
DEVRE : I C I L T : 3 İÇTİMA SENESİ : IH 

T. B. M. M. 

Gizli Celse Zabıtları 

21 Teşrinisani 1338 (1922) 

Münclerecat 
Sayfa 

1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI 1085 
2. — İSTİZAHLAR 1085 
/. — Erzincan Mebusu Hüseyin Bey ve 

rüfckası ile Bursa Mebusu Hacı Şükrü Beyin; 
İstanbul ahvaline ve Refet Paşanın harekâtı
na dair İcra Vekilleri Hey'ti Reisi ile Hari
ciye, Dahiliye ve Maliye vkillerinden istizah 
takriri 1085:1091 

Cilt : 25 

142 rtcü İnikat, 3 neti Celse 



t : 142 21 . 11 . 1338 C : 3 

YÜZ KIRK İKİNCİ İNİKAT 

21 Teşrinisani 1338 Salı 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

REİS : Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Bey 

KÂTİP : Mahmut Sait Bey (Muş) 

REİS — Celse açılmıştır. Efendıim evvelbevvvel 
şunu arz edeyim. Bir kaç giin evvel saat yarımda iç
tima ötmek için karar vermiş/tik, bugün saat bir bu-
çu'kta ancalk müzakereye taşlayabildik. Bilâhare iki
de taı'i'il etmek mecburiyetinde kaldık. Yani birinci 
celse yarım saat devam etmiştir. İki yüz maddelik 
ruznamemiz var, bu suretle iş çıkarmak mümkün de
ğil. Sonra akşama kalıyoruz. Ankara'nın sokakların
da lâzım gelen tenvirat yoktur, geç gitmek istemiyor
lar. Halbuki burada celseye davet için yarım saat 
çıngırak çalıyoruz. Bendeniizce çıngırak çalınca ica
bet etmek lâzımdır. Sonra ekseriyetle karar ittihazı 
lâzım geliyor. Ekseri yeftle celseyi açıyoruz, beş dakika 
sonra -ekseriyet kalmıyor. 

Düşününüz efendiler; yüz altmış birle icrayı mii-
zaikere edip bunun bir fazlasiyle rey vermek lâzım 
geliyor. Doğrudan doğruya kanun yapmak mahiye
tindedir. Böyle bir reis tasavvur ediyorsanız, böyle 
bir karar vermek imkânı yoktur. Burada yüz otuz 
kişiyle bir kanun yaparsak, Makamı Riyaset ne ka
dar yanlış ve hergün Hâkimiyeti Milliye denilen şeyi 
darbelemiş olur. 

HAYDAR BEY (Van) — Kıstelyevm yapınız. 

REİS — Kıstelyevmde de sızıntı çıkıyor. Efen
dim müşkül mevkide kalıyoruz. 

ŞTmdi istizaha başlıyoruz; dünkü söz alan arka
daşlarımız, Hacı Şükrü Bey (Diyarıbekir), Yusuf Zi
ya Bey (Bitlüs), Ziya Hurşit Bey (Lâzistan), İlâh ir. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Bizim da
ha evvel sözümüzü kaydetmiştiniz. 

REİS — Sual sorunuz efendim. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Efend m 
sual başka, istizah başkadır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Kâtipler nok
san Reis Bey. 

REİS — Birisi burada, birisi söz almıştır. Onun 
için burada oturmuyor. Esasen kâtiplerimiz noksan. 
Bir kâti;p 'intihap edeceğiz, bunu da bu vaziyette ne 
yapayım? Müzakereye devam edeceğiz. 

ALİ SÜRÜRİ EFENDİ (Karahisarışarkî) — Söz 
alan kâtip bey söz kendisine gelinceye kadar o vazi
feyi ifa etsin. 

REİS — Ondan sonra?.. 
ALİ SÜRURİ EFENDİ (Devamla) — Ondan 

sonra çıkmasın. 
İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) — 

Arkadaşlarınızdan herhangi birini, hatırınıza geliyor-. 
sa reyi işarı ile Heyeti Umumiyeye teklif edersiniz. 

HACI AHMET EFENDİ (Muş)— İntihapta kâ
tiplerden en. ziyade rey alanlardan biri olabilir, o va
zifeyi yapar. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Muvakkat, bir 
g:nç. kâtip olabilir. 

HASİP BEY (Maraş) — Bendeni/ Hacı Ahmet 
Beyi teklif ediyorum. 

REİS — Nizamnamemi/, kâtp intihap olunmaz
dan evvd. en genç kâtiplik eder. der. Zaruret hâsıl 
olduğuna, şu saatte kaniyim. Çünkü'bidayette inhilâl 
vukiihulmuş. kâtipler gitmiş, yoktur. Şimdilik bunun 
için kanatı âlıilerine müracaat ediyorum. 

HACI AHMET EFENDİ (Muş) — Hakkı Bey
den iki rey noksan alanlar vardır, onları reye koyu
nuz. (Ziya Hurşit Bey baksın sesleri) 

REİS — Ziya Hurşit Bey bu meselede söz aldığı 
zaman ne yapacağız? Muvakkat kâtip hakkında ar
kadaşların kısmı âzami reyi işarî ile bir kâtip intiha
bını teklif ediyorlar. Nizamnamemizde bu yok efen
dim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Efendim eğer muvafık ise. bende
niz Ziya Hurşit Beyin kitabette kalmasında bir beis 
görmüyorum. 

