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YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

22 Teşrinisani 1338 Çarşamba 

İKİNCİ! CELSE 

Açilma Saati : 2.15 

REİS : Birinci Reisvekili Hüseyin Av mi Bey 

KÂTİPLER : Mahmut Sait Bey (Muş) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. Dünkü mü
zakerenin bakiyesine devam edeceğiz. 

Ancak, evvelâ zaptı sabık hulâsasını okutaca

ğım. 

1. ZAPTI SAIÎIK HULÂSASI 

YÜZ KIRK İKİNCİ İNİKAT 
21 Teşrinisani 1338 Salı 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendinin tah

tı Riyasetlerinde bilinikat kâtip noksanına mebni An
talya Mebusu Halil İbrahim Beyin bu celseye mah
sus olmak üzere reyi işari ile kâtip intihabı kabul 
edildi. 

İcra Vekilleri Riyasetinden olan isti/aha devam 
edilip bir meselei müstacelenin müzakeresi için He
yeti vekilenin içtimai icap ettiği Rauf Beyefendi ta
rafından Meclise arz edilmesi üzerine mabadına iç
timai atide devamına karar verildi. 

I Haftada dört gün içtimai umumî akdiyle pazar-
j tesi ve perşembe günlerinin nevahi kanununa hasrı 
| kabul olunarak çarşamba günü toplanmak üzere iç-
i timaa nihavet verildi. 

Reis 
B'rinci Reisvekili 

Hüseyin Avni 

Kâtip 
Muş 

Mahmut Sait 

Muvakkat Kâtip 
Antalya 

Halil İbrahim 

REİS — Zaptı sabıkı kabul edenler... Etmeyen 
... Kabul edilmiştir. 

İSTİZAHLAR 

1. — Erzincan Mebusu Hüseyin Bey ve rüfeka^ı 
ile Bursa Mebusu Hacı Şükrü Beyin: İstanbul ahva
line ve Refet Paşanın harekâtına dair İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi ile Hariciye, Dahiliye \ 
lerinden istizah takriri. 

REİS — Söz Kângırı Mebusu Neşet Beyindir. 
NEŞET BEY (Kângırı) — Efendim. bendeniz 

bundan on gün mukaddem Heyeti Vekile Reisi Rauf 
Beyden, Refet Paşanın İstanbul'daki gayrı kanuni 
harekâtından sual ettim. Bu on gün zarfında diğer 
rüfeka da istizah takriri verdiler. Tabiî bizim sual 
talerini de bunun içerisinde kaldı. Mamafih Rauf Be
yefendi de istizah talkriri üzerine bendenizin sormuş 
olduğum suallere de vazıhan cevap verdiler. Sordu
ğum sual şundan ibarettir : 

Trakya'nın tesellümüne memur edilen Refet Pa
şanın istanbul'da kendisine Büyük Millet Meclisi fev
kalâde mümessili sıfatını takınarak öteye beriye eva-
mir vermekte okluğu, bu, kendisinin İstanbul gaze-

— 1094 

tekrine vermiş olduğu beyannamelerle sabittir. Bit
tabi Heyeti Vekile Reisi Beyefendi inkâr edemezler. 
Çünkü vaki bir meseledir. Yalnız bu hususta cevap 

Maliye Vekil- \ verirken Beyefendi dediler ki. Biz bu sıfatı verirken 
düşündük, taşındık. Eğer vali unvanını verecek olur
sak, valilikle mebusluk içtima edemiyeceğinden ve 
Meclisi Âli de buna razı olamıyacağından "valilik un
vanını veremedik. Kumandan unvanını da veremez
dik. Çünkü; Mudanya Mukavelenamesindeki bir mad
dede ordu bulunduramaz ve idareye askerî bir me
mur koyamazdık. Düşündük mümessil namını vere
lim dedik. Fakat efendiler 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Öyle bir şey demedim Beyefendi. 

NEŞET BEY (Kângırı) — Zabıtlarda vardır, öy
le dediniz. 

REİS — Not edersiniz Rauf Beyefendi. 
NEŞET BEY (Devamla) — Fakat efendiler, bil

miyorum, Hâkimiyet bilâkaydü şart milletin elinde 
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olduğu ve bu Meclis millet namına icrayı ahkâm 
edenken nasıl olur ki, Heyeti Vekille Refet Paşaya 
veriyor, benim alklım ermiyor ve bir de buyurdular 
'ki - Refet Paşaya istanbul'da fevkalâde hadisat zu
huru hasebiyle fevkalâde vazaif vermeğe mecbur kal
dık ve öyle bir salâhiyet verdik ki gayrı malum. İca
bında fevkalâde mükarrerat ittihaz edebilecek, bu 
zat bütün devaire yüksekten nazaret edebilecek, rica 
ederim bunlar kanun meselesidir. Evet, bendeniz de 
anlarım. İstanbul fevkalâde meselöler gösterebilir ve 
hali hazırdaki kavanîni mevzuamızla onu idare et
mek müşikül olur. 

Meselâ; orada Refet Paşa doğrudan doğruya Beyoğ-
luna bir mutasarrıf, mevki kumandanı, bilmem ne 
... ama bilâhara bundan sarfı nazar edilmiş. Dahili
ye vekâleti icabeden memurları tayin etmiş... Fakat 
bir müddet Refet Paşanın bu gayrı kanunî harekâtı 
devam etmiştir. Dördüncüsü gümrük meselesidir. 
Gümrük Kanununu hotbehot tadil ediyor. Mamafih 
Rauf Beyefendi burada buyurdular ki, Refet Paşa 
gayrı kanunî bir harekâtta bulunmamıştır. Belki o 
kanunun bir maddesinden istifade etmiştir. Hakika
ten o kanunda diyor ki, İşbu kanun tarihi neşrinden 
bir ay soma muteberdir. Bu itibarla İstanbul Vilâ
yetinin işgal edilmesi, istirdat veya ilhak edilmesi do-
laysiyls bir ay kadar beiklemek mecburiyeti 'katiye-
sindeyiz. 

Efendiler eğer Heyeti Vekile bunun gayrı kanu
nî harekâtta bulunduğunu nazarı itibara almamış ol
saydı. yani gayrı kanunî harekâtta bulunduğuna va
kıf olunca araştırmış, taraştırmış ve sümrnettedarik 
bunun böyle olduğu istihlâs edilen diğer vilâyetleri
mizde, İzmir, Bursa vesaire gibi müstahlas vilâyet
lerimizde derhal bu kanunun tatbikini görmeli idik. 
Fakat Heyeti Vekile ne yapsın ... bakmış ki Refet 
Paşa gazetelerde hotbehot beyanatta bulunuyor ve 
kanunu tadil ettim, diyor ve Hükümet buna murrta-
şat edecektir diyor. Faıkat ne yapsın Heyeti Vekile 
araştırmış, taraştırmış, kanunun o maddesinden istn 
fade etmiş, maatteessüf diğer vilâyetleri düşünmemiş
tir. Sonra Refet Paşanın orada bir çok muvaffaki
yetlerinden bahsediyor. Rica ederim bir taraftan di
yor ki. İstanbul vilâyetine hâkimiz, diğer taraftan 
kanunları tatbik edemiyor. Meni müskirat kanununu 
tatbik edebildiniz mi Beyefendi? edilemedi. Binaena
leyh ben sualimi gayrı kâfi görüyorum. Zaten istizah* 
da vardır. 

NECATİ EFENDİ (Lâzistan) — Efendiler biz 
şimdiye kadar ... 

BİR MEBUS — Söz alanlar kaç kişidir? 
REİS — Yedi, sekiz zat vardır. 
NECATİ EFENDİ (Devamla) — Bendemiz usul 

hakkında söyliyeceğim. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Hep usul hakkında 
söyleniyor, bizim sözlerimiz kalıyor. 

NECATİ EFENDİ (Devamla) — Biz vaktin na
kit olduğundan bahsediyoruz. Evet vakitlerimizi za
yi ediyoruz, iş göremiyoruz. Lâyihai kanuniyeyi in
taç edemiyoruz, diye herkes bundan müştekidir. Bu 
iştikâ ile beraber bugün üç gündenberi biz kendıimıiz 
o şekvaya maruz kalıyoruz. Çünkü izah ve istizah 

Fakat efendiler Hükümetin vazifesi bu müşıkilâ-
tı bertaraf etmek için evvelâ Heyeti Vekile Meclisi 
Âliye gelecek bir kanun teklif edecektir. Böyle bir 
kanun teklif etmeden nasıl murahhas gibi gönderili
yor? (Gürültüler). Rica ederim, zatı âlileri gelir de 
'burada söylersiniz kürsü boştur, teşrif eder söylersi
niz. 

MUSTAFA BEY (Kozan) — Elbette... 
REtS — Rica ederim arkadaşların sözleri kesile

mez. 
NEŞET BEY (Devamla) — Efendim,, ikincisi: 

demiştim ki, âdeta Refet Paşa İstanbul'da on iki şu
beli bir Heyeti Vdkilecik teşkil etmiş ve kendisi de 
bunun riyasetinde icrayı ahkâm etmiştir. Rauf Beye
fendi buyurdular ki, bu ordu teşkilâtına mümasil bir 
şeydir, evet ben de biliyorum, bir kolordunun yedi 
şubesi vardır. Harekât şubesi, muamelât şubesi ma-
hakim şubesi,... 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — İstihbarat şu
besi... 

NEŞET BEY (Devamla) ^- İstihbarat şubesi yok
tur efendim. Tababet şubesi, evrak şubeleri vardır. 
Fakat kolordu karargâhlarında umuru dahiliye ve 

•»hariciye şubeleri yoktur. Umuru dahilıiye ve hariciye 
derdemez oraya bir hükümet sistemi verilmiş olur. 

Üçüncü mesele; demiştim ki Heyeti Vekile bu 
Refet Paşanın yaptığı harekâtı nazarı tasvibe almış 
mıdır, almamış mıdır? Veyahut Refet Paşaya bu yap
tığı gayrı 'kanunî muamelâtından dolayı ihtaratta bu
lunmuş mudur, bulunmamış mıdır? Fakat Beyefen
dinin izahatından anlaşılıyor ki, maatteessüf yapmış 
olduğu icraatı doğru görmüş ve kabul etmiştir. 

NECİP BEY (Mardin) — Doğru görmüş ve ka-
nuri teklif etmiştir. 

NEŞET BEY (Devamla) — Müsaade buyurun 
Necip Bey ve soura da Beyefendiler bu sualimin ha
ricinde bilâhare muttali olduğum bazı mesail vardır. 
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uzerth.de her ne söylenmiş ise bendeniz kaydediyo
rum. Herkes aynı nakaratı, aynı kelimeleri tekrar 
ediyor. Rica ederim, herkes 'kaydetsin, buraya gel
sin, söylenmiyen sözleri söylesin. Herkes aynı mese
le hakkında tenevvür eder, ya kâfi görür, veyahut 
gayrı kâfi görür. Herkes ne diyecekse söyler, işin 
içinden çıkar. Yoksa sabahtan akşama kadar günler
le bu istizah meselesini intaç edemezsek bu Mecliste 
hiç bir şey intaç edemeyiz. Biz her şeyi bütün mü-
ekbillerimizi böyle intizar ettireceğiz. Biz düşünelim 
kî 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — İstizah en 
mühim meseledir Necati Bey. 

NECATİ EFENDİ (Devamla) — Efendim, bu
gün en mühim mesele milletin nefine çalışılacak" me
seledir. En mühim mesele odur. Yoksa kelime üzerin
de oynamak için tumturaklı kelime söylemek için, 
talaka-t, belagat izhar etmek için müzakere edilecek 
mevzu yoktur. Bunu söylemek istiyenler edebiyat 
dersi alsınlar. Âli derselerde, serbest derslerde ifa-
datta bulunsunlar, bu kürsü millet menfaatma tahsis 
edilmiştir. (Bu usul hakkında değildir sesleri). Efen
dim bir kelime müsaade buyurunuz, hakkımdır. (Sağ
dan gürültüler, soldan alkışlar). Bir söz söyüyeceğim 
efendim, benim de burada bir kelime söylemek hak
kımdır» zannederim. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Reis Bey. 
bu usulü müzakereye dair değildir. Bu nedir anlıya-
lım. 

REİS — Efendim, bu Mecliste Necatı Bcyn hü-
riyeti kelâmı vardır ve mukaddestir. Kimse müda-
hafle edemez. Ondan mukaddes bir şey varsa o da 
Nizamnamei dahilîdir. Binaenaleyh mesele nizamne-
meye riayetsizlik meselesidir. Nizamnamei dahilîde 
söz alıpta burada söz söyliyen arkadaşların bir kısmı 
söylenen sözleri tekrar etmekten başka bir şey yap-
madi'lar diye. Necati Beyin, sözleri doğru değildir. 
Burada kelamın ölçüsü, endazesi yoktur, isterse bin 
defa tekrar yapabilir. Bu usulü müzakereye dair bir 
söz değildir. Usulü müzakerenin hilâfında ve ihlâl 
eder bir tarzda söylediler. 

NECATİ BEY (Sarııhan) — Efendiler, ibzal ve 
israf vardır. Bu Mecliste yedi günde yed; bin lira 
sarf ediliyor, israf vardır. 

REİS — Arkadaşlar, bir şey söyüyeceğim. Ma
kamı Riyaset arkadaşımızın sözüne hürmetkar olup-
ta sözüne devam ettirecek mi. ettirmivecek mi? 

HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Efendim. Necati 
Bey demiştir ki, bir söz tekrar olunuyor, bunda ne 
muhassenat vardır Sözü tekrardan ne çıkar, 
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REİS — Müsaade buyurunuz efendiler, evvel 
beevvel dinleyiniz. Efendim, ben bîtarafîyi ihlâl mi 
ediyorum? 

HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Lehte ve aleyhte 
söylensin. 

REİS — Beyefendi, dün söz alanlar hep aleyhin
de olduklarından tasnif etmedik. Bugün söz alanları 
bilmiyorum. Binaenaleyh bu dün söz alınırken ola
caktı, bugün olmaz. 

NECATİ BEY (Erzurum) — Efendim, şüphesiz 
Meclisi Âlinin en büyük vazifelerinden biri ve belki 
de birincisi vazifei murakabeyi bihakkin ifa etmesi
dir. Olbabta söylenen sözler gayet mukaddestir. Bin 
kere söylense yine dinlemek: vazifesi karşısındayız. 
Onun için buna itiraz etmek nasıl varit olabilir. Bi
naenaleyh bu tahdit edilemez. Bu milletin en mukad
des hakkıdır. Biz bunu istimal ediyoruz. Nasıl bunu 
dinlemeyiz. 

NECATİ BEY (Lâzistan) — Bu dahi tekrardır, 
kaydediniz. 

NECATİ BEY (Devamla) — Tekrar olsun, iste
diğim kadar tekrar ederim. 

" YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Bu söz ne demek
tir? Rica ederim, ben istediğim kadar söylemek hak
kım haizim. 

NECATİ BEY (Lâzistan) — Söylemeğe hakkın 
yoktur Beyefendi. Bu kürsü milletin menfaati için
dir. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) 
hakkımdır, hiç kimse alamaz. 

Söylemek benim 

NECATİ BEY (Devamla) — Yalnız bir defa söy
lersiniz. 

REİS — Necati Bey ihtar cezası aldınız. Yusuf 
Ziya Bey size de ihtar ediyorum. 

ESAT EFENDİ (Aydın) — Necati Efendiye taar
ruz vaki oluyor. 

REİS — İkisine de ihtar yapıyorum. Esat Efen
di: rica ederim ses çıkarmayınız. Burada şüphesiz 
her arkadaşımızın fikri ve içtihadı muhteremdir. 
Ona hepimiz hürmet etmek mecburiyetindeyiz. 

NECATİ BEY (Erzurum) — Heyeti Vekile Reisi 
Muhterem Beyefendi Hazretleri beyanatına başlarken, 
ben ne şahsı müdafaa ediyorum ve nede bir prensipi 
müdafaa ediyorum, ancak hakikati müdafaa edeceğim 
buyurdular. Şüphesiz <ki burada bu istizaha lüzum gören 
ark adaşlarını iz şu meselede ne bir şahsı muhatap vtti-
haz etmişlerdir ve ne de prensip denilen şeyden bir 
şemme vardır. Onlar için yegâne bir saik vardır ki, 
Büyük Millet Mecl'istinin müessesesine, kanununa karşı 

1096 
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uzanan desti taarruz karşısında mebusluğum, istilzam 
elyiediiğü vazifeyi ifa etmekten ibarettir. (Sağdan - Bra
vo sedaları) 

Malumu âlileridir ki arkadaşlar, davayı millînin 
iki bülent nasiyesi vardır. Birisi rnillii hudutlar dahilin
de hür ve müstakil bir devlet teşkiLi, ikincisi; hâk im i -
•yeni mili i yenin tecellisidir. Hâkimiyeti milliyenin en 
büyük tecelligâhı, en büyük müessesesi olan 'Meclisi 
Mıillînlin (m'üstesna mevkii ve onun kanunları, nüfuzu 
her türlü kuvvetin fevkinde bulunmayacak olursa şüp
hemiz k'i o maksatt tecelli etmez. Kazanmış olduğumuz 
büyük zaferin de neticesindeki büyük semeratı bu 
millet ıMi'taf ödemez. Pek güzel hatırlarsınız ki bu mil
let Viyana'lara 'kadar da gitmiştir. Biz gayemizin e^a 
satım tespit etmek hususunda terah'i gösterirsek şüphe
siz 'ki ıbu zafer de onların yanına yazılmış olmaktan 
'başka bir netice vermemiş olur. Bu noktai nazardan 
biz b.r vâzifei milliyemizi ıifa, hakkı murakabem izi; 
icraya karar verdik. Beyefendi 'buyurdular ki. -Rafet 
Paşa Hazretlerinin memuriyeti, bu unvanı vermeseydik. 
başka sureitle onu oraya göndermezdik. Müsadeü âiiy-
leriyle arz edeyim ki bu müdafaai âlileri pek mual
lakta kalmıştır, istinatsızdır. Çünkü geme kendileri be 
yan buyurdukları veçhile Mudanya konferansında iş 
neticelendiği zaman Trakya'ya gönderilecek zatın bir 
asker olduğu söylenilmişti. Bu bir mahzur değildir k'i, 
burada bir mahzur şeklinde gösterdiler. Sonra buyur
dular 'ki istanbul'un gösterdiği tezahürat neticesinde 
prensibimiz üzerinde irat edilen suallere cevap verdi
ler ve Meclisi Âlimin m ak asidi hakkında izah ve tef
sirde 'bulundular. 

Bulunabilir. Zaten bizim mevzuu bahsimiz bu de
ğildir. Ancak bizim bahsettiğimiz şey İstanbul'da te
sisatı Devlet haricinde bir takım müesseseler vücudu 
gelmiştir. Malumu âliniz tesisatı devlet haricinde her
hangi bir şekilde olursa olsun bir tesisat vücuda getir
mek için ancak, bir kanunu mahsus tedvin ötmek lâzım
dır. Burada Meclisi Âliniz müstemirren münakit oldu
ğu halde bu katiyen varit olamaz. Binaenaleyh burada 
Mecllisi Âlinin mevcudiyeti nazarı dikkate alınmamış
tır. Heyeti Vekile kendisinin kanunla yapılması icabe-
den şeyleri, tesisatı 'kendiliğinden hotbehot vücuda ge-
tirrnıiştir ki, biz bunu doğrudan doğruya Meclisin hu
kuku teşrliiyesine tecavüz telakki etmekteyiz. Gene bu

yurdular ki, fevkalâdelik dolayısıyle biz bu salâhiyeti ver
dik, yüksekten nazsaret etmek için bu salâhiyeti verdik. 
Ahvali fevkalâdede ve müstacelede mukarrerat ittihazı 
için salahiyet verdik- Falkıat A *Beyim siz esasen buna 
salâıhüyeötar değilsiniz ki 'başkasına salâhiyet veresiniz. 
Kanun onun vaziyetini tayin etmiştir. O kanun meri 

iken böyle bir salâhiyet kendilerinde yoktur. Her han
gi bir memleketin herhangi bir köşesinde bir ahvali fev
kalâde zuhur ettiği takdirde Meclis de müçtemi de
ğilse fevkalâde 'içtima ettirerek Meclisten bir saatte 
karar alabilirlerdi. Hangi müstaceliyet bu kararı al
mağa lüzum göstermemiştir. Biz ;bunu tayinde müte-
hayyiriz. Kanunun tadili meselesine gelince; buyurdu
lar ki kanunun neşri hakkındaki maddede, neşrinden 
bir ay sonra kabili terib'.k olacaktır. Binaenaleyh bu, 
yanlışlığı tashih sadedinde olacaktır. 

Halbuki vaka böyle cereyan etmemiştir. Kanun-tat
bik a başlanmıştır. Sonra düveli itilâf;ye mümessilleri-
'nin müracaatı üzerine Refet Paşa Hazretleri 'ben tadil 
ettim demiştir. Halbuki farzedeiim ki, mühim bir tesiri 
olsun. Bunu kabul etmem ya. - Acaba meşrutî b'ir ida
renin ne demek olduğunu pekâlâ bilen o mürness'UIen 
bu kanun haricidir, binaenaleyh ben bunu tadilden 
ac'lzim. Meclis tadil etsin diyemez miydi? Dediği tak
dirde muhatabından hürmetten başka ne görebilirdi. 
Tabiî bundan başka bir şey olamaz. Sonra orada bir 
takım adlî, malî, siyasi, idarî, bir takım müzakerat 
cereyan ediiyor. Biz heyeti murahlıasamızı tayin ettiği
mizde burada tebarüz eden temayülât 'ile sureti kati-
yede taayyün etti k'i. biz Misakı Millîden zerre kadar 
fedakârlık yapamayız. Bunda hepimiz ittihat ettik. 
Bir defa daha teyit ettik. Halbuki bazı mu
vakkat mahiyeti haiz olsa dahi kapitülasyon 
tarzında bir mukarrerat kabul edilmemektedir. 
Yarın acaba sulh konferansında bu mukarrerat 
Türklerin misakı millisine tearuz etmez mi? Çünkü 
İstanbul'da kabul edilmiştir ve bugün mevcuttur, gibi 
bir mesele karşısında kalmıyacağımızı bize kim temin 
edebilir? Binaenaleyh böyle bir zaruret var idiyse böy
le günün hadisesi için, böyle bir şeye zaruret var idiy
se 'bu hususta ayrıca Meclisten veçhe almak veya ayrr-
ca bilinmek lâzımdır. Veyahut ayrıca heyeti murahha-
samız vasıtasiyle yapılmak lâzımdır. Sonra bendeniz 
bir sual sormak istiyorum. Bu mesai hakkında vüke
lâyı aidesinden veçhe alınmıştır, bu böyle mutlak suret
te söylenmiştir. Bendeniz müzakereyi uzatımyacağım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Si
vas) — Dahiliye, adliye filân mı? 

