu elimizden geldiği kadar ya
pıyoruz. Ahali bunun iğfal Ve propaganda neticesi ol-~ 
duğunu anlamalıdır. Şimdi efendim bu hadisenin mü- I 
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sebbipleri, failleri hakkında tahkikat yapılırken, ar-
zettiğim gibi, arkadaşlarımızdan iki zat hakkında, de
min arzettiğim veçhile... (Takrir okunsun sodaları) 

İSMAİL ŞÜKRÜ EF. (Karahisarı Sahip) — Bir 
kere bu takrire geçilmezden mukaddem bugünkü me
sele bir hasbihalden ibaret olmakla beraber bir anlaş-
mamazlık gibi bir şey-olmasın fikrinde tamamen müş
terekim. Yalnız bazı fikrim kendisine muarız gibi gö
ründü. Konyada zuhur eden hadisata bakılırsa taş taş 
üstünde bırakmamak lâzım gelir. Zahirine bakıyo
ruz. Hakikati Vehbi Efendi Hazretlerinin dediği gibi
dir. Aramızda mübayenet yoktur. Yalnız şurasını tek
rara mecbur oldum ki hakikaten yalnız Konyada de
ğil Boluda, Düzcede vesairede bu gibi isyanlar zuhur 
ediyor. Usatın elinde bir silâh var. Bu silâh öyle bir si
lâh ki, herhangi saf bir müslümana tevcih edildiği 
vakit aldanıyor. Bu da şeriat silâhı. Şeriat dedik mi 
safdil ahali bu perde arkasında oynanacak fecayii bil
miyor, aldanıyor. Yalnız Akşehir hadisesini arzede-
yim. Akşehirde Yalvaç, Karaağaçtan gelen usat Ak-
şehire varacaklarını sefki dimâye meydan verilmeme
sini teklif ediyorlar ve bizi karşılayınız istikbal edi
niz, biz şeriat ilân edeceğiz diyorlar. Akşehirliler di
yor ki bunlar şeriatı çıkaracaklar, güya şeriat batı-
yormuş çıkaracaklarmış gibi. Ne zihniyet, ne iğfalkâ-
rane hareket. Sonra İlgında usatın yapmış olduğu fe 
cayi, ki söylemeye dilim varmıyor, tüyleri ürpertir. 
Akşehirliler onu anlamaz. Orada bir tüccar efendi var. 
Akşehiri yirmi dört saat tahliye ettik, sonra kuvvet 
aldık, Ilgına geldik; girdikten sonra bir efendi gel
di. Efendim usat geldi mi şuraya buraya birtakım 
kızlar saklanmıştı. Çıkaralım mı, dedi. 

Akşam üzeri saat onbir buçukta usatı tamamen 
çıkardım. Çarşıya gidecek cadde üzerinde hamamın 
altına birtakım kızlar doldurulmuş, adeta bunalmış
lar. Çünkü hava alamamışlar. Çıkanlar atın özengisi-
ni öpüyor, inilti kopuyor. Oradan birtakım kızlar çıkı
yorlar. Ben ondan yirmi saat evvel Ilgında idim. Aha
li bize karşı soğuk duruyordu. Ilgında isyan vardı. 
Biri bir adamın idamını talep ediyordu. Ben de tek
dir ediyordum. Bu adamın idamını talep etmek doğ
ru değil idi. Allahaşkına bizim eve gidelim dedi. Elim
den tuttu, evine getirdi. Onun bin lira serveti mah
volmuş, yataklarını yorgan yüzlerini götürmüşler. 
Bunlardan sonra on bin liralık servetim gitti dedi. 
Bana muhadderatın olduğu yeri gösterdi. Hocadan 
kaçmayın dedi. Şunlara bak Allahaşkına dedi. Demek 
istiyordu ki ırzımıza da tasallut ettiler. (Yapan kim 
sesleri) Usat. Çigil asileri. Ondan sonra yedi tanesini, 
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kaçmak istemelerinden dolayı hana kapamışlar, ka
dın erkek ahali toplanıyor. Yedi tanesini sopalarla 
doğup hanın önüne uzatmışlar. Ben zannettim öl
müş, kan akıyor, kafasını yarmışlar. Kadın, erkek top
lanıyor idi. Bir insanın asıldığı vakit her erkek ona 
bakmaya tahammül edemez. Onların asıldığını kadın
lar geliyor da zevkle seyrediyorlardı. Memlekette bir 
adamı asarsın, kadınlar ona bakamaz zevk ile ba
kıyorlardı. Yani Ilgında yapılan fecayii ben bu ka
dar tasvir edebilirim. Başka da söylemek istemem. Biz 
müskirat hususunda haddi seriyi kabul ettik. Yalnız 
zina, sirkat hususlarında da berveçhi seri sabit olan 
yerde haddi seriyi kabul etsek, sabit olmadığı tak
dirde ceza kanunu ahkâmı bakidir dersek zannedi
yorum ki arkadaşlar asilerin elinde silâh bulunmamış 
olur. Biz şeriatımıza karşı bigâne bir millet değiliz. 
Bu hususu da ayrıca teklif ediyorum. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim bütün bu konuşu
lan mesailin kökü memleketteki sui idaredir. Bende-
niz geçen sefer buradan gittiğim zaman Ilgında aile
miz bulunmak itibariyle orada beş on gün kaldım. 
Buraya geldim. İcabında söyleyeceğim, arkadaşlarım 
şahidimdir. Bilhassa Meclisi Âlinin Reisi muhtere
mi şahidimdir. Orada halkın yüzde doksan beşi hükü
met aleyhindedir. Konya muhitine gittim. Orada his
siyatı umumiyeyi bu noktada gördüm ve bunun esbap 
ve evamilini burada uzun uzadıya arzederim. Ilgında 
biraderim ve ailemiz orada olduğu için dün aldığım 
bir mektupta bizim evi de tarumar ettiklerini öğren
dim. Bereket versin biraderlerimin ikisi de aileyi kom
şunun birine bırakmışlar, köye kaçmışlar. Oradan kuv-
vei tedibiyeye iltihak ederek şehire girmişlerdir. Yani 
kaçmamış olsalardı biraderimi de behemahal öldüre
ceklerdi. Çünkü Ilgın müddeiumumisini öldürmüşler. 
Diğer bazı aileleri de öldürmüşler. Ilgında ilk defa vu-
kubulan bu isyanın sebebi yegânesi zikre şayan olma
yan şahsiyeti üzerinde zerre kadar ehemmiyet bulunan 
kaymakamdır. Ajanslar neşredilmemiş, giden ajanslar 
idare memurunun şahsına keyfine geliyor diye alın
mış sepete atılmış, kendisi aleyhinde söz söyleyen be
lediye reisi azledilmiştir. Bunu bendeniz alâkadar olan 
Haydar Beye söylediğim halde ehemmiyete almadı. 
Katiyen nazarı dikkate alınmadı ve meselenin iptidası 
Ilgından başlamıştır. Bu işin içinde başlıca asker
lik meselesi vardır. Üç yüzden üç yüz on beşe kadar 
hükümeti mahalliye bilâ istisna asker celbine başla
yınca memlekette dehşetli bir muarız kütlesi husule 
geldi. Zaten gayri memnunlar da vardı. Bunlar da 
ilâve oldu. Bunun sebebi budur. İcabında tekrar ede
rim. (Şükrü Beyin takriri okundu) 

Dr. ADNAN BEYEFENDİ (Dahiliye Vekili) (İs
tanbul) — Efendim, buraya geldiğim zaman temin 
ederim ki böyle bir takrir olduğunu bilmiyordum. 
Kararı âlinizi almak için gelmiştim. Takrir okundu 
ve işitildi. Demin arzediyordum ki bu esbap ve ava-
mil neden neş'et ediyordu. Arkadaşlarımızdan Ab-
dülhalim Efendi ile Kâzım Hüsnü Efendinin bu me
selede methaldar oldukları zahir olmuştur. Yani cür-
mü meşhut esnasında tezahür etmiştir. Meselâ Çele
bi Efendi Alâettin tepesine Vali Beyle beraber çıkmış 
sonra buradan şehre gideyim demiş, ateş kestireyim 
demiş, gidince üç beş misli tezayüt etmiştir. Bu bir 
şüphe uyandırmış ve şehir teslim olup tekrar bizim 
kuvvetlerin eline düştüğü zaman tahakkuk etmiştir ki 
Çelebi Efendi, Ermeni ve Rum metropolitleri müç-
temian bulunuyorlar ve cemiyetler, meclisler akdet
mişler. Deli Başının Konyaya girdiğini mülhakata ta
mim için telgraf çekmiştir ve indelmuhakeme sabit 
olmuş gerek Çelebi Efendinin ve gerekse Kâzım Be
yin Erzuruma tebitlerine karar verilmiştir. Şimdi he
yeti âliyenizden evvela bu iki zatın sıfatı mebusiyeti-
nin iskat edilmesini rica edeceğim. 

M. ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — Efendim, 
Vekil Beyefendinin verdiği izahattan tenevvür ettik. 
Verilen izahatı kâfi görmüyorum efendiler. Buyur
dular ki Kâzım Hüsnü Efendi ve Çelebi Efendi işti
rak etmişler ve cürmü meşhut halinde yakalanmışlar. 
Evet, bendeniz de zaten Çelebi Efendi hakkında Çe
lebi Efendinin boş bir yerde iştirakini müstebat gör
mem ve görmediğimi takririmde de tasdik etmiştim. 
İtalyanlarla anlaşmak ve onlarla antant yapmak gibi 
bir çok şeylere girişmiş, onlarla anlaşmış onların ama
line hizmet etmişti ve öteden, beri de takip ettiği şey, 
bu idi. Çünkü itilâf hükümeti ve hürriyet ve itilâfçı-
lar kendisini mevkii iktidara getirmiştir. Memuriyetine 
iade etmiştir. Buna medyunu şükrandır ve bu vadide 
çalışmıştır. Çelebi Efendi bir mebus olmak sıfatiyle, 
Meclisi Âlinizde bir arkadaş sıfatiyle bulunduğu müd
detçe o sıfatı nezedilmeden tevkifini doğru bulmam. 

Evet Kanunu Esasinin 79 ncu maddesi diyor ki 
(okudu). Cürmü meşhut halinde bir cinayet veya cün
hanın icrası esnasında tevkif edilebilir. Mademki bu
nu Vekil Bey buraya istinat etmek istediler. Yapılan 
muamelenin doğru olduğunu iddia ettiler. Bidayette 
tevkif ediliyor da niçin kefaletle tahliye edilip teb'it 
kararı veriliyor? O cürmü meşhut halinde ve o cür-
mün icrası akabinde yakalandığı ve o suretle tevkif 
edildiği tarjakkuk ettikten sonra onların bütün evrak 
ve delâiliyle evrakı sübutiyesi Meclisi Âlinize arzç-
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dilip usulen tetkik edilerek ve ekseriyeti sülüsan ile 
karar verildikten sonra lâzım gelen muamele bu su
retle yapılırdı. Bu yapılmadan ve' Meclisi Âlinizin 
böyle bir kararına iktiran etmeden çok rica ederim 
bu gibi haller olmamalıdır. Bu itibar ile bunun mü
saade ve müsamaha ile geçirilmemesini Meclisi Âli
nizden rica eylerim. Memleketi kurtaracak vaziyete 
hâkim olacak Meclisi Âlinizdir. Biz geldiğimiz gün-
denberi buna çalışıyoruz. Binaenaleyh bu tahakkuk et
mişti ki memleketin ötesinde berisinde yapılan fena 
propagandalar ve iğfaller hep bu suretle vuku bulu
yor. Binaenaleyh evvelâ Meclise arzedilmeli ve Mec
lisin kararı alınmalı. Meclise arzedilmeden yapılan 
muamele doğru değildir. (Alkışlar) 

TEVFİK EFENDİ (Çankırı) — Efendiler Hükü
met vazifesini Şükrü Bey biraderimizin buyurduğu 
gibi Meclise tecavüz suretiyle yapmamıştır ve sabık 
arkadaşlarımızdan Çelebi Efendiyi ve Kâzım Hüsnü 
Efendiyi cürmü meşhut halinde yakalamıştır. (Daha 
arkadaşımızdır sesleri) Öyle bir cürüm ki hem siya-

» 
sî, hem adî, hem de cinaî karma karışık, icrası hinin
de yakalamıştır. 