REİS — Nizamname görüyor efendim. 
SALİH EFENDİ (Erzurum) — Arkadaşlar, defi 

ihtiyaç için muvakkat bir kâtibe lüzum görülüyor. 
Gerek Hamdı Bey, gerek Ziya Hurşit Bey kitabetçe 
bulunursa her halde söz geldiği vakit de'söz söyleye
cek ve yarım kalacaktır. Meclisin Heyeti Umumiyesi 
-içerisinde en genç olan Halil İbrahim Bey (Antalya) 
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var. Kabul buyurunuz, Halil İbrahim Efendiyi kita
bete intihap edelim ve mesele biter. (Süleyman Sırrı 
Bey de yar, reye sadaları) 

ALÎ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarısarkî) — 
Efendim, celse hafidir. Muvakkat kâtip intihabı cel-
sei hafiyede Olamaz. Celsei âleriiyede yapılması lâ
zım gelir. Yalnız şu... 

SERVET EFENDİ (Bursa) — Teklif olunan ar-
kadaşlardaln birisini yalnız bu celsei hafiyeye mah
sus olmalk üzere reyi işarî ile kâtibi muvakkat olmak 
üzere kabul edelim. Celsei âleniyeye geçince inlJihabı 
yaparız, bununla çok uğraşmak icap etmez. 

REİS — Efendim, İsmail Şükrü Efendinin bir 
takriri var, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Reyi işarî ile muvakkat bir kâtip intihap olunma

sını teklif ediyorum. 
21 Teşrinisani 1338 

Karahisarısahip 
İsmail Şükrü 

REİS — Efendim, şunu tavzihen arz edeyim ki, 
münhal kitabete, nizamnamemiz mucibince, bir kâ
tip intihap edilecektir. Ancak şu celseyi devam etti
rebilmek için bir kâüibe ihtiyaç vardır. O intihap edi
linceye kadar - yine nizamnamemize nazaran - en 
genç kâtibin reye vazedilmesine dair bir de takrir 
vardır ve okundu. Heyeti Âüyeniz de istima buyur
du. Şimdi muhtelif teklifler vardır. Evvel beevvel 
reyi işarî ile bu celseye muvakkat bir kâtip intihap 
edilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, şimdi muhtelif namzetler vardır. Halil 
İbrahim Bey (Antalya)', Hamdi Bey (Trabzon). 

HAMDİ BEY (Trabzon) — Ben vaz geçtim. 
REİS — Süleyman Sırrı Bey (Yozgat) vardır. 

Bunlardan en genci Halil İbrahim Bey arkadaşımızı 
muvakkat kâtipliğe intihabını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; zaptı sabık hülâsası var, okutuyorum. 

1. — ZAPTI SA3IK HULASASI 

YÜZ KIRK BİRİNCİ İNİKAT 
20 Teşrinisani 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Hüseyin Avni Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde 

bilin/kat Heyeti Vekile Riyasetinden İstanbul ahvali
ne ve Refet Paşaya dair olan istizahın celsei hafiye
de cereyan etmesi kabul olundu. Maraş Mebusu Ha-
sip ve Yozgat Mebusu Feyyaz Ali Beyler hariciye
den olan sual takrirlerini geri aldılar. İcra Vekilleri 
Reisi Rauf Beyefendi islizaiha cevap ita eyledi ve 
mabaadine celsei ati yede devam edilmek üzere te
neffüs için celse tatil olundu. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Hüseyin Avni Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde 

bi'h'mkat merasimde bulunmak ve Zatı Hazreti Hilâ

fet Penahiye Emaneti Mübarekeyi teslim etmek üze
re Meclisten izam edilecek heyete dair Divan Riya
set kararının istizaha takdimen müzakere edilmesi 
kabul olunarak celsei âleniyeye gedildi. 

Reis Kâtip 
Birinci Reisvekili Kayseri 

Hüseyin Avni 

Kâtip 
Van 

Hakkı 

Atıf 

REİS — Zaptı sabıkı reylerinize arz ediyorum, 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müzakereye başlıyoruz. 

2. — İSTİZAHLAR 

/. — Erzincan Mebusu Hüseyin Bey ve rüfekası 
ile Bursa Mebusu Hacı Şükrü Beyin; İstanbul ahva
line ve Refet Paşdnm harekâtına dair İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi ile Hariciye, Dahiliye ve/ Maliye ve
killerinden istizah takriri. 

REİS — Buyurun Ziya 'Bey. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Arkadaşlar; muh
terem Rauf Beyefendinin dünkü beyanatı âlilerini 

bendeniz istizaha cevap olmaktan ziyade, 'beliğ bir hi
tabe halinde dinlemiştim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Teşekkür ederim. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Zannederim 
muhterem arkadaşım, muvaffakiyetlerini en ziyade 
belagat ve fesahetleriyle meselenin setresini yaldızla
makla iktifa etti ve yine zannedersem bütün beyanatı 
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âlilerini bir daire içerisinde tahdit etti, ne aştı ve ne 
da taştı. 

İstanbul'un Mudanya'dan sonra başlayan vaziye
tinin ufak bir tarihçesini yaptı, Refet Paşanın hare
kâtını, menakıbini, hidematını, bir lisanı tebcille tez-
kâr etti. Binaenaleyh yukarı, aşağı bir tarihçe ile bir 
menkıbe vücude geldi, kanaatime göre; pek muhterem 
arkadaşım 'istizahın, etrafında gezdi, içerisine girmedi, 
temas etti ve fakat çekildi. Her ne olursa olsun ben
deniz beyanatı âlilerini parça; parça tahlil ile nazarı 
dikkati calip, içindeki hakayiki çıkarıp nazarı dikka
ti âlinize arz edeyim. Fakat evvel beevvel müsaadei 
âlinizle muhterem arkadaşımın Riyaset ettiği Hükü
metin umumî kelimelerle bir taslağını çizeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; kanun hâkim olsun, kanunu 
hâkim kılan bugün bizim her günkü temelimiz, bu kav-
liyet sahasından bir defa fiiliyata intikal edince na
zarlarımız önünde bu temenninin ve abus çehreler 
gören muamelâtı umumiyemizin seyir ve cereyanına 
bakanlar bu temenninin hayal, bir hayali muhal, ha
yali serap olduğuna kani oldum. Çünkü, ekser mua
melâtımızda, bilhassa mesaili mühimmemizde kanun
dan ziyade şahısların âmil ve müessir olduğu görüldü. 
Çünkü mühim işlerimizi memur ettiğimiz şahısların 
pek lâübaliyane ve pek bigâne hallere davrandığı na
zarlara çarpıyor. Bu hal ve harekât bu mütevali. müs
tevli harekât her gün nazarlar önünde mütecelli 
ve müteeessim iken şayanı teessüf dür ki; hiç bir na
zarı dikkati celbetmez. Olduğu gibi ve gelişi güzel, 
evet gelişi güzel gelir, geçer, kırar, döker. Evet işte; 
pek muhterem Rauf Beyefendi; o vakit gözlerimiz 
önünde şu levha tecessüm eder. Kanun sakin ve sa-
mit, mütevazi, mütecaviz, mağrur, mağdur, sernigün, 
'kimden kime şekva... 