NECATİ BEY (Devamla) — Evet efendim, Dahili
ye, Adliye, Maliye vekillerinden, evet efendim. Ce
vap buyurmuştunuz, geçen gün alınmamıştır şeklin
de idi. Şimdi hülâsa edersek deriz ki, bu şeyler hotbe
hot yapılmıştır. Meclisten çıkan bir kanun mevkii me
riyete konduktan sonra hotbehot ref edilmiştir. Bu me
sele de Meclisin doğrudan doğruya hukuku teşriiyeai-
ne taarruzdur. Binaenaleyh hem mesuliyeti maneviyeyi, 
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hem, de mesuliyeti cezaiyeyi mıüstelzimdir ve gayri -ka
bili tezelzül !bir şekilde tebarüz etmiştir. Binaenaleyh 
Heyeti Vökite 'burada muatdbt'ir. Bihalkkım inuatep et-
rndk, bizim, vazifemizdir. Binaenaleyh efendiler, bu me
selede katiyen müsamaha etmeği vazifei milliyemizle 
kabili telif görmemekteyiz;. 

YASİN -BEY (Gaziantep) — Reis Bey, müsaade 
buyurursanız 'bir şey arz edeyim; efendim, müzakere-
•njin bir an evvel tenevvür edebi İmesli için, şu meselenin 
lehinde ve aleyhimde bulunan arkadaşlarımız sıra ile 
söylesinler.. 

REİS — Evet efendim, söz alan arkadaşlarımızın 
tasnifi yapılır, dün sordum, hepsi aleyhinde söz aldı
lar. Lehinde M-mise söz almadı. Fakat bugün söz alan
lar da öyle zannediyorum 'ki, lehinde söyliyeceıkler, 
böyle ısrar ediyorlar. Fakat zati mesele hakkında söz 
söy üyeni eti n. sözleri bitmemiştir. -Bunun haricinde yap
tığımız şeylerde yanlışlıik varsa, bu hususta bendendi 
lütfen ikaz buyurun. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Bir mevzu üze
rinde Meclis böyle iki kısma ayrıldığı zaman 'kadim 
teamüldür ki, bir lehte bir aleyhte söz vermek zarureti 
vardır. Buyuruyorsunuz ki dün hep aleyhte idiler. Çün
kü istizahı imza eden arkadaşlar idi. Onların hepsi söz
lerini dün söyliyemedi. Bugün hakikat lehinde söz 
söyliyecek arkadaşlar vardır. Rica ederim MecKisi Âli 
bunu halletsin. Lehte aleyhte söz söylensin, rica ede
rim, Makamı Riyaset 'büyük bir mesuliyet önünde ka
lıyor. İrade i milli yen in tecelli eimesıi yalnız bir kifayet 
tokriiriyle ve yalnız aleyhte diye ayırmak caiz değil
dir. Zihinlerdeki tesirâtı yanlış ikalır. Binaenaleyh 
Makamı Riyaset bunu üç gün devam ettirdiği gibi da
ha üç gün devam edebilir. 

REİS — Efendim bendeniz bu huşu-ta hata et
mediğime kaniiim. 

İLYAS SAMİ BEY (Devamla) — Bendeniz lehinde 
söz istiyorum, altı yedi kişi aleyhinde söylom'iştir, mü
saade ederseniz ben de lehinde söyliyeceğim. 

ıRBİS — Efendim,.evvelâ Neş&t Bey, buyrun, usul 
haikktnda söyliyecek. 

NEŞET BEY (Kângırı) — Efendim, müsaade bu
yurun, Nizamınamei Dahilirmizde sarahati kâfiye var
dır. Binaenaleyh bu kürsüde beyanatta 'bulunacaklar
dır. Bu, sarihtir. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Reis Bey usul hak
kında söyliyeceğim. Efendim, malumu âliniz istizah 
yapanlar evvel beevvel istizahı haikjkında o dava üze

rinde lehte ve aleyhte söz söyler. Bu söz söyliyen ar
kadaşlarımız, istizaha vazıülimzadır. Bunlar sözlerini 
söyler, davalarMı yapar, ondan sonra arkadaşlarım. 
istedikleri 'kadar lehinde, aleyhinde söylerler. 

REİİS — Hakkı buluncaya kadar söyleyecekler ve 
devam edeceğiz. Davayı mlilK böyle hallolur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim. 
ıniizamnamen'in 18 noi maddesi: .. . yahut heyet 'isterse 
müzakerenin aleyhinde, lehinde, hakkında söz söyiıye 
'bilir Binaenaleyh, lehte aleyhle söz almak müzakere
nin «velinde olması şart değildir. Madem ki, mesele 
•mühimdir, müzakerenin her safhasında sözlerinin taki-
Ibfirıi nizamname âmirdir. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — İstizahta 
;böyle değildir. Yalnız istizahı yapan arkadaşlar söz 
söyler. 

REİS — Tasnif esasını kabul ediyorsunuz. 
YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - - Efendim ist /ah 

meselesinde evvelâ istizah sahipleri söylerler. 

REİS — Hayır, zatı âlinizin sözü Kıt;. Şimdi şura
da söz söyliyenler fikirlerin; haricen söy'üvorlur. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Dava ta
hakkuk ettirilmesi lazımdır. 

REİS — Efendim lehte, aleyhte oianiaıı anlamak 
için yazıyorum. Bunu halli mesele edelim, o /aman tas
nif ederiz. 

YASİN BEY (Gaziantep) — Reis R.y. ya .i iz bir 
icelime; tehte söyliyen arkadaşlar... aleyhinde söyle
dikleri sözlerini iskat etmek demek değildir. Nızumna-
me sarihtir, lehte aleyhte söyliyehilir. 

REİS — Efendim, Hakkı Hami Bey iöz almıştır. 
'Müsaade buyurun tasnif edeceğim. 

•HAKKI HAMİ BEY; AlayhinJe mi. lehinde mi? 
HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Lehinde. 
REİS — İiyas Sami Bey; Lehe mi. aleyhe mi? 
İLYAS SAMİ BEY (Muş) — AleyrTn.de. 
REİS — Mehmet Şükrü Bey takririn lehinde. Ahi-

din Bey takririn lehinde mi. aleyhinde mi? 
ABİDİN BEY (Lâzistan) — Aklıma ne gelirse 

efendim. (Handeler) 
SALİH EFENDİ (Erzurum) — 118 ne; madde 

Vükalayı Devletten davet ediien zat vahdet hasıl ol
duğu veya rüesayı memurinden biri mevcut olduğu 
halde, Heyeti Umumiyede istizahı madde okunduk
tan sonra alınacak cevaba azayı mevcudenın biri 
müdafaa edemeyip teklif sahibi olan zat evvelâ ve-
sair mebusan muahharen iradı kelâm edebilir. O hal-
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de istizah sahibi 18 değil 70 kişi olsa (Gürültüler) 
Müsaade buyurunuz, arz edeyim. O halde takrir sa
hibi 70 kişi.. (Öyle değil sadaları) Efendim müsaa
de buyurunuz. Vicdan sahibi olanlar.. 

REİS — Hüseyin Bey; hangi maddeye istinaden 
söz soyuyorsunuz. Rica ederim böyle gürültüler ol
maz.. A vni Bey burada okuyunuz. 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Maddeyi okuyo
rum, istizah sahibi bir olursa, biri altmış olursa, at
mışı ayrı ayrı madde seredecektir. (Gürültüler) Ev
velâ bir müddei söyliyecek. Sonra Hükümet buna 
cevap verecektir, müdafaa edecektir, bu bir davadır. 
Dava karışık cereyan etmez. Tabiî arkadaşlar, He
yeti Vekilenin bugünkü işinde yapmış olduğu fenalığı 
söylüyor. Onları istizah eder. J j 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Reis Bey, bendeniz 
kanaati zatı âlinize terk ediyorum. Sözüm bundan 
ibarettir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Reis Bey, 
nizamnamede ihtilâf hasıl olursa Divan halledecek
tir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Efendim, Divan 
neyi halledecektir? Bu bir davadır, istizah sahibi bir 
olsun, elli olsun davasını sardedecektiı. Bu bir da
vadır, Hükümetin yapmış olduğu yolsuz ve gayrı ka
nunî olan vazifesinden Hükümeti tutmak arzu eden 
zat mütalaasını birer birer serdedebilir. Lehte ve 
aleyhte olursa karma karışık olur gider. İçinden kim
se çıkamaz. Millet nitekim 600 sene mutazarrır ol
duğu gibi gene böyle mutazarrır olur gider, mesele 
budur. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Etendim, zannedi
liyor, her mesele, her hadise müsbet iki hadiseye 
iki cereyana inkısam etmek suretiyle böyle bir ce
reyan alıyor. Şimdi biz şu usulü müzakere hakkında 
Makamı Riyasetin mesuliyetini müzakerenin fena bir 
cereyan almamasını teminen soyuyoruz. Yoksa 
efendiler, ne istiyorsunuz? Dahili Nizamname sa-
rihan diyor ki, istizah sahipleri sözlerini söyler, bilâ 
hara, bu doğru değildir. Maksadımızın aleyhine ha
rekettir. Çünkü onun hakkında bir silsilei sarahat 
söyler (Hayır sesleri) Hayır değil... Ben söz soyu
yorum, diyorum ki; Nizamnamenin tamamen ruhunu 
natık olan mana nedir? Reis Beyefendi takdir etsin, 
Meclisi Âlinin, reyine bıraksın. Mademki şöyle iki 
şekil bir hakikati beyan ile, ifade ile iki surette te
celli ediyor. Birisi lehinde, birisi aleyhinde. Tasnif 
etsinler Nizamnamenin ruhuna muvafık ve şekline 
münafi değil bu. Zaten şekli ne iddia etmiş. 

BİR MEBUS — Canım öyle olsun. 
İLYAS SAMİ BEY (Devamla) — Başka mesele 

yoktur. Müzakereye gelmez iken Reis Bey niçin re
ye koymuyor? Anlamıyorum. Birisi istizahta söy
liyecek, pekâlâ. Bundan fena netice çıkar, fena te
sir bırakır. Gine bildiğiniz halde birisi aleyhinde 
söylemek suretiyle hallolunsun. 

NECATİ BEY (Erzurum) — Yanlış anlaşıdı be
yim. İstizah etmeğe salâhiyeti yoktur. Bu suretle 
lehte, aleyhte tasnif olunabilir. Ancak istizahta im
zası mevcut olan arkadaşlar umumun sözü, şimdiden 
kifayet takriri verilmiş olmasın, Nizamname muhkem 
surette taamül ve kadim nizamnamenin ahkâmına 
göre... 

İLYAS SAMİ BEY (Devamla) — Nizamnamenin 
ahkâmının tadil eden bir taamüle (Gürültüler) Taa-
mülün kadimliğini arz ediyorum. 

İSMET BEY (Çorum) — Arkadaşlarımın müna
kaşasını mucip olacak burada nazik bir nokta vardır. 
Hakikaten istizah eden zevat noktai nazarlarını izah 
edebilir. Ondan sonra lehte ve aleyhte, bu doğrudur. 
Yalnız mahdut istizahlardan dolayı arkadaşlardan 
her birisi ayrı ayrı maddelerden istizah etmek ister
lerse usulü müzakere, usulü nezaket adabı müza
kere şudur ki, arkadaşım filân efendinin şu nokta
daki noksanı izah ediyorum der. Bu suretle mevzular, 
az zamanda halledilir. Halbuki efendiler, arkadaşla
rımız her noktayı mümessillik, mümessilin, Meclisin 
vaziyeti hukukiyesini ifa edebilecek bir vaziyet ihdas 
etmiş midir, etmemiş midir? Herkes bunu söylüyor. 
Her hatip, takarrür etmiş bir kanunu tadıl etmiş di
yor. Halbuki ortada bir maddei kanuniye yok. Mü-
zeyyel bir madde yok, hiç bir şey yok. Yalnız tatbik 
edemediğimiz bir kanunu tehir etmiştir. Binaenaleyh 
bunları vakitler zayi edildiğinden dolayı arz ediyo
rum. Bunda istizah eden arkadaşların hakkı vardır. 
Fakat söz söyliyen arkadaşlar, «Şu maddeyi izah 
eden arkadaşımın noktai nazarına iştirak ediyorum, 
noksanı da budun» diyelim. 

YASİN BEY (Gaziantep) — Reis Bey Yüz on 
sekizinci maddeyi okumak istiyorum. Efendim 118 
nci madde: «Teklifin sahibi olan mebus diyor. Me
buslar demiyor. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Bu mü
zakereye değmez. 

YASİN BEY (Devamı)v — «İstizah eden mebus 
evvelâ, sair mebuslar da sonra söz söyliyebiliî\» Şu 
halde istizah eden arkadaşlar bu madde mucibince 
istizah eden arkadaşlardan evvelâ birisi söyler, sonra 
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diğerleri de münavebe ile söylerler. Eğer bu şekilde 
söz verilirse mesele bitmiştir. 

REİS — Bendeniz tasnif edeceğim. Nizamnameyi 
izah eden zat diyor ki; istizah takririne vaziülimza 
olan arkadaşlar da dahildir. Onlara da söz verilmesi 
lâzımdır, iddiasında bulunuyor. Şu halde yalnız bir 
taraf söz söyler. Elli zat söz söyler ve diğer tara
fa da sıra gelmez. Bu şekilde olursa mesele de tenev
vür etmez. Binaenaleyh lehte ve aleyhte söylenmesi 
lâzımdır. Çünkü daima lehinde söylenecek olursa 
aleyhinde söylenmeğe vakit kalmaz ve mesele de 
tenevvür edemez. Daima lehteki sözler tekerrür et
miş olur. Binaenaleyh tasnif edeceğim. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Biz kabul ediyo
ruz. Reis Bey tasnif edin... Biz bu hakkımızdan geçi
yoruz. 

REİS — Bir kişi bu hakkı imtiyaza malik, diğer
lerinin hakkı yok., bilâhare söylenecektir (Evet, evet 
sesleri) yani bilmiyorum. Bu şeklide tefsir olur mu? 
(Olur sesleri) Binaenaleyh bu şekilde teamül olmak 
üzere nizamnamenin tefsirini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. 

İSMAİL ŞÜKRÜ BEY (Karahisarsahipı — 
Böyle nizamname tefsir edilmez Reis Bey. 

REİS — Kabul edildi efendim. (Gürültüler) 
İSMAİL ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 

Böyle kanun tadil edilmez. (Gürültüler) 

REİS — Bugünkü meseleye münhasır olmasını 
arkadaşlar teklif ediyorlar. (Hayır sadaları). (Gürül
tüler) Söz alan arkadaşları okuyorum. Tasnif edi
yorum. Abidin Bey lehinde mi. aleyhinde mi? 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Nasıl gelirse. 
REİS — Hafız Mehmet Bey: lehinde mi. aley

hinde mi? 
HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Hakkın

da. 
REİS — Salih Efendi; lehinde mi. aleyhinde mi? 
SALİH EFENDİ (Erzurum) — İstizahın lehinde, 

heyetin aleyhinde söyliyeceğim. 
REİS — Yasin Bey; lehinde mi. aleyhinde mi 
YASİ İN BEY (Gaziantep) — İstizahın aleyhinde 
REİS — Necati Bey (Lâzistan); aleyhinde mi? 
NECATİ BEY (Lâzistan) — İstizahın aleyhinde. 
REİS — Rasih Efendi; Lehinde mi. aleyhinde 

mi? 
RASİH EFENDİ (Antalya) — İstizahın aley

hinde. 
REİS — Abdülhak Tevfik Bey lehinde mi, aley

hinde mi? 

ABDÜLHAK TEVFİK BEY (Dersim) — İsti 
zahın hakkında. 

REİS — Hacı İlyas Sami Bey lehte mi, aleyhte 
mi? 

HACI İLYAS SAMİ BEY (Muş) — İstizahın 
mevzuu yoktur. Hakikati yoktur. Hakikatin lehinde 
söyleyeceğim. 

REİS — Nizamnamede bir sütun da zatıâlileri 
için açamayı/. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Kabul edildiği tak
dirde abes ile iştigal edilmiş olur. 

HACI İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Ben onu is
pat edeceğim. 

REİS — Sırrı Bey lehte mi, aleyhte mı? 
SİRRİ BEY (Yozgat) — Müktazayı mülki millet 

lehinde, istizahın aleyhinde. 
REİS — Buyurun Hakkı Hami Bey. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlar; iki gündür Meclisi Âlinizi işgal eden mese
lenin lâyikı veçhile tenevvür ettiğine bendeniz kendi 
kanaatimce kaniyim. Ancak anlaşılamayan bir mese
le var. Eğer bu mesele halledilirse mesele bitmiştir. 
Bendeniz ne Heyeti Vekilede bulunan rüfekayı muh
tereme ve ne de Refet Paşa Hazretleri hareketlerinde 
isabetsizlik etmişlerdir demiyeceğim. Ne yapılmış ise 
hüsnü niyetle yapılmıştır. Ancak bir şey vardır. Ma
lumu âlileri her rücülü Devlet yaptığı işin, binnetice 
ya siyaseten mesuliyetini veya siyaseten mesuliyeti ile 
beraber belki cezaen mesuliyetini de müdrik olarak 
yapar ve ona teşebbüs ettiği zaman zaten bu cezaya 
razı olmuş demektir. Bir iş yapar. Devlete bir iş ka
zandırır ve fakat kazandırmış olduğu işin belki siya
seten düşmanlara bazı ip ucu verdirmek ihtimaline 
binaen ve bu ihtimali bertaraf etmek için, Meclise 
gelir. Milletvekillerinin muvacehesine gelir ve ken
disini mesul ettirir. Cihan der ki. bu bunu yapmış. 
fakat ferdidir. Millet mesul değildir. Bu hareket millî 
değil ferdiymiş ve Meclisi Âliye gelmiş, mesuliyeti 
anlaşılmış ve millet te cezasını vermiş denir. Mesele 
kapanmış olur. Bugün Refet Paşa meselesi budur. Re
fet Paşa bir iş yapmıştır. Yaptığı bu iş neticesinde 
İstanbul'u bize ilhak etmiştir. Fakat İstanbul bize 
idareten ilhak edilmeden ve hâkimiyetimizin teessü
sünden evvel ve düşman işgali refedilmeden ve düş
man işgal ve nüfuzu mevcut iken yapılmış olduğu 
zannını harice veren bazı işler yapılmıştır. Eğer bu 
işlere karşı bu cüreti gösterenleri af edecek olursak 
bendeniz korkarım ki Sulh konferansında, bu mille
tin - değil dört beş sene. değil on beş sene - belki 
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asırlardan beri devam eden mücadelesinin zeminini 
teşkil edecek olan isltilâli tammını temin için çok uğ
raşmak mecburiyet ve zaruretinde bırakacaktır. Ha
tırı âlinizdedir ki bütün matbuatı da her şeyi de iş
gal eden uhudu âtika ve akalliyetler meselesidir. 
Eğer sulh konferansının münakit olduğu şu zamanda 
milletin uhudu atikayı kabul edebileceği veyahut bu
nun yerine diğer bir şekil verildiği takdirde kabul 
edebileceği gibi bir hareket hissedilecek olursa; emin 
olunuz düşmanlarımız bundan çok cüret alacaklar
dır. Davamızı kazanmak hususunda pek çok uğraş
tı racaklardır. Efendiler, bendeniz Refet Paşanın bu 
hareketinin ve Heyeti Vekilenin bu hareketine karşı 
göstermiş olduğu bu sükûtun düşmanlarımıza böyle 
bir his, bir fikir vereceğine şahsan kaniyim ve bun
dan endişe ediyorum. Eğer böyle bir his olması; bel
ki ben de böyle oldu biraz daha devam etsin diye 
alkışlardım. Geçenlerde bendeniz bir ecnebi gazete
de bir ecnebinin yazısını matbuat sütununda oku
dum. İhtimal Heyeti Âliyeniz de okumuştur. Kapi
tülâsyon ne demektir? O, bizi hakikaten, hakikati 
hale muvafık bir tarzda müdafaa ediyor. Diyor ki. 
«Sizin 'iddia ettiğiniz bu kapitülâsyon, galibin mağ
luptan cebren aldığı bir hak değildir. Belki galibin 
mağluba nezaketen verdiği bir ihsandır- f :>ka! elen
diler, kapitülâsyon, galibin birrıza ve bilâıhthar \--r- 
miş olduğu bir şey olduğu halde siz haksız olarak 
kendinize bunu. bir hak olarak telâkki ediyorsunuz 
ve tecavüz ediyorsunuz. Bu tecavüz haksızdır. Zaten 
bizim gazetelerde bütün bu mücadele bu değil mi
dir? Arkadaşlar patrikhaneyi bu hale getiren ve fa
kat o asırda belki o kadar alkışlara mazhar olan 
Sultan Fatih değil miydü? Fakat bu zat ne yapmıştı? 
Memlekete iyilik mi yapmıştır? Yoksa fenalık mı 
yapmıştır? Bunu tarih ve ahval göstermiştir. Eğer 
Fatih'in yaptığı bu iş sahih olsaydı Patrik bu milletin 
başına belâ kesilmezdi. Binaenaleyh kuvvetli olduğu
muz zaman verilmiş bir imtiyaz bu milltj'n başına 
bir hak olarak geçirilmiş ve millet bununla ezilmek 
istenmiştir. Bunu bendeniz bir misal olarak arz edi
yorum. Tarihte bunun emsali adiydesi vardır. 