O vakit herhangi bir şahıs olursa olsun tevkif 
edebilir. İcrayı muhakemesi için Meclisten karar al
maya muhtaçtır. Hükümet vazifesini ifa etmiştir. Lâ
kin ikinci şıkta Çelebi Efendi ile diğer refikinin Kon-
yada tutulması siyaseten doğru olamayacağından do
layı Erzuruma göndermiştir. İhtimal ki bir karardır. 
Lâkin o kararları doğru değildir. Şimdi evrakı bura
ya gelmeli ondan sonra sülüsanı ekseriyetle onların 
mücrimiyetleri kararı verilmeli, öte tarafı mahkeme
ye kalır. 

HAMDİ. B. (İzmit) — Efendim, bu kürsüden de-
faatla arzettim ki Heyeti Vekile, maalesef, Meclisin 
haiz olduğu kudreti icraiyeyi istihfaf etmek istediği 
bu hareketiyle de tahakkuk ediyor. Evet Çelebi Efen
di bir cinayet işleyebilir ve onun idamı da lâzım gelir. 
Heyeti Vekile, efendiler, şu ceza verilmiştir, sadece 
bunu nazarı ıttılaınıza arzediyorum dese idi içinizden 
zannetmem ki biri bir şey desin. Bendeniz son defa 
olarak teklif ediyorum. Ya kudreti icraiyemizden bah
setmeyelim yahut kudretimizi hakkiyle gösterelim. 
Evet cürmü meşhut halinde yakalandıktan sonra Mec
lisi Âliden mezuniyet istihsali lâzım idi. Bir adam ta
yin ediliyor ki memuriyeti iradeye iktiran etmek lâ
zım. Refik Şevket Beyin bh* teklifi üzerine iradeye 
iktiran edecek idi. 

Sonra ikide birde malûmu âliniz Konya muhitin
de vasi mikyasta bir isyan vukubuluyor. Biz bunun 
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bugüne kadar esbap ve avamilini bilmiyoruz. Mahi
yeti hakikiyesi hakkında kat'î bir fikrimiz yoktur. Bi
naenaleyh kat'î bir malûmat alamadık. Bilhassa Şük
rü Beyefendi biraderimizden rica ederim çünkü yine 
kendi sözlerinin, şüphesiz hulûsu niyetle söylemiş ol
dukları sözlerinin pek fena tesiri olmuştur. Kumandan 
ve zabitan aleyhinde söylemiş olduğu söz fena bir 
tesir yapmıştır. 

Biz cephede vatanı müdafaa ile meşgul olduğu
muz halde Meclisin kürsüsünde aleyhimizde bir çok 
beyanatta bulunulmuştur. Biz müteesiriz demişlerdir. 
Binaenaleyh bu hususta müteenni olmanızı rica ede
rim. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim; vakada 
Konyada bulunduğumuz için bittabi Çelebi Efendi 
hakkında bir şey diyemem. Fakat Kâzım Hüsnü Be
yin herhalde belki bir garaza, iftiraya hedef olmak 
ihtimali vardır. Şu ihtimallerin defi için evrakın bu
raya gelip tetkik olunmasını rica ederim. 

ABİDİN B. (Lazistan) — Arkadaşlar mademki 
cürmü meşhutta yakalanmış; bendeniz doğrusunu söy
leyeyim, her kim olursa olsun öyle istisnaiyetler ka
tiyen olamaz. Cürmü meşhut nedir? Vatanı ihtilâle 
sevkediyor. Demin söylediğim gibi bütün arkadaşla-
riyle hem fikir olduktan sonra gidip Erzurumun bir 
köşesinde, Bayburtun bir köşesinde ihtilâl çıkarırsa 
ben bekleyeyim de Meclisten emir gelsin de sonra 
tevkif edeyim. Yağma yok. Ânında tevkif ederim. 
Kanunen anında teklif ederim. Arkadaşlar fevkal-
kanun iş yapmazsak olmaz. Bu Meclis Meclisi ihti
lâldir. Heyeti icraiyeye gelirsiniz söylersiniz, eğer bu
nu yapmazsak emin olunuz ki bu memleket idare 
edilmez. Cürmü meşhut halinde ben her bir rezaleti 
yapayım, memleketi ihtilâle vereyim, koskoca bir va
tanı satayım, ondan sonra bekleyeyim, buradan bir 
ay emir gelecek, tevkif edeceğim. Bırakın ki Konya 
pek yakındır. Fakat Erzurum var, Bayburt var, çok 
uzak yerler var, rica ederim. Pek haklı olmuştur. 

İkinci bir kaziye vardır ki Şükrü Beyefendinin de
diği gibi niçin tahliye ediliyor? Fakat bunu da ora
daki heyet karar verdi ise, doğrudan doğruya mem
leketin selâmeti düşünülmüş ise tabiî herhalde Mec
lisi Âliye gelecek ve biz bunu göreceğiz. Herhalde 
Heyeti Vekile bunu bize anlatacaktır. Ben meselâ me-
zunen kalkıp memleketime gideyim, memleketimde ih
tilâl çıkarayım, sonra da ferih ve fahur serbest... 

MAZHAR B. (Aydın) — Zatıâlinizi diktatörlüğe 
intihap için bendeniz bir takrir verdim. Biraz mun-
sıf olalım, memlekete nasıl hizmet edilecek bir parça 
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düşünelim. Bütün ahaliyi cühelayı toplayıp da burada 
bîr çok kişilerin hanümanını söndürerek fenalığa se
bebiyet verecek. Niçin? Bir Konya şeyhi yapmış ol
duğu tezvirat ve Abidin Efendinin melaneti ile do
laplar dönsün de -niçin oradakilerin canı yansın, her
halde tevkif edilir. Belki kaçar, belki daha büvük bir 
fenalık olur. Binaenaleyh ben hükümetin teşebbüsünü 
pek haklı görüyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim Çe
lebi Efendi irtikâbı hiyanet eimiş. Mademki mebus
tur. Herhalde şu heyetin reyini almak lâzımdır. Bu
nunla beraber gayri mevkuf olan bir adamın ise ma
lûmu âliniz kefaletle tahliyesi de caiz değil, sonra 
eğer bu hiyaneti harbiye kanunu cari ise orada baş
kaca mahkemeye lüzum yoktur. İrtikâbı hiyanet eden
ler bidayet mahkemelerinde muhakeme edilir. İstiklâl 
mahkemesi varsa vazifesini ifa etsin, bununla beraber 
orada bir divanı harp teşekkül edilir, tecziye edilir. 
Badettecziye bize malûmat veriyor. Etraflı malûmat 
alamadığımız için esbap ve delâillerin pek çoğundan 
haber alamıyoruz. Binaenaleyh oradaki divanı harbin 
ilgası ve bir an evvel hiyaneti vataniye ve istiklâl 
mahkemeleri kanununun tatbikini teklif ederim. Ma
demki Çelebinin hiyaneti sabit olmuştur. Unvanı üze
rinde bir hanedana mensup bir adamın Erzuruma gön
derilmesi doğru değildir, idamı lâzım gelir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim; bendeniz zanne
diyorum ki şimdi vereceğiniz bir karar ile ya Mec
lis vardır dedirteceğiz yahut yoktur. Bendeniz hiçbir 
zaman müsavatın aleyhinde olarak mebus mazharı 
müsavat olmasın demem. Fakat Meclis namı altında 
toplanacak ve hürriyeti kelâma sahip olması lâzım ge
lecek bir Meclisteki âzası Meclisi Mebusanın fevkin
de de tuttuk ve âdeta memlekette meclisi müessesan-
lık vazifesini gördürmek istedik. Öendeniz burada ne 
Çelebi Efendinin şahsını müdafaa ederim, ne de dü
şünürüm. Esas itibariyle bir mebusun ve bahusus mec
lisi müessesan şeklindeki Mecliste olan bir mebusun 
ne suretle harekâtı tahdit edilebilir? Ne suretle teczi
ye edilebilir? Bunun tespiti lâzım gelir. Bizim tetkika-
tımız neticesinde belki Çelebi Efendi teb'it değil idam 
edilmek lâzım gelir. Çelebi Efendi burada mebus bu
lunu vur ve hatta bizim reisimiz de bulunuyor. Tev
kif edilmiş pekâlâ, fakat tevkif edildikten sonra ev
rakı buraca tetkik edilecek ve ondan sonra mahkûm 
edilecektir. Yoksa rastgele böyle falan divanı harpte 
falan mebusu nasıl tevkif eder. Falan mahkeme müs-
tantıki bir mebusu tevkif ederse Meclisin kapısına 
kiralık hane diye levha asınız, 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim; bir mebusun 
kanunen haiz olduğu hukuku kimse inkâr edemez. 
Fakat Çelebi Efendinin mevkiini düşünelim, kendisi
nin sülâlesini düşünelim. Kendisi bir sülâleye mensup
tur. ki onun mevkiinin kendine bahşettiği imtiyaz 
onun. en büyük cezaya duçar olmasını icap eder. 
Kendisi bugün Osmanlı milleti ve bütün islâm naza
rında en mühim makamda bulunuyor. Bu Meclisi 
muallânın Reisidir. Öyle bir adamın bir sözüyle on 
bin kişi ihtilâl eder. Mesuliyeti niaddiye ve manevi-
yesi pek büyüktür. Binaenaleyh Çelebi Efendi bu Mec
lisin sıfatı mümtazesini haiz olduğu halde kendisi bu 
dinin bu milletin en büyük düşmanlariyle teşriki me
sai eder ve bir vilâyeti ateşe verir. İrz paymal olur. 
Hanümanlar söner ve bu suretle ırkımızı, milletimizi 
Öldürmek için teşebbüs eden ve mebus olduğundan 
dolayı orada naçar ve muztar kalan bir adamı hükü
meti mahalliye cürmü meşhut halinde yakaladığı için 
muaheze ediyoruz. Vakıa bir mebusun hukuku muh
teremdir. Mahfuzdur. Fakat vatanın bugünkü halini 
düşünelim. Halk tabiide bulunuyoruz ve bir Meclisi 
Mebusanın mebusuna riayet edilmek lâzım gelen za
manda bulunuyoruz. Binaenaleyh Çelebi Efendi hak
kında yapılan tevkif muamelesi hakkında hatta bir 
aralık telgrafların işlememesinden dolayı malûmat ev
rak ile gelmiştir. Meclisin haiz olduğu vazifeyi ifa 
edelim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) — 
Demindenberi burada Dahiliye Vekilinin sözü üzeri
ne lüzumsuz bir asabiyet görüyorum. Aflarına mağ-
ruren söylemek mecburiyetinde bulunuyorum. İçimiz
de hiç şüphe yok ki Tahsin Bey biraderimizin söy
lediği gibi Konyada çoluk çocuk kesen insanlarla be
raber bu insanları idare edenler tecziye edilmesin de
nilmiyor. Bu "hususta hep arkadaşlar müttefiktirler. 
Yalnız bir noktada ayrılıyoruz. Dahiliye Vekili muh
teremi buyurdular ki, evrakı tahkikiye henüz ikmal 
ediFmemiş ikmal edildikten sonra o vakaya taallûk 
eden eşhasın tecziyesi yapılacaktır. Fakat efendiler 
meşrutiyet demek kanun demektir. Kanun demek doğ
ru yol demektir. Binaenaleyh meşrutiyet makinesinin 
âleti olan Kanunu Esasiye biz riayetkar olmadıkça 
yer yer isyanlar zuhur edecektir ve hissiyatla mem
leketler idare edildikçe daima felâkete maruz kalırız. 
Kanunu Esası bîr cürmün vukuunu müteakip yani 
bir cürmü meşhut halinde... (Bu öyle değil sesleri) Mü
saade buyurun hukuku esasiyeye ait pekâlâ malûma
tım vardır. Ben kanundan bahsettim. Sözümü bitir-
medim. Müsaade buyurun Meclise mebus gelen zç-
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vat elli bin kişiye vekildir. Kanun bir mebusu tevkif 
etmek salâhiyetini vermiştir. 