Acaba, bu mütevali, müstevli hal ve harekât karşı
sında bıf bîgânelik, bu laubalilik... Hal ve harekât 
karşısında bu bîgânelik bu laubalilik, bu nazarı dik
kati celbetmemek neden mütevellittir? Efendiler; bu 
cevabını veremiyeceğim mühim sualdir. Burasında sü
kût edeceğim. Yalnız mütehayyir kaldığım bir nokta 
vardır. Bu hal ve harekâtı mübalağa, kanaatına, fe
dakârlığına vatanperverliğine itimat ettiğim muhterem 
Rauf Beyefendinin Riyaset ettiği bir Hükümetten su
dur ve zuhur ediyor. İhtimal ki hata ediyorum. Rauf 
Beyefendinin kanaatleriyle beraber muhat olduğu za
ruret ve mecburiyetlerle ölçmek lâzmdır. Mahaza geç, 
ıkaldt. Burada hem muhterem Rauf Beyefendinin be 
yanatı âlilerini parça parça tahlil etmek ve hem de 
bu husustaki mevcut olan kanaatimi, bu hususta mev

cut olan hakikati açmak ve dökmek için, müsaade
nizle asıl mevzua gireyim : 

Muhterem arkadaşlar; mevzuu müzakere, mevzuu 
istizah olan şey Refet Paşanın bu son defa başlıyan 
devrei faaliyetini gazae sütunlarında iyiden iyiye ta
kip eden. tetkik edenlerden birisi de bendenizim. Bü
tün hal ve harekâtını affınıza mağruren iki kelime 
ile arz edeyim, iki kelimede toplıyacağım. (Askercesi-
ne) bir askerin harekâtiyle bir diplomatın, bir siyaset 
adamının, bir idare memurunun harekâtı arasındaki 
farkı nazarı dikkati âlinize arz ederim, takridatınıza 
terkederim. Mahaza taşıdığı unvan ve sıfat ile hal ve 
harekâtı arasında o kadar derin bir zıddiyet mevcut
tur ki o hal ve hareketi gözden geçirmezsek bir dev
rei tevakkuf geçirmemek imkânsızdır. Efendiler; 
Refet Paşanm hizmete gönderilmesine matuf - orta-
d? bir şikâyet yok -. Şikâyet - itiraf buyurulduğu veç
hile - Refet Paşaya fevkalâde salâhiyet bahşedilmiş 
olmasına mebnidir. Zannedersem salâhiyetini, hu
kukunu kıskanan her hangi bir arkadaşımızın bu hak
kıdır, hakkı sahihidir. Muhterem Rauf Beyefendi 
buyurdular ki. musaraatan Refet Paşaya fevkalâde 
salâhiyet bahşetmek ıztırarında kaldık, düşündük, ta
şındık. mesuliyeti üzerimize aldık, bu fevkalâde salâ
hiyeti verdik. Siz bilirsiniz arkadaşlar... Bu beliğ, bu 
fasih itiraf karşısında benim diyecek pek az sözüm 
vardır. Muhterem arkadaşım buyurdular ki, biz ver
dik, fevkalâde salâhiyeti biz verdik. Bizde yok idi de, 
sizin salâhiyetinizi, sizin haberiniz olamadan, aldık 
verdik. Şimdi sizden istimdat ediyoruz, siz bilirsiniz. 
Bu demektir. Çünkü salâhiyeti dairesinde olan bir 
salâhiyeti istimdadı icap ettirmez. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) — 
îstiman etmek kabilinden. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
nazarı dikkatimi celbeden, mesuliyeti üzerimize aldık 
verdik cümlesidir. Bendenize göre bu cümle zabıtta
dır. Çünkü müsmir, müçtemi; belki salâhiyet verdiği 
zamanlarda müçtemi olan bu Meclisi Âlinin haberi 
olmadan onun salâhiyetini alıp başkasına vermek, ona 
fevkalâde salâhiyet vermek, zannedersem doğru de
ğildir. Bu - Atlarına mağruren, tabirim mazur görül
sün - çaldın ise malı miriyi çaldın demektir. 