Şimdi efendiler, bendeniz Refet Paşanın İstanhu-' 
da ittihaz ettiği kararları ve gazetelerde neşrettıj. 
beyannameyi o zamanlar verilmiş olan ihsanlarc'jn 
başka bir şey telâkki etmiyorum ve korkuyor^. 
Rauf Beyefendi buyurdular ki, 700 bin toirisliyanı 
ihtiva eden ve bu hiristiyanlar ki, müsellahtır. 

ÖMER LÜTFt BEY (Amasya) — istanbul'da 
700 bin hiristiyan yoktur. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Evet efendim 
yoktur. Ben öyle söyledim. Mamafih celse hafidiir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Zannederim adet söylemedim, yüz 
binlerce dedim. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — İsterse yüz 
kişi olsun, yani bunlarca bir isyana zemin teşkil eder, 
tarzında bir çok esbab dermeyan ettiler. Bu gibi ma-
hazir karşısında Refet Paşa mecbur kaldı ve biz de 
onun hareketini tasvip buyurduk dediler. Böyle mın-
takavi ve mahallî bir zaruret karşısında verilecek 
olan ve imtiyaz mahiyetinde bulunan her hangi bir 
şehrin ki, orada elan ecnebiler mevcuttur, vukübulan 
müracaat rica kabilinden olsa dahi rica ederim bu 
imtiyaz değil de nedir? Efendiler, Refet Paşa kanu
nun mahiyetini anlamayarak tadil ettim demiş, kal
dırdım demiş, mesele bu değildir. Mesele, hasımla
rımız bizi ağzımızdan çıkan cümlelerle tutabilirler. 
Yoksa kanun tarihi neşrinden itibaren tatbik edil
mişti. Bu hata bilâhara anlaşılmış ben tadil ettim 
demiş. Tadil demek kanunu doğrudan doğruya ken
di arzu ettiği bir şekle sokmak demektir. Bunu bil
hassa şu asırda Meclislerden başka kimse yapamaz. 
Bu Meclisi Âlinizin ilgasına akışlarla kabul ettiği 
otokrasiye doğru bir adım daha gitmek demektir, bu 
hâkimiyeti şahsiyeye doğru gidiştir. Bunun için arz 
etmek isterim ki. Avrupa'lılar bizim her yaptığımız 
inkılâba katiyen emniyet etmemişlerdir. Hatta tanzi-
matı hayriye hakkında bir çok eserleri vardır. Hatta 
24 senesi meşrutiyetine de... Fakat Efendiler bu ni-
çindir? Çünkü efendiler inkılâbın ifade ettiği şeye 
muhalif harekette bulunuyoruz. Eğer samimi olsay
dık bu harekette bulunmazdık ve bu hareket vaki olma
yacaktı. Eğer olduysa bunu sükûnetle karşılamak de
mek iyi yüzlü bir tarzda hasımlarımıza kabul ettir
mek demektir. Rica ederim, biz bir çok kanlar dökerek 
vücuda getirdiğimiz bu inkılâbı da bu tarzda kabul 
ettirmek için uğraşacak mıyız? Efendiler, kendi gözü
müzle bakmayalım. Ecnebi nazarıyla bakalım, İstan
bul'daki bu hareketle inkılâbı yan yana getiren bir ec
nebinin vereceği hükmü düşünerek ona göre hüküm 
verelim. Yoksa efendiler, Refet Paşanın vatanperver

di *1den, Heyeti Vekilenin hüsnü niyetinden kimse şüp-
;."•• 'îpez. Şüphe etseydik, göndermezdik. (Sen mi gön-

licr-in'1 se:,!eri.) Meclisi Âli istemese göndermezdi. 
Vle/.unıyet vermekle arzusunun inzimamı demektir. 
Onun için bu hareketinden belki bugün için madde
ten bir faide hâsıl olabilirdi. Fakat bendenizce, ken
di kanaatim belki hata ediyorum, ben Heyeti Vekile
nin yerinde bulunsam derim ki; arkadaşlar, ben şu-
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nu yaptım, şunu kazandım. Fakat sulh konferansı baş
layacaktır, bunu vesile ittihaz ederek düşmanlarımızın 
karşımıza set çekmemesi için bizi devirin. Cihana ilân 
edelim; (Maşallah sadaları.) Rica ederim, kanunun 
hâkimiyeti bu demektir. Yoksa herkesin yuptığı ya
nına kalacak olursa vazettiğimiz kavanine riayet et
memiş olursunuz. Bunlar birer sahte cila mahiyetinde 
olur. Faide vermez. Meyve vermez. Bu benim kanaa-
tımdır. Heyeti Celile bu kanaatıma iştirak eder, et
mez, o başkadır. Siyasi birtakım mahzurlar gördü
ğümüzden dolayı Heyeti Ve kileyi bence mevkiinden, 
istifa şeklinde, veyahut ademi itimat şeklinde her 
ne şekilde olursa olsun çekmelidir. Buna sebebiyet 
verenlerin memlekette hizmet edeceklerine kaniim. Ka
naati arz ediyorum. Bu benim kanaatımdır. Bu iti
barla bendeniz Heyeti Vekileden istizaha vesile olan 
hedef olan muhterem arkadaşlarım itimat dahi kazan
salar, memleketin selameti namına istifa etmelerinin 
her halde muvaffık olacağı kanaatındayım. Ve bit
tabi kanâatim bu suretle vereceğim rey de bu kanaatım-
ladır. Binaenaleyh bundan başka imkânı olmadığını 
arz eder sözüme nihayet veririm. 

RElS — Efendim, celsei aleniyede birinci söz alan 
Yasin Beydir. 

YASİN BEY (Gaziantep) — En evvel söz alan Hak
kı Hami Bey arkadaşımıza iki kelime ile cevap vermek 
isterim. Hakkı Hami Bey biraderimizden bütün mü-
talaatının istinadı bu kanunun tadiline müstenittir. 
Başka bir suretle cürmü mahalli, cürmü siyasi isbat 
edemiyordu. Yalnız böyle tadil kelimesiyle de Heyeti 
Vekilenin devrilmesi zannetmem muvafık olsun. Esas 
istizahı Yusuf Ziya Bey arkadaşımız tavzih buyur
dular. Bunun esasını ben dört şey üzerinde, daha 
doğrusu, beş şey üzerinde toplayabiliyorum. Birisi 
esastır ki tariz kabul etmez. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti ve Başkumandanlık namına Trak
ya'nın tesellümüne memur, esas budur. Bundan son
raki istizahı istinat eden nikat Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkumandanlığı mümessilliği. Ve kanunun 
tadil ve teşkilât meselesidir. Bütün arkadaşlarımızla 
benim de olduğum gibi zihnimizi kurcalayan şu me
seleden, değil kanunun zaman ve mekânda halkın 
menafii umumiyesine ve kabiliyeti tatbikiyesine mu
vafakat edilmesini takdis edenlerden olduğum için bu
nun üzerinde durmayacağım. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Kanunun ta
dilini Meclise bıraksalar ya ?... 

YASİN BEY (Devamla) — Meselenin esasında, 
istemiyorum ki kanun tadil edilsin ve şimdiye kadar 

söylenen sözler tekrar edilsin. Burada kanunu ta
dil edilmiş' mahiyette görüyorum. Çünkü muteber ol
mayan kanunun bir maddesinin ve bir faslının tadili 
değil tatbik kelimesinin zuhulen bir tadil kelimesi ol
ması esası üzerinde günlerce söz söylenebilir. Bu
nun kimi halkın menafii âliye ve siyasiyesine zarar 
iras edenleri her hangi bir şahsın, her hangi bir şah
sın, her hangi bir zatın bittabi tepelenmesi lâzım ge
lir, Bendeniz esasını, görüyorum ki. bir tadil değil 
kanunun tatbik kararını tehirden başka bir şey değil
dir. Bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Başkumandanlık Mümessili noktasına geliyorum. Bu
nun için Mudanya konferansından evvelki vaziyeti 
düşünüyorum. Arkadaşlar mazur görsünler, şayanı af 
görsünler -biz o vakit ordularımızın Akdeniz kıyıla
nı.? yürüdüğünde bir tehlikeli oyun oynamadığımı/ı 
düşünmeyin İstanbul'a girmiş olsaydık bugünkü va
ziyet olmayacaktı. Binaenaleyh biz onda bile dur 
endişana hareketimizin isabetkâr olmadığını görüyo
rum! Ve bu isabeti son vakitte Trakya'yı tesellüme 
memuren giden Refet Paşanın jandarmalarının İstan
bul'da kalması meselesi olmuştur. Yani Düveli Müt-
tefika Jeneralleri oradaki işgal kuvvetleri bu hata
yı sevap olarak bahsetmişlerdir. Refet Paşa Trak
ya'yı teslim almak üzere memuren gidiyordu. Bu
nun İstanbul'a uğraması anında Sulh konferansı me
selesi mevzubahis oldu. Malumu Âliniz Trakya'nın 
teslimi meselesi Mudanya konferansının muvaffaki
yetle neticelenmesi meselesi İstanbul muhitinde yal
pa vurduruyordu. Halk galeyan ve cereyan içinde idi. 
Refet Paşanın yerinde ben olsaydım. O heyecanı 
kuvayı müttefikanın işga! orduları önünde böyle ken
di kendimi bu yalpaya atamazdım. Binaenaleyh Re
fet Paşa böyle tehlikelere karşı fedakârlık etti. Ken
di, kendini İstanbul'a attı. (Allah razı olsun sesleri.) 
Jyi olmak ve kötü olmak ihtimalleri var idi. Binaena
leyh ne yaptı Refet Paşa orada? Yaptığı şeyler ar
kadaşlarım itiraf ettiği veçhile Meclisi Âlinin mev
zuunda cereyan eden bir mesele değil bir gazete sü
tununda Refet Paşanın Büyük Millet Meclisi Mü
messili demesidir. Filvaki mümessiller Büyük Millet 
Meclisince intihap yapılması lâzım gelirdi. Fakat di
yorum ki, Refet Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti Başkumandanlık Mümessili unvanı altında 
gitmiştir. Bu mümessil kelimesi üzerinde bendeniz dü
şündüm. Sonra bunun mukabilini söylediler «Ho Ko
miser» O benim hiç hatırıma gelmedi. Arkadaşlar 
ben soruyorum, ben Gaziantepin değil, Türkiye'nin 
mümessili değil miyim? Rica ederim ben bir yerde 
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veyahut başka birisine mümessil dersem günah mı iş
lemiş olurum? 

ZİYA BEY (Bitlis) — Gaziantebin mümessili, mil
letin mümessili değil 

YASÎN BEY (Devamla) — Türkiye mümessiliyim. 
Zatı âlinize Türkçe olmalı. Ferden ferda öyledir, 

REİS — Rica ederim kıimse beyanatını kesmesin, 
hatip mütalaasını serbest söyler, tenkit eden de gelir 
burada tenkit eder. Anlamayanlar benden sorar, hati
be izah ettiririm. 

YASÎN BEY (Devamla) — Sabahtan arkadaşımı
za buradan hitap ediyordum. Buyurdular ki, mütehas
sıslardan sordum, elindeki kavaidi kanuniyeyi tepele
yerek bir iş yaparsa ne yapılması lâzım gelir? 

Bütün uikudu bizim zararımıza olan »kanunlarla 
tepelemekteyiz. Hâkimiyeti Milliye teşkil ettik, 
ben de düşünüyorum, Refet Paşa bir ukudu te
pelemiş değil, bir kanunu ayaklar altına almakla 
milletin hâkimiyetin haysiyetine ufacık bir hata yap
mış değildir. Kendi noktai nazarımda diyorum ki, 

ŞEVKİ BEY (İçel) — Pek güzel yapmış. 
REİS — İstirham ederim Şevki Bey, Hatibin 

sözünü kesmeyiniz. 
YASİN BEY (Devamla) — Refet Paşa İstanbul'a 

girdiğinde bir vazife yapmış değil İstanbul'un Mu
danya Konferansından sonraki galeyanı inzimam eden 
Meclisi Âlinin mukarreratı idi. Zaten İstanbul coş
muştu. 

SAMİ BEY (İçel) — Emri vaki oldu. 
REİS — Rica ederim hatibin sözünü kesmeyin. 

YASİN BEY (Devamla) — Meclisi Âlinin ver
diği kararın hiç biri emri vaki değildir. O sırada 
deniz sahili hakkında verdiğiniz karar da Meclisi 
Âlinin bu karardan ve Başkumandanlık sıfatı Mec
lisi Âlinin vermiş olduğu karardan sonra belki kendi 
kendine vermek iztırarında bulunmuş olur. Öyle bir 
ısrar ki arkadaşlar İstanbul ve havalisi vesair ec
zayı vatanımızdır. Bir ecnebi toprağı değil ki orada 
mümessil bulunabilsin. Rica ederim bir ecnebi 
kıtaatı... hakikaten bizim bir mümessilimiz vardır. O 
da malumuâliniz Lozan'a giden Hâmit Beydir. Onun 
gitmesiyle orada o iş açık kaldı. Yani işgal kuman-
danlariyle temas etmek meselesi vardı. Bir Babıâli-
nin enkazı üzerinde tashih yapmasıdır. Ezcümle 
bunda da teşkilât meselesi mevzubahis oldu. Haki
katen Refet Paşanın oraya gitmesiyle bir teşkilâta 
ihtiyaç vardı, ne yapılabilirdi? Orada henüz Hü
kümeti Milliye teessüs etmediği cihetle tabiatiyle 
Babıâli idaresinde bulunan memurlara ademi itimatla 

orada bulunan halkın galeyanına ve işgal kıtaatının 
heyecanına karşı bir tedbir alması lâzım geliyordu. 
Hatta bu tedbiri de arkadaşlar, Refet Paşadan ta
savvur etmiyorum. Binaenaleyh şu Refet Paşanın teş
kilâtını ben kendi noktai nazarıma göre Gazian
tep'te yaptığımız bir teşkilâta benzer. İngilizler gel
diği vakit ne yapalım, diye düşündük. Bittabi siz
den emri alıp, ondan sonra İngilizlere karşı Cemaati 
İslâmiye namı altında biz memleketi semtlere ayır
dık -12 semte ayırdık- bu, 12 semt silâhlı in
sanlardı. Yani bugün Refet Paşanın vaziyeti de 
zannediyorum böyledir. Nedir bu teşkilât? Adlî, mül
kî, idarî yani Refet Paşa desin mi ki, bu harekât 
şubesi, bu erkânı harbiye şubesi. İşte elimdeki 
matbuat hulâsasında - Cümleniz de okudunuz -
daha böyle bir şey ihdas edilemzden evvel Avrupa 
efkârı umumiyesi böyle bir şey yapacağımızı dü
şünüyorlar ve yazıyorlar. «Türkler kendilerine tayin 
kılınmış olan hudutları tecavüz etmek için hafiyen te-
darikâtta bulundukları tebeyyün ederse bunları karşı 
hali hazırdaki vaziyetlerini muhafazaya mecbur ol
mak için Fransa tabiatiyle İngiltere ile beraberdir.» 
diyor. Bu tabiatiyle Trakya'ya gidecek 8 bin kişi
lik muallem ve mücehhez askerin başına geçecek 
bir kumandan, esasen Trakya'da mevcudiyetine 
kani bulunduğum teşkilâtın ve ondan sonra İstan
bul'da Kuvayı Milliye Teşkilâtını kavrayabilecek 
esaslı bir kumanda heyeti bulunması lâzımgelir. 
Bu harekât şubesi bu Trakya'nın şubesi, bu İstan
bul şubesi diyemezdi. Bunları bir talkım maske 
altında şöyle bir şekilde teşkilât yaptığını zarurî gö
rürüm. Acaba bu teşkilât yapılmakla bize kaç mil
yon lira yahut kaç yüz bin zarar iras etti? Böyle 
bir şeh mevzubahis değildir. Onun için arkadaş
lar herhangi iş başında bir zatı tenkit edebilmek için 
o zat ki kendi kanaatiyle - ve az çok idrâk edebildi
ğimiz efkârı umumiye karşısında - bir iş üzerinde 
hükmü tenkit bulabilmek pek kolaydır. Bir kelime 
değil, bir tadil kelimesi değil, bir teşkilât kelimesi 
değil, binlerce kelime bulunabilir. Bunu değil ki, 
heyecanlı, galeyanlı bir muhiti idare edebilecek bir 
zatın üzerine alacağı vazifeyi, bir kelimeyi tenkit 
etmek pek kolaydır ve pek çoktur. Bunu idrâk 
ediyorum. Belki hata ediyorum. Bugün Avru
pa'dan gelen bütün murahhaslar, Avrupa'nın bütün 
mümessilleri bir konferansa gelirken Meclisin, 
Milletin itimadına daima istinat etmek istedikleri 
bir andaki bugün yalnız bu İstanbul'un ve Refet 
Paşanın harekâtı hakkında kendi tetebbuatım, kendi 
tetkikatım neticesinde anladığım, - İnşallah olmıya-
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çaktır, sulhan olacaktır, - Makûs neticede eğer 
biz İstanbul ve havalisinde büyük bir ordu hazırla
mak için istanbul'un şimdiye kadar herhangi bir 
inkılâpta, herhangi bir harekâtta binlerce insanla
rımız itlaf edildiğini, kanlar aktığını rica ederim, 
düşünelim. Yedi asırlık bir şekli yıktık, burun 
kanatmadık. Efendiler böyle bir burun kanamadığı 
gibi Kuvvei İnzabatiye varken İstanbul'da çıt ol
madı. Bu tabiî Refet Paşanın aldığı vaziyet ve kav
radığı harekâttan ziyade İstanbul halkının Meclisi 
Âli duygusuyla, basiretkârane, itidalkârane dav-
ranmalariyle, hareket etmeleriyle kazandık. Onun 
için bir mümessil meselesi, eğer Meclisi Âli bu 
mümessil kelimesinde kendi hâkimiyetine bir tecavüz 
görüyorsa - Onu takınmakla Refet Paşa - şayanı 
tashihtir. Çünkü zarar etmemiştir. Ancak bu böy
le olabilir. Fakat bugün bu mümessillik sıfatını 
kendine takınan adamı ben kendi aleyhimde görmü
yorum. Bilakis benim gayemin, benim kanaatimin 
önünde kendi kendini feda ettiğini görüyorum. Son
ra tadil meselesini de - demin arz ettim - zaman, 
mekân aramalıdır ki öyle de bir kanun yoktur. Or
tada bir milyon halk açıklıkla - yani mazur görsün
ler- İstanbul halkı bir kanunun tatbik kararının 
tehirinden inbias eden bir şeyden dolayı orada yeni 
yeni vaziyet ihdas etmek doğru olmadığı kanaatin-
dayım. Bendenize kalırsa Heyeti Vekileye itimat 
edilmesini teklif ederim. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Muhterem arka
daşlar, bendeniz bir kanaat tanıdım ki, Rauf Bey
efendinin riyaset ettiği bir heyette suiistimal olma
yacağına ve olamıyacağına kaniim, şahsiyete çok 
ihtiramım vardır. 

HÜSEYİN RAUF BEY HEYETİ VEKİLE 
REİSİ (Sivas) — Fakat?... 

ABİDİN BEY (Devamla) — Fakat; şimdiye ka
dar söyleyen arkadaşlar boyuna, mümessil, mü
messil, mümessil.. Evet hakikaten bu mümessillik 
verilecekse Meclisi Âlinin, Meclisi Âlii Millinin 
karariyle verilebilir Refet Paşa pekâlâ buraya gele
bilir ve gelmişti. Fakat bir eklabusman yaptı gitti, 
bizimle konuşmağa bile tenezzül etmedi. (Handeler) 
Rica ederim, bir müstebit idare, bir mutlakiyet 
idare için buraya gelmedik. İşitmiyoruz sesleri) 
Hürriyet efkârı temamen müsbet ve hamdolsun şim
diye kadar bizi ezen ve bu milleti, millet değil hiz
metçi diyerek istihdam eden şahsiyeti kaldırdık. 
Kaldırmakla uğraşıyoruz. Fakat ben görüyorum ki, 

I bir kaç kişi verdiğimiz salâhiyeti bunlar zannediyor
lar ki... 

HÜSEYİN RAUF BEY HEYETİ VEKİLE 
REİSİ (Sivas) — Babalarının malları.. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Ve beni şüphelen
diriyorlar ki, onlardan daha ziyade istibdat yapma
ğa kalkışıyorlar. (Alkışlar) " Bendeniz tamamen hür
riyeti efkâra malikim beyefendiler. Bütün manasiy-
le bir şahsın sivrilmesi değil, bütün milletin hâkim 
olmasına çalışalım. (Bravo sesleri alkışlar) Arka
daşlar, hâkimiyeti mutlakayı milliyeyi tesis eden 
ve hâkimiyetine malik olan bir millet her halde eki 
senede bir senede bu kadar işi yani yeniden sivrilte-
mez. Binaenaleyh Meclisi Âlii Millinin her bir ka-

I rarı mutlaka muta olmalıdır ve bu Heyeti Umu-
miyeden bütün Heyeti Vekile ve Başkumandanlık 
korkmalıdır, ve çekinmelidir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim 
I böyle titriyoruz. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Hayır beyefendiler, 
bir az da alay ediyorlar. (Şiddetli handeler) 

I REİS — O sözünüzü geri alınız. Kimsenin hakkı 
I yok sizinle alay etmeye. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Yani öyle. Ç ünkü 
I gülüyorlar, o sözü geriye aldım. 