MAHMUT CELÂL B. (Saruhan) — O halde bü
tün mebuslar tahtı tevkife alınır, Meclis dağılır. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Devamla) — Ha
yır, öyle değil Beyefendi, bendeniz malûmu ilâm ede
rek söylüyorum. Söz söylemeyecek isek, hakkı kelâ
mımız yok ise inelim. Bir mebus hakkı kelâmını tama-
miyle istimal etmek salâhiyetindedir. Bir mebusu cün
ha ve cinayetle mahkûm etmek, bir cinayet isnadiyle 
hakkında tahkikat icra etmek kanuna mugayirdir. 
Burada Meclisin ekseriyeti sülüsanı sureti katiyede 
onların mücrim olduklarına kanaat etmelidir. Ne di
vanı harp, ne bidayet mahkemeleri bir mebus hak
kında keyfe mayeşa karar veremez. Eğer cürmü var
sa biz göreceğiz ve icap ederse idam edeceğiz. Hem 
Meclisin önünde. Mebusluğun icabatına muti olalım. 
Başkalarından da kanuna itaat vazifesi bekleyelim. 

TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — Efendim, kısa ke
seceğim, zaten lüzumu da var. Demin yanlışlık oldu, 
onu tashih edeceğim. Asıl bir şey sormak istiyorum 
Haydar Bey Çelebi Efendiye aşağı inmesi için na
sıl müsaade ediyor. İkincisi, arkadaşlar kanun gayet 
sarih; evrakın Meclise gönderilmesinden hiç bahset
miyor. Sıfatı mebusiyetin izale edilmesinden vesaire-
den bahsetmiyor. 

DOKTOR FUAT B. (Bolu) — Efendiler, mese
lenin bu kadar uzamasını bendeniz nabemahal görü
yorum. Bolu vakasında en büyük rolü oynayan Va-
hap Efendi idi. Mebustu. Fakat buraya geldiğimiz 
zaman gördük ki onun mazbatası burada okunmuş 
ve mebusluğu kabul edilmiş ve aynı zamanda idam 
edildi. O vakit bu Meclisi Âlinizde nazarı dikkati 
celbetmemişti. Onun idamı gayri muhik demek iste-
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miyorum; bihakkın idam edilmiştir. Bolu vakası, 
Konya vakası yanında ehemmiyetsiz kalır. Orada ırza, 
namusa tecavüz edilmemiştir. 

Bugün Konyada yapılan tedibat oraya nispetle 
pek ehvendir. Binaenaleyh Çelebi Efendiyi müdafaa 
etmek doğru değildir. Hatta biz onu nefi değil idam 
etmeliyiz. (Gürültüler), (Müzakere kâfi sesleri) 

RAGIP B. (Kütahya) — Evet, filhakika müzake
re kâfi. Ancak kanun da pek sarih, anlaşılmayacak 
mahiyette değildir. Hepimiz kanuna hürmetkar olma
mız lâzımdır. Memlekette başkalarının kanuna hür
metkar olduğunu görmeye hakkımız olsun. Kanun da 
sarahaten söylüyor ki cürmü meşhut halinde yakalan
dıktan sonra tevkif edilir. Binaenaleyh bunu uzun 
uzadıya münakaşa etmeyelim. Çünkü bu cürmü meş
hut halinde yakalanmış ve tevkif edilmiştir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey bunun hakkında 
on iki senelik bir teamül vardır. (Takrirler okundu) 

Dr. ADNAN B. (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Müsaade buyurulur mu efendim. Mesele gayet ba
sittir. Bu iki arkadaş bir cürmü meşhut halinde ya
ni bir cünha veya cinayet icra olunurken tutulmuşlar
dır. 79 ncu madde gayet sarih Heyeti Mebusanın 
müddeti içtimaiyesinde azadan hiçbiri ekseriyetle ka
rar verilmedikçe veyahut bir cünha veya cinayetten 
ilâh... Orada Divanı Harp tevkif etmiş ve ledelmuha-
keme nefyine karar vermiş, mesele budur. Bu ka
rar sadır olur olmaz 48 nci maddenin ahkâmı geliyor. 
(48 nci maddeyi okudu) Binaenaleyh Kanunu Esasî 
mucibince âzalık sakıt olur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Reis Bey 
söz isterim. 

REİS — Vakit gecikti. Celseyi tatil ediyorum. 
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İçtima: 88

21 Teşrinievvel 36

Celse: 3

Reis: Celâlettin Arif Bey.

REİS — Efendim celseyi açıyorum.

Geçen celsenin mabadı… Söz almış zevat var. Evvela söz 
Batum Mebusu Ali Rıza Efendinindir.

ALİ RIZA EFENDİ (Batum) — İfademde sakatlık olursa 
bittabi ıslah buyurursunuz. Batum hakkında bazı maruzatta 
bulunacağım. Evvelâ şunu arz edeyim ki, Meclisi âliniz te-
şekkül ettiği zaman bir lütfu mahsus olmak üzere Batum me-
buslarını da kabul ettiniz. Öyle diyeceğim. O vakit intihabat 
icra edilirken, âcizane daha ileride, 15 Nisan’da arz etmiştim, 
bizim bazı umuru mühimmemiz vardı ki onu bırakıp geleme-
dik.  Dört zatı gönderdik. Onlar burada ifayı vazife ediyorlar. 
Nihayet 6 Eylül’de de bendeniz Meclisi Âlinize gelmekle 
şerefyab oldum. Halkın ısrarı üzerine bazı maruzatta buluna-
caktım. Geldim, buna mahal kalmadı. İçimizden üç arkadaşa 
Heyeti Celileniz mezuniyet vermiş, göndermiş. Heyeti Ce-
lileye müracaat ettik. Sonra Heyeti Vekileye müracaat ettik. 
Sizin metalibiniz temin edilmiştir, arkadaşlarınız gitmiştir 
diye temin etmişler. Bugüne kadar da ses çıkarmadık. Şimdi 
elimden geldiği kadar bazı maruzatta bulunacağım. Evvela 
şunu arz edeyim ki elviyei selâse, üç dört asırlık revabıtı dini-
ye ve tarihiyesi olan elviyei selâse Ruslara ne şekil ve surette 
terkedilmiş ise cümlenizin malumudur. Bunun hakkında hiç 
izahat vermeyeceğiz. Yalnız şunu ilave edeceğim ki bir ahde 
müsteniden şu elviyei selâse 93’te Ruslara ahden terkedil-
mişken sekiz, on sene Ruslar hakimiyeti tammeyi Batum’da 
tesis edememişlerdir. Onların kalpleri Hükûmetinizden ayrıl-
mamıştır. Hükûmetinize karşı olan bu muhabbet ve teveccüh 
günden güne artmıştır. Onlar bir fırsat bekliyordu. Onlar bu 
fırsata ancak Harbi Umumi’de nail oldular. O zaman pek cüzi 
kuvvetimiz bulunuyordu. O zaman Lâzistan hududunda bu-
lunan yüz, iki yüz kişiden ibaret çetelerle teşriki mesai eden 
ahali o vakitki Rusların azametine, haşmetine göğüs geren, 
her türlü fedakârlığı ihtiyar eden halkın size ne derece mu-
habbeti olduğunu takdir buyurursunuz. Hiç şeksiz, şüphesiz 
o vakit büyük felaketlere maruz kaldılar. Memlekete çeteler
girdi ve memlekette bir ihtilal çıkardı. Alelhusus Acara’da… 

döndü geldiler. Onun üzerine Ruslar Acara’dan hareket emri-
ni verdiler. Hunhar alayı musallat kıldılar. İnha bir alay gön-
derdiler. Acara’dan Batum’a ininceye kadar taş üstünde taş 
bırakmadılar. Halkın üzerinden silahları topladılar. Maktunî 
denilen bir dağda -gayet müsait bir şeydir, adeta kudretten bir 
kaladır, istihkâmdır- herkes silaha sarıldı. O alayı oradan çe-
virdik. Hatta onlar Ardahan üzerine idi ki hareket ettiler bir-
çok mezalim ve fecayi ika ettiler. Ondan sonra hayli müdafaa 
ettiler. Ruslar işgal ettiler, memlekette birçok adamları idam 
ettiler. Hatta o meyanda birisi de Göbeski denilen Batum’un 
ordu kumandanı bir adam merasimi icra ederken çıktı, alenen 
söyledi, dedi, 65 yaşındayım. 40 senedir hizmet ediyorum, 
onunla beraber bizi muahaze etme. Çünkü bu itham etmişler 
hükûmeti Osmaniye ihtilale böyle, bu gibi, hallere teşvik etti. 
Bizi teşvik eden hükumeti Osmaniye değil, Makamı Hilafet 
ve Saltanat değil, bizim kuranımız, dinimiz, Hazreti Peygam-
berimizdir. Kumandanın karşısında ve demiş ki, biz 40 sene 
sükût ve inkıyat ile yaşıyorduk. Fırsatı elde bulduk. Sizinle 
harbe emin olunuz ki bir fırsat avdet ederse Kur’an-ı azimüş-
şan bizim elimizde dururken yapacağız.