Arkadaşlar, ihtimal ki yanlış anlamışım, fakat ka
naatime göre kulağımızın dibinde bu şada bize şöyle 
bağırıyor, şöyle haykırıyor; Salâhiyetinizi aldık, ver-
d?k, hukukunuza tecavüz ettik. (Nasıl sadaları) Bil
mem ki bu tecavüz karşısında Meclisi Âli tahammül 
gösterecek mi? 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Vekiller Heyeti Reisi) 
(Sivas)— Anla... 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Malumu âli
nindir ki, Başkumandan Paşa Hazretlerine, Başku
mandanlıkla beraber, bir çok salâhiyet bahsetmiştik. 
Müşarünileyh Hazretleri, bu kabil salâhiyetin bir za
ta tevcihinin muvafık olmadığı hakkında bizzat bu 
kürsüde beyanatta bulundu. Bu salâhiyetleri bizzat 
reddetmek gibi bir büyüklük gösterdi. Demek ki bu 
salâhiyetler bir kişiye, bir zata tevcih edilemez, ve edil
mediği hakayiktandır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Verilemez. 
YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Rauf Beyefen

di buyurdular ki, Refet Paşaya vazife tevdi ederken 
unvan, sıfat aradık. Münasip olarak (Mümessilliği) 
bulduk. Zannedersem muhterem Rauf Beyefendi zü
hul ediyorlar. Çünkü Rauf Beyefendinin buyurdukla
rı veçhile, Refet Paşaya Büyük Millet Meclisi Hükü
meti Mümessilliği verilmiş değil, Büyük Millet Mec
lisi Mümessili Fevkalâdeliği verilmiştir. 

Efendiler; işte... İşte Refet Paşanın matbuata olan 
ve imzalan altında bulunan tebligatı... Müsaadenizle 
okuyayım. 

12.11.1338 
İstanbul'daki muhtelif dairelerin ve şuabatının is

tanbul veya Ankara'daki mercileri taayyün ettiğin
den bundan böyle her türlü evamir ve talimat için 
doğrudan doğruya işbu mercilere müracaat lâzımdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İstanbul Fevkalâde Mümessili 

Refet 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Esası bir 

daha okur musunuz? Lütfen! 
YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — (Refet Paşanın 

beyannamesini tekrar okudu.) Binaenaleyh bunu oku
duktan sonra bunu bir vesika olmak üzere Makamı 
Riyasete takdim ediyorum. (Refet Paşanın beyanna
mesini havi olan gazeteyi Riyasete takdim etti.) 

Efendiler, matbuatın bu kabil tebligatı resmiyeyi 
tahrif ve tağyir edeceğine ihtimal vermiyorum. 

SAUİH EFENDİ (Erzurum) — Tekzibi vardır, 
i'kinci bir gazetede belki tekzip olunmuştur. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Eğer böyle 
bir tahrif, böyle bir tağyir yapılmış olsaydı tabiidir 
ki, Refet Paşa esbabı kanuniyeye müracaat etmekle 
beraber, o tebligatı, o tağyiratı, o tahrifatı tahsili ve 
ve tekzip edecek ve mahkemeye de müracaat edecek
ti. Bu tekzip ve tashihin vaki olmamasına binaen ka
naatime göre Refet Paşa İstanbul'da Büyük Millet 
Meclisinin Mümessili Fevkalâdesidir. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Bab teşkilâtı var, gör
medin mi, gazetede?.. 

REİS — Sonra söylersiniz Osman Bey, rica ede
rim. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Bu Meclisi Ali, 
isterse herhangi bir zata, arzu buyurursa kendisini 
temsil salâhiyetini, sıfatını tevcih edebilir. Fakat malu
mu âlileri bunu bir kanunla, bir karar ile yapabilir. 
Ortada bir kanun, bir karar mevcut olmadığı halde 
Refet Paşanın bu Meclisi Âliyi temsil-i - Bilmem ki 
ne diyeyim? - Bu Meclisi Âliyi temsil sıfat ve salâhi
yeti bugüne kadar hiç bir bahtiyara nasip olmamıştır. 
Bu nam ve unvan ile hiç bir bahtiyar meydana çıka
rılmış değildir. Çünkü bu Meclisi Âlinin vaziyeti 
hukukiyesi buna müsait değildir. Hâkimiyeti, milletin 
irade ve arzusunu nefsi man'eviyesinde cemeden Mec
lisi Âli, kanunlariyle bütün ittihaz eylediği mukarre-
ratı, bütün cihana ve dünyaya ilân eyler. Büyük Mil
let Meclisi nasıl olur, ki bu hukukunu, bu salâhiyeti
ni. bu sıfatını bir şahsa, bir zata tevcih edebilir? 

SAMİ BEY (İçel) — Yahut Hükümete... 
YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Buna desatiri 

hukukiye müsait değildir. Meclisi Âlinin vaziyeti iç-
timaiyesi, vaziyeti teşekkül iyesi, zannedersem ki, hiç 
bir zaman buna müsaade etmez ve bir şahsa bu sıfat
lar tevcih edilemez. Hal böyle iken Refet Paşanın bu 
sıfat ve salâhiyetle ortaya çıkması bilmem ki hangi ga
ribenin doğurduğu bir haldir. Efendiler ciheti huku
kiyesi böyle olmakla beraber ciheti siyasiyesine ge
lince bu daha başkadır. Malumu âliniz İstanbul Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bir vilâyet parçası, bir 
cüzüdür. Bunun böyle olduğunu cihanda ne bir fert 
ve ne de bir siyaset adamı, ne de bir Hükümet inkâr 
etmiyor. Kabul ve tasdik ediyor. Hal böyle iken Tür
kiye'nin o vilâyetinde bir İngiliz mümessili, bir Fran
sız mümessili, bir İtalyan mümessilinin yanında bir 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin bir mü
messili fevkalâdesi ahzı mevki edilmesi zannederim 
pek garip bir şeydir. Hikmeti hukukiye ile katiyen 
kabili tevfik olamaz. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Hayret, ender hay
ret... 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Efendiler, Re
fet Paşa bütün mahafili ecneuiyeye, mahâfili resmiye 
ve gayri resmiyeye, kendisini bu suretle tanıtmış ve 
bu suretle göstermiştir. (Büyük Millet Meclisi Mümes-
sHi Fevkalâdesi) Refet Paşaya muhterem Rauf Beye
fendi buyurdular ki, sıfat ararken mümessillik bulduk. 
Rica ederim aradılar, aradılar da hissiyatı tahrik eden 
bu unvanı mı buldular? 
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Efendiler böyle şeyler birçok hissiyatın müvelli-
didir, 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) 
(Sivas) — Ben böyle bir şey söylemedim. 