I Beyefendiler, biz maksadı milliye nasıl başladık? 
Ve nasıl bir rütbe ile geldik ve ne suretle... ve nasıl 
yükselmekteyiz. Rica ederim bu yükselmek noktasına 
gei.irse Paşa Hazretlerinin dediği gibi ufak işlere alı-

I şanlar, büyük işleri başaramazlar. Ben şahsiyetim iti-
I bariyle büyük işe itikat ederim ve büyük iş için bu-
I raya geldim. (Bravo Sadaları) - Ve hamdolsun ba-
I sardık ve başarmaktayız. Fakat ben Refet Paşaya 
I doğrusu bu unvanı çok görüyorum. Yani havsalama 
I uykuda bile alamıyorum. Yani ne olursa olsun, benim 
I içimde duramıyor. (Handeler) Kanunu tadil etmek, 
I kanunla oynamak zamanı değildir arkadaşlar Bütün 
I dünyaya ilân ettik ki biz muntazam bir Hükümet, 
I muntazam bir muhteşem, kuvvetli bir millet efkârını 
I kurduk ve millet hâkimdir. Yoksa şahıs, kanunu bir 
I dakika, bir saniye bile tebdil edemez. 

ALİ SAİP BEY (Urfa) — Celse hafidir, halbuki 
I sokaktan duyuluyor efendim. 
I REİS -*- İnzibatı temin ettik. Arkadaşımızın sö-
I zünü kesmeyin. İstediği kadar bağırabilir. İnzibatı 
I temin etmek vazifemizdir fakat sus diyemeyiz. 
I ABİDİN BEY (Lâzistan) — Muhterem arîcadaş-
1 1ar, bir şey olmamış, bir şey olmayacak telâkki etmi-
1 yelim, daima bu gibi şahıslara bir az nihayet vere-
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Hm. Yanü keyfi muamelelere nihayet vermek lâzım
dır; (Bir az mı? sesleri) Keyfıi muameleler, kanunu 
ben tadil ettim, eğer kanun bir ay sonra icrayı ahkâm 
edilir deniyorsa, Refet Paşa Hazretleri bir gazeteye 
yazmalı idi. Demeli idi ki, işbu kanunu millî bir ay 
sonra taübilk edilecektir. Yoksa kendi kendine dört 
maddesini tadil ettim, iki maddesi tatbik edilecek, bil
mem bunu al, şunu kes veyahut neşrinden bilitibar 
icrayı ahkâm edilecek olursa ve o hususta bir mah
zur görürse efendiler; derhal Maliye Vekilli makine 
başında konuşabilirdi ve makine başında lâzım gelen 
evamiri alabilirdi. (O zaman makine kırıktı sesleri) 
Ceza, Heyeti Vekileye aittir, bana ait değildir. Bina
enaleyh hakikaten Necati Beyin tekrar tekrar dediği 
gibi kanaatımda yüz bin defa -tekrar ederim, vettek-
rarı ahsen... Bilmem ne bir şey varya... (Handeler) 
Heyeti Vekileye bunu duyurmak istiyorum ki, hâki
miyeti mutlaka size verilmemiştir. Bu Meclisi Âlii 
Millîden alacağınız karar üzerine hareket etmeye 
mecbursunuz beyefendiler. Binaenaleyh bu usule ria
yet etmediğinden dolayıdır ki, yine Heyeti Vekile Rei
slinin büyük vatanperverliğinden rica ederim ki, bir 
daha 'bunu kıskansınlar ve bunu vermesinler. (Alkış
lar) 

'SALİH EFENDİ (Erzurum) — Efendim, maale
sef bendeniz bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü 
arkadaşlar hep söylediler. (Anlamıyoruz sadaları) 
Anlamıyorsanız beyefendi kulağınızı lütfen bir az ve
riniz. 

REİS — Siz oraya cevap veremezsiniz Salih Efen
di. 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Mamafih bende
niz şu kanaattayım ki, Heyeti Vekile veya Vekâlet 
sandalyasını işgal eden zevat zaman zaman milletin 
ruhuyla biİltizam ve milletin kanuniyle bilitizam oy
nuyorlar. Fakat bunu katiyen bilsinler ki, Meclis si
nesinde bu oynayan şeyleri hıfzediyor ve inşaallehı 
taala bu yapılan zendeleri, bu bililtizam oyunları 
biinayetullahı Taa\a ben değil isem, her halde mille
tim, evlâdım, ahfadım, kendilerinden, bu sandalya-
'ları İşgal edenlerin kendi evlâtları işgal ettikleri sıra
da anlayacaklardır. Rica ederim, memleketin ruhuy
la oynamasıniar. (Bravo sesleri) Kanun iyi veya fe
na oîsun, onu nasıl bulurlarsa öyle kullansınlar. Ka
nunu oyuncak yaparlarsa Avrupa'ya Türkiye'de ef
kârı umumiye yoktur, Türkiye'de bir kaç şahıslar var
dır. Kanunu tezyif ederiz, kanunu çiğneriz, tahrif 
ederiz dedirtmiyelim. Bu kanunen muzırdır. Çok is
tirham ederim yapmasınlar. Yahut yaptıklarında - çok 

rica ederim - bir az insaf etsinler. Bu işleri terk etsin
ler rica ederim. 

NECATİ BEY -(Lâzistan) — Efendiler; bendeniz
den eVvel her şey söylenmiş ve her şeye cevap veril
miştir. Meclisin heyeti umumiyesii itibariyle ortada 
olan zararı bitamamiha anlamıştır. Ortada zararı 
maddî yoktur. Yani kanun ile oynamak, kanunu çiğ
nemeyi hiç bir arkadaş tahmin etmem ki rıza göster
sin... Herhalde kanunu hâkim kılmak-için buraya 
toplandık. Herhalde memleketimizde suiistimal olma
mak için Avrupa'nın, düşmanlarımızın karşısında ga
yet metin, rasin olmak İçin buraya toplandık; geldik. 
Birbirimizden gayet eminiz. Birbirimizle gayet müte
sanit ve merbutuz. Hiç bir arkadaş başkasına karşı 
başka bir fikir beslemez. Arkadaşlarımın hepsi muh
teremdir. Alelhusus bu Meclisin bidayeti teşekkü
lünde hepsi, başlarını koltuklarına alıp geldiklerinden 
dolayı nazarımda ve millet nazarında bir mevki ihraz 
etmişlerdir. Aklı kâmil sahibi olan bir insan, kendisi 
tarafından itmam edilen bir işte nefine sahip olur. Her
halde itmamına çalışır. Refet Paşanın İstanbul'da yap
mış olduğu şeyler ihtimal ve ihtimalki katidir ve 'bir 
zaruret eseridir. Yoksa Refet Paşanın bu memlekete 
ihanet ve hiyaneti olamaz. Yoksa Refet Paşanın bü
tün. bazı hususî ahvalini bendeniz bildiğim gibi tih-
timal siz de bilirsiniz. Refet Paşa ile arkadaşlığım var
dır... dört şekli bir yerde, bidayeti isyanda oraya gel
diği zaman biz ancak usatla üç, dört saat harbetmiş-
tik. Refet Paşa geldikten sonra Abat dağlarını gayet 
sarp olan Abat dağlarını silahlarımız omuzda olduğu 
halde geçmişizdir. Bu hareketlerinden dolayı Refet 
Paşaya Medyunu şûranız. Hizmetleri pek vâsi bu ka
dar harekâtı mili i yenin bidayetinden şimdiye kadar 
yapmış olduğu fedakârlığı, vatanperverliğinden dola
yı Refet Paşa Meclisi Âlinin hukukunu çiğnemeye te
şebbüs etmesini katiyen tasavvur edemem. Şu halde 
arkadaşlarımın da daima saltanatı şahsiyeye karşı 
vukubulan isyan ile, feveran ile bendeniz de müşte
rekim, tebrik ederim. Arkadaşlar, hâkimiyeti miMyeyi, 
daima yüksek tutsunlar ve saltanatı şahsiyeyi yıkmak 
için azim mücadelede bulunmalarında metanet gös
tersinler, her halde biz böyle arkadaşların arkasında
yız ve ilelebet böyle gideceğiz. Bunun için rica ede
rim vakitlerimiz azdır ve kıymettardır, zaman nazik
tir. İstanbul'da yapılan şeyler hata eseri olsa bile me
nafi! umumi yeye aittir. Çünkü biz bidayeti harekâtı
mızda undemiz İstanbul idi. Çünkü İstanbul İslâm 
hediyesidir. Bu İslâm hediyesini düşmanın işgalinden 
kurtaracağız. Arkadaşlara ilk evvel herkese sorduğum 
zaman herkesi bu mücahede etrafında toplamak is-
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tediğim zaman söylediğim sözler, evet İstanbul'u kur
taracağız, İstanbul için öleceğiz, İstanbul için fedayı 
nefsedeceğiz, demiştik. İstanbul'u şimdi bu suretle 
kan akıtmıyarak - rica ederim dikkat buyurulsun - Kan 
akıtmayarak İstanbul'u memalikirniz meyanına ithal 
ve bu suretle Türkiye Hükümetinin hâkimiyeti:ora
da temsil edilmesinden dolayı bahtiyarız. Eğer böyle 
olmasaydı biz İstanbul için evlâtlarımızı ve kendimizi 
feda edecek idik. İsterse bütün dünya toplanarak İs-
tanlbul üzerine gelmiş olsaydı. Kan akıtılmamış, gayet 
(kolaylıkla, siyasetle, idare ve kiyasetle İstanbul 'bizim-
Türkiye memleketi meyanına ithal edilmiş ve lehül-
hamd bugün dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi ka
nunları orada cari olmaktadır. Halifemizi intihap et
mişiz ve Halifemize biat için heyet göndermişiz. Bu 
pek müteyemmen ve mübarek bir gündür. Rica ede* 
ceğim sözler bundan ibarettir. Hiç bir arkadaşa hür
metten başka beslediğim bir şey yoktur. 

REİS — Efendim, bir şey arz edeyim; Aleyhinde 
söz alan arkadaşlarımız, Rasim Bey, Hüseyin Bey 
(Elâziz). Hafız Mehmet Bey (Trabzon) hakkında, Ab
dullah Tevfik Bey, İlyas Sami Bey, Mazhar Müfit 
'Bey (Hakkâri) Nasip Bey. Sonra lehinde; Yusuf Ziya 
Bey, Edip Bey. Bir de iki gündenberi devam etmekte 
olan celsei hafiyenin kifayetiyle celsei aleniyeye geçil
mesini Canik Mebusu Emin Bey bir takrirle teklif 
ediyor. Bir de Hacı Şükrü Beyin bir takriri vardır : 

Riyaseti Celi leye 
Mademki, kanunu Refet Paşanın tadil etmediği 

resmen Rauf Bey Beyan etmiştir, o halde izahatı kâ
fidir. İtimat beyan ile Ruznamei müzakerata geçilme
sini teklif eylerim. 

22 Teşrinisani 1338 
Diyarbekir Mebusu 

Hacı Şükrü 
REİS — Söz evvel beevvel Rauf Beyefendinin

dir, ona veriyorum. 
HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Reis Bey

efendi, ben dün söz aldım. Bugün hâlâ benden sonra 
söz alanlar söylüyor. Sebebini anlayamadım. 

REİS — Rauf Beyefendiden sonra ilk söz zatı âli-
nizindir. Müzakere devam ettiği takdirde. 

ABDULLAH TEVFİK BEY (Dersim) — Rica 
ederim, taşrada bir çok gayrı kanunî işler, muame
leler oluyor. Ben bu izah vesiles'iyle bunları- söyliye-
ceğim. Nasıl olur da müzakere kâfi görülür. Dahiliye 
Vekiline taalluk ediyor. Söyliyeceğim sözleri söyle
mek istiyorum. Kifayeti müzakere emrediyorsunuz. 

REİS — Hayır, hayır, gelen takrirleri arz ediyo
rum. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon; — Efendim, 
Refet Paşaya aiit olan kısım bitebilir. Yani Heyeti 
Umumiye hakkında yine söyliyeceğiz. Böyle olursa 
bettim sözüm celsei aleniyededir. 
. HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) 

(Sivas) — Efendim, İstanbul'da Refet Paşa arka
daşımızın harekâtı hakkında rüfekadan bazılarının 
verdiği istizah kürsüde okununca, bu hadisenin esbap 
ve avamil'ini istizah sahipleriyle aramızdaki noktai 
nazar ihtilâfı mübeyyin bu izahatım rüfekayı sairece 
kâfi görülmedi. Bazı noktayı tekrar buyurarak istizahı 
tamik etmek istediler. Tekrar buyurdukları hususatm 
esasatını tespit edebilirim, zannediyorum. Bunlara ay
rı ayrı cevap vereceğim : 

Rüfekadan Bitlis Mebusu Ziya Bey; hakikaten 
î kendine has cazip ifadeleriyle bendenizi tatyip bu
yurduktan sonra Refet Paşanın ve Refet Paşayı tas-
vipkâr görünen, Heyeti Vekilenin hata zannettikleri 
harekâtını bu suretle Heyeti Âliyenizi tasvir buyurdu
lar. «Mudanya mukavelesiyle İstanbul'un vaziiyetf 
taayyün etmişti» buyuruyor. Evet bunda müşterekiz. 
Mudanya mukavelesinde meskût geçilen İstanbul'un 
bizce vaziyeti muayyen idi. Tekrar ediyorum, işgal 
tabiri istimal edilmek şartiyle ecanibin vücutlarını ora
da kabul ediyorduk. O zamanki halimizin hadisat ce
reyan ederken sulh konferansının içtima edeceği bir 
zamanda Meclisimizi işgal etmek itibariyle mahzurlu 
olduğunda isabet olduğunu siz de tasdik buyurursu
nuz, zannederim. Refet Paşanın idaresinin askerî ol
duğundan ve bir askerle idare memurunun arasında
ki farkı Heyeti Âl iyenizin nazarı dikkatine vaz bu
yurdular. Bu suretle Refet Paşanın o vaziyeti idare
deki askerî etvariyle icabatını gayrı kabili telif gördü
ler. Halbuki Ziya Bey arkadaşımız şüphesiz biliyor
lar ki, Refet Paşanın en ziyade meşgul olacağı kar
şısındaki insanlar da askerdir. Öyle askerlerdir ki, 
onların emirleri altında müsellah, mücehhez kuvvet
leri vardır. Refet Paşanın yoktur. Bu noktai nazar
dan, Refet Paşanın isabeti musipti ve elzem idi. Di
ğer taraftan buyurdular ki, Refet Paşaya fevkalâde 
salâhiyet vermişler, bu salâhiyeti kimden almışlar ki; 
vermişle*-? Efendiler tekrar ediyorum, ve zuhl ettiği
mi inkâr etmiyorum. Refet Paşaya salâhiyet verdik 
ve fakat fevkalâde tehirini kullanmadık. Refet Paşa
ya fevkalâde salâhiyet verilse bile hududu olması lâ
zım gelir. Bu itibarla Refet Paşaya biz fevkalâde sa
lâhiyet vermedik. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Zabıt meydanda. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Refet Pa

şaya salâhiyet verdik dedim. Fevkalâde tabirini kul-
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lanımadım. Refet Paşaya salâhiyet verdik. Yüksekten 
nezaret edecek ve müstacel karar ittihaz edecek ve 
bize de bildirecek. (Fevkalâde olmaz sadaları) Tek
rar ediyorum, fevkalâde değildir. Muhlik vaziyetlerin 
ihtimalini idrâk eden Heyeti VekıilenÜz o idrâklere 
karşı tedbir alabilmesi imkânını kendisine vermiştir. 
Yoksa şu kadar büyük salâhiyette filanı 'öldürecek
sin, filanı asacaksın, filanı keseceksin, ıjdared örfiye 
ilân edeceksin diye bir salâhiyet vermedik. Şu halde 
zuhulen bile ifade ettiğimi zannetmiyorum. Fevka
lâde salâhiyet tabirini 'kullanmadım. Efalini tasrih 
edeceğim. Ziya Bey arkadaşımız diğer taraftan ken
dilerinde olmayan salâhiyeti kendilerinin haberi ol
madan almak malı mirîyi sirkat etmek demektir, bu
yurdular. insaflarına müracaat ediyorum, çok ağır 
tabÜr kullanmışlardır. Heyeti Vekileyı teşkil eden arr; 
kadarlar bu isimle hayatlarında alâkaları olmayan 
insanlardır. Belki fevkalâde cüret tabirini kullanmış 
olsalardı daha hafif olurdu. 

ZİYA BEY (Devamla) — Bendeniz bir misal ge
tirmişim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Malı mirîyi, 
'aynen kaydettim, çalmak demektir, tabirim kullandı
nız. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Bu bir misale 
dir, çaldım ise babamın malını aldım demektir. Bu 
bir talbir öyle Olarak kullanılmıştır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Tabiî bu
nu murat etmediniz. Bunu böyle anlıyorum. Efen
dim, Ziya Bey arkadaşımız diğer taraftan bir gazete
yi vesika makamında göstererek buyurdular ki, Bü
yük 'Millet 'Meclisi fevkalâde mümessili sıfatını kul
lanıyor. Fa nasıl olur? Büyük Millet MeclÜsi kendi
sine böyle bir salâhiyet vermemiştir. Böyle değilse 
Heyeti Vekile bunu tashih etmelidir. Efendiler Heye
ti Âliyeniz hakikaten, Heyeti Vekıile hakikaten ken
dilinin bir mümessili olması liçin bir salâhiyet yer
miştir. Eğer böyle bir şey yazıldı ise zühul olmuştur. 
ıFalkat bu son zamanlarda böyle zühuller tabiî görülü
yor. O itibarla bir gazetenin mürettip hatası veya bir 
kâtibin kelime hatasından dolayı Refet Paşayı bu 
kadar gasıplıkla itham etmek insaf ile kabili telif ol
masa gerektir. »Beyefendiler şikâyet suretinde arz et
miyorum. Hakikati arz ediyorum. Son hadise cere
yan edenken Cenabı 'Hakka bin hamdi sena olsun bü
yük bir hata irtikâp etmekten 'bizi muhafaza etmiş
tir. O kadar seri cereyan ediyordu ki, o kadar mühim 
ıvakayri o kadar dikkatle takip edilmek lâzım geli
yor. Bin müşkilâtla yalnız ve yalnız Allanın ve sizin i 

itimadınıza istinat ederek.iş görürken bir de gazete
leri yegân yegân tetkik etmek suretiyle meşgul olma
yı, uğraşmayı bizden bekler iseniz bu teklif malayu-
taktır. Devairf mahsusa vardır, onlar da hali işbaa 
gelmiştir. Onlara karşı medyun olduğumuz vazifei 
diniyeyi ifa edememekliğiımizin endişe ve azabı unut
turacak dereceye getirtmiştir. Onun «için çok istirham 
ederim, bizi çok günahkâr görürseniz fakat hakayikı 
ahvalden gaye itibariyle muhakeme ederseniz elimiz
den geleni ve sayimizin gayesini sarfediyoruz. Ziya 
Bey arkadaşım buyuruyorlar ki, Meclisli temsil etmek 
hakkı kimseye verilmem'iştür. Bu bahtiyarlığa kimse 
nail olmamıştır. Bendeniz diyorum ki, bu bahtiyarlı
ğa nail olan yirmi kadar arkadaşımız dün İstanbul'a 
hareket etmişlerdir. Bu naçiz arkadaşınız Reisi sani 
bulunmak itibariyle her an o bahtiyarlığa nail olmak 
vaziyetinde idim. 

ZİYA BEY (Devamla) — Hayır, Meclisi temsil 
etmez. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendiler, Nizamnamei dahilîde sarahat 
vardır. Yalnız, istima buyurunuz. Muayyen insanlar 
merasimi hariciyede, dahiliyede Meclisi temsil etmek 
hakkını haizdir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Hukuk ve sa
lâhiyetini temsil etmek hakkını haiz değil, kanun ya
pamaz. 

REİS — Efendim, bu mesele Heyeti Celilenin ka
bul veya ademi kabulüne mütevakkıftır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Si
vas) — Efendim, ben sizi kemali hürmet ve sükûnet
le dinledim. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Bendeniz de 
dinliyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Dânlemek 
için, silsilei kelâmımı bozmamak için sükûnetle din
lemek lâzım gelir, bununla beraber Refet Paşa Mec
lisi Âlinizin mümessili değildir, matbaa zühulü ola
bilir, kâtip zühulü olafailir. 

YUSUF ZİYA BEY (BMis) — Nasıl olur, gazete 
ilân ediyor. Bunun aslı matbaadadır. Efendim, güneş 
çamurla sıvanıyor. (Gürültüler) 

HACI ARİF BEY (İstanbul) — Sizi herkes nasıl 
dinledi ise siz de dinleyiniz. 

HÜSEYİN RAUF «EY (Devamla) — Ziya Bey 
sizin kullandığınız, ifade buyurduğunuz gayet ağır 
kelimelere karşı sükûnetimi muhafaza ettim ve din
ledim. 
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ZİYA BEY (Bitlis) — Kusura bakmayın, asabi
yet 'geldi, efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler, 
ben maruzatta bulunurken demişim ki, aradık ara
dık mümessil olarak bu zatı bulduk demişim. Bunda 
da bir sui tefehhüm olduğunu anlıyorum. 

ZİYA BEY (Devamla) — R ica ederim, 'bendeniz 
öyle söylemedim. (Mümessil sıfatını bulduk) dedim, 
öyle demedim. 

'HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Düşündük, 
aradık, ne derseniz deyiniz. Refet Paşanın vazifei 
esasiyesi - ki, izah ettim - noktai nazarımda orduya 
merbuttur. Diğer cihetten telif için ve tesellüm için 
Hükümetinizin memur olması lâzım gelir. Şu halde 
ordu tetkilâtını yaptı ve ordu kumandanı salâhiyeti 
olan ıbir zatı tayin etmek istedi, vazifesi itibariyle 
memuriyeti bulunmamak itibariyle, Refet Paşayı in
tihap etti. Biz de aynı zata Hükümet noktai nazarın
dan Trakya'nın tesellümünü tevdii münasip gördük. 
!Bunu başka türlü ifade ettiğimi hatırlamıyorum. Et
ti isem tashih ediyorum. Diğer taraftan aradık, ara
dık mümessil tabirini bulduk demediğimi zannediyo
rum ve ifade ettiğimi sureti 'katiyede hatırlamıyorum. 
Tetkik buyurmak isterseniz zabıtlara girişiriz. Refet 
Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Baş
kumandanlık namına tesellüme memur sıfatını haiz
dir. Mümessillik yok idi. Aradık aradık mümessillik 
bulduk demişim. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Zühul olmuş 
o halde... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Arzu bu
yurursanız tekrar zabıtlara girer tetkik edersiniz. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Eğer bunu söy
lememiş iseriiz itizar ederim. 

