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DOKSAN İKİNCİ İÇTİMA 

30 Kânunusani 1339 Çarşamba 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

REİS : Ali Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Kemal Bey (Adana) 

REİS — Efendim; bir daha arz edeceğim. Mat
buat meselesini ehemmiyetiyle mütenasip bir suret
te müzakere edebilmek için bir celsei hafiye akdine 
dair yirmi imzalı bir takrir aldım. 

ALİ ŞUURİ EFENDİ (Karesi) — İzah etsinler 
de ondan sonra... (İzah etsinler seslen) 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Ar
kadaşlar; teklifimin esbabını arz edeyim, tasvip bu
yurursanız celsei hafiye yaparız. 

Kendi hayatımıza dahil olan fasılalarla bilirsiniz, 
gördüğümüz en şayanı dikkat devlet inhidamları 
manzarasiyle bilirsiniz ki; bir devleti, bir heyeti is-
kat etmek için bir şekli hükümeti taklip etmek 
için, bir imparatorluğu devirmek için muzır addetti
ğiniz, fena gördüğünüz, yanlış gördüğünüz her han
gi bir şeyi başka bir surette ifrağ etmiş olmak bir 
tek yol vardır. Zihinlerde ve kalplerde hazırlık yap
maktır; ister bilerek, ister bilmeyerek. 

Bendenizin ve bendenizle beraber bir çok azanın 
kanaati budur ki; matbuatımızda Büyük Millet Mec
lisinin aleyhine daimi bir telkin vardır. Tasavvur et
miyorum, iddia etmiyorum ki; bu bir suikasta mak-
run olsun. Mutlak ve mutlak -bizi tahrip etmek isti-
yenler böyle bir şey düşünsünler. Hayır efendiler; 
Millet Meclisi muhtelif şekiller dahilinde aylardan 
beri bir dalkavuk heyeti olmak üzere gösterilmiştir. 
Millet Meclisi filanca paşanın - ismini zikredeyim -
Gazi Paşanın dalkavukluğunu yapan adamları ihti
va eden fırkadan mürekkebdir. Günlerden beri düşü
nerek kendilerine zammı maaş yapmaktan başka bir 
iş yapmayan bir heyet halinde gösterilmiştir. O şe
kilde aylardanberi Millet Meclisi aleyhine telkinat 
devam ediyor. Bendeniz düşünüyorum; yine sizin 
şahsi hatıralarınıza müracaat ediyorum. Arkadaşlar; 
yeni bir vaka tahaddüs etmeden evvel, memleketin 
yeni bir zahme uğramasından evvel buna bir ted
bir almak, bizim vazifemizdir. Eğer bu sui telkinat 
neticesinde memleketin muhtelif melihalarından ge
len ıstırapları teşevvüşat ika edecekse; eğer memle
kette yeniden hadisat zuhur edecekse, bu hadiseler 
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kanla bastırılacak ise şüphesiz bu, memleket için bü
yük bir zarardır ve büyük bir ziyandır ve buna kar
şı şimdiden bir tedbir almak lâzımdır. Manevi bir 
buhran manzarası varken şimdiden bir tedbir almak 
Büyük Millet Meclisinin uhdesine düşen bir vazife
dir. Bu esası kabul buyurursanız ben maksadımı teş
rih edeceğim arkadaşlar. (Çok doğru, kabul sesleri) 

REİS — Efendim; bir çok arkadaşlar söz isti
yorlar. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
celsenin hafi veya aleni olması hakkında söz iste
rim. 

HALİS TURGUT BEY (Kütahya) — Hatta cel
sei hafiyeyi teklif eden arkadaşların dahi söz söyle
mesi mutat değildir. Bilâ müzakere reye konacaktır. 
Madde sarihtir. Bir arkadaş arzu üzerine söz söyle
di. Maddeyi okuyayım efendim. Böyle bir meselenin 
vukuunda heyetin içtima ettiği mahal azadan gayri
sinden tahliye edilerek teklif ret veya kabul için bila 
müzakere celsei hafiye teklifi reye vazedilir. 

REİS — Elendim; bilâ müzakere olduğu için şim
diki hakle teklifi doğrudan doğruya bilâ müzakere 
reye koyacağım. 

MUSA KÂZİM EFENDİ (Konya) — Aleni de 
konuşulabilir. 

REİS — Celsei hafiye teklifini kabul edenler el
lerini kaldırsın... Aksini reye koyacağım, kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Hafi celse akdi ka
bul edilmiştir. 

Bu hafi celsenin ne gün akdedileceğine dair he
yeti umumiyenizin reyini alacağım. (Şimdi sesleri) 

BESİM ATALAY BEY (Kayseri) — Reis Bey 
simdi aktedilmeli, çok mühim bir meseledir. Hayatı 
mematımıza taalluk eder. 