YUSUF ZÎYA BEY (Devamla) — Zabıt burada
dır. Hatta buyurdular ki, vali diyecektik, kanunumuz 
mebuslukla valiliğin birleşmesine müsait olmıyacağın-
dan onun için mümessillik dedik. Bunun için bu sı
fatı verdik, demişti. 

Efendiler, Refet Paşaya bir valii umumî denilebi
lirdi. Mebuslukla valiliğin içtimai meselesi zannede
rim bu Mecliste halledilebilirdi. Bunları demeyip 
de bilhassa Mümessil denmesine, nazarı dikkatinizi 
celbederim. Mümessillik denmesi bilmem ki hangi ha
tıranın doğurduğu garibedir. Bendeniz kendi hesa
bıma arz ediyorum. İstanbul'da Türkiye'nin bir vali
sini, bir kumandanını, bir müfettişi umumîsini ezca-
nü dil arzu ederdim. Fakat bir mümessili görmek iste
mem ve görmeye icbar edilirsem gözlerimi yumarım. 
Çünkü takip ettiğim gayei mukaddese ile bu unvan 
pek zıt düşer. Çünkü bir çok hâtıranın müvellididir. 
Muhterem Rauf Beyefendinin buyurduklarına naza
ran Refet Paşa İstanbul'da alelusul bir teşkilât yaptı. 
Fakat bendenizin anladığıma göre Refet Paşa İstan
bul'da emsali mesbuk olmıyan bir teşkilât yapıyor. 
Öyle bir teşkilât yapıyor ki, teşkilâtı hazırai Devlete 
benzemiyor. Öyle bir teşkilât yapıyor ki, ona misal 
gösterecek emsal bırakmıyor. O mücerret kendi ken
dine. veriliyor. Allahüâlem karargâhım on iki parça
ya ayırıyor, on iki parçanın her birine ayrı ayrı birer 
isim veriyor, bu suretle bir teşkilât yapıyor. Hükümet 
içinde Hükümete, yeni ve son sistem bir teşkilâta şahit 
oluyoruz. Fakat o teşkilâtın alemdarlığını karargâh 
yapıyor. Hükümetimiz Heyeti Vekilemiz ise bu teşkil 
ve teşekkül karşısında ise mütevekkilâne bir vaziyet 
almış ve bizim gibi temaşayer vaziyettedir. (Hande
ler) 

Efendiler; muhterem Rauf Beyefendi buyurdular 
ki, Refet Paşa kanunu tadil etmedi, mevcut bir hata
yı tashih etti. Malumu âlin izdir ki tedvin edilen ka
nunlardan birisi her mahalde aynı suretle kabiliyeti 
tatbikiye bulamaz. Meselâ bir kanun Bursa'da kabili 
tatbiktir, fakat Bitlis'te kabili tatbik olamaz. Bende
niz, Rauf Beyefendinin müsaadeleriyle bir sual sora
cağım: Bitlis'e göre tadil ve tatbik edeyim.- (Hande
ler) Bendeniz de Bitlis'e göre mevcut hatayı tashih 
etmiş, bendeniz de Bitlis'e göre kabiliyeti tatbikiye 
bulmuş olayım. Buyurdukları gibi bendeniz de Bitlis'
te mevcut buhranın önünü alırım. 

Efendiler; bir ferde, bir heyete, bir Hükümete 
kanun tadili salâhiyetini vermek, Meclisi Âlinin kuv
vetini, parlamentoları ve cihanın parlamentolarını ka
pamak demektir. Çünkü onun kanun tanzimiyle 
olan yegâne meşgalelerine icap ve mahal kalmıyor. 
Bendeniz de anladığıma göre kanun vazı, mevcut ka-
vaninin tadili, ilgası mücerret bu Meclisi Âlinin hu
kuki salâhiyetinden, hukuku âliyesindendir. Mevcut 
kanunlardan birisini ilgaya tasaddi, bu Meclisi Âli
nin hukukuna isyan, tecavüz mahiyetindedir. (Bravo 
sadaları) Bu tadile tasaddi edenler Meclisi Âlinin aza
sından olursa onun tecavüzü mübalâğa ila tecavüz 
olur. İşte efendiler Refet Paşa Hazretleri bu tecavüzü 
yapmış. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Hazret yok.. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Bu kanunu, bu 
kavaninden birisini tadile cesaret göstermiştir. Evet 
Gümrük Resmi hakkındaki Kanunu tadil etmiş, ve 
tarifede pek fazla tenzilât yapmıştır. Ne kadar garip
tir ki, yaptığı tadilâtı, bilâkaydü şart yaptığı tadilâtın 
Hükümetçe de kabul edileceğini beyan ve dl'âtı eyle
miştir. Yine Meclisi Âlinin hukuk ve salâhiyetinden 
bahsetmiş, onu unutmuş, o hususta gaflet etmiştir. O 
beyanatiyle şunları yazıyor, arz edeyim : 

(Muhtekirler, gümrük tarifesinin tebeddülünden 
istifadeye kalkıştılar. Geçen gece hep bu mesele ile 
meşgul oldum. İstanbul'da bir aylık ihtiyaca kâfi un 
bulunduğunu anladım. Ancak hadisatı iktisadiye ira
demiz vefkinde kuvvetlerle cereyan etmekte olduğun
dan buna karşı tedabiri mania ittihaz etmeyip, tedi
bin iktisadiye ile mukabeleye karar verdim. Kendi 
mesuliyetim altında olmak üzere şeker, un, margarin, 
pirinç gibi ihtiyacatı zaruriyenin gümrük tarifelerini 
tadil ettim. Şimdiki tarife Hükümeti Milliyettin te
essüsünden evvel cari olan tarifeden dûndur. Eminim 
ki, Hükümetim Ankara'da tatbik edilen ve bundan 
beş defa fazla olan tarife üzerinde yaptığım bu tadi
lâtı kabul edecektir.) 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Acaba, bunları 
Heyeti Vekile dinliyor mu? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) 
(Sivas) — Hiç merak buyurmayın not da alıyorum. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Binaenaleyh bunu 
da vesika olmak üzere Makamı Riyasete veriyorum. 