REİS — Efendim, yalansa; hata ise bilâhara bu
nun tariki da başkadır, burada mücadele değil. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) 
(Sivas) — Diğer taraftan Heyeti Vekilenin müsama
ha etmesi dolayısiyle günahkâr olduğu bir noktada 
Devlet teşkilâtına benzemiyen bazı teşkilât yapmasını 
Heyeti Vekilenin mazur görmesi ve makbul görmesi 
meselesidir. Efendiler Refet Paşayı biz Devlet teşkilâ
tımızı tebdil etsin diye göndermedik ki, Devlet teşki
lâtından başka bir şekle sokar vaziyet alabilsin. Bir 
arkadaşımızın (Heyeti Vekilecik) şeklinde söz söyle
mek suretiyle gösterilmesinden başka bir şey değil
dir. Refet Paşa her hangi bir kumandan. Tekrar edi
yorum, ben dahi gitsem umurumu muvazzaf olan ve 
bana karşı mesul olan insanların üçünü bir arada be

şini bir arada kullanmakta... niçin Devlet teşkilâtı 
olarak alıyorsunuz da kalem teşkilâtı diye telâkki et
miyorsunuz? Herhangi bir ordu karargâhı bir mahal
le gider, vazifesi noktai nazarından müteaddit mesail 
ile temasa gelirse karargâhı ona göre teşkil ederse 
Devlet Teşkilâtı esasiyesine taarruz mu etmiş olur? 
Nerede görülmüş? Yoktur öyle şey. 

YUSUF ZİYA. BEY (Bitlis) — Şu halde Başku
mandanlık mümessili sıfatiyle yapıyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, Başkumandanlık mümessilliği sıfatı yok
tur. Başkumandanlık tarafından memurdur. Tekrar 
ediyorum, fakat aynı zamanda bana tekrar ettirmek 
arzu ediyorsanız gene diyorum ki, ordu salâhiyetiy-
le, ordu kumandanlığı salâhiyeti uhdesindedir. 

YASİN BEY (Gaziantep) — Hata ediyorsunuz. 
REİS — Rica ederim, burası milletin harimi, mil

letin mahrem bir mahallidir. Yasin Bey bu sözü geri 
alınız. Bu gibi sözleri kabul edemez. Meclisi Âli va
zifesini yapıyor. 

YASİN BEY (Gaziantep) — Meclise taalluku yok
tur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) 
(Sivas) — İşte efendiler, bu itibarla Refet Paşa teş
kilâtı Hükümet tarzında değil, deruhde ettiği vazife
nin suhuletle ifası ve muamelâtın muntazaman ifası 
için kendisine merbut refakat erkânını, memurlarını 
teşkil, tensik etmiştir. Bundan başka bir şey değildir. 
Ziya Bey arkadaşımızın beyanatı arasında Refet Paşa
nın gümrük tarifesi kanununda tadilât ilân etmesi ve 
bunu kaldırıyorum, tadil ediyorum, Hükümetçe de 
kabul edilecek olursa... Bunu uçarı bir vaziyet görü
yorum. - Tabir caiz ise - Efendiler, bunu bendeniz 
daha doğru bir faide görüyorum. Refet Paşa kendi 

\ tatbikatında hata etti ise Hükümet tashih hakkını-
haizdir. Hükümetin kabuliyle bu, kesbi katiyet ede
cektir. Manasını niçin çıkarmıyorsunuz? (Çıkmaz sa-
daları) Ben çıkarırım. İsterseniz üç saat uğraşırım. Hü
kümet bunu kabul etmiştir. 

SAMİ BEY (İçel) — Kabul etti mi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Zatı âHle-
rİ Hükümet kabul etti mi buyurdunuz. Evet Beyefen
di, kabul elti ve bir kanun lâyihası teklif etti. Mec
lisi Âliniz müzakere eder kabul veya reddeder. Zaman 
geçmeden müsaade buyurunuz müzakere olunsun. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Müzakereye 
lüzum yok, zaten tatbik ediliyor. 

REİS — İstirham ederim efendiler, Hakkı şikâye
tiniz bakidir. Vekil Bey mütalaasını dermeyan ediyor. 
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Bunun üzerinde söz söylemeye hakkınız yoktur. Ka
nunî vazifenizi ifa edersiniz. Burada muaheze edersi
niz. Bu şekilde müzakere ofuır. Siyaset başka şeklide, 
ceza başlka şekilde olursa olmaz. Burada öyle ıbir şey 
yokıtur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) 
(Sivas) — Ziya Bey arkadaşımız - tekrar ediyorum -
kendilerine bas muhacim ifadeleriyle dediler ki, He
yeti Vekile, İstanbul'un bugünkü vaaiyeti nazikesini 
takdir ederek Refet Paşayı onun başına koyuyor ve 
kendisini kurtarmak için hepsim'in arkasına (gizleniyor. 
Öyle değildir efendim, İstanbul'un vaziyetinde gördü
ğüm ehemmiyet o derecede değildir. İstanbul'un va
ziyetinin ihlâl edilmemesi içlin, size AHafoı şahit tuta
rak söylüyorum ki, bayatımı feda ederim, elverir ki 
o vaziyet sarsılmasın, değil ki (böyle gayri tabiî vazi
yetin altına gizlenelim; hatırımdan geçmemiştik*. Ar
kadaşımı temin ederim. 

TAHSÎN BEY (Aydın) — Biz de öyle biliriz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Diğer ta
raf taın bir misali askerî irat buyurdular. Dediler ki 
bir harpte ileride bulunan 'bir kumandan kendi nok-
tai nazarında bir taarruz eder ve muvaffak ta olursa 
o kumandan takdir edilir mi? Hiç şüphesiz... 

YUSUF ZİYA BEY {Bitlis) — Öyle demedim, 
«Amirinden aldığı emrin hilâfına, kanun hilâfına 
taarruz eder ve bir muvaffakiyet elde ederse» dedim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurursanız benden<iz de bir askerliğe temas ettim. 
O hususu lütfen bizim noktaıi nazarımızdan görünüz. 
Ziya Beyefendi arkadaşımızın esaslı olarak itiraz et
tikleri nikat buralarıdır. Eğer hatırlayamadığım bir 
şey varsa söylesinler, cevap vereyim. Diğer taraftan 
Ziya Hurrfit Bey arkadaşımız kendisine has gençlik 
ve asabiyetle taarruz ettiler. Bu taarruzları iki nok
tadan üptidar ediyor. 

'Birisi; memaliki müstahlasa kanunlariyle muka
yese buyurmak suretiyle, niçin İstanbul'da yaptıkla
rını memaliki müstahlasada yapmadılar? Cenabı Hak
ka bin şükür olsun memaliki müstahlasamızı ordu
muzun kılına ille temizledik. Her türlü emirlerimizi 
•bilâkaydü şart yapmaya kadir idik ve bugün de ka
diriz. İnşallah ilelebet de kadir olacağız. Fakat tek
rar ediyorum ve bilmem ki" anlatamıyorum, İstanbul 
vaziyetinde Mudanya konferansiyle kabul ettiğümaz 
VJ her zaman alenen izhardan hazer ettiğsmiiz bir va
ziyeti mahsusa vardır. Şu halde Ziya Hurşıit Beyin 
Memaliki müstahlasadaki Hükümetin tatbikatı ile İs
tanbul'daki tatbikattaki ihtülâf kıyası maai fariktir. 

Ziya Hurşit Bey arkadaşımız diğer cihetten buyur
dular ki, böyle olacaktı, ne için Meclise malumat ver-
rr:;:Vk ? Efendiler bir kere tekrar ediyorum.. Meclisi 
Âliniz İstanbul'da devairi merkeziyettin İlgası dölayı-
s'yle hasıl olan vaziyete karşı düşündüğümüz tedabird 
arz ederken hatırlarsınız ki sarahaten, ne söyledim? 
İstanbul'un vaziyeti coğrafiyesini 'bir kere daha ha
tırınıza gatirdim. Dedim ki, mecburî tatbik İktiisadî te-
dabirde ittihaz edilecektir. Bunu umumî olarak gör
dük. Teferruatını mahallinde olan zevat igörür. Felâ
ketlin önünü almak için itadil şeklinde Ibir kanunu mü-
zeyyel çıkarmadı. Bir kararname dstar etmedi. Bür şart 
icaibaitı hali âmili mücmel olarak tatbikine karşı itidal 
ile hareket etti. Bunu Heyeti Vekile ile görüştük ve 
bir kanunu lâyihası ihzar ettik. Heyeti Âliiyenize va
ziyeti kanundyeyi tespit etmek üzere arz ettik. Eğer 
günah kabul ederseniz, böyle sizlere karşı fcabahat-
lar im çoktur. Beni gece nısfülleylde makİna başına 
istiyorlar ve benden mütalaa istiyorlar ve ihmal eder
sem zannederim memlekete ihanet etmiş olurum. Bu 
hususta bazan Heyeti Vekile arkadaşlanma karşı da 
günahkâr kalıyorum, fakat bu zarurettir, icabı hal
dir. Yegâne temennimiz Allah bizi hatadan sıyanet 
ettin. 

Ziya Hurşit "Bey arkadaşımız, diğer taraftan Baş
kumandanlık memuru diyerek, Başkumandan Hü
kümet n memurudur, Hükümetin içindedir. Ayrıca 
onun da memuru olamaz. Ziya Hurşit Beyle Meclisli 
Âlinizin kabul ettiği Başkumandanlık kanununu is
nat ederim ki, Başkumandan Hükümetin memuru 
e nden değil, Meclisi Âliniz tarafından tavzif edil

miş müstakil bir Başkumandanlıktır. 
ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Meclisi Âli

nin Başkumandanıdır, Müstakil Başkumandan değil
dir. Başkumandan mümessili diye yazıyor. Bu' doğ
ru ise sözüm yok. Başkumandan mümessil gönderir
se sözüm yoktur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Beyefendi, 
bendenizin Frenkçe edebiyatta kudretim çok yüksek 
değildir. İhtimal ki bir Frenkle muhaberede öyle 
kullanılmıştır ve Türkçe tercümesinde böyle olabilir. 
Fakat şunu nazarı dikkatinize arz ederim ki kelime 
ve şekil üzerinde oynayarak maksadı kaybetmiyelim. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Padişahlık ta 
bir kellime idi. 

SAMİ BEY (İçel) — Çok ehemmiyetlıi ke*ime ve 
eşkaldir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — İkazları
nızla, irşatlarınızla inşallah davamızda muvaffak 
olacağız. 
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SIRRI BEY (Devamla)—- Sizi temin ederim ki, 
ikaz ve irşada devam edeceğiz. 

ZtYA HURŞÎT BEY (Lâzistan) — Divanın hak
lı olduğunu bu ifadeler gösterdi. 

HÜSEYtN RAUF BEY (HEYETİ VEKİLE RE
LİSİ) Sivas — Ziya Hurşit Bey arkadaşımızın iti
raz ettiği en esaslı noktalar bunlardı. Bunlara da 
kendi noktai nazarımızca cevap verdiğimi zannediyo
rum. 

Neşet Beyefendi arkadaşımız da lütuf buyurdu
lar. Onu ayrıca mevzubahis ettirmeden istizaha kal-
bettiler ve bu meyanda şu yolda idarei kelâm ettiler; 
«Büyük Millet Meclisi Fevkalâde Mümessili...» Bu
na Ziya Hürşit Bey arkadaşımız da itiraz buyurmuş
lardı. Bu noktaya verdiğim cevap da Zati Alilerince 
istima buyuruldu. Hükümetin, ve Başkumandanın me
mur olmasına da zannederim maruzatta bulundum. 

NEŞET BEY (Devamla) — Onu kelimelerle ce
vap verdiniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Tabiî şe
kil çizmek kabil olsa resimlerle cevap verirdim. Böyle 
bir şey yok, tabiîdir ki, kelimelerle cevap veririm. 

İkincisi; Kararkâhında şubeler yapmak şeklini bu
yurdular. İlk izahat verirken de arz etmiştim. Zatı 
âlilerinin de askerlikte fedakârane hizmet ettiğin bil
diğim bir arkadaşımız olduğuna nazaran, mahalline, 
icabatı hal ve vaziyetin ehemmiyetine binaen dahilde 
eşkâlini tebdil etmesi bir emri tabiîdir Bunu Zatı Âli
niz de takdir buyurursunuz? 

NEŞET BEY (Devamla) — Başkumandanlık mü
messili olursa doğrudur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hayır or
du kumandanı da yapar. 

Diğer çök muhterem arkadaşım, Erzurum Mebu
su Necati Beye de şimdi sırasiyle cevap vereceğim. 
Istihzahlarında itiraz buyurdular ki, Birincisi, Mu
danya Konferansı esnasında Trakya'da asker gön
derilmesi iktiza etmişti, bunu böyle setirle vesaire ile 
tevile ne hacet vardı? 

Beyler, Mudanya konferansında, konferans mu-
karreratı olarak askerî bir kumandanın Trakya'ya 
gitmesine dair bir karar olduğundan bendenizin ma
lumatım yoktur. Arz ettiğim gibi kendi noktai na
zarını gördü ve düşündü, Arkadaşımız Refet Paşayı 
münasip gördü, biz de Hükümet noktai nazarından 
düşündük, Teşkilâtı idariye noktai nazarından, ida
renin yedi vahitle idaresi zarureti karşısında bu vazi
feyi en iyi idare edecek Refet Paşayı gördük, ver
dik. Bu da konferansta müzakere edilmiş ve karar 
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j verilmiş bir şey değildir. Diğer taraftan İstanbul'da, 
Teşkilâtı Devlet haricinde teşkilât yapüğını buyur
dular. Buna karşı düşündüğüm ve anladığım ve kani 
olduğum noktai nazardan demin maruzatta bulun
dum. Dediler ki, kanunu tadil ve tebdil noktasın
daki kanaatlarını ifade buyurdular. Bunu katiyen caiz 
görmediler. Bunda hiç şüphe yoktur ki, kanunu cef
felkalem lağveden herhangi bir insana, teşkilâta kar
şı, Büyük Millet Meclisi haricindeki teşkilâta karşı 
hiç birimiz müsamahakâr değiliz. Fakat tekrar edi-

I yorum; bunda yeni bir kanun vazı yahut ilgası, veya
hut ilgası, veyahut zeyl yapması değildir. Esasen bir 
ay zarfında tatbik edilecek bir kanunun bir an ev
vel tatbikında tahfif şeklinde olmasıdır. Buyurdular 
ki. memleketimizin herhangi bir yerinde bulunanlar 
vasıtasiyle Heyeti Vekilemiz kanunları mı tadil etti-

I receklerdir? Hayır, tekrar ediyorum ve çok rica edi
yorum ve hiç şüphesiz benimle beraber kanatlarına 
kail olduğum Necati Bey benimle hemfikirdir. İstan-

I bul ile memleketin diğer bir köşesini mukayese et
mek doğru değildir, zannediyorum. Necati Bey arka-

I daşımızı ki, Hakkı Hami Bey biraderimizle ayın mü-
I talaayı tekrar buyurdular. Gümrüklerde yapılan bu 
I tadile şu misal teşkil edecektir; sulh konferansında 
I bulunduğumuz bir sırada ellerinde bir senet olacak-
I tır, zannedersem böyle buyuruldu. Efendiler, bu nok

tai nazar bir suretle mucibi mühlik olabilir, vaziyet 
I mucibi endişe olabilir. O da eğer İzmir'de, Ankara' 

da bugün böyle bir teşebbüste bulunursak varidi ha
tır olabilir. Halbuki İstanbul'da kökleşmiş şeyleri Re
fet Paşa sizin muzaharetinizle, sizin teşebbüsünüzle 

I yegân, yegân koparırken bunun konferansta suistimal 
I teşkil edeceği mütalaalarına kemali hürmetle iştirak 
I ederim ve inşallah ümit ediyoruz ki, konferansta bu 
I noktai nazardan milletimizin amalini sonuna kadar 
I istihsale çalışacağız. Bu gibi hususat onlar için İn-
I şallah badii zaaf olacaktır. Arkadaşımız kürsüi hitabe-
I tİ teşrif buyurarak - arz ettiğim gibi - evvelâ kendi -
I lerinin hakikaten mutahassıs olduklarını ve kanunî 
I cihetini teşrih ettiler. Kanunî cihetlere tevcih ettiler. 
I Necati Bey arkadaşımızın mütalaaların takviye ettik

leri halde dediler ki, Heyeti Vekilemiz Refet Paşa da 
I dahil olduğu halde buraya gelirler, kendileri vatan-
I perverdirler. Memleketin menfaati için bu kanunu ta-
1 dil ile, ibka ederler ve memlekete hizmet ettik der-
I 1er. Aynı zamanda bir ceza verip hariçte sui tesir ol-
{ masın dediler. Efendiler bu bir noktai nazardır ki, fe-
I dakârlık gösterecek, icap ettirecek ne bir zarar görü-
I yoruz ve ne de o zararı bize tevdi ettiğiniz vazifeyi 
I vüsatimizin kifayeti ve tecrübemizin derecesinde hüs-
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nü ifa ile sizlerin, sizlerin temsil ettiğiniz milletimi
zin hissiyatını tahsil etmek üzere bunu biz fevkalâde 
ikbal ve saadet ve bir meVki telâkki etmiyoruz ki 
bunda fedakârlık hissi mevzubahis olsun. îşaret etti
ğiniz anda sizin arzunuzu ve milletin arzusunu ifa 
bizim için mucibi fahridir, Heyeti Âlinizin izhar ede
ceği arzuyu biz hüsnü telâkki etmekle müşerref olu
ruz ve hiç bir zaman müteessir olmayız. Arzunuza 
kesel gelmez, bununla zatı âlilerini temin ederim. Su
nunla eğer memleketin şahısla kurtulacağına kail 
olursanız ilk evvelâ çok istirham ederim beni hatı
rınıza getiriniz. Efendiler, istizahta izhar buyurulan 
ve esas nokta üzerinde maruzatı tenkit buyuran ar
kadaşlarımın mütalaatına, kâğıt üzerinde tespit et
tiğim cevaplar bunlardır ve ümit ediyorum ki, vic
danım sakin olarak cevap verebildim. Beyler, ümit 
ederim ki. Ziya Bey arkadaşımız tekrar zahaba zail 
olmaz. Bu mesele her şeyden yüksek gördüğüm mem
leketin istiklali ve bu meyanda hududu millîmiz da
hilindeki İstanbul'un en az zarar ve tehlike ile istih-
lâsıdır. Şüphesiz bunların hepsi kanunlarımızı tat
bik suretiyle temin edilecektir. Ancak diyorum ve 
tekrara mecburum, istanbul'da maneviyatınızla görü
nen ve onu gaye ittihaz eden muayyen arkadaşları
mız size istinat ederek, sizin emniyetinize haiz olur. 
Donanmasından başka istinat edecek hakiki ve müsel-
lah bir kuvveti yoktur. Şu itibarla muhakematımızda, 
muamelâtımızda, idarei tedabirimizde hâkim olan 
zihniyetin bu olduğuna itimat buyurmanızı rica ede
rim. Şimdi istanbul vaziyetinin kan dökülmeden is
tanbul'un mukaddes ve mübarek olan abidatı milli
ye ve diniyesi kül haline gelmeden kurtarılabilmek 
için tatbikatta biraz itilâfkâr ve bir takım esasatı 
gözönünden kaybetmiyerek biraz müsamahakâr bu
lunmak lâzımdı. Şimdi Heyeti Âliyenizin noktai na
zarı buna muhalif ise istirham ediyorum, rica edi
yorum, rica ediyorum, çok rica ediyorum; şahsım 
hakkında söylüyor. Benim noktai nazarımdan çok 
ihtilâf hasıl olacaktır. Benim hakkımda itimat izhar 
buyurmayınız, şekil için ve bir meselenin esasatını 
taharri etmiyerek hareket etmiş olmak itibariyle 
memlekete felâket getireceğine kani iseniz çok rica 
ederim - Benim ile "Sizin kanaatiniz arasında çok bü
yük far'k vardır - beni istihdam buyurmayınız. Hülâ
sa bendeniz tekrar ediyorum, esasatta ihtilâf etmeden 
böyle düşman tesiri altında, fiilen düşman altında bu
lunan mahallerde daha sükûnetle, daha itilâfperverane 
bir surette maksat yolunda temini suretiyle kabil olur. 
O zaman temin etmesi için zaruridir. Eğer istanbul'a 
ordu ile girmek: hakikati hasıl olursa o zaman azamî 

1 şiddeti bizden bekleyin, o zaman en merhametsiz, 
şiddetli muameleyi bizden bekleyin. Bu da yüzde yir
mi beş, yüzde otuz İstanbul'u sarsılmadan elde etmek 
gözümüz önünde dururken istanbul'da mücadele, mu
harebe ederek bir vaziyet ihdas etmeğe bendeniz ta
raftar değilim. Kanaatlarımı arz ettim. 

HASİP BEY (Maraş) — Reis Bey, bir meseleyi 
tenvir etmek isterim. Beyefendi Hazretleri, buyurdu 
nuz ki, Refet Paşa bu idaresiyle senelerden beri kök
leşmiş kapitülasyonları birer, birer koparmıştır. Ka
pitülasyon namı altındaki mevaddı birer, birer söküp 
atıyor dediniz. Lütfen bir tanesini arz ediniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Arz ede
yim efendim, istanbul'da bir kere mahakimdeki ter
cümanların müdahalesini reffetmiştir. 

HASİP BEY (Maraş) — Hayır o kapitülasyonlar 
da dahil değildir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Dahildir 
efendim. Tercümanları ve süfera tercümanları mah
kemede ispatı vücut ederdi. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Onu vaktiyle 
İttihat - Terakki Hükümeti lağvetti. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Sonra da
ha mühimleri; mütarekeden sonra hasıl olan vazi
yettir ve onları ellerinden geldiği kadar gayri müsel-
Iah olarak, müsademesiz olarak tatbik ediyor. Arzu
muz da budur. 