REİS — Reye koyacağım efendim; şimdi aktini 
muvafık görenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Şimdi akdi mu
vafık görülmüştür. Hafi celse akdolunmuştur. 

Zaptı sabik hulâsası okunacaktır. 
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1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

DOKSANINCI İNİKAT 

26 Kânunusâni 1339 Cumartesi 

BİRİNCİ CELSE 
Reisisâni Ali Fethi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde inikat ederek; Kastamonu Belediye Reisi Ne
cip Bey tarafından Hamdullah Suphi Bey aleyhine 
ikame edilen zam ve kadih davasına ait Adliye Ve-
kâmetinden mevrut tezkere okundu ve bakur'a üçün
cü şubeye; 

İstanbul'da Kader matbaası sahibi Apik Veledi 
Agop'un Siverek Mebusu Kadri Bey tarafından darp 
edildiğine; 

Süleyman Nazif ve Cenap Şahabbettin Beyler ta
rafından Faiih Rıfkı ve Yakup Kadri Beyler aleyhi
ne ikame edilen iftira, zam ve kadih davasına; 

Sadettin Ferit Bey tarafından Gelibolu Mebusu 
Celâl Nuri Bey aleyhine ikame olunan zam ve ka~< 
dih davasına dair Adliye Vekâletinden mevrut tez
kereler kıraat ve bakur'a Birinci Şubeye havale edil
di. 

Mütekait Binbaşı İzzet Efendi hakkındaki Müda-
faai Milliye Encümeni mazvatası dkundu ve üzerin
de cereyan eden müzakerelerden sonra mazbata ka
bul edildi. 

Cerh maddesinden maznun Biga Mebusu Mehmet 
Bey hakkındaki Beşinci Şube mazbatası kıraat ve ba-
delmüzakere kabul edildi. 

Tokad Mebusu Mustafa Bey hakkındaki Müda
faa! Milliye Encümeni mazbatası okundu ve üzerin
de yapılan müzakeratı müteakip mazbata tayini esa
mi i!e reye vazolundu. Nisap temn'n edilemediğinden 
mazbatanın ikinci defa reye vazedileceği tebliğ olun
du. 

Teneffüs için celseye on dakika ara verildi. 

Reis 
Ali Fethi 

Kâtip 

REİS — Efendim zabtı sabık hakkında bir itiraz 
var mı?.. Zabtı sabuk hulâsası aynen kabul edilmiş
tir. 

2 — REY İSTİHSALİ 

/. — Tokat Mebusu Mustafa Bey hakkındaki Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatasının ikinci defa 
reye vazı. 

REİS — Efen d im geçen günkü celsei hafiyemiz 
de Müdafaai milliye encümeni tarafından Tokat Me
busu Mustafa Beyin rütbesi hakkında bir mazbata 

vardı. Reyi alinize vazetmiş ekseriyete iktiran etme-
mişdi. Şimdi ikinci defa olarak reyi adinize vazede
ceğim. Mazbatayı kabul edenler beyaz, etmiyenler 
kırmızı rey vereceklerdir. 

(İsiihsali âıâya başlandı). 

MÜZAKERE EDİLEN MHVAD 

/. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mebuslar 
hakkında matbuatla intişar eden haberlere dair İs
tanbul Mebusu Hamdullah Sunhi Beyin Kanun tek
lifi. 

REİS — Buyurun Besim Atalay Bey. 
HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Teklif 

sahibi benim, ben söyllyeceğim Reis Bey. 
REİS — Buyurun. 
HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Mü

saadenizle ben demin küçük bir lâhza halinde arzet-
tiğim meseleyi biraz daha tafsil edeceğim. Bı:na dair 
bir kaç da teklifim vardır. Muhterem arkadaşlarıma 
o teklif/atımı söyliyerek sözlerime nihayet vereceğim. 

Arkadaşlar; İstiklâl mahkemeleri ihdas edilmesi 
için burada selefiniz zamanında müzakere ceryan 

ederken, bendeniz söyle bir fikir arzetmiştim. De
miştim ki; köylerimize, kasabalarımıza isyanı bastır
mak için asker göndermeden evvel, mücrimleri, müt-
tehimleri muhakeme etmeden evvel gönderilecek di
ğer birşey vardı. Eğer onu vaktiyle göndermiş olsa 

j idik belki istiklâl mahkenıelerinin gönderilmesine lü-
| zum kalmazdı. Belki isyanları bastırmak için asker 
i sevkedilmesıne ve kardeşlerimizin kanlarının dökül-
j mes'ne lüzum kalmazdı. Bu da; eğer telkine kâfi de

recede ehemmiyet vermiş olsa idik... Muhterem ar
kadaşlarımın karşısında vaktiyle söylediğim o sözü 
bu gün de tekrar ediyorum. Telkin hususunda, ikna 
hususunda kâfi gelecek tedabiri almak, bütün arzu
muza rağmen, vaziyetin mucibi endişe olduğuna rağ
men zehinlerimizde yaşıyan öyle vaziyetler tahaddüs 
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edebilir ki, memleket bu kadar buhran geçirdikten 
sonra, bu kadar harabiye uğradıktan sonra, bu ka
dar kan 'kaybettikten sonra içeride bir kardeş müca
delesi yeniden zuhur edebilir. Bendenizin kalbinde 
bu endişe yaşıyor. Muhterem arktadaşllanmı da aynı 
endişenin muhakemesine davet etmek isterim. 