Efendiler; Mesuliyet için, yolsuz harekât için, 
kanunsuz harekât için bundan daha mutantan ve da
ha müdellel bir vesika ararsanız onu benden arama
yınız. Çünkü imkânsızdır. Bu kadar bedüıi, bu ka
dar hakiki mesuliyeti tayin ve tespit etmeğe imkân 
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yoktur. Rauf Beyefendi beyanatı âlilerine hitam ve- j 
rirken hatırımda kaldığına göre, şöyle buyurmuşlar
dır. istanbul'un nezaketi mevkiiyeesine göre aman 
Refet Paşaya değmeyiniz, değecek olursanız pek azim 
mesuliyet tevellüt eder. 

Efendiler; bu en zayıf noktaya basmak bu vesile j 
ile mesul olan şahsı kurtarmak ve onun arkasına giz
lenmektir. (Handeler) Bendenizin pek ziyade hürmet
kar olduğum Rauf Beyefendi bu suretle beyanatta bu
lunacağına katiyen ümit etmezdim. Çünkü Rauf Be- J 
yefendi böyle zayıf bir noktaya dayanacağına hakiki I 
bir noktaya yaslansa idi nazarımda daha büyük olur
du. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Şimdi kü
çüldü mü? i 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Kaşa Rauf j 
Bey küçülmez. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Si- j 
vas) — Lakırdının gelişi efendim. j 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Refet Paşaya 
aman değmeyiniz. Çünkü azim mesuliyet tevellüt eder. 
Çünkü orada iş görmüştür. Müsaadenizle, alâkadar 
arkadaşlarımızın vicdan ve insaflarına müracaat ede
riz. Fakalt Rauf Beyefendiye bir sual soracağım; Hat- | 
ti harhte bulunan bir kumandan mafevkindan emir al
maksızın, kanun ve kavaide tabi olmaksızın, bir teca
vüze geçerse, bir muvaffakiyet elde ederse o kuman
danı tecziye etmek mi. yoksa o muvaffakiyetinden 
dolayı taltif etmek mi lâzımdır. I 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - - Bir satırla 
cevap vereyim. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Efendiler, ye
tişir bu talih oyunu. Milletler talih ile idare edilmez, 
milletler kaide ile idare edilir. (Bravo sesleri) Eğer 
Refet Paşa atıldığı oyundan zarar etseydi, mağlup 
olsaydı bugün ne vaziyetle idarei lisan edecekti? Efen
diler herkese talih yar ve yaver olmaz. Milletin mukad
deratını talihe terk ederseniz ve bunu imza ile geçe
cek olursanız yarın Hasan Paşa da bundan cesaret alır, 
aynı oyuna girişir. Bunun için berikinin talihsizliği 
sonra bir felâket getirir. Bunun içindir ki beşeriyetin 
harekâtını takyit içindir ki, cihanda beşeriyet kanun 
vazefmiştir. Eğer mütalaa gelişi güzel terkedilirse, 
müsaadenizle arz edeceğim, ona anarşi denilir. Yir
minci asrı medeniyette anarşi yoktur. Arkadaşlar, sö
züme nihayet verirken iki kelime daha arz edeceğim. | 
Emin olunuz ki zaman bizim için zamandır. Vakti 
değil sözleri asabımız üzerinde uyuşukluk tesiri ge-
çişiJirmiştir. Onun yapacağı tesir çoktan geçmiştir. Va

kit nakittir, her ne vakit Hükümetimiz tahakküm eder, 
yeni vahitlerle yeni, yeni esaslar, asri esaslar üzerin
de kanuni esaslar üzerinde ve o şekli heyetiyle cihana 
görünür, o vakit cihanın itimadını, cihanın emniyetini 
üzerine celbederiz. Hariçten daha azim muvaffakiyet 
temin ederiz. Yoksa efendiler vakti değildir bugün 
böyle geçsin, yarın şöyle geçsin diye çürük esaslar ile 
gidersek emin olunuz cihanın korkarım ki emniyetini 
celhetmek'te müşkilâta düşeriz. Efendiler hukuki salâ
hiyetimizle oynayanlara karşı imza eden Hükümeti 
başımızda taşımak zannedersem doğru bir düşünce 
olamaz. İster bugün olsun, ister yarın için. Binaene-
leyh Refet Paşa Kanunu tadil eder ve bu Meclisi Âli
nin selâhiyet ve mezuniyeti kanuniyesi kararı olmadan 
kendisine Meclisin mümessili fevkalâdesi süsünü ve
rir. kâinata görünür de yine hukuk Ve salâhiyetimizle 
oynanmadığından bahsedilirse bendeniz gene kendimi 
hayretle karşılarım. Mâhaza efendiler tereddüt günle
rinde değil, azmi kati ile ilerlemek günlerindeyiz. İs
ta bundan fazla bir şey söylemiyeceğim. Takdiri He
yeti Celilenize terkedeceğim. (Alkışlar) 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendiler, 
bendenizden evvel İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf 
Beyefendinin dün burada celsei hafiyede beyanatını 
dinledikten sonra Rauf Beyin burada bir ay zarfında 
ne kadar iş gördüğünü görerek çok muhterem malu
mu âliniz fevkalâde ehemmiyeti olduğu Meclisi Âli-
nizce de takdir edilmiş olan bu husus için hususi bir 
encümen teşkil edilmiş olan encümeni mahsusa ha-
vele edilmiş bir memaliki müstahlasa meselesi var. O 
zaman encümeni mahsus bir az fevkalâdeden işi tu
tarak o vakit o encümen Meclisi Âlinin hukukunu de
ğil, yine kendi verdiği bazı hukuku bu heyetlere ver
mek istediği zaman Rauf Beyefendi şiddetle itiraz
larda bulunmuşlar, kavanini tabi'iyeyi ileri sürerek, k'a-
vanini mevzuanın ancak bunlara istinat olunabilece
ğini iddia etmişler ve bu sayede bu heyetler meselesini 
çürütmek istemişlerdir. Bir ay sonra kendileri değil, 
kendisinin salâhiyetini yani kendilerinde olmayan bir 
salâhiyeti bir tek adama vermişler ve bu tek adam bu 
işi yaptığından buna karşı daima tevil yolları aramış
lardır. Yani bunun isbatı meydandadır. İsaibeti için 
ayrıca delil, Refet Paşanın yaptığı harekâttır. Bunu bü
tün âlem okumuş ve bütün kainatın matbuatına geç
miş. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kadrü kıymeti 
bu meseleden dolayı ne hale gelmiş'tir? Bir paşa ken
di başına kanunları keyfe mayeşa ben böyle kanun
ları tadil edeceğim, işte tadil ediyorum ve kabul etti
receğim, işte tadil ettim derse bunu okuyacak olan 
cihan matbuatına biz ne yüzle çıkacağız? Hâkimiyeti 