SIRRI BEY (İzmit) — Postalar duruyor mu? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hayır efen
dim. postaları kapanmıştır ve o bir hadisedir. Bu yüz
den müşkül müzakerat karşısındayız ve inat edeceğiz. 
İsrar edeceğiz. Her türlü fedakârlığı kabul edeceğiz 
ve inşallah tekrar açmıyacağız. (Alkışlar) 

Efendiler, maruzatımı mümkün mertebe telhis ve 
sizi tasdi etmiyecek derecede izahata çalıştım. Sizden 
bir ricam var. Kanaatlarımı gayet açık olarak arz et
tim. Sizden bir şey saklamadım, gizlemedim. Son ka
naatimi da söyledim. Rica ederim sizden, hakikî 
kanaatinizi izhar ediniz. Gayet seri kararlar vermek 
icabettiği çok, mühim devirler içinde ifayı vazifeye 
mecburuz. Ona nazaran bizden biraz şüphesi olan 
arkadaşlar, şüphesiz olarak reylerini izhar etsinler. 
İşleri tarafeyn de anlasın. (Kâfi sesleri) 

YUSUF ZİYA BEY (Mersin) — Beyefendi, bu
yurdular ki Refet Paşanın Mümessilliği gazete mü-
rettip hatasıdır. Böyle olduğunu resmen tekzip icap 
ederdi. Hükümetimiz böyle tekzipte bulundu mu? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ona cevap 
I veririm. Refet Paşanın adresi şudur, budur dedim. 
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Şekil üzerinde konuşmıyalım. Şekil üzerinde konu
şursak bendenizin de sizi temin edecek çok sözlerim 
vardır. Hakikat üzerinde maruzatta bulundum. Haki
kat üzerinde mütalaatta bulununuz ve bunu münaka
şayı lisaniye üzerinde müzakere etmiyelim. 

ÎLYAS SAMİ BEY (Muş) — Bendeniz Heyeti 
Vekile Reisine bir sual soruyorum; Heyeti Aliyele-
rinin muvacehelerinde diyorum ki, istizah muraka
benin son silâhıdır, istizah eden arkadaşlarımız mü
him mevat içinden çlkılmıyacak esasat dairesinde sor
maları hususî bir surette zatı âlileri ile hallettiler mi, 
yoksa ondan evvel mi verdiler? Yani hiç birisi sizin
le temas ederek zatı âliyeleriyle bu hususta.... yani si
zi görmeden mi bu istizahı yaptılar? Sualim budur. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Tahdit etmeğe 
hakları yoktur. (Manasızdır sesleri) 

HACÎ ÎLYAS SAMÎ BEY (Muş) — Müsaade 
ediniz, maksadım anlaşılmadı izah edeyim. 

ZÎYA HURŞÎT BEY (Lâzistan) — Cevaptan müs
tağnidir. 

HACI ÎLYAS SAMÎ BEY (Muş) — Heyeti Veki-
leden şu resmî olan istizah mevaddı, hususî kendile
rine müracaatla ikna imkânı olmadıktan sonra mı
dır? 

NECATİ BEY (Erzurum) — Bu söz müdür? Ya
ni bir mebusun görüşeceği yer kürsüi millettir. Bir 
mebus hariçte görüşmez beyefendi. (Gürültüler) Reis 
Beyefendi bir cevap veriniz. 

REİS — Mebuslar kimsenin kontrolü altında değil
dir. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Kontrol altında 
mebuslar sual sormağa mecbur değildir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeü Vekile Re
isi) (Sivas) — İlyas Sami Bey zannederim bir nokta
yı anlamak istiyor. Acaba vaziyet icabatı lüzum gör
dü de bazı rüfeka ile izah ve istizah yapıldı mı? Bun
dan siyasî bir a'kibet mi intizar ediyorsunuz? Yoksa alel
ade verilen bir istizah mıdır? Demek istiyorlar. Efen
diler, bana itimat buyurunuz. 

ABDÜLHAK TEVFÎK BEY (Dersim) — Kanunun 
bir mebusa bahşetmiş olduğu bir salâhiyeti îlyas Sa
mi Bey anlamadı mı? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bendenize 
bu vaziyeti tevdi ettiğiniz andan itibaren kendim sual 
ve istizahı kabul etmişim. Herhangi bir arkadaşımız 
istediği zaman beni istizah da eder ve mesul de tu
tar. Bu son istizahta şimdiye kadar olduğu gibi ben
deniz Riyasetten aldığım bir tezkere ile bazı arka

daşlar, bazı hususat hakkında izaha lüzum gördükle
rini anladım ve gördüm, geldim maruzatta bulun
dum. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Efendim, Refet 
Paşa matbuata tebligatı resmiyede bulunuyor, veri
yor. Yani bu kalemi mahsusunda yazılıyor, altını im
za ediyor. Matbuata öyle veriliyor. Matbuat nasıl 
oluyor da, o unvanı, o sıfatı tahrif ediyor da o su
retle gazetesine tabediyor. Rica ederim bunun aslı 
aynı matbaada mevcuttur. Şayet tahrif vaki ise o mat
baa hakkında muamelei kanuniye yapınız. Bu Heye
ti Celilenizin vazifesidir. Çünkü bu Meclisin hukuk 
ve salâhiyetiyle oynanmıştır. O gazete oynamış ise 
ceza sahibi gazeteye aittir. Refet Paşa oynamış ise 
ceza Refet Paşanın cezasıdır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (HEYETİ VEKİLE RE-
ÎSİ) (Sivas) — Hiç şüphe yok ki Refet Paşa Meclisi 
Âlinin bir azası olmak itibariyle Meclisi Âlinizin 
haysiyeti ile oynamak hatırından geçmez. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Lütfen hata 
kimde ise cezasını veriniz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Ha babam 
ha, asıverin. 

NECATİ BEY (Erzurum) — İcabeHerse asılır ya, 
ne demek o?... 

HÜSEYİN RAUF BEY (HEYETİ VEKİLE RE
İSİ) (Sivas) — Aynı zamanda Paşanın Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Mümessili sıfatiyle tabiri, tahrir 
hatası olarak vaki ise bendeniz tahkik eder ve ceza
sını veririz. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Gazete ile ilân 
edin, Meclisin şerefini ihlâl etmiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Beyefen
diler, Meclisin şerefi zuhulen bir arkadaşınızın size 
iddia ile şerefi helâl etmiş olamaz. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Olmuştur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hiç bir 
kuvvet Meclisin şerefini ihlâl edemez. Meclisin şere
fi bu kadar küçük müdür ki, bir arkadaşınızın nis
pet iddia etmesiyle Meclisin şerefine halel gelsin. Bu 
nasıl iddiadır. 

ŞEVKET BEY (Bayazit) — Beyefendi orada Re
fet Paşa ordu Kumandanıdır, buyurduğunuz vakit 
Yasin Beyefendi hata ediyorsunuz diye mukabelede 
bulundu. Acaba siz hata mı ettiniz?... 

HÜSEYİN RAUF BEY pevamla) — Yasin Be
yin bana bir ihtarı ile bendenizi istizah edeceksiniz, 
bilmiyorum nasıl olacak? 
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ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Şimdi tel- I 
graf çekiyoruz, gazetedeki mümessil kelimesi zühul- I 
dür diye... Çünkü halk tereddüt ediyor, tstanbul'a 
telgraf vereceğiz. I 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — tstanbul'a bu hu
susa dair telgraf vereceğiz. I 

ÎLYAS SAMÎ BEY (Muş) — Efendim, müzake
renin kifayetine dair takrir okunmuş, iki günden beri I 
devam eden şu mesele hakkında bendeniz iki kelime I 
söyledim. Birisi dedim istizahın mevzuu, yoktur. I 
Fakat hakikat hakkında söz söyliyeceğim ve şimdi 
sözüm olmadığından ve söz söylemeği terviç ettir
mek için bir sual sordum. Dedim ki, efendiler, is- I 
tizahın mahfeli resmîsi şurasıdır. Bir de vahdeti aile- I 
nin icabatı şimdi dahilde müttehit bir cephe yap-
maklığımızın mahsulü olan bir şey var. O da şu ko- I 
ridorlar, şubeler, makamı Riyasetler teşkilâtı boşu- I 
na değildir. Bütün meşrutî ve meşrutiyette kidem ih
raz etmiş milletlerin hakkı olan bütün mesaili is-
tizahiye zamanla bu kürsüye gelir, iki taraftan biri 
mühim ve mevzuubahis olan bir mesele şeklinde ge- I 
lir. Binaenaleyh istizah keskin ve en son silâhtır. I 
Onun mecrasını genişleterek herkes gelsin geçsin di- I 
ye bir şekle sokarsanız fenadır. Sokmamak için çare I 
nedir, daima hukukîdir. Hukuku millete tecavüz edil
miş ise bunu resmî kâğıda yazmalı. Acaba ailenin ef- I 
radı yekdiğerine olan samimiyeti ile dahilde müt
tehit bir cephe halinde (Oooo sesleri) Müsaade buyu- I 
run söyliyeyim. (Devam sesleri) 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Zatı Âliniz 
kendi kanaatinizi soyuyorsunuz. I 

REİS — Efendim, istizah kabul edildikten sonra 
ve müza'kere cereyan ederken bu nasihatinizi nasıl 
dinlesinler? 

HACI İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Yani bende
niz soruyorum, diyorum ki, istizahı hususî i 
yaptılar mı, yapmadılar mı? I 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Onu siz yapar
sınız. Biz yapmıyoruz. I 

HACI İLYAS SAMİ BEY (Devamla) — Buna ce
vap alınmak ve zapta geçmek kâfidir. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Siz yaparsınız, 
ben yapmam efendi. I 

NECATİ BEY (Erzurum) — Makamı Riyaset ar
kadaşların haysiyetini muhafaza etsin. I 

Dr. MUSTAFA BEY (Kozan) — Herkesin de 
hakkı kelâmı vardır. I 

HACI İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Cevap al
mak, alınmamak başkadır. ! 
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YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Siz danışır, sonra 
verirsiniz. Biz danışmayız. Mukayyet değiliz, mukay
yet değiliz. 

HACI İLYAS SAMİ BEY (Devamla) — Bir fi
kir ve mütalaa beyan ettiler. Cevaptan müstağnidir. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Yalnız, Ma
kamı Riyaset Hacı İlyas Sami Beye ihtar etsin, biz 
mukayyet mebuslardan değiliz. 

REİS — Müsaade ediniz, istizah üzerine söz söy
lenmez. Kendisine bu hususu hatırlattım. Başka me
sele yök. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (Saruhan) — Mu
kayyet mebus ne demektir? İzah etsinler. 

NECATİ BEY (Lâzistan) — Hangi mebus, bun
da mukayyet olarak gelmiştir? Bunda hürriyet yok
tur. Biz mukayyet değiliz. Mukayyet mebus varsa 
çıksınlar izah etsinler. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Müsaade ediniz, 
izah edeyim. Dikkat ediniz; Hacı İlyas Sami Efen
dinin beyanatı ile bizi kayit altında zannediyor. Biz 
mukayyet değiliz. 

NECATİ BEY (Lâzistan) — Biz mukayyet me
bus değiliz dediniz. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Tekrar edi
yorum. Biz mukayyet değiliz. Yine tekrar ediyorum. 
Kayıt altında değiliz, dedim. (Gürültüler) Ne bağırı
yorsunuz? Biz mukayyet mebuslardan değiliz diyo
rum. Biz kayıt altında değiliz. Ben mukayyet deği
lim deyince, varı nereden çıkarıyorsunuz? (Gürültü
ler) 

REİS — Burada mukayyet mebus yoktur. Ziya 
Bey burada mukayyet mebus tasavvur ediyor musu
nuz?. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Hayır, ben 
mukayyet değilim. 

REİS — Mesele bitti efendim. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Mukayyet ol
duğumu mu kabul edeyim? Ben mukayyet değilim. 

REİS — Söz yok. Müsaade buyurun. 
HACI İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Reis Bey, 

mukayyet için bir kelimeye müsaade edin. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — İlyas Sami Beyi bu
raya hocalığa getirmedik. (Handeler) 

REİS — Efendiler, üç günden beri zahmet çeki
yorsunuz. Mesele neticelenmiyor. Rica ederim oturu
nuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Re
isi) (Sivas) — Müsaade ediniz bir noktayı tenvir ede
ceğim. Ziya Hurşit Beyin istizah buyurduğu bir nok-
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tayı izah etmeden geçtiğim bir refikim hatırlattı ve ol
dukça ehemmiyetli bir noktadır. Bunu da izah etme
den geçmeği münasip görmedim. Ziya Hurşit Beyin 
istizahı meyanında, Türkçede bir darbı mesel vardır; 
bu ne pehriz.... ikinci fıkrasını da siz bilirsiniz. Bu
nu ifade etmek isteyerek demiştir ki, memaliki müs-
tahlasaya mütedair tanzim kılınıp müzakeresi sevke-
den kanunda menatıkı mezkûreye gönderilecek müs-
taıkil heyetlere muanz iken nasıl oluyor da İstanbul' 
un bu şeklini kabul ediyor ve müdafaa ediyor. Bir 
kıyası maalfarık daha. Efendiler İstanbul'da, memu
rumuz Hükümete merbuttur. Fakat bendeniz mema
liki müstahlasa için vazı düşünülen kanunlarda çok 
İsrar ettiğim nokta ve zannederim sonuna kadar ay
rılamayacağım bir nokta, Hükümetten ayrı, hükü-
metçiler teşkiline itirazdır. (Kâfi sesleri) 

REİS — Kalkalım mı efendim? Burada takrirler 
var. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Alenî celse 
vardır, onu unutmayınız. 

İmkânı yoktur. Bu bir kere şartı evveldir. Herke
sin yerine oturmasını rica ederim. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Bendeniz sahibi 
istizah olmak itibariyle bir şey arz edeceğim. (Gürül
tüler) Bendeniz Rauf Beye bir şey soracağım. Müza
kerenin kifayetine karar verilip bazı istizahımın isti
maline mani olunursa, yani müzakere kapanırsa, alenî 
celsede söylerim. Bu hakkımı muhafaza ediyorum. 
(Gürültüler) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Si
vas) — Beyler, müzakerenin kifayetini takdir Heyeti 
Âliyenizindir. Bunu tekrar etmeye lüzum gördüm. 
Benim de bir vazifem vardır. Mebus arkadaşlarımın 
suallerine cevap vermek, bundan hiç bir zaman istin-
kâf etmem. Her zaman emirlerine hazırım. Ancak 
bir vazife daha vardır ki; dinime, milletime, vatanı
ma karşı hiç bir zaman tehlikeyi göstermek, aklımın 
erdiği, gözümün gördüğü ve çok müteessirim tekrar 
etmiş olmak itibariyle, alenî celsede bazı hususatın 
tekrarı, İstanbul'da çalıştığımız vaziyet noktai naza
rından mahzuru vardır. Bu maruzatımdan sonra 
alenî celsede her hangi arkadaşım bir sual sorarsa 
cevap vermekten istinkâf etmeyeceğim. Allah şahit 
ki ben vazifemi yaptım. Ondan sonra cevap veririm. 

REİS — Efendiler, mebusların hafi celsedeki va
tanperverliğine.... yoksa mebusun ağzı tutulmaz, bu 
tehdit değildir. Bu kelimeleri istimal etmemenizi rica 
ederim. Bu niyetle söyleyen arkadaşlar hata ettiğini 
tabiatiyle anlayacaklardır. Efendin", şimdi muhtelif 

takrirler var. Evvel beevvel arkadaşlarımızdan söz 
alanlar var. Hafız Mehmet Bey, İlyas Sami Bey, is
mail Şükrü Bey, Tevfik Bey. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Biz alenî
de söyleyeceğiz. 

REİS — Efendim, evvel beevvel celsei aleniyede 
Refet Paşa ve İstanbul meselesi hakkında bahsedil
mesi bîlüzum görüldü ve ekseriyetin karariyle takar
rür etti. Mukayyet olmamak itibariyle - Mukayyet 
kimse yoktur tabiî ve vatanperverliklerinden - yalnız 
celsei aleniyeye geçilmemesini teklif ediyorum. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Bendeniz, 
celsei aleniyeye geçilmesini teklif etmiştim. 

DR. MUSTAFA BEY (Kozan) — Mebuslar da 
hiç bir kayıtla mukayyet değildir, denilmesini bende
niz anlamıyorum. (Gürültüler) Müsaade ediniz söyle
yeyim. Nizamnamei Dahilî ile mukayyet değiliz ve 
sonra burada bir şeye karar verirsek o kanun değil 
midir, ve ona riayete mecbur değil miyiz? Bütün me-
vat üzerinde, bütçe gibi her şey söylenir, vâsi bir sa
hadır. Bu bir... Nizamnamenin sarih şekli budur. He
yetten biri, beşi, bir takrir yazar, alelıtlak istizah der 
ve Heyeti Vekile bunun üzerine Meclise hazırlıklı 
gelecektir. Bir madde göstermeyerek istizah etmek... 
(Gürültüler) Müsaade buyurun istizahın maddesi; ic
raatı umumiyedir. İstizah takriri sahipleri, takrirle-
riyle, Heyeti Vekileye icraatı umumiyeden hesap so
racağım, tetkiki âmmeye vazettireceğim der. işte bu 
istizahtır. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — İstizah.... 
İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Müsaade edin, ben

deniz de zatı âliniz kadar eski işleri biliyorum. 

İkinci istizah; madde tayinidir. Bunun misalleri 
vardır; bu hususta nizamnameyi tefsir eden, hakiki 
emsal mevcuttur. Müteaddit defalar eski mebusan 
sahalarında, muayyen mevaddan da istizah olmuştur. 
Arkadaşlardan biri beyanatı esnasında muayyen bir 
maddeden birine geçtiği zaman, Meclis karariyle 
menedilmiştir. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Gayri va-
kidir. 

İLYAS SAMİ BEY (Devamla) — Müsaade bu 
vurunuz, sizi işhat ediyorum Hafız Mehmet Bey. 

RElS — Usule dair söyleyin, esasa girmeyin. 
İLYAS SAMİ BEY (Devamla) — Usule dairdir. 

istizah takyit edildi mi, imkânı var mıdır ki,.... 
REİS — Alenî celseye çıkılması hakkında görü

şülüyor. 
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İLYAS SAMİ BEY (Devamla) — Mukayyet 
olmayan hususat haricinde müstahzar olarak gelecek 
bir vekil ve bir kahraman bulunsun... Ve ne de" bir 
maddei muayyeneden istizah edilmiş bir vekilin 
- Bütçe gibi - mevaddı umumiye dahilinde istizaha 
tabi tutulduğu var, taamül meşruti muhkemdir. Baş
ka bir şey yoktur. Mamafih takdir Heyeti Celilenin-, 
dir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (icra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Beyefendiler, Hafız Mehmet Beyefen
di arkadaşımızın 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Ben bu 
meseleyi izah etmedim. Yani delail göstermedim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Biliyorum 
efendim. Hafız Mehmet Bey arkadaşımızın beyan 
buyurdukları noktai nazarın doğru olabilmesi için bir 
cihetin malum olması lâz+mdır. O cihet de, istizah 
edilecek değil, neden dolayı istizah edileceğini bilme
lidir ki, ona göre hazırlanıp ve cevap verilebilsin. 
Halbuki Heyeti Celilenin, bugün mevzubahis ettiği 
istizah muayyen ve sarih bir nokta üzerindedir. Bu 
istizah devam edip dururken Maliye Vekilinden ve
yahut Dahiliye Vekilinden.... 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Bu mese
leyi alenî celseye bırakalım, rica ederim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Yahut Da
hiliye Vekilinden diğer bir mesele için bir istizah vaki 
olsa ve o vekil de bihakkın dese ki; müsaade buyurun 
buna dair bir irşat ve ikazda bulunmadınız, bana ha
ber vermediniz. Nasıl istizah yapıyorsunuz? Dese; 
bundan alenî celsede, ne cevap beklenir? O itibarla 
bendeniz diyorum ki, istizaha zemin teşkil eden me
sele, şimdiye kadar mevzubahis olan meseledir. Di
ğerleri için de Heyeti Âliyenin istizah hakkı şüphesiz 
mahfuzdur, istizah eder ve cevaplarını alırlar... 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Bu mesele 
alenî celsede müzakere edilecektir. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim, istizah 
alelıtlak zikrediliyor. Müzakeresi cereyan edip, kifa
yeti müzakereyi de takrir ediyoruz. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Buna 
dair, usulü müzakere hakkında söz isterim. 

REİS — Buyurun... 
HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Efendim, 

istizah yapıldıktan sonra, bütçe müzakeresinde oldu
ğu gibi neticede bir itimat meselesi vardır. Heyeti 
Vekilenin istizahı mevzubahis olunca; Hükümetin, 
Heyeti Vekilenin o ana kadar olan bilcümle ahval ve 
icraatı tenkit olunabilir. (Nasıl olur sesleri) 

— 1 ] 

REİS — Efendim, dinleyelim : Bu meseleyi man
tık ve nizamname halleder. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Bendeniz 
bir şey rica edeceğ'm; eğer Heyeti Âliye bu hususta 
iştibah ediyorsa, ben bunu böyle telakki etmiyorum 
diye kanaati varsa; bu hususu alenî celsede müzake
re ve 'halledelim ve efkârı umumiye de bilsin ki, böy
le midir, değil midir? Yani muayyen bir mevzu bir 
madde üzerine sebkeden istizahtan sonra Heyeti Hü
kümetin o istizahta dahil olmayan hususatı da tenkit 
olunabilir mi, olunamaz mı? Bu meseleyi alenî cel
sede müzakere edelim. 

AVNÎ BEY (Saruhan) — Nizamnamede ona dair 
malumatı kâfiye vardır. 