Ondan sonra Cenabı Hak yüzümüze bakarak Brest Li-
tovsk muahedesi akdolundu. Karşımıza birtakım hadiseler 
çıktı. Gürcüler geldiler, Hiçbir ahde müstenit olmayarak bi-
gayrihakkın… Vehib Paşa ordusu hududa dayanmıştı. Hatta 
93 hududunu geçmezden köylerden, kasabalardan halk geldi, 
fevç fevç iltihak etti. Her türlü silah istimaline salahiyettarız 
ve bunu yaptılar. Teşriki mesai ettiler. Birisinin ismini zik-
redeyim. Miralay Kâzım Bey, Batum’un fatihi, batı kuman-
danlarından birisi de o zat. Batum’a ilk girenlerden birisi. 50 
senelik bir hasretin, tadını almakta iken Batum tahliyesi… 
bu meşum mütareke olmak üzere vahim, hazin, perişan bir 
surette kaldı. Tabii o eski ve daima muhabbetlerini filen izhar-
dan geri durmadılar. Bir cinayeti siyasiye teşkil ettiler. Hiçbir 
zaman, hiçbir gün, hiçbir dakika kılıç ile lisan ile hatta fiilen 
protestolardan geri durmadılar. Kars’ta şûra teşkil ettiler. Ora-
ya aza gönderdiler. Uğraşıldı, İngilizlerden bir vesile ile bir 
cemiyeti siyasiye teşkiline müsaade olundu ki, bir cemiyeti 
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hayriye tesis edeceğiz. Rusya’dan birçok üsera geliyor, on-
lar sefil bir halde bulunuyorlar. Bunları ahvalini terfih için ve 
hasta olanların ahvali sıhhiyesine nezaret etmek üzere dendi. 
Tesis ettik, o vesile ile içinden bir cemiyeti siyasiye ayırdık. O 
günden beri bu cemiyeti hayriyede kendi faaliyetinde devam 
etmektedir. Bu, efendim malumu âlileri hep size karşı olan 
muhabbetlerden ileri geldi, ancak birçok müşkülata maruz 
kaldılar. İngilizler Batum’u işgal ettikleri vakit birçok entrika 
çevirdi. Bizim bir cemiyeti siyasiyemiz vardı ya, ona muhalif, 
ona muarız başka bir cemiyet ihdas etti ki bir taraftan Denikin 
propagandalarını ortaya attılar, diğer taraftan kendi propagan-
dalarını, Bolşevik propagandası ve Gürcistan propagandasını 
yaptılar. Bütün bunlara rağmen halkın yüzde 97’si reyi yine 
eskisi gibi Türkiye’nin lehinde idare etti ve elan da muhafaza 
etmektedir. İngilizlerin takip ettiği siyaset benim anladığıma 
göre ilk gelişlerinde adeta Batum müstemlekelerinde halkın 
efkârını lehlerine çevirmek ve halkı kendilerine dehalet ettir-
mek için ne lazımsa yaptılar. Ve diyebilirim ki iki üç Müslü-
man ismi taşıyanlardan adam bulmuşlardır. Ancak böyle bir 
iki şahıs bulabilmişler başka hiç kimse yanlarına uğramamış-
tır ve siyasetleri akamete mahkûm kılmıştır. Batum’da gayet 
büyük, zeki diplomasi usulüne vakıf adamlar mevcut değil. 
Sırf onların hüsnü niyeti, diyaneti ile diyebilirim ki İngiliz-
lerin de siyaseti akım kalmıştır. Uydurup diyorlar, Gürcüler 
onu elde ettiler, Gürcüler kız verdiler, para verdiler. 1366 
şubatında Gürcüler hudutlarımıza yine tecavüz ettiler. Acara 
ve Çürüksu kazalarını işgal ettiler halk protesto etti. 12 yer-
de miting akdettiler, İngiliz zabitleri de hazır olduğu halde, 
katiyen ve katibeten o protestolar Batum limanından harice 
çıkmıştır. Onun üzerine halk mecbur olur. Silaha sarıldı. Silah 
kuvvetiyle Gürcüleri harice attı. O vakit idi ki telgrafhaneye 
bir memuru mahsus göndermiş idik, burada istifsar edilmiş 
idi. Reis Paşa Hazretleri tarafından cevap verilmedi ve dedi 
ki işte şark ordusu kumandanına emir verilmiştir, size her 
türlü muavenette bulunulacaktır. Bunların neticesi çıkmadı. 
Tabii bizde buradan aldığımız malumattan milleti haberdar 
ediyorduk. Vaziyeti umumiyei siyasiyemiz ihtimal müsait de-
ğildi. Halk bir taraftan silaha sarıldı bunları dışarıya çıkardı. 
Bize dediler ki hani ya Türkiye ordusu gelecekti. Bu hususta 
cemiyet halka karşı gayet mahcup kaldı. O vakit İngiliz Ge-
nerali Kopolis cemiyette bir beyanatta bulundu. Dedi ki siz 
ya Gürcüleri buraya getireceksiniz, ya İngiliz hakimiyetini 
kabul edeceksiniz. Tabii cemiyet kendi tedabirini ahzetmişti. 
Her ikisine de cevabı red vererek son bir gazete çıkardı. Öte-
den beri nefret ettiği (İnsidadı) göstererek cemiyette Batum’u 
terkederek Hopa dağlarına çekiliverdi. Bizde beraber işte bir 
temmuzda bu vaki oldu. O vakitten beri cemiyet Hopa’da 
çalışıyor. Şimdiye kadar kendilerinin sadrına şifa verecek 
bir malumat veremedik, bir cevapta bulamadık. Biz Batum 
mebusları o da vaziyetimizin şeyinden ileri gelmiştir. Vaziyet 

takip ediyorduk. Bu sıralar Bolşeviklerin hafi cemiyeti vardı. 
Onlar da bir taraftan müthiş propaganda yapıyorlardı, maat-
teessüf. Tabii halk bunları kemali şiddetle reddediyordu. Di-
yordu ki siz nasıl Moskova’ya tabi tutmak istiyorsanız biz de 
Ankara’ya sonra İstanbul’a rabıta peyda… Halk hiçbir zaman 
kendisine ümitsizlik getirmedi (Alkışlar). Ya beraber yaşaya-
cağız, ya beraber öleceğiz. Bunu bir mitingde Macar deni-
len bir mevkide Gürcistan’ın dahiliye Nazırı olan Çengeliye 
söylemişlerdi. O da demişti ki Türkler mahvoldu, Türkiye 
kalmadı… Haşa huzurunuzdan aptalca, akılsızca ne hakaret 
yapıyorsunuz demişken buna hücum edilerek bir otomo-
bille… kendisine denmiştir ki Türkler mahvolmamışlardır, 
Türkler şimdiden sonra yükseleceklerdir. Farzımuhal olarak 
onlar mahvolacak olursa biz de onlarla beraber mahvolaca-
ğız. Ümitsizlikle nabedit oldu. Tiflis’e geçti, gitti. İşte ordu 
meselesidir ki para verdiler, kız verdiler etmedik rezalet bı-
rakmadılar. Hafi olarak gecenin yarısında getirdiler, Batum’u 
işgal ettirdiler. Gürcüler efendiler.

Halk muntazam kitle değil bir avuç kitle… efendiler. 
Şunu da ilave edeyim ki ihtiyar kadınlar, bütün ihtiyarlar sec-
deye kapanmış dua ediyorlar. Bahçeden gelen, bostandan ge-
len… beraber yaşamak için… sonra tarladan gelen bostandan 
gelen hepsi yahu Türkiye’den bir nefer gelmiş geliyorlar diye 
bu alâmı ızdırap içinde ha geldiler ha gelecekler kendim dahi 
dahil olduğum halde iki senedir bu alâmı yaşıyoruz. 

Geçen gün hariciye vekili Batum meselesinin muallaki-
yetinden bahsettiler. Efendiler ahali bundan vazgeçmeyecek-
tir. Bunu lisanı resmi ile arz ediyorum. Biz onlara desti mua-
veneti uzatsak da, uzatmasak da onlar bizi istiyorlar. Henüz 
buranın vaziyetini beklemiyorlar. Buradan huda (okunamadı) 
kat’ı ümit etseler bakalım ne tarzda bir tesviye edilir. Bundan 
farzımuhal olarak kat’ı ümit etseler bile size emrivakiler kar-
şısında bırakacaklar, birçok muharebeler, cidaller, birçok sef-
kidema husule gelecektir. İhtimal ki Lâzistan komşularımız 
onlarla tevhidi mesai edecekler. Evvel be evvel nazarı dikkati 
âlinize celbediyorum. Hiçbir söz çıkmaz ki bu başka ellerde, 
başka bir hâkimiyette kalsın. Çünkü âcizane vekili bulundu-
ğum milletin efkârı umumiyesi bu taraftadır. Sonra şunu da 
arz edeyim. Mesela icabatı siyasiyeden şekilden bahsedildi. 
Efendiler o memleketin siyasiyatı da, iktisadiyatı da o mem-
leket halkının hakkı tabisidir. Bu hususta şimdiye kadar Mec-
lisi alinizde Bolşeviklerin… Küfrü lisan etmişler. Bolşevikler 
hakkında lisanı açacağım. Çünkü menafii memleket başka bir 
şeye benzemez. Bolşevikler ki bu eller değil ise de inkılabın 
amili olan eller idi. Brest Litovsk muahedesi yapılırken elvi-
yei selasiyeyi bize bırakmışlardı. Garp devletleri öteden beri 
bizim malımızın, canımızın, ırzımızın düşmanlarıdır. Fakat 
bunlar birer maske giymişlerdir. Oldukça bize müveddet iz-
har ediyorlardı. Batum ahalisi elli sene süren Rus hâkimiye-
tinden nefret etmişlerdir. Muavenetiniz olsa da, olmasa da 
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onlar Gürcülerle de, Bolşeviklerle de çarpışacaklardır. Hiç 
kimseyi o hudut dâhiline sokmayacaklardır. Zannedilmesin ki 
bunlara öyle emir veriliyor, zannolunmasın ki onlar bizim 
kuvvetimize muhtaçtırlar. Yalnız sizin lütfunuza, sonra arka-
dan biz geliyoruz demenize… Başka şeye ihtiyaçları yoktur, 
kâfi silahları vardır. Bir parça cephaneden yardım icap eder o 
kadar. İnşallah o da etmez ya… Rusları tenkit edeceğini arz 
etmiştim. Ruslar yani Rusya’da sosyalist yoktur demem. Olur 
ki diğerleri birkaç… Dünkü Ruslardan başka bir şey değiller-
dir çünkü aradan yarım asır geçmemiştir. Onlar dün bizimle 
cengücidal bilmem neler yaparlarken işte o generallerdir ki 
bugün inkılap yapanlardır. Tabii menafii siyasiyemiz noktai 
nazarından daima insanlar manevi kudrete muhtaç olduğu 
gibi maddi kuvvete de muhtaçtır. Hükûmeti celilemiz onlarla 
muahede akdedebilir, ittifak edebilir. Lakin onlar Rusluk na-
mına çalışırlar, biz Türklük namına çalışırız. Onlar kendi me-
nafii aliyesini gözetir, biz de kendi menafimizi gözetiriz. Yok-
sa benim kanaatimce hiçbir vakit demezler ki şu paltoyu 
unutuyorsunuz merhameten şunu da siz giyiniz… onun için-
dir ki halk ne Gürcistan’ın hakimiyetini orda ilan ettirecek ne 
Bolşeviklerin. Bunun da müşevviki, muharriki emri ilahi, 
emri celili Peygamberiden başka bir şey değildir. Bir mecliste 
demin de arz ettiğim gibi İngilizlerin fena propagandaların-
dan biri Müslümanlardan birini çıkardılar, bir büyük miting-
de. Kendim de orda hazırdım, orda aza olarak. Türkler buraya 
geldiler, altı ay sizi idare ettiler, işkence yaptılar. Sizi dövdü-
ler, size hakaret ettiler. Ne istifade ettiniz? Hem-ırkınız olan 
Gürcü Hükûmetiyle teşriki mesai ettiler. Buna karşı halk ro-
velverle mukabele etmişlerdir, bu sefile tabip bize bir rapor 
versin yevmiye siz on değneğe tahammül edersiniz. Size her 
bir ferde ayrı ayrı Türk hakimiyetine girerseniz yevmiye on 
değnek yersiniz. Böyle farzımuhal olarak bir şart dermeyan 
etseniz, ona kemali iftiharla icabet ederler. (Alkışlar) şimdi 
böyle bir halkı hatırdan çıkarmak, vicdanen çıkaramazsınız. 
Sayınızı meşkur buyursun, tehir ettirmek de bence vicdanen 
mesuliyeti muciptir. Yani vazifemiz bitmiştir, sözümüz meva-
id ile geçti. Mevaidiniz hep leyte lealle ile geçti. Ama yine 
vaziyetimizin icabatıdır diyorum. Ruslar o vakit bu hissi 
uyandırmışlardır. O vakit cemiyette bulunuyordum… siz ce-
miyeti İslâmiyenin unvanını tebdil edin ve badema teşriki 
mesai edelim, İngilizleri memleketten çıkaralım ve Mosko-
va’ya merbut olsun. Kemali şiddetle Reis reddetti. Hatta 
onunla da kanaat etmeyerek Şark ordusuna Trabzon valisine, 
fırka kumandanına müracaat ederek onların çete tavassutunu 
istirham etmiştir. Demişlerdir ki işte bu cemiyeti İslâmiyenin 
unvanını değiştirsinler, efendiler Hudanekerde bunu cemiyeti 
İslâmiye tebdil etse idi arkasından evet yine Bolşeviklerin 
prenslerine inkılabına tamamiyle kendilerine ait olmak üzere 
lehindeyiz, biz onlarla ittifak ederiz ve müşterek olan hasmı 
tenkil ederiz. Hatta inkılabı tevsi etmek… dinimizin kabul 