— 1089 — 



I : 142 21 . 11 . 1338 C : 3 

Milliyeyi Meclisi Âlide tecessüm .'ettiriyoruz, bundan 
başka Kimseyi tanımıyoruz. Saltanat makamını bile ta
nımıyoruz. Yani en hür Hükümetler sırasında bulu
nuyoruz. Meşrutiyetle idare olunan memleketlerin ba
zılarının kavanini esasiyesinden Meclis münakit olma
dığı bir zamanda kanun isdarı, hükümdar ve hükümet 
tarafından, o bile kabil değildir. Nerede kaldı k'i He
yeti Vekile tarafından o bile mii'mkün olsun. Efendiler 
'bizde ise bugün Meclis müstemirren münakit bulun
duğundan herhangi bir kanunun tadilini Meclis yapar 
ve milletin hakkına - rica ederim - milletin hakkına 
'herhangi bir suretle tecavüz eden adama Meclisi Âli
nin vereceği cevap nedir? Kanunlarımızda bu hususta 
bir meselei cezaiye vardır. Yusuf Ziya Bey biraderi
mizin buyurdukları gibi, milli mesail bir şahsın bo
yunlarına ve omuzlarına verilmez, milli mesailde âmil 
olan şey iradei milliyedir. İradei Milliye ise Meclisi 
Ârinizin çıkartacağı kanunlardır. Memleket onlarla 
idare olunur. Her tarafta, Yusuf Ziya Beyin pek gü
zel söylediği gibi, kanunları kend'i kendine tadil et
mek isteyen adamlar çıkarsa, memleketin her tarafın
da ihtilâller ve inkılâplara meydan verilmiş olur. 

ABDULLAH EFENDİ (Sinop) — Her yerde ol
maz efendim, (Handeler) 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) — Rica ederim 
efendim, bu meselenin fazla söz götürür yeri yoktur. 
Heyeti Vekile bizim İcra Vekillerimizdir. Bizim bütün 
mukarreratımızı bunlar ifa ve icra edeceklerdir. Mec
lisi Âlinin mukarreratını hüsnü suretle, muhafaza et-
miyen Heyeti Vesileyi hâlâ başımızda gezdirecek mi
yiz? Meclisi Âliden çıkan kavanini, bir adamın ken
di kendine» tadil etmesi, kimsenin tecviz edemiyeeeği 
bir şeydir. Yarın böyle bir çok yerlerde kanunları 
kendi kendine tadil edecek insanlar çıkarsa bu mille
tin Mecliste üç yüz azayı besleyip beherine iki yüz lira 
vermesinde ne fayda vardır? Bunu bana Rauf Beye
fendi izah buyursunlar. Böyle emirlerle, emrivakilere, 
tadillerle bu Meclisi karşılaştırırlara ve bunun için 
de ahvali fevkalâdeden istifade etmek isterlerse.. O 
halde kendileri bu Meclisin mahiyeti teşriiye ve hu-
kikiyesini nasıl anlıyorlar? Bunu da anlamak istiyo
rum. Zannederim bu cihetin de hiç tevil götürür yeri 
yoktur. Bendenizi kuşkulandıran bir mesele daha var; 
Refet Paşa yazdığı şeylerde muhtelif imzalar kullanı
yor. Bazı emrinin altını şöyle imza etmiştir; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık mümessili.. 
Burada askerlik etmiş mütemayiz kumandanlarımız 
vardır. Bana misal göstersinler ki Başkumandanlık 
mümessili diye bir yerde bir mak'am var mıdır? Baş
kumandanlık Hükümetin içine dahil midir? Evet Rus