Arkadaşlar, yalnız 'kuvvete istinat etmek üzere hiç 
bir şeklin beka bulmıyacağına bendeniz mutmainim 
ve o kadar eminim ki buna siz arkadaşlarım da benim 
kadar mutmaindir. Hükümetlerin zümreler dahilinde 
bir tek istinadgahı vardır. Dimağlarda ve kalblerde el
de edilen mevki... Dimağlara ve kalblere vaki olan tel
kinden çı'kan istinat mevcut olmadıkça ordular hiçtir. 
Servet hiçtir, teşkilat hiçtir. Bir milletin dimağında, 
kalbinde yer tutanlar be'ka bulacaklara emniyet per-
verde edebilirler. Herhangi bir heyet gibi, herhangi bir 
zümre gibi dağdağalarımız olur. Bu nâkabili imtinâ-
dır. Bir saniye 'aklımızdan geçmiyor ki Büyük Millet 
Meclisi, onun Hükümeti herhangi bir hatadan masun 
olan bir heyettir. Hayır, bizim hatalarımız olabilir. 

Fakat karşımızda görüyoruz ki büyük bir asabiyet
le, büyük bir titizlikle mütemadi Büyük Millet Mecli
sine, dotayi'Sİyle onun Hükümetine ve dolay isiyle onun 
'kuvvetini teşkil eden zevata tariz eden, tecavüz eden 
m'atbuat vardır. Umumiyetle demiyorum, asla. Bir kı
sım matbuat vardır, ki, bugünü tutmanın lüzumunu 
anlamışlardır. Bugünü teyit etmetk de memileket men
faati görmüşlerdir. Diğer bir kısım matbuat vardır ki, 
ancak dalâleti muhakeme diyorum, başka bir şey söy
lemeye dilim varmıyor - mütemadiyen bugünkü heye
ti, bugünkü zümreyi, bugünkü fırkayı tahrip etmek ve 
didiklemekle meşguldür. 

Demin muhterem Reisimiz dediler ki. Büyük Mil
let Meclisine vaki olan tarizlere karşı lâzım gelen te
şebbüsler yapılmıştır. Ben o bedbahtlardan birisiyim, 
kî bu teşebbüslerden hiç birini hakikate müstenit gör
medim. Yalnız bir şey gördüm, berdevam bir şey gör
düm. Büyük Millet Meclisi bir kısım memleket mat
buatının karşısında her gün tezyife mahkûm, her gün 
tahkire mahkûm, her gün manen İskata mahkûm bir 
halde kalmıştır ve bunun müdafaa vesaiki yoktur. 

REİS — Efendim, Meclisimiz hiçbir zaman tahki
re mahkûm vaziyette kalmamıştır. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Be
yefendi; manzara maalesef budur. Birer birer mad
deler zikredeceğim. Haksızsam arkadaşlarım bana 
desinler ki haksızsın, olmamış. Beyefendiler; biz ga
zete sahifalerinde okuduk. Bir muhabir Büyük Millet 
Meclisi azasını üçe taksim etti ve imzasiyle de neş-
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retti. Birincisi; havassülhavas. Yani Gazi Paşanın 
candan gönülden kullan, uşakları olan bir kısım ar
kadaşlar. İkincisi, havas. Yani pek o kadar yanına 
sokulamıyanlar. Uzaktan onun gönüllü kıtllan ve 
uşakları. Üçüncüsü; hık mtkçılar. Yani sureta muha
lefete mütemayili olanlar. 

Fakat cesaretleri olmadığı için, çok miskin ol
dukları için, çok korkak oldukları için ancak ağız
larının içinde hık mık gibi bir telaffuzu gevelemek 
suretiyle vaziyeti izah edilenler. Bunu akudum. (Han
deler), (Bravo sesleri). Bu, Miiet Meclisini tahkirdir, 
tezyiftir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Zatı âliniz 
hangi sınıfa dahilsiniz. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — İs
mimi ayrıca zikretmedikleri için biılmiyorum. Arka-
daşilar; bilmem buna benzer misaller iradına 'lüzum 
görür müsünüz? Zannediyorum ki beni dinliyen aza
nın ekseriyeti azimesi belki benim hatıramın zaıf 
gösterdiği noktaları da hatırlıya rak böyle beş, on, 
yirmi misal irat edilebilir. O halde en son bir hâtıra
yı alacağım. Zammı tahsisat meselesi mevzuu bahis 
oldu. Belki haksızdık. Belki arkadaşlar çok fakre uğ
ramış memleketin içinde böyle bir şey istemekle ha
ta yapmıştık; fakat bu, bir ganimet halinde matbu
atın e'ine geçti. 