ettiği şeyleri kabul ederiz. Zaten etmişiz. Dinin kabul ettiği 
şeyleri öteden beri kabul etmiş tatbik edegelmişiz. Onların ne 
hakimiyetini, ne idaresini halk hiçbir zaman kabul edemez. 
Onların namına ben söz söyleyemem. Bu müzakerata vakıf 
olsalar bizi şiddetle muahaze ederler. Onun için Batum hak-
kında yani Bolşeviklerin aldatıcı siyaseti demiştim; bir taraf-
tan Gürcülere hakim olup kendileri uzanmak istiyorlar. Esa-
sen 93’te elimizde iken… 50 sene ahali hoşnut olmayarak 
icrayı hakimiyet etmiş iken acaba bir defa daha parmak sok-
mak ne oluyor. Katiyen ve katibeten halk onlara istirahat ver-
mez. Eğer buradan meir (?) olsa idi İngiliz’e de ateş açılacak-
tı. Gürcü tecavüzü muharebelerinde… bunu hepsine tekrar 
edecekler… sonra Batum’un teabii sizinle büyük bir münase-
beti ırkıyesi vardır, yani biz Türklerle iftihar ederiz. Gür-
cü’sünüz, Türkleşiyorsunuz diye itham ederler. Öteden beri 
Türklük dinin en büyük hadimidir, neden iftihar etmeyelim. 
Bir kerre böyle revabıtı diniye ve tarihiye olduğu gibi sair 
suretle de büyük münasebeti vardır. Vaziyeti siyasiyesi itiba-
riyle de vaziyeti iktisadiyesi itibariyle de Batum, Batum, Ba-
tum diye büyün Avrupa ayağa kalkmıştır. Esbabı nedir efen-
diler? Bir limanı vardır, limanı vardır, altın oluğudur. Herkes 
oraya elini sokup kendi hakimiyeti altına geçirip eline avuç-
larla para geçirmekten başka bir şey değildir. O memleket 
mademki Bolşevikler beşeriyete bir dersi medeniyet vermek 
istiyor, o memleket, o memleket halkının malıdır, onların 
hakkı yoktur (alkışlar). O kadar siyasetle alakam yoktur. Va-
ziyeti siyasiyeye orada olan Hükûmet hakim olacak… vazi-
yeti idarisi itibariyle münasebeti var dedim efendiler. Lâzis-
tan ahalisi samimi kardeşlerimizdir. Batum’da Lâzistan’dan 
gelmiş beş bin, on bin nüfus vardır. Hep icrayı ticaret ve sanat 
eden Lâzistan ahalisi arkasındadır. Bugün orada Gürcü haki-
miyeti kaldıkça… Lâzistan… Onların hayalhanelerinde dur-
dukları bir şey varsa o da Rize’de bir kamer var, oraya kadar 
bu arazi Gürcülere… Zerre kadar benim namı hesabına müsa-
maha edilemez. İktisadi ciheti malumdur… Ahali bizden ne 
istiyor? Ahalinin elyevm Türkiye’den istediği nedir, ne isti-
yorlar? Şunu arz edeyim. İki senedir, şu halkı, onları idare 
eden cemiyeti İslâmiye aldattı… siyaset zaten aldatıcı bir 
tedbirden başka bir şey değildir. En nihayet bunlara sıkıntı 
geldi. Diyorlar ki beş yüz, bin veyahut iki bin kişi müsellah 
Türk askerini hududumuzda görmezsek sizin sözünüze iti-
mad etmeyeceğiz… onlara sade benim kanaatimce beş yüz 
müsellah gönderildi mi evvelallah arkasını alırlar… cemiyet 
kaçmıştır efendiler. Zabıtan üserayı muhteremeye muavenet-
te bulundular. Tüccardan alındı onlara muavenette bulundu-
lar. Cemiyet kaçınca bir müddet tüccarlar gönderdiler, sonra 
Gürcüler tazyik ettiler göndertmediler. Bunların postası hatta 
bir müstensihleri bile yoktur. Trabzon’dan istedik değil mat-
baa, müstensihleri bile yoktur. Biz orada iken matbaamız var-
dı, gazetemiz vardı, irşadatta bulunuluyordu. Şimdi hep ka-
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lemle yazarlar. Haftada bir gazete çıkarırlar… dahiline, 
mülhakatına tevzi ederler. Şimdi kırtasiye için şey için geldi-
ğim vakitte heyeti vekilei muhteremeye arz edecektim. Mahi-
ye şöyle iki yüz üç yüz lira ne ise bir muavenet edilsin… Şark 
ordusu kumandanına yazılmıştı, yine temin edilememiş. 5 
Kânunusanide bir telgraf alıyorum riyasetten, son derecede 
müzayakadayız, dört kalem erzak veriyorlar, derviş çorbası 
gibi pişiriyorlar. Sonra bir posta ücreti cüzi bir muavenet aca-
ba vakitleri var mı diyorlar. Ne ise acaba buna vakitleri var 
mı? Bu meseleyi de böyle nazarı şefkatinize arz ediyorum. En 
son sözüm Efendiler, Batum hakkında kendi namıma ne ikti-
sadiyatı, ne şekli idaresi ne diğer hususatına hiçbir söz vere-
mem. Batum ahalinindir. Ahali de size kemali samimiyetle 
merbuttur. Hiçbir zaman ayrılamayacaktır. İnşallah Batum 
gariben elinize geçerse… favaitten birini arz edeyim. Müsel-
lah muntazaman on bin kişi nizamiye teslim edeceklerdir. 
Ben on bin diyorum, size orada teslim edecektim. Maalşük-
ran arz ederim ki 93’ten evvel Batum bizde iken birisine kura 
isabet etse bir kaza ahalisi matem tutarmış. Askerlikten bu 
derece müteneffir imiş. Hakimiyeti ecnebiye bunları o derece 
müteessir etti, o derece uyandırdı ki… Harbi Umumi’de bunu 
bilfiil ispat etti. Mütarekeden sonra İngiliz zulmü bir kat daha 
uyandırdı… bu adamlar ki doğrudan doğruya silahı eline ala-
rak, silah altına girip ta evvel Allah Hükûmet bizi Hindistan’a 
sürse de maaliftihar yürümeye müheyyayız diyorlar. Bu da az 
faide değildir. Yalnız şunu arz edeyim, kanunen aynı hukuk 
ve salahiyet haiz bir arkadaş… bir misafir gibi oturuyorum. 
Ve mübarek ağızlarınıza bakıyorum. Ufacık bir ihtilaf vahde-
te nakisa getirecek bir hal… bir haftadır iştiha üzere alimallah 
yemek yememişim. Birer kadeh çay ile idare diyorum. Neden 
teessür içindeyim. Onların sizlerden beklediği azim muave-
netler… kanaatleri da biliyorum. Buradaki ufacık ihtilafımız 
bizim kalplerimizi parçalıyor. Bunu da bu münasebetle arz 
ediyoruz. İstirham ediyorum, bütün hissiyattan tecerrüf ede-
ceğiz. Hepimiz fedayı can edeceğiz. (Alkışlar)

HARİCİYE VEKİLİ MUHTAR BEY — Ali Rıza Efen-
di’nin yalnız son beyanatına cevap vermek istiyorum. Mesele 
tabii uzun uzadıya münakaşa edilecektir. Buna taalluk eden 
sualler olursa dilim döndüğü kadar söyleyeceğim. Bu Ho-
pa’ya iltihak ettiğini kemali teessürle beyan ettikleri cemiyeti 
İslâmiyenin hakikaten muhtacı muavenet bir halde bulunduk-
larına bendeniz de muttaliim. Bunu vakıf olduğum iki buçuk, 
üç aydan beri bunların mümkün mertebe terfihi ahvalleri için 
nefsime taalluk eden şeyi ifaya gayret hususunda kusurum 
yoktur. Evvel be evvel bunlara silah noktai nazarından mua-
venet edilmesini kerraren Şark ordusu kumandanlığından rica 
ettim. O da zaten meseleyi bildiği için kabul etmiştir ve yine 
Ali Rıza Efendi’nin söylediği gibi galiba iaşe için de mua-
venete kusur edilmiştir. Yalnız bunların tabii muhtaç olduğu 
şey bir avuç pirinçten yahut arpadan ibaret değildir. Elbette 

bir maksadı siyasi için terki diyar etmek ıztırarında kalmış 
olan insanların ihtiyacatı insaniyesinden maada takip ettikleri 
gayeyi temin için sarfına muhtaç oldukları birçok nukut da 
olabilir. Binaenaleyh bunların tesviyesine hariciye Vekâleti 
her vakit amade bulunmuştur. Takriben buradan yirmi gün 
mukaddem mezunen o havaliye giden Batum mebuslarından 
ve muhterem rüfekamızdan Edip Bey’le görüşülmüştür. Ne 
olduğu bittahkik işaratı üzere iktiza eden muavenetin icra edi-
leceği takarrür etmiştir. Bendeniz de bu işe muttali olduğum 
günden beri arzui vicdani ile çalışıyorum. İşarına muhtazırız. 
Gelir gelmez ne ise yapılacaktır… bu hususta bir teklif dahi 
vardı… Batum Cemiyeti İslâmiyesine … uğradım. Müşküla-
tı bir Allah bir de ben bilirim. Yalnız heyeti muhteremeniz-
den bir şey rica edeceğim. Hariciye Vekili olmak hasebiyle 
şu para meselesinden dolayı uğradığım müşkülatı bir ben bir 
de Allah bilir. Onun için de para yoktur bin yere başvuruyo-
ruz, Moskova’ya bir heyeti sefaret gidecek, geceli gündüzlü 
uykuyu terk edip bunları sevk etmek icap ediyor. Fevkalade 
müşkülat çekiyorum… bir heyeti murahhasa gidecek onun 
için de para yok. Bu para meseleleri Meclise gelirse kabul 
edeceğinizi söylediğiniz halde yine müzakeresi esnasında 
birçok da muarızı ve müstenkifler bulunuyor. Bunlar nihayet 
para meselesidir. Eğer heyeti âliyeniz bir parça civanmerda-
ne davranacak olursa… mesela heyeti âliyenize söylemeye 
lüzum görmem ki Hariciye Vekaletine taalluk eden vezaifin, 
kısmı azamı demeyeceğim, fakat en mühim kısmı bütçede sa-
rahaten zikredilen tahsisat ile ifa olunur. Hâlbuki buradan ev-
vel istemiş tahsisatı mestureyi encümen kısmıştır. Ve senenin 
nihayetine iki ay olduğu halde sarf edilecek tahsisat elimizde 
kalmamıştır. Bu paralar aleni olarak sarf edilemez. Ve verilen 
yerlerden senet alınamaz binaenaleyh bu vezaifinin tamamiy-
le ifası matlup olduğu takdirde bu gibi para hususunda se-
mihane davranılması lazımdır. Mesela hariciye Vekâleti bun-
dan iki üç ay evvel iki zattan ibaret idi. Bir bendeniz bir de 
kâtipten ibaretti. Gece gündüz çalışıyoruz, şimdi beş altı kâtip 
daha almışız ve bir de umuru siyasiye müdürü ki bu adam 
hakikaten fevkalade kıymettar bir zattır, bunun için tahsis et-
miş olduğum altmış lira maaş encümen gitmiştir. Bu adam 
gayet müstağni bir adamdır. Meccanen çalışacak derecede bir 
adamdır. Fakat bir insan şu kadar para alırken üç ay sonra 
onun… hasbelinsaniye münkesir olmamak mümkün değildir.