REİS — Avni Bey sözü neden kesiyorsunuz? 
HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Bu mese

leyi alenî celsede müzakere edelim. Bu suretle dünya 
ve erbabı hukuk bilsin ki bu cihet böyle midir, değil 
midir? Şimdiki teklifim bu mesele alenî celsede mü
zakere edilsin diyorum. 

Riyaseti Celileye 
İki günden beri devam eylemekte bulunan müza-

kerat kâfidir. Alelusul celsei aleniyeye geçilerek mev
zubahis mesailin neticelendirilmesini talep ve teklif 

eylerim. 
Canik 
Emirt 

REİS — Sonra efendim bir takrir daha var; tabii 
evvel beevvel celsei aleniyeye geçeceğiz. Bu takrirde 
onbeş imza ile Heyeti Vekileye birer birer itimat be
yan edilmesini teklif ediyorlar. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — O alenî 
celseden sonra olacak. Alenî müzakereden sonra o 
takrir reye konabilir. 

REİS — Efendim, alenî celsenin mevzuu... 
HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — İstizahtır, 

bu istizahın mabadıdır. (Mabadı değildir sadaları) 
REİS — Müsaade buyurun efendim, istizah hak

kında iki takrir vardır. Birisi, Refet Paşa ve İstanbul 
ahvali hakkında Bayazit Mebusu Şevket Beyle rüfe-
kasının, diğeri de 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Reis Bey, Şevket 
Bey imzasını geri almıştır. Takrir benimdir. 

REİS — Diğeri de aynı meseleye dair. Diyarıbe-
kir Mebusu Hacı Şükrü Beyin takriridir. Her ikisi 
de İstanbul ve Refet Paşa hakkındadır. İstizahın 
mevzuu budur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Evet Hacı 
Şükrü Beyin de bir takriri vardı, fakat ben cevabı 
kâfi gördüm dedi. 
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REİS — Efendim, istizahın mevzuunu tayin edi
yorum. İstizah iki madde üzerindedir ve iki maddeye 
münhasırdır. Bu istizahın hafi celsede... 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Füan mebus 
söz söyleyemez diye karar veremez. Onu bilmiş olsun... 

ÎLYAS SAMÎ BEY (Muş) — İnsanların hepsi 
mukayyettir. Onu söyleyen adama geri almasını zatı 
âliniz teklif ediniz. 

REİS — Efendim, bir rîtebus, huKuku esasiyenin 
kabul ettirdiği mebusluk evsafı kanuniyesi ne ise, 
onunla mukayyettir. Ne ile müttasıf ise onu söyler. 

AVN'İ BEY (Saruhan) — Meclisin vaziyetini unut
mayalım : Bu Meclis hem teşriî ve hem de icraî selâ-
hiyeti haizidir-

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Reis Bey; bende
niz sahibi istizahım tabiîdir ki alenî celsede istizah 
hakkında sözüm vardır, hakkı kelâmım vardır. 

ÎLYAS SAMİ BEY (Muş) — Bundan sonraki 
alenî celsede de hakkı kelâmım vardır, ben yine söy
lerim demek Allah'ı işhat ederim, vatana tehlike ika 
etmek demektir. 

YUSUF ZÎYA BEY (Devamla) — O sizden so
rulacak bir şey değildir. O benim hakkımdır. Ben onu 
düşünür bir adamım. Senden ziyade vatanperverim, 
ben vatanın nefini düşünürüm. 

REİS — Rica ederim efendim, burada hem nizam
nameden bahsediyorsunuz ve hem de hâlâ bana sor
madan söz söylüyorsunuz. Müsaade 
takrirleri arz edeyim efendim : 

edin efendim 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz bendeniz de usulü müzakereye dair arz ede
ceğim > 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Bu mesele 
celsei aleniyede halledilecektir. Bu hususun hallini is
tiyoruz. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Efendim; T. B. M. M. İkinci Reis Vekili imzasiyle 
19 . 11 . 1338 tarihli bir tezkere aldım. Bunda diyor 
ki Refet Paşa Hazretleri hakkında Bayazıt Mebusu 
Şevket Bey ve rüfekası tarafından verilip Heyeti Umu-
miyeee bilkabul Vekâleti Celileye arz ve pazartesi 
ruznamesine ithal edilen istizah takririnin sureti mu-
sa'ddakası leffen takdim kılındı. Birer suretleri İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti ile Maliye ve Hariciye Ve
kâletlerine de gönderilmiştir. Bu istizah olunacak 
mevat sırasiyle tadat olunmuş ve neticede mevaddı 
mezkûrenin Dahiliye, Hariciye ve Maliye Vekâleti ve 
Heyeti Vekile Riyasetinden istizaha lüzum görülmüş
tür. Bu takrir Heyeti Celilenizce kabul edilmiş ve üç 

— 1116 — 

gündenberı bu istizaha devam etmekteyiz. Söz söyle
yen hatip arkadaşlarımızın sözlerine pek ziyade dik
kat ettim. Bu istizah arasında Dahiliye Vekili sıfa-
tiyle sureti hususiyede ne gibi bir mesuliyet bana te
veccüh edecektir, onu tetkik ettim. Maatteessüf veya
hut maatteşekkür böyle hususî bir mesuliyete muttali 
olamadım. Rauf Bey biraderimizin, muhterem Rei
simizin pek güzel beyan buyurdukları üzere Refet 
Paşa Hazretlerine verdiğimiz salâhiyet verdiğimiz 
memuriyet hakkında almış olduğu mesuliyete bende
niz maalememnuniye iştirak ediyorum, hisseme isa
bet eden mesuliyete tamamen iştirak ediyorum. Yal
nız Heyeti Vekileye isabet eden bu mesuliyete tama
men iştirak ile münhasıran Dahiliye Vekâletine ne 
gibi bir mesuliyet terettüp edeceğini tetkik ettim, 
destles olamadım. Dahiliye Vekilinden ayrıca istizah 
etmekten ayrıca bir maksatları vardır, o da bir takım 
hususatı Dahiliye Vekilinden sormak ve o suretle 
Dahiliye Vekilini istizaha çekmek. 

Efendiler, ne istizahtan korkarım, ne de cevap 
vermekten korkarım. Mümkün olduğu kadar vusum 
dairesinde yaptığım işler hakkında size cevap verme
ye çalışacağım. (Bravo sesleri) Fakat efendim, mer
dane olmak için, bu münakaşa merdane olabilmesi 
için ve tarafeyne müsavatan münakaşa.... Ve bu su
retle cereyan edebilmesi için istizah edilen mevaddın 
burada dercedilmesi lâzım gelir. Yoksa filan filan 
mevaddı soracağım veyahut gizli bir şeye dair sora
cağım size, fakat onu şimdi size söylemeyeceğim. 
Kürsüye geldiğim zaman Vekil Beyin bilmediği bir 
şeyi soracağım, vekili müşkül bir vaziyete koyacağım 
ve o suretle vekili düşürmeye çalışacağım demek pek 
de meraane olmasa gerektir. Eğer maksat hakikaten 
tenevvür ise, eğer maksat hakikati meydana çı
karmak ise iki tarafa da müsavi şeraitle bir vaiyet te
mini lâzım geliyor. Yoksa biz biliyoruz, zihnimizde 
saklıyoruz, müşkül vaziyete koyacağız, magehzuhur 
'bir vaziyete koyacağız vekili. 

Ondan sonra Hafız Mehmet Beyefendi; şimdi 
sormayacağım, illâ. alenî celseye dökelim, orada sora
cağım diyor. Niçin burada söylemiyorlar. Her halde 
cevap vereceğim, hiç bir zaman cevaptan kaçmıyo
rum. Yalnız arz ettiğim gibi bunun tayin, tasrih ve 
tavzih edilmesi lâzımdır. Ben de ona göre cevapları
mı izhar edeyim. Ona göre edillemi size getireyim. 
Bunun haricinde münakaşa mevzubahis olamaz. Bir 
tarafı gayet kuvvetli bir vaziyete koymak, diğer ta
ran da gayet müşkül ve çetin bir vaziyete koymak 
demektir ki, bu şeriat tahtında mücadeleyi zannede-
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rim ki, hüsemamm kabul etmemeleri lâzım gelir. Baş
ka bir şey değil. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Her halde 
bir vekil muamelâtını her an darma hazır bulundura
caktır, esvap verebilmek için. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Usule 
dair söz aldım. Neden söyleyemiyorum. Sual, sual, on 
kişi çıktı. Bana sıra gelmedi. İki gündür lâf söylüyo
ruz. Söz istedim, sıra gelmedi. Ne zaman gelecekte 
söyleyeceğim. 

REİS — Buyurun Mazhar Müfit Bey zatıâliniz. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Bendeniz 

Hafız Mehmet Beyin usule dair bahsettiği mevat için 
itiraz edeceğim. İstizah için nizamname var. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Efendim, 
rica ederim, bendeniz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Ne gürül
tü ediyoruz. Ben anlamadım rica ederiın. Hafız Meh
met Bey beni din!es*n. Söylerken ben seni hürmetle 
dinledim. Sen de dinlemelisin. Böyle patırtı ile bura
ya çıkmayalım. Sade sen mi yaparsın gürültü ben de 
yaparım. İstizah için yapılacak efendim hiç birimizin 
elinde nizamname yoktur. Sade bağırırız. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Cebim'de-
dir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Okuma
mışınız. Lütfen oku bakalım. Bir maddesinin vü
keladan istizahı lâzım geldikte bir maddenin.... Beyim 
oku maddeyi : 43 ncü maddesinde diyor ki, istizah 
olunacak maddenin tasrihiyle beraber Reis tarafın
dan vekile tezkere yazılır diyor. Demek bir madde 
istizah olunabilir, hakkımızdır. Fakat bir madde ile 
ancak geliyor Meclise, bilâmüzakere istizahı kabul 
ediyoruz. Reyi işari ile ondan sonra Reis istizahı tas
rih edecek vekile yazacaktır. İstizah bu maddeden 
sorulur diyor. Halbuki Hafız Mehmet Bey ne diyor? 
Hayır böyle bir teklif vaki olduktan sonra değil mi 
ki, bir istizah kapısı açıldı, artık istediğimiz zaman 
başka mesaili de istizah edebiliriz. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Elbette. 
MAZHAR MÜFİT. BEY (Devamla) — Edemez

siniz. Yalnız tasrih ile maddeyi izah edeyim. 
HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Alenî cel

sede iddianı ret edeceğim. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Beyefen

di her halde istizahı madde ile tasrih edecektir. Eğer 
diğer bir istizaha lüzum görürse zaten madde var. 
Aşağıda bir istizahın yevmi icrası tayin olunduğunu 
üç celse mürurundan sonra bir istizah daha ilâve olu

namaz. İstizaha başlandı mı artık ona bir şey ilâve 
olunamaz. Fakat ne zaman olur, aşağıda olur. Bütçe 
müzakeresindeki zammiyat yoktur. İstediğiniz şeyi 
sormak isjtiyor musunuz? Dersiniz, ben, Hükümetin 
siyaset, hariciye, dahiliyesi hakkında umum istizah 
yapar, yazın öyle bir şey. 6 vakit deyin ki, Dahiliye 
Vekiline veyahut Heyeti Vekile Reisine memleketin 
siyaseti hariciye ve dahiliyesi hakkında şu dersek... 
Fakat bu da çürük olmakla beraber yine madde tas
rih etmeye lüzum yoktur. 

Şimdi, Hafız Mehmet Beyin söylediklerine cevap 
verdikten sonra; ikinci bir istizah olur mu olmaz mı? 
Üçüncü bir istizah yani madde tasrih etmeden olur 
mu olmaz mı? Celsei aleniyette neyi hallediyorsunuz? 
Samiin hakem mi olacaktır? Elimde Nizamnamei 
Dahilî var. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Millet hakem ola
cak. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Rica ede
rim, Yusuf Ziya Bey, sen söz söylerken ben sizi din
ledim ve söylemedim. Sen kürsüde üç gün barbar ba
ğırdın, ben bağıracağım, çünkü bağırıyorsunuz bağır
maya mecbur oluyorum. Şu nizamnamedeki; yani 
alenî celsede yapalım, keenne. Bu nizamname mahrem 
bir şeymiş de cepte. Güya bütün millet budala yalnız 
biz okuyoruz, bunu ne zannediyorsunuz. Hafız Meh
met Beyefendi; efradı millet bu nizamnameyi oku
muyor mu? İstizahın nasıl olacağını bilmiyor mu? 
Hangi meseleyi alenî müzakere edeceksin. Buna dair 
kimse bilmiyor mu bunu? Şifre miftahı mı bu? Yal
nız mebus beylere mahsus mudur? Herkes var. Bu 
husustaki madde sarihtir ve o madde de istizaha baş
ladıktan sonra ikinci bir istizaha zammedemezsin, di
yor. Kanun sarihtir. Ama biz nizamnameyi tanıma
yacağız, o başka. Binaenaleyh bunu celsei aleriiyede 
müzakere edin, etmeyin demekten ne çıkar, ben anla
mıyorum, 

SAMİ BEY (İçel) — Ne olurmuş alenî celsede 
müzakere edilecek olursa. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Ne ola
cak? Malumu ilâm kabilinden bir şey olur. Binaen
aleyh nizamname musarrahtır. Bir madde tasrihiyle 
müzakere başladıktan, istizah başladıkktan sonra tek
rar bir istizah yapılamaz diyor. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Usulü söyleyece
ğim, teamül vardır. 

REİS — Efendim, alenî celsede söz söylenilecek. 
HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Efendim, 

1 alenî celseye lüzum yok, burada ikmal edilecek. 
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REİS — Efendim Refet Paşa ve İstanbul mesele
sinin kifayeti hakkında bir takrir vardır. (Kâfi şada 
lan) Bu kâfi görülürse, tabii, artık alenî celsede bah
se lüzum kalmaz. Alenî celseye geçtiğimiz zaman.... 
İstizah mevcuttur. O vakit Hafız Mehmet Beyin baş
ka meseleye dair istizahını kabul edip etmemeye ka
rar vermek lâzımdır. Her şeyden evvel İstanbul ve Re
fet Paşanın hakkındaki istizahın hafi celsede müza
keresi... 

NECİP BEY (Mardin) — Alenî celsede müzake
re edilemez. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Reis Bey müsaade 
buyurun bir şey soracağım. (Gürültüler) 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Bey. müsaade bu
yurun. Usul hakkında bir ciheti arz edeceğim. İstiza
hın izahatı kifayetini reye koyacaksınız. Yoksa Refet 
Paşa ve İstanbul meselesinin kifayeti değildir. Bu is
tizahın heyeti umumiyesi müzakere edilmiştir. Heyeti 
umumiyesi kâfi görülüyor. 

REİS — Efendim, iki şık var. Bir, müzakerenin 
kifayeti aleyhinde bir takrir var. Bir de müzakerenin 
kifayetine dair. 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Müzakerenin ki
fayeti reye konur Reis Bey. 

REİS — Efendim, bu itibarî bir sözdür. (Hayır 
sadaları) Efendim müsaade buyurun, teklif var. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Efendim, istizah neticesinde verilen takrirlerin hangi
sini tercih edip, etmemek Hffkümete aittir. 

" REİS — Efendim, müsaade buyurun; bir kere iza
hatın kifayetine dair takriri reye vazedeyim. İtimat 
ve ademi itimat meselesi... 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Reis Bey, 
itimat ve ademi itimat alenî olacaktır. 

REİS — Efendim, izahatın kifayetini reyi âlinize 
vazedeceğim. Tabiî alenî celsedeki müzakere de da
hildir. (Nasıl olur sadaları), (Kâfi sadaları) 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — İzahatın kifayetini 
reye bırakırsanız, alenî celsede mevzuu müzakere ne 
olacaktır? Alelhusus istizah celsei aleniyede kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh alenî celsede kabul edilmiş 
olan bir istizahın tekrar alenî celsede ikmal edilmesi 
lâzım gelir. Farz edelim ki, ben vatanperverlik ola
rak değil, hilaf olarak söyledim. Fakat istizah celsei 
aleniyede kabul edilmiş olmasına binaen celsei aleni
yede hitamı lâzımdır ve bendeniz istizahı o maksatla 
verdim. 

AVNİ BEY (Saruhan) — Hafi celsede istizah kâfi 
görülebilir. Aynı celsede itimat ve ademi itimat beyan 
edilir. Ârâ tasnif olunur. 

REİS — Efendim, itimat, ademi itimat mevzuba
his değildir. İzahatın kifayetini reye koyacağım. Alenî 
celse de yapacağız. Müsaade buyurunuz, münakaşaya 
lüzum yok. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Reis Bey 
münakaşaya siz sebebiyet veriyorsunuz. Zatı âliniz 
açıyorsunuz. Reye 'koyunuz, mesele bitsin. 

REİS — Efendim, bir takrir var, izahat kâfidir. 
İtimat beyajıiyle ruznameye geçilmesine dairdir. (İcra 
Vekilleri, Maliye ve Hariciye Vekilinin istizahı cüm
lesi için birden itimat beyanı hakkındaki takrir okun
du.) 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür ve tavazzuh ettiğinden naşi mü

zakerenin kifayetiyle beraber Refet Paşanın İstan
bul'a ait muamelâtından dolayı Heyeti Vekile Reisi 
ile. Dahiliye, Hariciye, Maliye vekâletlerinden vuku-
bulan istizah üzerine cereyan eden muamelât ve mev
zuu istizah olan mesail ise millet ve vatanımızın se
lâmet ve saadetine matuf bulunmuş olduğundan Reis 
ve vükelâyı müşarünileyhime beyanı itimat edilmek 
üzere reye vazını teklif ederim. 

Genç Mebusu 
Hamdi 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Bir kere tak
rir okundu. Sonra alenî celseye geçilecek olursa; iti
mat şu şekilde olur denilir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) 
(Sivas) — Reis Bey; bir şey söyleyeceğim. Müsaade 
buyurun. Efendim, malumu âliniz istizah edilen me-
vad kürsüden alenî celsede Heyeti Âliyenize arz edil
miş ve kabul edilmiştir. Şu halde Hükümetin neler
den istizah edildiği bir kere malumdur. İstizah me-
nafii memleket noktai nazarından hafi olarak cere
yan etmesi muvafık görülmüş ve öyle cereyan etmiş
tir. Şimdilik bir muamelei lâzimadır ki, alenî celsede 
bu olan istizahın kifayeti, ademi kifayetini malum 
olan tehlikeler izale edilecek bir tarzda ifade edilirse 
mesele halledilmiş olur ve maksat hasıl olur. Yoksa 
pek karanlık ve yarım kalmış olur. 

REİS — O halde efendim, yalnız şimdilik, alenî 
celseye geçilmesi hakkındaki, takriri reye koymak lâ
zım gelir. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Fauf Beyefendi
nin söyledikleri aflarına mağruren, yanlıştır, diyorum. 

SAMİ BEY (İçel) — Rica ederim, kıraldan ziyade 
kıral taraftarı olmayınız. 

İLYAS SAMİ BEY (Devamla) — Müsaade edi
niz hakikatten başka bir şeye merbut olacak hiç bir 
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vicdan, kalmamıştır. Emin olunuz hiç bir merbutiyet 
yoktur. Şimdi bakınız istizahın celsei aleniyede esası 
kabul edilmiştir. Bunun neticesini arz edeyim. Celsei 
hafiydde izah edilir, yalnız celsei aleniyeye geçti mi, 
efkârı umumiye diyecek ki, bundan hiç bir şey işit
medik ki, kâfi mi, değil mi? Bundan daha garip bir 
şey olamaz. Böyle şey olamaz doğru değildir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Beyler, bir 
kere alenî celsede îcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf 
Beyle Dahiliye Vekili Fethi Beyefendi istizahı kabul 
etti. Madde istizah olundu, matbuat sütunlarına geçti. 
Hâkimiyeti milliye ne suretle temeyyüz edecek? Ta
biîdir ki, herkes söz söyleyecek ve herkes anlayacak. 
Bu esnada bendeniz söz aldım ve dedim ki, bizim bir 
takım sual takrirlerimiz vardır, bunlara cevap vermi
yor. Vekil Beyefendi bugün bunlara da cevap versin
ler. Bunlar da istizahtır dedim. Zaten nizamnamede 
sarahat vardır. Bir istizahı üç celse geçmeden yeni bir 
istizah yapılamaz. Hazır istizah edilmiştir, sual vara
kaları işte Fethi Beyefendinin; Hükümet celsei hafi
yede müphem ve muzlim gördüğü ve memleketin 
menafiine dokunacak noktaları söyler ve mesele bi
ter. Ondan sonra celsei aleniyede söz söylemek her 
mebusun hakkı kelâmıdır. Bu kürsüde herkes istediğini 
söyler. Ve Hükümet vazifesini ifa etmiş sayılır. Bu 
meselenin celsei hafiyede söylenmesi lâzrmdı. Hükü
met onu celsei hafiyede söylemekle vazifesini ifa eder. 
Ondan sonra celsei aleniyede pek tabiî olarak İl yas 
Sami Beyefendinin buyurdukları gibi öyle kısaca iza
hatı kâfi görüldü denemez. Binaenaleyh celsei aleni
yeye geçilir ve söz söylenir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - - Ne âlâ.. Kı
yamete kadar söz söylemeli. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Efendim, istizah 
celsei aleniyede başlamıştır. Yine celsei aleniyede hi
tama ermek lâzımdır. Bendeniz sahibi istizahım, sü
kût edeceğim. Yalnız merasim itmam edilsin, bir şey 
söylemeyeceğim. Mademki menafii vataniye öyledir, 
eğer bu cihet şayanı nazarsa, biz menfaii vataniye 
için mücadele ediyoruz, ihlâl etmek için mücadele 
etmiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Binaenaleyh bir şey 

sorulur ve başka madde sual olunur mu, olunmaz mı? 
Bu mevzubahis olduğu vakit bendenizin hatırıma şu 
geldi; Hamdullah Suphi Bey biraderimizin kulakları 
çınlasın, kendilerinden istizah yaptım. İstizah yaptı
ğım madde iki idi. Zannedersem maarif siyaseti üze
rinde bu kürsüde söylenmedik söz kalmadı. Günler
ce devam- etti ve her arkadaş başka meseleden bah
setti. O vakit niçin bunun yanlış olduğundan bahset

mediniz. Arkadaşlar, bir şey istirham edeceğim. Lüt
fen kabul buyurun ve dinleyin. Bütün cihanın parla
mentolarında fırka, grup vardır. Fakat hiç bir vakit 
akalliyetin hukukunu boğmazlar. Akalliyetlerini söy
letirler ve yine bildiklerine giderler. (Gürültüler), 
(Akalliyet sözünü geri al sadaları) Geri aldım. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Efen
dim, Nizamnamenin o maddesinden, istifade etmek 
isteseydim ederdim. Fakat arzu etmediğim için, iste
dikleri veçhile umum mesaili sordular. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Bravo Ham
dullah Suphi Bey. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Ni
zamnamenin bir vekile verdiği haktan istifade etmek 
isteseydim istifade ederdim. Fakat istifade etmek 
istemediğim için teşmil ettirmezdim, fakat istifade et
mek istemedim. 