Resimli gazetelerden biri bir köylünün kadit eşe-
ğ'.ni ortaya koymuş, üstü bin bir yırtıkla örtülü olan 
zavallıyı, köylüyü de yanına koyuyor. Köylü sakat 
eşeğine hitap ediyor. Uğraş diyor, topal eşek taıkâ 
mebuslarımızın cebine biraz daha para akıtalım. 
Arkadaşlar, halkın gözü 'kör, fakat çok hassastır. 
Bu vaziyeti çok derin muhakeme etmek lâzımdır. 
Arkadaşlar, iktidar mevkiinde bulunan hükümetler 
bugünden meaıi. değiMir. Emin olabilirsin'iz, asırlardan 
mesuldür. Ecdadımızın hatalarından, ecdadımızın 
gafletinden asırlarımızın biriktirmiş olduğu ne ka
dar mssavi varsa bugünkü zavallı Hükümet, bugün
kü filikalar, halk nazarında onun mesulüdür. Halk 
derin muhakeme etmez. Mesulleri menbalarına ka
dar çıkıp aramaz. 

Mevkii iktidarda olan Hükümetten bin bir defa 
bu fenalıkların olmamasını bekler. Halbuki onun 
karşısında, çıkıpta mütemadi tahtie edilen hir heyet 
gösterilirse mesul odur. Günahkâr odur, mücrim 
odur. Çare, onun defedilmesindedir. Bu telkin devam 
ediyor. 

-Bir ara açarak- arkadaşlarıma ufak bir şey arz-
etmek isterim. Arkadaşlar; bu zam meseles1! bîr şe-
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ref ve haysiyet meselesi oldu. Bendeniz merak et
tim, gazetelerde çalışan ve bir gazetenin sahibi olan 
bir arkadaşa sordum. Dedim ki siz muhterem ar
kadaşımız gazetenizden ayda ne kadar para alırsı
nız? Bana cevap verdi, dedi ki, gazetenin sahibi ola
rak dört kişiyiz. Beherimiz ayda dörder yüz lira alı
rız ve senenin sonunda 20 bin lira temettü hasıl oldu 
ve bununla bir bina daha satın aldık. Bunlan daha 
fazla satılan gazeteler hatırlıyorum ve onun sahibi 
dört tane değil, bir tanedir. Bize bu aç memleketin 
ortasında 300 lira almayı bir şeref, haysiyet mesele
si, hamiyet ve vatanperverlik meselesi olarak gös
teren gazetecilerimiz bu aç memleketin cebinden se
nevi 7 000, 8 - 1 0 bin lira alıyorlar ve bunlar halkın 
nazarında aynı milletten bu parayı çektikleri halde 
300 lirayı istiksar ediyorlar. Halka acımıyorlar di
yenler on misli milletten çekiyorlar. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — 300 li
rayı bir bakkal da alıyor. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Ar
kadaşlar; bir defa daha sizi temin etmek isterim ki 
bütün bu maruzatımın hedefi doğrudan doğruya ga
zeteler üzerine bir tazyik ika ederek, cebir kullana
rak bunları kanaatlerine rağmen bizim meddahımız 
kılmak veyahut bize karşı bitaraf bir vaziyet aldır
mak istemiyorum. Asla bunu düşünmüyorum. Bu
nun ne kadar sakat bir tedbir olduğunu yalnız mem
lekete ait hatıralarla değil. Dünyaya ait bildiğ m ha
tıralarla anlamışımdır ki bunun usulü bu değildir. 
Bunu hatırımdan çıkarıyorum. Yalnız benim de 
mensubu olduğum bu fırkanın ve bu Millet Meclisi
nin nazarı dikkate almasında çok faide gördüğüm 
ve nazarı dikkate alınmasının zamanı geldiğine kani 
olduğum bir şeyi anlatacağım. Arkadaşlar, dışarıda 
bir buhranın müvallidi, başka defalarda arzettim, 
doğrudan, doğruya bizim aramızdadır. Celsei hafiye 
yapıyoruz. Celsei hafiyenin, namı diğeri celsei aleni
yedir. Burada ne yapılıyorsa o dakikada mütemadi 
dünyanın her tarafına neşrediliyor. (Doğru sesleri) 

HAMDİ BEY (Bozok) — Tam yaranın üzerine 
bastın. 