Saniyen, ha bunları evvelce düşündüğümüz zaman mü-
nasebatı hariciyemizin böyle kalil bir zamanda böyle fevka-
lade inkişaf edeceğini bittabi tahmin edememiştim. Ben de 
insanım, ben de takdir ve tahminde aldanırım ve aldandığımı 
itiraf ediyorum. Fakat o inkişafatı ahire üzerine yapılması 
lazım gelen teşkilat meselesinde fevkalade duçarı müşkülat 
oluyorum. Mesela, fazla sarfı müstelzim olmadığı halde mü-
nakaleden ibaret bir kanun layihası geçen günü çıkmamıştır. 
Şeyden Gürcistan ve Azerbaycan’a gönderdiğimiz zatların 
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tahsisatları yoktur. Eski bütçede vardır iki aydan beri orada 
ifayı hizmet ediyorlar, tahsisat vermemin imkân yoktur. Diya-
rı aharda bir milleti bir devleti temsil eden bir adamın parasız 
kalması ne demek olduğunu heyeti âliyenizin takdirine arz 
ediyorum. Bu gibi hususatta biraz daha semihane devam edil-
diği surette vazifenin fevkalade, matlup veçhile ifa edileceği-
ne Heyeti âliyeniz katiyen emin olabilir. Onun için bu vesile 
ili iki bin liralık kanunu Azerbaycan-Gürcistan heyetlerinin 
tahsisatına ait olan kanunu bütçei umuminin müzakeresine 
talik etmeksizin bir an evvel müzakeresi... Fakat emin olunuz 
bu Gürcistan Heyeti İslâmiyesinin her türlü ihtiyacatı Harici-
ye Vekâleti tarafından temin edilmektedir.

ŞÜKRÜ BEY — Müsaade buyurulur mu efendim? Bir 
iki kelime söyleyeceğim. Zatı alileri, iki üç aydan beri bun-
ların ihtiyaçlarına vakıfım, buyurduğunuz mümkün değil mi 
idi ki bunların ihtiyacı nisbetinde Hariciye Vekaletinden bir 
muavenette bulunulsun. Para verilmeli idi, denizde bir kum 
gibidir.

HARİCİYE VEKİLİ – Evet burada söylenebilir. Sonra on 
lira kısılır. Demin söyledim, ben bunların ihtiyacına mutta-
li olduğum zaman Şark cephesi kumandanlığına rica ederek 
bunlara muavenete şitap edilmesini yazdım ve bunlar da mu-
avenette kusur etmemişlerdir.

ŞÜKRÜ BEY — Asıl arz etmek istediğim şey, Batum 
meselesi hakkında hâdis olan bir mesele vardır, buyurdu-
lar. Bu bapta Heyeti Vekile ne düşünüyor ve biz neyi tedkik 
edeceğiz? Bu hususta bizi tenvir buyursunlar ki biz de cevap 
verelim. Yalınız Muhterem Batum Mebusu Ali Rıza Efendi 
geçen gün Hariciye Vekili Beyefendinin pek haklı olarak bir 
vaziyetten bahsetmesi sebebiyle pek haklı olarak endişeli bir 
hissi vatanperveri ile... Şimdi neyi tedkik edeceğiz, hâdis olan 
mesele nedir? Bunu söylesinler, bunu görüşelim. Ondan son-
ra bazı sual soran olursa Meclisten bazı arkadaşlarımız fikir-
lerini söyleyecekler.

— Celsei hafiyede arz etmiştim, bizim müddeiyatımız 
heyeti celilece malumdur. Mesele Batum meselesidir. Elvi-
yei selasenin vaziyeti siyasiyesi malum olduğundan bu bapta 
itayı malumatı sait addederim. Batum ve Ardahan livaları mi-
sakı millî hududu dahilinde... Bu hükûmetin hikmeti teşek-
külü de malûmdur... Semeresi olarak bugün kabzai teshirimi-
ze dahildir... Olduğu takdirde bu maksadı siyasisini istihsal 
edecektir. Dünyada her şey itidal ile mümkündür. Bendeniz 
geçenlerde demiştim ki zaten Kars bir defa elde edilmiştir. 
Geriye kalan iki livadan Ardahan için tereddüde mahal yok-
tur, Batum’un vaziyeti beynelemeliyesi itibariyle tamamiy-
le... Bunun için bir istifham vardır. Bu istifhamı kimse inkâr 
edemez. Binaenaleyh hakayıkı olduğu gibi görerek esbabı 
hallini düşünmek iktiza eder demiştim. Heyeti Vekile yalınız 
müstakbel bir reyini... Cepheye tevcih etmek mecburiyetinde 

olduğundan dolayıdır ki halli birçok müşkülatı dai olan bu 
meselede Meclisi âlinizin noktai nazarını öğrenmek... demin 
de arz ettim ki hükûmet evvel be evvel Batum livasını hiç-
bir kaydı siyasî, haricî olmaksızın zamimei memalik etmek 
ister... Muktedir olduğu takdirde ilk teminine çalıştığı suret 
budur. Fakat bugün Kafkasya’nın en mühim limanı olmak 
hasebiyle Kafkasya’da yaşayan bilumum milletlerin menafii 
hayatiyesinin pek şiddetle hareket ettiği Batum hakkında bi-
zim müstakil bir rey olarak vereceğimiz kararın ne dereceye 
kadar müessir olacağı cayı sualdir. Bunda istiklallerini, refah 
u saadetlerini temin ettiğimiz Azerbaycan’ın hayati bir men-
faati vardır... O menbaalardan çıkan petrolün yegane mahreci 
Batum’dur. Ermenistan’ın kezalik o limanda azim menafii 
vardır. Şimali Kafkasya Dağlılar Cumhuriyetinin büyük bir 
menfaati vardır. Rusların daha büyük menafii vardır. Bina-
enaleyh Batum’a verilecek istatü meselesinde... Yalınız bir 
mülke tasarrufla... olmaz... Maverasında bulunan memleket-
ler coğrafyasının... O memleketler arasında münasebatın... 
Bir menfaati vaziyeti siyasiyedir. Bunu devlet nazarı dikka-
te... Mecburdurlar. Binaenaleyh bizim için ilk şekil ve suret... 
Bila kayd u şart Kars ve Ardahan gibi Batum’u da zamimei 
memalik etmektir. Acaba bu mümkün olmazsa ne şekil dü-
şünmek lazımdır. Bunun için demiştim ki... Mesela livanın 
hakimiyeti tamamiyle bize ait olmak üzere... Enternasyonal... 
biraz vasidir. O havalide yaşayan milletler arasında müşterek 
bir idare tesis etmek... hatta şehirde tamamiyle Osmanlı terk 
edilmek sartıyla... Yalınız limanı... ondan sonra bu da kabili 
istihsal olmazsa o livaya bir muhtariyeti idare bahşettirilir ve 
sözden Hükûmet biz oluruz... yani muhtariyeti idareyi haiz 
olur... Türkiye Devletinin nazarı âliyei siyasiyesi... o muhta-
riyeti idareye nail olan hükûmet milletlerin Batum limanına 
taalluk eden menafii ticariye ve iktisadiyesine... bu silsileyi 
devam ettirecek olursak nereye kadar... işte bu eşkâli muhte-
lifeyi Heyeti âliyeniz...

AYINTAP MEBUSU — Batum’un bizim elimize geçme-
sine...

MUHTAR BEY — Çiçerin’in bir notası tamamen... 
Gürcistan kendisine bir müsalahaname akdi için bir teklifte 
bulunmuştur. Biz sizinle akdi müsalahaya amadeyiz. Ancak 
geçen sene de Ruslarla Gürcistan’ın hududu siyasiye olmak 
üzere... hudut dahilinde Gürcistan’ın... bunu kabul ederseniz 
mesaili sairenin müzakeresine girişiriz ve binnetice de sulh 
ahitnamesini akdederiz. Bundan da anlaşılıyor ki bugün bu 
iki livaya vazıülyed olan Gürcüler... vermek istemezse ne ya-
pılır, icbar ne ile olur. Kuvvei müsallaha sevkiyle... saniyen 
Ruslar bize diyorlar ki bunlarla bir sulh muahedesi akdeder-
seniz biz bunu Rusya’nın... menafiine muvafık görürüz. An-
cak bu sulhu... bizim Gürcistan’la akdettiğimiz muahede... O 
da bu iki livanın Gürcistan’da kalmasını icap ediyor. 
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RAGIP BEY — Misakı millîden bahsediliyor. Misakı 
millînin bugün... lütfen izahat verir misiniz?

— Bizim misakı millîden... ve zannederim ki... devletin 
dahi... Misakı millî hududu dairesinde biz bilmiyoruz. Bunu 
tenvir... Hatırımda kaldığında göre elviyei selâse, Garbi Trak-
ya ve hududu millîmiz haricinde Arapla meskûn olan me-
malikten hangisi... Beyan edecekleri reye göre hangi şekil 
reylerine iktiran ederse... şayanı kabuldür denmiştir. Fakat bir 
maddei mahsusa vardır... amma bu doğrudur.

REİS CELALEDDİN ARİF BEY — Müsaade buyurur-
sanız esas itibariyle akdi misak ile mütareke hududu veril-
diği zamanda bizim ordumuz Ardahan, Kars ve Batum’da 
bulunuyordu. Yalınız bir ciheti kabul ettik o zaman... Şayet 
lüzumu mübrem hasıl olursa orada yeniden arâyı umumiyeye 
müracaat...

ÖMER LÜTFİ BEY — Misakı Millîyi yaptığımız zaman 
Rauf Bey’in kendisi o vakit demişti ki, Brest muahedesini 
yaptığımız zaman elviyei selase murahhasları kendilerinin 
bizim idarede kalmaları hakkında reyleri toplanmıştır. Ona 
göre Brest muahedesi... icabı mücbir olursa o zaman evvelce 
bir reyiâmm alınmıştı.

MUHTAR BEY — Evet bu böyledir. Komisyonda hat-
ta devletlere verilen notanın tahririnde de bulundum. Çünkü 
elviyei selase misakı millî hudud dahilinde olduğu sarahaten 
mezkûrdur. İşte vaziyet budur efendim. Şimdi Meclisi âliniz 
bu vaziyet karşısında... tayin buyuracaksınız.

MEHMET EFENDİ (Biga) — Bize karşı vaziyetleri ne 
oldu?

MUHTAR BEY — Yalınız kürsüden inmezden evvel, 
Heyeti âliyenize şurasını söylemek isterim. Bu hükûmet mi-
sakı millî hudutlarını temin etmek için elinden gelen her şeyi 
yapacaktır. Bu bir defa elde bir. Ondan sonrasını Allah bilir.

ZİYA HURŞİT BEY — Benim bildiğim Ruslar 1914 
hududunu istiyor. Yalınız iki hükûmetin istiklalini istemiyor. 
Ermenistan’la Gürcistan. Bunun için Bolşevikler Batum’u...