ya imparatoru, Almanya imparatoru karargâhında 
bir mümessil bulundururdu. Fa'kat onlar Alman ve 
Rus İmparatorları idi. Türkiye Büyük M'illet Meclisi 
Hükümetinin Başkumandanlık tevcihine dair kanu, 
nun, zannederim ki Rauf Beyefendi okumamışlardır. 
O kanunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, şahsiyetin
de mündemiç olan Başkumandanlığını Mustafa Kemal 
Paşaya veriyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kumandanlık unvanını Refet Paşa kendisi mi kullanı
yor, yoksa Hükümet Heyeti Vekile- mi vermiştir? 
Eğer Heyeti Vekile vermiş ise Efendiler, pekâlâ biliniz 
ki dünyada en müthiş istibdat saltanatı kuruyoruz. 
Buna katiyen emin olunuz. İşte asker arkadaşlarımı
zın her birisi söylesinler. Başkumandanlık mümessili 
ne demektir, böyle şey olur mu? Başkumandanlık 
Hükümetin içinde değil midir? Eskiden yalnız bir bi
rine akraba olan üç ailei hükümdari vardı. Almanya 
Rıırya. Bunların her bireri yekdiğerlerinde imparator 
mümessili diye generaller bulunduruyorlardı. Başka 
hiç bir hükümetin mümessili ve adamı yoktur. Hükü
met mümessili vardır. Hükümet mümessili nezd'ine as
keri bir adam verilmek lâzım gelirse bir ateşemiliter 
verilir. Binaenaleyh Başkumandanlık mümessili hak
kında bendeniz tenevvür etmek'isterim. Şimdiki bu usul 
baştan başa sakattır. Bu mesele uzun uzadıya söz gö
türmez. Büyük Millet Meclisinin kanunu bir adam 
vasıtasiyle tadil olunmuştur. Biz bunu kabul etmiyece-
ğiz. Hafi celsede bu kadar söyliyeceğim. Aleni celsede 
de başka söyliyecekîerim var. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcravekilkri Reisi) (Si
vas) — Efendiler, gerek Ziya Bey arkadaşımızın ve 
gerekse Ziya Hurşit Bey arkadaşımızın sözlerini din
ledim. Ziya Bey arkadaşımızın hatipkâr sözlerine te
şekkür ederim. Ziya Hurşit Bey biraderimizin de mü-
talaatına hakkiyle cevap vereceğim. Fakat şimdilik 
mühim bir vaziyet hâsıl olmuştur. Bu vaziyet Heyeti 
Vekilenizin bazı hususatı müstacelen müzakeresini is
tilzam ediyor. Bize müsaade buyurursanız toplanaca
ğız. Müsaade buyurmazsanız bu işin intacını zaruri 
görüyorum. Bize müsaade buyurursanız tekrar rica 
ediyorum, bu istizah yarın yine devam etmelidir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Dahiliye Ve
kili ahvali dahiliyeye dair istizaha cevap verecekler 
midir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ben tak
dir etmeden ifade edemem. 

LÜTFİ BEY (M'alatya) — Dahili mi, harici mi? 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim 

dahili ahvalde hamdolsun hiç bir şey yoktur. Hariç
te konferansa başlandığına dair şimdiye kadar bir 
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haber alamadık. Fakat bu mesele harici ve belki mem
leketimizin siyasiyatiyle alâkadar bir mesele olabilir. 

REİS — Efendim, arkadaşlar; İcra Vekilleri na
mına Maliye Vekili buradadır. İstizah edilen vekil 
Beyler burada olmadıkları halde istizaha devamı ar
zu ediyor musunuz? (Gürültüler), (Hayır sesleri) Mü
saade edin efendim, reyinizi almadım. Celseyi de da
ğıtmadım. Müzakere devam 'etmektedir. Heyeti Ve-
kiîeden üç vekilden istizah yapılmıştır. İstizah edilen 
Vekillerin vücudu lazım iken aksini zarureten Rauf 
Bey rica elti. yarına tehirini. (Yarın devam edecek 
seslen) İstizahta buyurmalarını şart görüyorsunuz ya
nı. (Evet Varın seslen) o halde müsaadenizle bir şey 
daha arz edeceğim. Efendim, dün müzakere cereyan 
elti, Adnan Beyefendi Meclisin beş gün devam etme
si imkânı.. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bana ve
rilen istizah takririnde, sual takririnde esas ittihaz edi
len İstanbul ve Refet Paşa hakkında beyanat istiyorsa
nız, istizah istiyorsanız madde tasrih buyurun. Tetkik 
eder cevaplarını veririz. 

LUTFİ BEY (Malatya) — Yeni zuhur eden vazi
yet nedir? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Yeni zuhur eden vaziyet 
hakkında bir az işaret buyurur musunuz? 

•HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ben tak
dir etmeden» ifade edemem. 
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LÜTFİ BEY (Malatya) — Dahili mi, harici midir? 
HÜSEYİ"N RAUF BEY (Devamla) — Rica ede

rim, ben takdir etmeden siz söylememi mi istiyorsu
nuz? Müzakere edelim icabederse arz ederim. 

NEŞET BEY (Kângırı) — Harici mi, Dahili mi, 
bir şeydir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Allah, 
Allah isterseniz buyurun beraber müzakere edelim. 

SAMİ BEY (İçel) — Biz de gıçıklanmıyalım. 
LÜTFİ BEY (Malatya) — Harici midir, dahili 

midir. Bu kadar olsun malumat veriniz. 

REİS — Yoktur, dedi. (Yoktur sesleri) 
Nevahi kanunu Çarşamba ve Salı günleri olmak 

üzere iki gün kabul buyurulmuştur. (Perşembe sesle
ri) Evet Perşembe günleri.. (Gürültüler.) İki gün. Ne
vahi kanunun müzakeresini muhafaza buyurunuz. 
(Eve* sesleri.) O halde haftada dört gün, bu dört gü
nün ikisini Nevahi kanununa tahsis edilmek üzere 
haftada yine dört gün olmasını kabul edenler, lütfen 
el kaldırsın.. O halde Salı günü yoktur. Haftada dört 
gündür. İkisi Nevahi kanununa aittir. Pazartesi ve 
Perşembe günleri. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Reis Bey; en mühim 
olan bizde bütçedir ne olacaktır? 

REİS — Yarın, Çarşamba günü saat yarımda iç
tima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

....... 
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