HAMÜULAH SUPHİ BEY (Devamla) — Ge
çende bazı candan sevdiğim muhterem mebus arka
daşlarımla burada gazetelerin muhabiri olan bir iki 
genç arasında bir hadise oldu. Kendileri de bizimle 
beraber hiç bir vakit fikirlerini tokatla, darbe ile 
izhar etmek taraftan değiller. Daima bundan uzak 
kalmış arkadaşlarımızdır. Fakat bir ruh, üzerine bir 
izzeti nefis üzerine bir tazyiki mütemadi devam eder

se, zaman zaman, tedrici bir surette aksülâmeller 
hadis olabilir. Ben kendi kendime sordum. Mesul 
kimlerdir? O genç çocuklar mı? Hayır, değildür de
dim. Mesuliyet, bizim aramızdaki teşevvüşte, buh
randa. Biz burada söz vermiş adamlar vaziyetünde 
bulunuyoruz. Diyoruz ki biz burada, bunun esasları 
bizim için kudsidir. Söz verdik. Yani namus taahhü
dü altına girdik ve biz bu sözümüzle mukayyet in
sanlarız. Bu sözümüze ihanet edemeyiz. Namusu
muz bizim için bir yük manzarası halini almadıkça, 
bundan düşmek hadisesi olmadıkça biz verdiğimiz 
sözlere sâdık kalınması ısrarındayız. Bize ne oluyor 
ki celsei hafiye diyoruz. Aile mahremiyeti arıyoruz? 
Bütün dertlerimizi ve bütün düşüncelerimizi sokak
larda haykıramadığımız zamanlarda kendi aramızda-
kilere söylemek istiyoruz. Tarihin en müthiş vazife
sini üzerine almış adamlar sıfatiyle baş başa kala
lım. Mahrem surette konuşalım. Kapudan çıkar çık
maz dünyanın her tarafına bin bir ses haykırıyoriar. 
O onu dedi, bu bunu dedi. Üste de on tane yalan. 
On tane iftira üstüste, namütenahi teşevvüşe uğru
yor. Yazıktır. Arkadaşlar bunu durdurmak lâzım
dır. Tevkif etmek lâzımdır. (/ok acı ödiyeceğiz, ya
zıktır. 

HAL İT PAŞA (Ardahan) — Doğru söylüyor
sun.. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Ar
kadaşlar, demin söz almış olan Rauf Beyefendi, hak- ** 
lı olduğunda bir saniye şüphe etmiyorum, İstanbul 
matbuatının hizmetlerinden bahsettiler. Fakat bir 
sual sormaklığıma müsaade buyursunlar. Müsaade 
buyurunuz. Acaba günün birinde bir memlekete, bir 
millete hizmet etmiş olmak, sonra ziyan vermek için 
bir hak teşkil eder mi? Herhangi bir vatanperver 
ben memleketime şunu yaptım, bunu yaptım diye 
mazisini işhat ettikten sonra muzir şey yapmak üze
re hak kazanmış olur mu? Vaktiyle hizmet ettiler, 
bin bir defa minnet ve şükranımızı söyledik ve id
dia ediyorum arkadaşlar, Ankara'nın bir köşesinde 
bundan üç sene evvel muhabbet ve hürmet sözlerimi 
ve İstanbul'a ilk takdir sözlerini söyliyenlerden biri 
benim. Takdis ettik. Hürmet ettik, namütenahi sita
yişleri defalarca tekrar, tekrar söyledik. Fakat bu
gün aynı vaziyet devam etmiyor ve bugünkü hata
ları dünkü mazinin bedeli olmak üzere tasvip et
mek için elimizde bir arkadaş kalmamıştır. Çünki 
hakikaten vahim bir vaziyete gidiyoruz. 