REİS — Müzakere kâfidir, Alenî celseye geçilme
sini teklif eden takriri reyi âlinize vazediyorum. 

Riyaseti Celileye 
İzahatın kifayetine ve istizahın celsei hafiyede ka

rar itasına ve celsei aleniyeye geçilerek itimat mese
lesinin alenî celsede icra ve intacını teklif eylerim. 

Saruhan 
Avni 

REİS — Efendim, izah buyurun. Evvel beevvel 
Reis anlamadı. 

AVNİ BEY (Saruhan) — İstizahtan maksat, her 
hangi bir meseleyi. Heyeti Vekile Riyasetinden veya
hut vekili aidi ve mesulünden izahat talebiyle mena
fii memleket noktasından meselenin tenvirini istemek
ten ibarettir. Binaenaleyh meselenin cihatı siyasiyesi 
olması münasebetiyle Heyeti Umumiyeniz bu mese
lenin hafi olarak müzakeresini kabul buyurdunuz. Bi
naenaleyh menafii vataniye namına bunun celsei ale
niyeye intikal etmeyerek hafi celsede intacını ve cel
sei aleniyeye geçilerek istizah netayicinin Heyeti Ve-
kileye itimat veya ademi itimat suretiyle intacını tek
lif ederim, başka bir şekil yoktur. 

REİS — Biz buna böyle karar verdikten sonra 
alenî celsede bir arkadaşımız mevzuu bahsederse ne 
yapacağız? 

AVNİ BEY (Devamla; — Menafii vataniye namı
na yapılmayacağını Yusuf Ziya Bey arkadaşımız da: 
kabul ve dermeyan buyurdular. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Kendi namına 
söyledi. 

MEMDUH BEY (Karahisarı Şarki) — Reis Bey„ 
nasıl sual sorabiliyorsunuz? 
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REİS — Ben Reisim, ne yapacağız diye soruyo
rum. 

AVNİ BEY (Saruhan) — Müsaade buyurunuz, 
Reis Beye cevap vereceğim. Meclis icraî ve teşriî-
hakkı haiz olduğunu lütfen unutmamasını ve teşriî 
hakkını haiz olduğu zamanlarda yalnız teşriî sıfatiyle 
muvazzaf olduğumuz zamanlarda müzakerenin mek-
tum tutulmasını bir vazife telakki ettiğimi arz ede
rim. (Müzakere kâfi sadaları) 

. İSMET BEY (Çorum) — Arkadaşlar, bu mese
leyi çok uzattık. 

REİS — Arkadaşlar benim bu meseleye karıştığı
mı söylediler. Memduh Bey lütfen neye karıştığımı 
söyler misiniz? 

MEMDUH BEY (Karahisarı Şarki) — Sual sor
maya ne hakkınız vardır? 

REİS — Hayır efendim, bendeniz. Reis olmak iti
bariyle ne yapacağız diye sordum. 

MEMDUH BEY (Devamla) — Ondan niçin siz 
sual soruyorsunuz? 

İSMET BEY (Çorum) — Arkadaşlar, asabiyet 
göstermeydim. Çok telâş etmeyelim. Tamamen tenev
vür edecek noktaya vâsıl olduk. İzahat celsei aleni-
yede tekrar edilmez. Çünkü o maddenin celsei hafi
yede hafiyen müzakeresini kabulden maksat celsei 
aleniyede müzakere edilmemesi içindir. Yoksa alenî 
söylenmesi icabeden mevad varsa onları söyleyebilir
siniz. Celsei hafiyede izahatı hafi olarak dinleyen ve 
hafifliği kabul edilen mevaddın hiç bir kelimesini hiç 
bir arkadaş alenî celsede tekrar edemez. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Ya ederse... 

İSMET BEY (Devamla) — Edemez efendim, ka
bil değil. Celsei hafiye mukarreratının muta olması
nın sebebi budur. Çünkü Nizamnamei Dahilî ile mu
kayyettir. Çünkü bunun maddesi hem mantıktır, hem 
hakikattir, hem de menafii aîiyyei memlekettir. Bir 
kere bir maddenin hafi olarak izahını kabul ettikten 
sonra onun alenen tekrar izah edilmesini akıl ve man
tık, hikmet kabul edebilir mi? Edemez. Usulü müza
kere hakkında söz aldığım için, burada bir takrir daha 
vardır ki, o da vekillerin ayrı, ayrı itimadının mev
zubahis olmasıdır. 

Efendiler, 'istizah ettiğiniz mevat Heyeti Vek ile
nin mukarreratı umumiyesinden Heyeti Vekilenin 
Refet Paşa Hazretlerimin vazife ve mesuliyetine ait 
ittihaz dlmiş olduğu mukarrerat üzerine ve o vaz:-
yetten tahaddüs eden bazı kelimai üzerinedir. Bina
enaleyh ancak Heyeti Vekilenin heyeti umumiyesine 
karşı yapıian istizah, Heyeti Vekile Riyasetinden ya-
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pıhr ve hepsine birden itimat, âdemi itimat reyi ve
rilir. Yanlış yollara gitmi yelim. Böyle takrirler ola
maz. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Buna dair 
söz islerim, bu kabine işidir. 

İSMET BEY (Devamla) — Sonra Hafız Mehmet 
Beyin takrirleri, Nizamnamenin istizah mevaddma 
ve istizah cereyan ederken diğer bir mevaddı .Istiza-
h i yenin ilâvesine dair olan maddelerinin tetkik ve 
tefrikına dair başlı başına bir meseledir. Binaenaleyh 
istizah edilen bir meselede Nizamnamei Dahilînin 
msvaddının tetkiki da lâzım gelir. Binaenaleyh bu 
takrirlerin burada reye vazı lâzım gelmez. 

REİS — Hakkı Hami Bey buyurun (Yarına kal
sın sadaları, uzatıyorsunuz sesleri) 

AVNİ BEY (Saruhan) — Şu halde nizamnamei 
dahilî namı altında on defa kürsüye çıkmalı. 

HAKKİ HAMİ BEY (Sinop) — Müsaade buyu-
rulursa bu meselenin lintaciyle aleni celsede mevzuu-
bahis edilmemesini bendeniz menafii vataniye ica-
batı olarak telâkki ediyorum. Meselenin neticelen
mesi cihetine gideceğim. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Takrirleri bir kere 
reye koyunuz. Bunun kifayet i nü reye koyunuz. Eğer 
bu reye konmazsa sabaha kadar devam eder. 

REİS — Kifayet takarrür ettikten sonra aleni 
celsede söz söylenmeyecek mi? 

HÜSEYİN BEY (Elâziz)' — Herkes tenevvür et
miştir, kifayeti reye koymak lâzımdır. 

HAKKİ HAMİ BEY (Sinop) — Efendiler; celsei 
hafiyeyi :cap eden şey ne ise, aleni celsede söylen
mesi tabiî caiz değildir. Fakat rica ederim, İlyas Sa
mi Beyin buyurdukları gibi celsei aleniyede söylen
mesinin mahzuru olmayan bazı şeylerde söylenmek-

-sizin, efendim; izahat kâfidir, reye vazediniz, denir
se Hacı İlyas Sami Beyin dediği gibi doğru ohnaz. 
Onun için bendeniz de arz ediyorum ki, Hükümet 
celsei aleniyede söylenmesi lâzım gelmeyen bazı hu
susa ti söyleyeceğinden hafi celse talep etmiştir. Bun
da haklıdır. Mümkün olsa da bir daha Hükümet fi
lan filan, filan maddeler söylenmesin, siyaseten bun
ları mahzurlu görüyoruz diye, tasrih etseler. 

Müsaade buyurursanız, bendenizin kanaatime gö
re mümessillerden maksat şudur. Kanun tadil edil
memiştir, yanlışlık vardır. Rica ederim; celsei âlere-
yedû bu yanlışlıkları söyletmek suretiyle ileride va
rit olabilecek mahzuru bertaraf edebilmek imkânı 
yoktur. Ancak hükümetin tevdi etmiş olduğu şeyle 
riktifa edelim. Niçin gönderdi îdi? Nasıl yapıldı? Bu-
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na dair biz de bir şey sormayız, Hükümet de cevap 
vermez. Mesele bitmiştir. Celsei âleniyede rey verin 
demektir. Böyle olmaz rica ederim. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bu kadar söz 
söylendikten sonra bitmez mi? 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Arkadaşlar, Rüfekamn bilaistisna vatanperverlilerine 
şüphe yoktur. Meclisi Âlinizi teşkil eden her uzvu 
âli, bilhassa bugünlerde memleket'n âzami menfaa
tiyle alâkadar olacağına hiç şüphe yok. Bendeniz üç 
günden beri devam eden bu münakaşatın içinde şu 
suretle mütehassis oldum. Şu münakaşatı yapmak 
isteyenler, Lozan'daki sulh konferansı ile ve onun 
karşısında Heyeti Vekilenin vazifesin; mütalâa et
mek muvafıktır. Hiç zannetmem ki, Lozan'da bizi 
tr-msil eden Heyeti Murahhasa, memleketi müdafaa 
edip dururken duçarı zaafedecek amal beslesin. 
Halbuki bugünlerde Hükümetten gayrı kabili içtinap 
bir mesele olursa o başka meseledir. Fakat tehiri caiz 
olan mesai! olduğu takdirde bu gibi istizahat yapıl
ması doğru olmaz. En oçk düşünülecek şey. Heyeti 
murahhasamızın noktai istinadı olan Heyeti Vekile-
mizin, kuvveali bir manzara arz edebilmesini temin 
etmektir. Yapılmış olan izahat tabiî cevabı kâfi ile 
karşılanmıştır. Şimdi ceeryan eden şey usul le men-
fat noktalarına afa olmak üzere mülâhaza olunabilir. 
Usule ait söylenen bir çok sözler, zannederim, çok 

zaman izae etti. Usul noktai nazarından bir çök ar
kadaşlarımı dinledim. Ellerindeki kitaplara nazaran 
haklı olduklarını iddia ediyorlar. Ben o iddiada bu
lunmayacağım. Rica edeceğim ki, usul üzerinde bir 
çok noktai nazarı tespit ile vakit geçirmiyelim. Hat
ta mümkünse Hükümete izharı rey için, celsei hafi
yede beyanı iitimat edelim. Ancak evvelce celsei âle
niyede isi-izah yapıldığından dolayı geçmek zarurî 
ise evvelâ; burada tespit edildikten sonra geçmek 
doğrudur ve bu suretle geçilmelidir. Ârâ müspet ve
ya menfi olarak tecelli ettikten sonra geçmek lâzım
dır. Eğer müspet olarak burada ârâ tecelli ederse, 
haüta zahiren çok kuvvetli reyle arkadaşlarınıza be
yanı itimat ederseniz, ben zannederim sizin için da
ha faydalıdır. Bu nokitai nazardan ben arzu ederim 
ki, bu münakaşattan sarfı nazar edesiniz ve konfe
ransta neler yapıldığını muntazaman Hariciye Veki
linden sorasınız. Onları dihliyesiniz. Onlar da sizi 
mütemadiyen tenvir etsin. Onlar üzerinde görüşüle
cek daha mühim mesail vardır. 

REİS — Efendim, reye konacak müzakeratm ki
fayetidir. 

I Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el 
I kaldırsın... (İzahat kâfi sesleri) Kâfi görülmüştür. 
I Alenî celseye geçilmiyecek mi? 
I YASİN BEY (Gaziantep) — Reis Bey izahatın 
I kifayeti hakkında bir iiakrir var, onu reye koyunuz. 

I Riyaseti Celileye 
I (Lozan) Sulh konferansının henüz inikadına na-
I zaran bu sırada Hükümeti tezelzüle uğrataca'k hal ve 
I harekât tevellüdü muvafık olamayacağından mevcut 
I istizah baki kalmak üzere hükümete müttehiden ve 
I müttefikar. açık celsede beyanı itimat edilmesini bi-
I lumum rüfekayı kiramdan sulh müzakeratının selâ-
I nvj.i cereyanını temiüen istirham ile teklif eylerim. 

22 Teşrinisani 1338 
I Erzurum 

Salih 
REİS — Şimdi efendim burada iki şık vardır. Bir 

I izahatın kifayetini reye koymak var. On beş imzalı 
I bir takrir de var. Alenî celseye geçilip geçilmiyece-
j £ni evvelbeevvel takarrür ettirelim. 

I İmzanın alenî celseye geçilerek devamını kabul 
I edenler lütfen el kaldırsın. (Hayır sesleri) Kabul edil-
I memvştir efendim. O halde Heyeti Celile, bu mesele-
I nin hafi celsede intacını arzu ediyor. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — İstizah, alenî cel-
I sede yapılır. 

HACİ AHMET BEY (Muş) — Celsei hafiye ka-
I bulünden maksat bu id':. 
I REİS — Bu bapta sualler de vardır. Yani İstan-
I bul'a ait olmayan sualler de vardır. Bunlar kalır. 
I Şimdi yalnız İstanbul'a ve Refet Paşaya ait~ olan 
I ciheti (Başka ciheti yoktur sesleri) 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) —. 
I İstizahın başka ciheti varsa söylesinler, cevap* vere-
I y :m. 
I REİS — Esasen istizah yoktur, sualler vardır. 
I (O başka sesleri)' 
I HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
I Reisi) (Sivas) — Efendim, zannederim yapılan isti-
I zahın Heyeti Umum'iyesi, İstanbul meselesi ve Refet 
I Paşa hakkındadır. 
I HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Reis Be-
I yetendi, rica ederim, bu mesele olmakla beraber bir 
( meselei müstehire de vardır. Bunu da nazarı itibara 
I almak ve unutmamak lâzım gelir. Heyet diyor ki, 
I ben bununla beraber başjka şeyde söylemek isiterim. 
I Bu iddiayı dermeyan ediyor. Bunun halledilmesi !â-
I zurt gelir. Bunun halli icabeder. (Hayır sadaları) Evet; 
I hayır, hayır... 

1121 — 
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REİS — Müsaade buyurun efendim, bu mesele 
kararlaştı. Şimdi izahatı kâfi görmek ve itimat ver
mek meselesi vardır. Diğer taraftan on beş imzalı 
takrir vardır. Tayini esami ile beyanı itimat ve iz
harı rey teklif ediyor... (Gürültüler) 

ZİYA HURŞÎT BEY (Lâzistün) — Ta'krir ben
denize aüEtir, hafıi celsede istemiyorum. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Celsei ha
fiyede hitam bulacak bir istizahın kanunen mevkii 
yoktur. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Canım biz 
kanuna rnevlci mi arayacağız. 

REİS — Efendim, 'takrirler var onları okutuyo
rum. 

Riyaseti Celi leye 
Mademki kanunu Refet Paşanın tadil etmediğini 

Rauf Bey beyan etmiştir, o haîdc izahat kâfidir. 
İtimat beyaniyle ruznamei müzakerata geçilme

sini teklif ederim. 
22 Teşrinisani: 1-338 

Diyarıbekir Mebusu 
Hacı Şükrü 

Riyaseti Celi leye 
tcra Vekilleri Reisiyle, Hariciye, Dahiliye. Ma

liye Vekillerinden istizah olunan mesele Heyeti Ve-
k i temin vazifei müşterekesinden olmasına ve su hal
de aynı mesele hakkında müşarünileyhime ayrı ayrı 
beyanı itimat edilmesi caiz olamayacağına binaen 
maruzu istizah olan müşarünileyhimin cümlesi için 
birden ve bir defada reye müracaat edilmesini tek
lif ederiz. 22 Teşrinisani 1338 

Karahisarişarkî Çorum 
Memduh Necdet Sıddık 

Genç Karahisarişarkî 
Hamdi Ali Surun 

Gaziantep Elaziz 
Yasin Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür ve tavazzuh ettiğinden naşi mü

zakerenin kifayetiyle beraber Refeit Paşanın İstan
bul'a ait muamelâtından dolayı Heyeti Vekile Reisi 
ile Dahiliye, Hariciye, Maliye vekâletlerinden vuku-
bulan istizah üzerine cereyan eden muamelât ve 
mevzuu istizah olan mosail ise millet ve vatanımızın 
selâmet ve saadetine matuf bulunmuş olduğundan 
Reis ve vükelayı müşarünileyhime beyanı itimat 
edilmek üzere reye vazını teklif eylerim. 

22 Teşrini'iâni 1338 
Genç Mebusu 

Hamdi 
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Riyaseti Celileye 
Muayyen bir maddeni» isitizahı üzerine umumî 

tenkidat yapılıp yapılamayacağı meselesinin alenî 
celsede müzakere ve münakaşa edilmesini teklif ede
rim. 

Trabzon 
Hafız Mehmet 

REİS — Rauf Beyefendi, hangi takriri kabul 
ediyorsunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Verilen izahatın kâfi olduğuna dair 
cîan takriri kabul ediyoruz. Yani Genç Mebusu 
Hamdi Beyin takriri... 

REİS — İtimat meselesi... Bunu tayini esami ile 
mi istiyorsunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Tabiî efen-
•tiim. Heyeti Celile nasıl arzu buyuru yorsa öyle ol
sun 

YUSUF ZİYA BEY (Mersin) — Reis Bey tayini 
esami alenî celsede olur. Şimdi tayini esamiye lüzum 
yoktur. Reyi işarı ile yapılması lâzımdır. 

REİS — Efendim, takririn reye vazedilmesi için 
izahat verecekler. 

MUSTAFA BEY (Karahisarişarkî) — Efendim, 
istizaha alenen başladık. Cevabın mahazirini nazarı 
dikkate alarak hafi celsede cevap verilmesi hususu
nu, yani müzakerenin hafiyen icrasını kabul ettik. 
Müzakere hafiyen icra kılındı. Bu hafi müzakere bit
medi ise onu ikmal edebiliriz. Eğer bu müzakere bitti 
ise karar vermemiz lâzımdır. 

Zira; alenî müzakerede bu husus mevzubahis ola-> 
maz. Zira bu mesai! alenî celsede mevzubahis olur
sa hafi celseden maksut olan netayiç elde edilmiş 
olmaz. Ş'mdi istizah edilen taraftan tekrar edilirse 
c.nlara karşı da verilecek sözlerde de muhalif söz söy-
L.nvdcn işe nihayet verilebilir mi? Tabiî verilemez. 
Mamafih işin böyle hafi celsede kapatılması doğru 
d-ğ'îdir. Mademki alenî celsede isitizahı kabul ettik, 
şimdi müzakere kâfi görülür, verilen takrir muci
bince müzakereye nihayet verildikten osnra alenîye 
tebdil edilir. Alenî celsede bu takrirler tamamen oku
nur, izahat kâfidir diye karar verilir, itimat ve âdemi 
itimat beyan edilir, şurası da yanlıştır, izahat kâfidir 
yolundaki kararlar Nizamnamei Dahilînin Meclisi 

l Mebusandan geçmeyen nizamnameye ilâve olunan 
gayrı muteber maddelerindendir. Zaten Kanunu Esa
side bu gibi istizahların neticesi İtimattır. Şimdi ta
yini esami ı:le reye konulması için takrir vardır. (Ge
ri alındı sadaları) 
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ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Alenî celsede 
vereceğiz hazırdır. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — İtimatta tayini 
esami şarttır. Tayini esami oîmazsa itimat ve âdemi 
itimat malum olmaz. Çünkü ekseriyet tasdik eder. 
Umuru maliye gibi kimin itimadı var, kimin iii'imadı 
yok, bunun taayyün etmesi lâzımdır. Mamafih siz 
biliriniz. Takriri geri almak doğru değildir. Mama
fih hulâsatün kelâm müzakere tekerrür etmesin, tak
rirler celsei alenîyede reye konsun, mesele bitsin. 

İSMET BEY (Çcrum) — Reis Bey, Hükümetin 
kabul estiği takriri tayin; esami Us reye vazediniz. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Celsei 
hafiyede karar verilemez. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) 
(Svas) — Rica ederim bu işi bitirelim. Kâf: dere
cede tenevvür olundu. İcabeden müzakere cereyan 
cici. Biliyorum, taşrada iken bir karar ittihaz etme
di iseniz... Alenî celsede mevzubahis edilmemek şar-
tyfe... karar verdi ise benim sözüm yoktur. 
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HAFIZ ZİYA BEY (Bitlis) — Meclisi Âlinin is
tizah meselesini açar ve teklif edersem, açık celsede, 
ne buyuracaksınız? Çünkü Meclis karar vermiştir. 

REİS —'Efendim, mesele bitmiştir... Rauf Beye
fendi, Hacı Şükrü Beyin takririni mi kabul ediyor
sunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) 
(Sivas) — Hayır, Genç Mebusu Hamdi Beyin takri
rini. 

(Genç Mebusu Hamdi Beyin takriri tekrar okundu)' 
REİS — Efendim, bu tayini esami ile reye vaze-

dilemez. Binaenaleyh reyi işarı ile olur. Genç Hamdi 
Beyin itimadı havi olan takririni kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Ekseriyetle kabul edildi. 

BİR MEBUS — Kabul edilen ne? 
REİS — İtimat... 
Efendim, hafi celsede başka muamele kalmamış

tır. Celsemin alenî olmasını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Celse alenîdir. 
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