TAHSİN BEY —Malumu âliniz bizim Türkiye Hükûme-
tinin öteden beri bir tecellisi vardır. Seyfen kazandığını ka-
lemen kaybeder. Sovyetler gayet insani, gayet âli olduğunu 
ilan ederek planlarını programlarını tatbik etmekte devam 
ediyorlar. Fakat bizim düşmanımız bulunmuş olan bu kavim 
gayei siyasiyelerine vasıl olduktan sonra ittihaz edecekleri 
hattıhareketleri hakkında bizim mütereddit bulunmakta ve 
ihtiyatkâr olmakta her halde kendimizi menfaattar addey-
lemekliğimiz lazım geliyor. Görülüyor ki Ruslarla, Sovyet 
Hükûmetiyle münasebatımız o kadar samimi olduğu halde 
Kars’ın işgalinden evvel aramızda teati edilen muahadetna-
me en sonunda Ermenilerin hudutları haricinde olarak bizim 

vazı vilayetlerimiz dahilinde birtakım yerlerinde onlara ilhak 
edilmek suretiyle iş bir akamet vechesine sev kedilmiştir. Bi-
zimle teşriki mesaide o kadar menfaattar olan Ruslar o vakit 
tamamen itilaf devletlerinin aletleri oldukları halde yine bi-
zim hududu millîmizden onlara ilhakı hususunda ısrar etmek 
gibi bir halde bulundular. Şimdi efendim sorarım?... Batum’u 
bunlar... gerek Gürcü Hükûmeti olsun, gerek Azerbaycan... 
gerek Ermenistan olsun çarlık Rusya’sının hududu dahilinde 
bulunmuş olan yerleri Sovyet Hükûmetinin o münasebetle bu 
Batum limanı onlar için gayri kabili terk bir limandır. Şu hal-
de bizim onlarla bu meseleler hakkında müzakere etmek ve 
onlarla uyuşmak mümkün değildir... Emri vaki karşısında... 
esnayı müzakeratta daima mağlup olagelmekteyiz. Malumu 
âliniz Ruslarında birçok zayıf yerleri vardır. Onlar da bütün 
dünya ile giriştikleri bir zaman Rusya’da bulunan birçok İs-
lamlara karşı biz bunlardan istifade... Bütün muvaffakiyetle-
rin... biz onlarla müzakere etmek için Türkiye Hariciye Vekâ-
leti bu hükûmetler nezdinde, Azerbaycan vesair... Rusya’da 
mevcut olan İslam... Kabul ve İslam hükûmetleri... ne gibi 
teşebbüsatta bulunduk.

MUHTAR BEY — Efendim, Rusya ile bir konferans ak-
dini kabul etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûme-
ti sizin tasavvur ettiğiniz eski Rusya’nın karşısında titreyen, 
her emrini infaza amade bulunan bir Türkiye Hükûmeti de-
ğildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Kafkasya’da 
belki Rusya’nın kime faik ve nafiz olduğuna kanidir. Her tür-
lü hukukıhâliye ve müstakbelesini temin ettirmek suretiyle 
onlarla akdi muhadenet eder. Yoksa bu hükûmetin başka türlü 
müzakere yapmasına imkân yoktur. Heyeti âliyenizin bundan 
emin olmasını istirham eylerim. Diğer tedabir hakkında, ne 
derecelerde nazik bir mesele olduğunu takdir buyurarak ben-
denizi bu hususta söz söylemekten...

SÜLEYMAN SIRRI BEY — Gürcü Hükûmeti ile ara-
mızda muhtelifin fih olan meseleler halledilmedi mi, Batum, 
Ardahan meseleleri henüz halledilmedi mi?

— Hayır.

— Heyeti sefaret geliyormuş.

— Gelsin bu mani değildir.

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Arkadaşlar; açık celseler-
de her münasebet düştükçe Meclisin icrai ve teşrii bir meclis 
olduğunu ve mukadderatı umumiyeye vazıülyed bulunduğu-
nu söylüyoruz ki hakikatı hal bundan ibarettir. Bazen heyeti 
vekileye taarruz makamında da heyeti umumiye bir vazife-
sini… bazen fazla olarak heyeti vekileye geçtiği… bendeniz 
şahsen o kanaatte değilim. Heyeti âliyenizin vazifei icraiyesi 
hakiki ve mühim mesailde kendisini gösterir. Ve heyeti âli-
yeniz talimatı veçhe tayin eder… yoksa filan kişi filan yerde 
isyan etmiş… heyeti âliyenizle müzakere edilmekle olabilir; 
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müzakere edilmemesi de kabildir. Asıl heyeti âliyenizin na-
zarı dikkat ve itibara alacağı… ve bütün mevcudiyeti fikri-
yesiyle muhakeme edeceği ve neticesi muhakemeyi… ortaya 
koyabileceği şimdi mevzubahs olan bu mesele tahaddüs eder 
etmez heyeti vekile huzuru alinize çıkmak mecburiyetini his-
setmiştir. Efendim, heyeti âliyeniz bir meselei siyasiyenin 
halli karşısında bulunuyor. O mesele şudur; bugün Gürcistan 
hükûmeti cumhuriyesi diye dünyaen tanınmış olan hükûmet 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti arasında yahut 
devleti arasında bir takım mesaili muallaka vardır, denilmek-
tedir. Belki biz kendimizce muallak bir mesele kabul etme-
yebiliriz. Bizim için muallak bir mesele yoktur diye biliriz… 
katidir, sarihtir diyebiliriz ve bu meselede yakından ve uzak-
tan alakadar bulunan diğer devletler Türkiye ile Gürcistan 
arasında muallak mesele vardır; bu mesailin hallü faslı… 
bizler ile tekrar yeniden alakadar etmektedir, bunu hallede-
lim demişlerdir. Arz ettim ki bizce belki muallakta değildir 
denebilir. Çünkü bütün cihana karşı ilan ettik ki, bizim bir 
hududu millimiz vardır ve bu hududu hudud tanımak ve bu 
hududun işaret ettiği menatıkı kati ve gayrı kabili infikak ak-
samı vatanın heyeti umumiyesi telakki etmek bizim salahiye-
ti meşruamız… bu hududu milliyi telaffuz ederken Ardahan, 
Kars, Batum livalarının dahi bunun dahilinde bulunduğunu 
kabul etmişizdir. Bu kabulümüz hangi esaslara istinat ediyor. 
Malumu âliniz vatanımızın hududunu irae etmek için bir tabir 
ararken pek çok müşkilata tesadüf etmişizdir. En nihayet bir 
tesadüftür. Mütareke akdolunduğu gün ordularımızın, silahla-
rımızın, hakimiyetimizin çizdiği hat, hududu millimizdir, de-
dik ve filhakika o tarihte diğer rüfekanızı da izah ettikleri gibi 
Batum’da, Kars’ta bizim ordumuz vardı, filan oraya hakim, 
sahip oluyordu. Zaten öteden beri bizim öz vatanımızdır, bi-
naenaleyh bizimdir dedik. Fakat Brest Litovsk muahedesinde 
zannederim kati bir ifade yoktur… herhalde reyi ârâ müracaat 
lüzumu baki kalmıştı. O halde bizim hududu milli dahilin-
de kuvvetle kabul ettiğimiz aksamı memleketimiz bir şarta 
muallak olabiliyordu… biz onu emri vaki yapıyoruz çünkü 
orada yaşayan vatandaşlarımız behemehal bizimle tevhidi 
hayat ve mukadderat… onun için düşünmeye lüzum görme-
dik, bizimdir, dedik. Ve filhakika bizim bu kanaatimizin ha-
kiki olduğu oradaki ahalii İslâmiyenin tezahüratıyla teeyyüt 
etmiştir. Fakat Brest Litovsk muahedesi Rusları çok rencide 
eden bir muahededir. Onun dünya yüzünden behemehal kal-
dırmağı arzu ederler. Bunun telaffuz olunduğundan müteessir 
oluyorlar. O halde bir defa Ruslar bu meseleyi mevzubahs 
eyledikleri zaman, mesaili muallaka vardır, dediler. Gürcüler 
bahsettiği zaman, mesaili muallaka değildir. Nafiz değildir, 
o halde kendi iddiamızı maddileştirebilmek için derhal ilanı 
harb edelim, orasını fiilen işgal edelim, mütareke zamanında 
olduğu gibi… burada askerimiz var ve bu şerait dahilinde ka-
bul ediniz diyelim… şimdi mesailin muallak olduğu tabiaten 

taayyün etmiştir, halletmek için iki çare vardır. Birisi, silahtır. 
Hiç kimseye sormadan ne Ruslara ne Gürcülere, sormadan 
filan yeri tahliye ediniz geliyoruz, deriz. Ve oraya gider otu-
ruruz. Eğer bunu yapmak muvafık değil ise esbabı muhteli-
feden dolayı o zaman vesait ve teşebbüsatı siyasiye ile hal-
letmek icap eder. Malumu âliniz daha Ermeniler ordu sahibi 
iken mütecaviz bir halde iken, biz Gürcülerle, mevcut olan 
bu mesaili hatta telaffuz bile etmek istemiyorduk. Korkuyor 
idik. Bu iki millet ve hükûmet birleşir ve bizi daha müşkül bir 
vaziyete koyarlar. Onun için Gürcistan’a karşı müsamahakâr 
bir vaziyet aldık. Bu hukukumuzu unutmuş gibi davrandık. 
Düşünüyorduk ki, daima en muzır olan, mühlik olan, müteca-
viz olan Ermenileri bertaraf edelim, ondan sonra bu meseleyi 
halledelim… onu hallettik. Tamam değilse bile korkunç… bir 
hali bertaraf edebildik. Ve orada kuvvetimize istinaden bugün 
bulunuyoruz. Şimdi bu meselenin halli sırası geliyor… bir ta-
raftan da Ruslar bizim tavrı hareketimize bakarak alemi İslam 
üzerinde ve kendi memleketlerini teşkil eden… bilhassa on-
ların bize karşı olan alakai vicdaniyelerine bakarak maddi ve 
manevi bizde tasavvur ettiği ve gördüğü kuvvetin gayrı kabili 
müsamaha olduğuna hükmederek dost olmak cihetini tercih 
etmiş kanaatindeyim. Ve bu dostluğu takviye ve idame etmek 
için dostluğu ihlal edecek olan mesailin dahi hal ve faslını 
muvafık görmektedir. Binaenaleyh Türkiye-Rusya arasında 
evvelce mevcut olan ahitnameden başka daha kuvvetli olmak 
üzere bir ittifakname yapmak teklifinde bulundu. Buna diğer 
mesaili de raptetmeğe arzukeş oldu. Dedik ki, madem bir 
konferans yapmak istiyoruz, bu konferansta Azerbaycan da, 
bütün Ermeniler de bulunsun… Ermenistan dahi bulunsun… 
Gürcistan bulunsun demedik… mevzubahs olduğu bir sıra-
da bunu halledebilecek bir konferans… Halde Gürcistan’dan 
bahsetmiştir. Yalnız Gürcüler bize müracaat ettikleri zaman 
biz sizinle ittifakı müsalahaya müheyyayız. Bir şartla Ruslar 
bizimle yapmış oldukları bir… Yani Batum, Ardahan vesaire-
yi bize veriniz… Bizimle musalaha yapabilirsiniz… Ve bizim 
için şayanı kabul değildir. Ruslar dahi bu elviyenin, bu liva-
nın Gürcistan’a terk… sarahaten talep ettiler…