Arkadaşlar bir misal alıyorum. En mukni misal 
bendenizce odur. Bin bir misal söylemiyeceğim. Bir 
komşumuz vardır. 12 milyonluk bir orduya istinat 
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ediyor. Bir din teşkilâtı vardı, bir Sen Sinod (Syno-
de) vardı. Arzın üzerinde tanihd beşerin kaydetme
diği en müthiş, en korkunç din teşkilâtı budur. Ne
fes aldırmazdı. Bütün Rusya içerisinde kendi fikri
nin haricinde bir fikir ifşa edilebilsin. Böyle kahir 
bir teşkilât idi. Epeyi asılzadegân teşkilâtı vardı. 
Hükümetin, Çarlığın belli başlı istinadgâhlarından 
biri idi. Kendi gözlerinizle gördünüz. Bir Kızıl girda
bı hasıl oldu. Dahilinde Çarlıkda, Sen Sinod da, bü
tün zadegan teşkilâtı da onun içinde bir kaç ay zar
fında hurdahaş oldu, tarumar oldu, harabiye uğra
dı. Bu ne ile yapıldı? Bomba ile, silâh ile mi? Hayır 
efendiler. Yalnız telkin ile, gazete ile, kendi mecmu-
alariyle, gizli kitaplariyle senelerce devam ede ede 
Rus Çarlığının kuvveti olan ne varsa hepsini esasın
dan çürütmüş oldu. Hepsi, esası yıkılmış o'du. Gü
nün birinde bu heyula yıkıldı gitti. Hamdolsun ki o 
idare ile bizim idare arasında bir münasebet bul
manın imkânı yoktur. Bin kere yüksek ve münez
zehiz. Faıkat arkadaşlar eğer bizi herhangi bir telâk
ki ile mütemadiyen memleket karşısında müttehem 
gösterenler bu serbestiyle daha aylarca devam ede
cek olurlarsa her şeyi kâfi derecede anlamak kud
retinden mahrum olan zavallı halk bütün eza ve ıs
tırabının sebebi olmak üzere bizi görür. Size soru
yorum efendiler; kendi gözlerinizle şahit olduğunuz 
şeyler, yani en fazla satılan gazeteler hangi gazete
lerdir? Bizim aleyhimizde en fazla yazı yazan, en faz
la bizi sarsan gazetelerdir. En fazla revaç bulanı, 
bizim için en fazla küfür edenidir. Hangisi fazla 
soğuyorsa, paylaşılamıyan, mütemadiyen elden ele 
geçen gazete de odur ve bu, muhliktir efendiler, va
himdir. 

, Bizim tarihimizde mühim bir zâ'fa işaret etmek 
isterim. Arkadaşlar; emlin olabilirsiniz ki Türk ta
rihinin belli başlı zâflarından biri; bir vaka tahad-
düs etmezden evvel tedabir alamamaktadır, ihtilâl
lerin namütenahi tarihini okursunuz. Niçin, niçin 
efendiler? Bu namütenahi günler. Buhran inkişaf 
eder. Zihinlerde iz yapar, fikirlerde iz bırakır. Gü
nün birinde bir vaka yürür. Nihayet Hükümetin ba
şına; kadar gelir. O zaman biz harekete geliriz. Ted
bir alırız, o vakit masumların kanı akar, fakat müc
rimlerin paraları vardır, onlar kaçar ve kendilerine 
bir şey olmaz. Halbukiyse bu vakayı bastırmak için 
zavallı Anadolunun delikanlılarını ateşe sevkederiz. 
Onlar kırılır, onlar ölür ve nihayet kanla yangını 
söndürmek mümkün olur. Onun için diyorumki; ge
çi kmiyelıim. Bir buhran vardır. Haksız itiraz vardır. 
Emin olunuz arkadaşlar bir defa daha tekrar ediyo

rum. Bizi'bir saniye tahtieden uzak tutsunlar. Vaz
geçsinler, gayri mesul heyet vaziyetine geçelim. Bi
zim hatalarımızı bize söylesinler ;ve bunu istemiye-
cek kadar gafil değiliz, sersem değiliz. 

Biliyorsunuzki bizi tahtie etmek vazifeleridir, ki 
veyl o meclise, o hükümete, o fırkaya ki tenkidin 
sadayı infazından tamamiyle mahrum kalır. O kendi
sini felâkete sürükliyecektir. Biz tenkit istiyoruz. 
Fakat bizi uşaklıkla telakki ederler ve bize dalkavuk 
heyetleri derlerse, bize dalkavuklukla iftihar eden 
adamlar derlerse, bizi halkın sırtından geçinen tufey
li zümre diye teşhir ederlerse bu tenkit değildir, iti
raz değildir. Bunu alelade bir kelime ile ifade ede
yim, tezyiftir, tahkirdir ve bunun neticesi halk mu
vacehesinde derece derece sükutu mucip olur. Bu 
bir ?iyandır. 

Aikadaşlar, İstanbul matbuatının bir iddiası var
dır. diyorlar ki. İstanbul memleket efkârı umumiye
sine, matbuat efkârı umumiyesine hâkimdir. O hal
de İstanbul'da Türk efkârı umumiyesine hâkim olan 
gazeteler var. Eğer böyle ise. Eğer bu düşünce doğ
ru ise buna yüz kere daha fazla ehemmiyet verme
ğe mecburuz. Hamdolsun ki ben buna kani değilim. 
Eğer bu doğru olsa idi çokdanberi bizim izlerimizi 
memlekette aramak, bulmak mümkün olmazdı. Çok 
feci idi. Yalnız kani olduğum bir şey varsa biz buna 
karşı bir tedbir almalı mıyız, yoksa bırakmalı mı
yız? Mütemadi bu tahkir ve tezyif ve ıskat lisanı 
aleyhimize olarak devam ederse bunun çok ileri git
tiğini, buhranın vahim ve korkunç bir şekil aldığını 
görürüz. Arkadaşlarıma teklif ediyorum, diyorum 
ki, telkine karşı mukabil silâhları ellerinize alınız. 
Hükümetimiz bu cümlemi mazur görsünler. Telkin 
itibariyle dünyanın en zaif miHcti olduğumuzu iti
raf ederim. Telkin itibariyle aşağı yukarı bir büyük 
sıfırdan ibaretiz. Buna Millet Meclisinin daha fazla 
ehemmiyet vermesi lâzımdır. 