Efendiler, hâlbuki Gürcistan komünist değildir. Yani ko-
münist değildir ki… onlar bunu himaye etsinler. Fakat mu-
hakkak olan şeyh varsa o da şudur ki Ruslar evvel ve ahir 
herhangi bir şekil ve vaziyette komünist yapmak istiyorlar. 
Komünist yaptıktan sonra Rusya olacaktır. O zaman kendi 
memleketlerimiz olan Gürcistan’ın şimdiden kendi memle-
ketlerine malik olmasını istiyorlar. Bize teklifte bulunmuşlar-
dır. Ermenistan harekatını biz yaparken Gürcüler de korktu-
lar… İngilizlerin Batum’a asker çıkaracakları işae edilmişti. 
Ruslar bunu şiddetle protesto ettiler. Ve bir Rus şehri olan 
Batum’a İngiliz askeri çıkamaz dediler. Şimdi mesele ne de-
mek oluyor? yalnız meselenin Gürcülerle halli mevzubahis 
değildir. Ruslarla da hatta Ermenilerle de Azerbaycanlılarla 
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da mevzubahis edilmesi lazım gelen bir meseledir. Çünkü 
Batum’u hakikaten bugün Kafkasya ile alakai hayatiyesi var-
dır. O halde meseleyi haiz olduğu kadar nazarı ehemmiyete 
almak lazımdır. Şimdi bu meseleyi heyeti âliyeniz tarafından 
suhuletle mütalaa edilebilmek için ve suhuletle münakaşa 
edilebilmek için azami menafii cami ve kabili istihsal bir şekil 
meydana koyabilmek için bendeniz ihtimalat olmak üzere… 
Muhtar Beyefendi de zannederim aynı şeyi söylemişlerdir, 
ihtimalat ile varidi hatır olan ve muhtelif yerlerden ifham 
edilmiş, işaret edilmiş… şekilleri tadat etmek istiyorum… 
ilk şekil bizim talep ettiğimiz şekildir… ve bila kayd ü şart 
Batum ve Ardahan bizimdir. Yani bu böyle olmak lazımdır. 
Şimdi Kars’ı bırakıyoruz, zaten oradayız demek. Yani mese-
le yoktur, bizim için, bu böyle olmak lazımdır. Başka türlü 
yapamayız. Bugün prensibimiz dahilinde olan şekil bu şekil-
dir. Fakat bunu mukabil Gürcistan diyor ki bila kayd ü şart 
Ardahan ve Batum Gürcistan’ındır. Şimdi yalnız Gürcülere 
değil Ruslara karşı dahi bu davamızı kabul ettirmek mecbu-
riyetindeyiz ve Muhtar beyin dediği gibi bunu kabul ettirsek 
ve noktai nazarı tamamen temin edici bir şekilde Gürcistan’la 
sulh yapmak ittihat ve ittifak etmek ciheti takip olunmakta-
dır. Fakat her ihtimale karşı fena bir vaziyete düşmemek için, 
bir emri vaki karşısında kalmamak için daha ne gibi şekiller 
varidi hatırdır ki o şekillerden herhangi birisi ile… yine hiç 
olmazsa bir noktai nazarı hakiki mahfuz… maksat oradaki 
ahalii İslâmiyenin hayatı, saadeti ve istiklalinin mahfuz kal-
masıdır. Birinci nokta bütün farz olarak heyeti umumiye… 
bir defa Ardahan bizim olmalıdır. Yani Ardahan ile Batum’u 
tefrik edebiliriz. Daha karışık olan mesele Batum meselesidir. 
Batum şehri vardır, Batum limanı vardır… haizi ehemmiyet 
olmak üzere nazarı mütalaaya alınır. O halde birinci şekli 
katide ve bir derece aşağı insek ne olabilir. Kendi kendine 
müstakil bir hükûmeti İslamiye… Gürcüler ve Ruslar bunu 
bize teklif ederlerse nasıl kabul edebiliriz. Düşünülecek ve 
muhakeme edilecek mesele budur… refah ve saadeti, hürri-
yeti filan değil midir? … O halde bunlar… muhtardır… Bir 
bu şekil vardır. İkinci bir şekil bir muhtariyet idareye malik-
tir. Türkiye devletine merbuttur ve yahut muhtardır. Halk bir 
imtiyaza, bir muhtariyete, bir şeye maliktir… Yalnız irtibat 
noktaları değişiyor. Bir az daha aşağı inelim. Liman başka bir 
şeydir, şehri mıntıka başka bir şeydir… serbest bir liman ol-
sun. Batum şehri mıntıkası bizim olsun veyahut müstakil ol-
sun veyahut muhtar olsun, Gürcistan’a merbut olsun… biraz 
daha aşağı inelim… Batum şehir ve limanı serbest… Batum 
mıntıkası muhtar olsun, bize merbut olsun, Gürcistan’a mer-
but olsun veyahut Batum limanı veya limanı ile şehri Kafkas 
hükûmetlerinin müşterek bir şehri olsun… fakat mıntıkası 
diğer eşkale… işte böyle birtakım sureti haller mevzuu ba-
histir. İhtimal ki Moskova’daki heyeti sefaretimiz bu eşkali 
münakaşa etmek mecburiyetinde kalacaktır. Ve biz muhtelif 

ihtimalata göre bir dereceye kadar teşebbüs… zannediyorum 
ki yek nazarla ve katiyen matlup ve mültezem olan şekil bila 
kayd ü şart aksamı memalikimizden olmasıdır. Bugün için 
elim zaruretler karşısında en nihayet yapabileceğimiz bütün 
fedakarlıkları göz önüne getirerek… düşünülebilecek şekil… 
liman serbest olsun, liman Kafkasya’ya ait olsun, şehir ve 
mıntıka bize ait olsun. Bu varidi hatır olabilir veyahut biraz 
daha… olunabilir. Liman ve şehir serbest olsun. Mıntıka bize 
merbut olsun. İşte bu derecat aşağı… Binaen aleyh biz bittabi 
kati, zaruri vaziyetler karşısında kalmadıkça evvelki vaziye-
timiz, ilk gayemizi feda edemeyiz. Hangi ihtimal karşısında 
ne dereceye kadar fedakârlık ederiz. Bu düşünülmeye muhtaç 
bir meseledir. Gayet iyi tesbit etmeli ve hükûmete adeta bir 
talimat halinde verilmelidir ki hükûmet de oraya gitmiş olan 
murahhaslarına şu veya bu şekli… en nihayet şu şu ihtimal 
karşısında… diye bilsin. Heyeti vekilenin heyeti alinizden ri-
cası meseleyi bu şekilde…

BATUM MEBUSU ALİ RIZA EFENDİ — Evvelce bu-
yurmuştunuz ki Ruslar bizimle dostluk tesis etmek arzu edi-
yorlardı. Emelleri dostluğa muhaliftir.

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Müsaade buyurursanız 
bu suale cevap vereyim. Ruslar bize bir dostluk ve kardaşlık 
teklifinde bulundular… berdevamdırlar. Halbuki bu Gürcis-
tan hakkındaki talepleri dostluğa… bizim noktai nazarımız 
bugünden açık… bizim ordumuz Gürcistan’a… dostluğa mu-
haliftir. Burslar bizimle layetezelzül bir dostluk tesis etmek 
istedikleri için atiyen bu dostluğu ihlal edebilecek olan… kati 
olarak diyorlar ki Gürcistan’a vermişizdir… mademki kendi 
memleketi değildir. Henüz orasını Komünize, Bolşevizm’e 
etmemiştir. Bizi kendi halimize bırakabilir. Biz oraya malik 
olabilmek için Gürcistan’la harp ederiz. 

BATUM MEBUSU — Katiyen Rus şehri değildir. En 
büyük protestomuz budur. Dört senelik revabıtı diniye ve ta-
rihiyesi vardır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Efendi hazretleri bu bir 
sözdür. Şüphe yok ki bir İslâm şehri, bir Türk şehridir. Böy-
le olmakla beraber o yolda ilân etmiştir, iddia etmiştir. Yani 
bendenizin arz ettiğim şey yarın bir fırsat zuhurunda bize de 
aynı şeyi tekrar edebilir… Fakat behemehâl Ruslar bize böy-
le dedikleri için, yapalım demiyoruz. Mesele orada değildir 
efendiler… Hükûmetimiz bunu bugünden halletmek mec-
buriyetinde bulunuyor. Birtakım kimseler Hariciye Vekâle-
tinden daima sual sormakta ve talimat talep eylemektedir… 
mesele hakkında düşünülebilecek eşkâli arz ettik.

REİS — Efendim şimdi birkaç teklif karşısında bulu-
nuyoruz. Bir teklif doğrudan doğruya Hariciye Encümenine 
havale etmek. Encümen bir sureti hal bulsun, Meclisi âlinize 
arz eylesin. İkincisi Doktor Emin Bey’in teklifidir ki Heye-
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ti Vekileye salâhiyeti vasıa vermektir. Üçüncüsü Salâhaddin 
Bey’in teklifi. Bu husus hakkında bir rapor tanzim edebil-
mek… (Takrir okundu.)

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Bir şey vaz edeceğim. 
Vardır ve meşguldür. Heyeti Vekile sizin encümeninizdir. Bu 
meseleyi her gün düşünüyor. Bu mesele heyeti umumiyece 
yapılacak bir meseledir.

SALAHADDİN BEY (Mersin) — İlk defa efendim, ufak 
bir şey için çıkıyorum huzurunuza. Ya Hükûmete beyanı 
itimat edilir… Hükûmete bu hududu vermeden evvel mev-
zubahs olan… benim düşündüğüm nokta budur. Batum Li-
vasının takviyesi nedir? Meseleyi bilmiyoruz. Onun için bu 
malumatı istihsal etmek… bu mesaili Hükûmetin yapması lâ-
zım gelir. Yok eğer Meclisi Âliniz bir karar vermek… o bilir 
ki Meclisi âliniz bu malumatı haizsiniz. Bendeniz kendi nef-
simce kâfi görenlerden değilim. Çünkü Rusların teklifi, Gür-
cülerin teklifi bizim kuvvetle yapacağımız… birtakım kıymet 
ve mahiyetlere göre… şusu busu birçok cihatı vardır. Her ne 
ise zannederim ki mesele de bilinmek lâzımdır…

Dedilerdi ki biz bugün Gürcistan nispeti nüfusu nedir bil-
miyorum… onu bulmak lâzım… nispet buyurulsun… dediler 
ki nispeti nüfus ne olursa olsun bir prensibimiz vardır, bu da 
hududu millimiz dahilinde olan memleketlerin kurtarılma-
sıdır. Bu iki vilayet bu hudutların dahilindedir. Binaenaleyh 
nispeti nüfusta ne kadar tagayyür olursa olsun bunun bilin-
mesi lazımdır.

(Emin Bey’in takriri okundu.)

REİS — Şimdi efendim Salâhaddin Bey’in takrirlerini 
reye koyuyorum.

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, bir de Paşa Hazret-
lerinin şifahi teklifatı… bu bapta tetkikat yapsın, bize lâzım 

gelen vesaiki bildirsin… cevap verebilmek için icraatımızda 
devam edelim buyurdular.

MUSTAFA KEMAL PAŞA — İhtimal ki bendeniz en son 
maruzatımda şunu arz ve ifade etmek için geldim. Heyeti Ve-
kile Gürcistan’la, herhangi bir düveli ecnebiye ile bir muahe-
de, bir kukavele ve bir müsalâhayı kendi başına yapamaz. Ta-
rafeyn ve saire. Fakat en nihayet tasdik için heyeti celilinize 
arz edilir. Eğer onun noktai nazarı Meclisin noktai nazarına 
muhalif ise reddeylemek halini daima muhafaza eder. Sani-
yen mevzuubahis olan meselede hepimizin müştereken arzu-
muz bunların, şedit bir surette arzumuz, ifade ettiğim birinci 
şartın bila kayd ü şart bunların bizim olması… Heyeti mu-
rahhasanız bu noktanın temin için çalışacaktır. Bunun temin 
ve istihsalinde müşkülat olduğunu hissederse tabii müşkülatı 
yine o safha safha Hariciye Vekaletine, Büyük Millet Mecli-
sine arz eder. Heyeti âliyeniz de Heyeti Vekile ile… Hangi 
şekilde takarrür edeceğine dair kanaatimiz daha hakiki bir 
surette tespit edilebilir. Münferiden hepimiz, encümenlerin 
hepsi bu işle meşgul olabilirler. Meselenin kararı katiye ikti-
ranı için… fakat aynı zamanda Hariciye Vekaletini ve Heyeti 
Vekileyi takyit etmeyelim, diye arz etmiştim. Yani meseleyi 
takip etmekle beraber… Yani mesuliyet kendilerine ait ol-
mak üzere… diğer taraftan… isabeti tâmme ile karar vermek 
üzere icap ettikçe hepiniz Hariciye Vekilinden istizahatta bu-
lunabilirsiniz. Nüfus miktarında şüpheniz varsa… Her şeyi 
sorabilirsiniz. En son hükmüzü öylece verirsiniz. 

REİS — Paşa Hazretlerinin teklifini reye koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın… Kabul edildi.

Tevhid tarihi 6 Mayıs 339Hari
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