Bu Millet Meclisi açıldıktan beri ve İstanbul hü
kümeti bir birini takip ettiklerinden beri biz telkini 
katiyen düşünmemişizdir ve ehemmiyet vermemişiz
dir. Bu aleyhimize olan telkine karşı mukabil tel
kin icabedercli, bunu yapmamışız arkadaşlar. Onun 
için zayifiz. arl^k bunu yapma?! düşünmeliyiz. Ka
nun dahilinde bir Meclisin veya bir şahsın izzeti nef-
siyle, haysiyetiyle, namusiyle oynamanın şiddetle tec
ziye edilmesini temin edecek mevadda ihtiyacımız var
dır. 

O halde Meclis, heyetiniz arzu ederse bendenizin 
iki teklifim vardır : Bir hukukşinas heyet tetkik et-
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sinler, hergün teşhir ediliyoruz. Bilmem arkadaşlar 
içinizden kaç kişi varki İstanbul gazetelerinden bi
rini okuduğu zaman, acaiba benim için bir şey var 
mı diye bir endişe duymasın. «Çok defa ben bu ga
zeteleri bu endişe ile alıyorum. Acaba bir şey var 
mıdır? Günün birinde resmimi gördüm, mücrim va
ziyetinde resmim teşhir edilmiştir. Buna kesbi istih
kak etmediğime kailim. Vicdanım içerisinde böyle müt
hiş bir cezayı kazandığıma dair en küçük bir itap 
bile mevcut değildir. Fakat bunlara tesadüf ediliyor. 
O halde Meclisin şerefi, azanın şerefi veya herhan
gi bir vatandaşın şerefi noktasından mübalâtsızhğın 
bu kadar vüsat idame ettirilmesi çok mahzurlu olan 
bir şeydir. 

ikinci teklifim arkadaşlar: benimle hem kanaat 
iseniz Hükümet; efkârı umumiyeyi şunun veya bu
nun elinde bâzice olmaktan kurlaracak tedabiri dü
şünmelidir ve bunu getirip Meclise arz etmelidir. 
Bunun zamanı gelmiştir. Gecikirse çok büyük ve 
ağır bir ziyana uğrayacağımızı düşünüyorum. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Muh
terem arkadaşlar, bendenizden evvel söz alan Ham
dullah Suphi Bey, bütün matbuata ait olan noktalan 
etrafiyle ve çok insaflıca tetkik ve mütalaa ettiler. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Adliye en
cümeni namına söz istiyorum. Matbuat kanunu mat
buata ait mesele müzakere olunuyor. Ruznamede 
Adliye Encümeninin teklifi vardır, onun hakkında söz 
istiyorum. 

RUŞEN EŞREF BEY (Devamla) — Bira/, daha 
evvel yapabilirdiniz, söze başladıktan sonra olamaz. 
Esasen bizim burada bir heyet halinde toplanmış ol-
makltğımız ve herhangi cinsi içtimai hayat ve herhan
gi cinsi siyasi hayat teşkil etmekte olduğumuzun pek 
güzel bir burhandır ki bir millet bütün hayatını mu
hafaza etmek için toplamış olduğu bir meclisle ida
re edildiği zaman, hürriyeti matbuat; artık söz söy
lemeğe hacet bırakmayacak derecede mevcuttur, de
mektir. Biz burada bu kürsüden istediğimizi söyleye
lim, fakat matbuatımız bundan azade kalsın, mahrum 
olsun; bu, doğru değildir. Zannederim bu; feci bir 
tenakus vücuda getirir. Onun için matbuatın hür ol
masından hepimiz müttefikiz matbuatın ne kadar 
ehemmiyetli olduğunu, matbuatın memlekete ne ka
dar faideli olması ihtimali bulunduğunu yine heyeti 
celileniz müttefikan tasdik etmiştir. Bundan daha 
bir kaç gün evvel matbuata ait telgrafların tenzili için 
büyük bir tehalük, heyeti celileniz tarafından izhar 
edilmiştir. Bunun neticesi olarak matbuata ait telgraf

lar bir kuruşa indirilmiştir. Posta kanunu müzakere 
edilirken böyledir. Buna dair daha bir çok misaller 
zikretmem^ mümkündür. Şu halde matbuattın lehine 
bu kadar hürriyetle .alâkadar olan bir heyeti celile hiç 
bir vakit matbuatın hürriyetini tenkis etmek istemi
yor ve tenkis ederse zaten gasp olur. Biraz Meşru
tiyet zamanımızı da nazarı itibara alalım. Meşruti
yet zamanında herhangi bir küçük muhbir bir sadra
zamın; bir nâ/irın yanına gelipte kendisi ile görüşe 
bilir miydi? O zaman bizde de, Fransada da, ingiltere 
dede hürriyet vardı. Herhangi önüne gelen bir gazete
ci kalkıp da bir başvekille veya bir mebus ile müla
kat yapabiilr mi idi? En büyük siyasi meseleleri ken
disi halledebilir miydi? Onun hakkında mütalaa 
yüıütebilirmiydi? Bunun için bir ilim lâzımdır, bu
nun için ikfisabatı ilmiye, tecrübe lâzımdır ve bu
nun için muhtelif cereyanları bilmek lâzımdır. Bi
naenaleyh bu bir iüm meselesidir ve bir yaş mesele
sidir. Matbuat yirmi yaşında bir çocuğa Hükümetin; 
milletin en büyük meseleleriyle alâkadar etmek is
terse. onun vazifei istihbariyesinde de büyük bir nok
san yaptırıyor demektir. 

Ben gider ona bir türlü telkinde bulunurum, di
ğeri gider aynı küçük muhbirle diğer bir telkinde bu
lunur. Binaenaleyh, buradaki hadiselerden etrafiyle 
malûmattar olmıyan bir adam buradaki muhbirin 
kendisine çektiği telgrafa nazaran ertesi günü bir baş
makale yazarsa, doğru veya eğri malumat vermek 
::uıcıiyle memle'ktiin okur yazar kısımları üzerinde 
en uzak vilâyetlere kadar yanlış ve beyhude telkinlerde 
bulunmuş olur. Binaenaleyh yalnız bu no'kta'i nazar
dan düşünsek dahi İstanbul matbuatının Meclise 
karşı hareketi çok iyi, çek doğru ve meşru bir ha
reket diye tasavvur edilemez. Matbuat cemiyetti ve 
matbuat cerniyetin'in bir kısmı kendisine ehemmiyet 
verilmediğinden dolayı yaptığı kabahat ve küstahlıklar 
kendisine anlatamadığı için daha ileriye götürüyor, 
bir gün bir resim yapıyor, ertesi günü o resmi yevmi 
bir gazeteye basıyor, diyoriarki: Meclis Re'i'si kürsü
den eğiliyor; ister misiniz üç yüz lira?.. Yirmi tane, 
kırk tane el gözüküyor. Demin Hamdullah Suphi Beyin 
anlattığı vaziyet, hemen hemen aynıdır. Millet Meclisi 
azasından birisine veyahut ikisine veyahut beşine ken
dilerinin söylemediği sözler, hafi celsede ceryan etmiş 
müzakeratın neticesi olarak isnat ediliyor ve re^mi 
teşhir ediliyor. O adamlarki bizim arkadaşlarımızdır, 
o adamlarki bu Meclisin ve bu hükümetin kurulması 
için ilk günlerinde hayatlarını malzeme diye hibe et-. 

! mişcesine kullanmışlardır. Bu vaziyet karşısında ne 
i yapacağız; ona karşı bir tedbir olmazsa, kavan.'n 
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onunla başa çıkamazsa, kavanin onları tutamazsa, bir [ 

şey yapmazsa hücum edilen bir adam nihayet ne ya
pacaktır? Bu, bir şevki tabii ile kendisini galeyana 
getirecektir. Bundan başka yapacak bir şey yoktur. 
Şimdi bu küçük hadiseyi alıyorlar, bunu bir memle
ket işi şekline sokuyorlar, beş gündür, altı gündür 
Millet Meclisinde ceryan eden ve memleke'lin mu-
kadderatiyle alâkadar olan - büyük kanunların çık
ması bazı gazetelerin nezdinde ehemmiyetsizdir. - Ka
nunlardan hiç bahsetmiyorlar. Fakat mütemadiyen 
polisten geçen vaka işte şöyle olmuştur, böyle olmuş
tur. 5, 6, 7, gün bu millete mütemadiyen bu vakayi 
ih'bar ediyorlar. Bununla da iktifa etmiyorlar, topla
nıyorlar, cemiyet haline geliyorlar T. B. M. M."ne 
telgrafla müracaat ediyorlar ve onu bütün İstanbul 
gazeteleriyle ilân ediyorlar. B. M. M. dahilinde ga
zete muhabirlerine vuku bulan taarruz matbuatın 
şahsiyeti maneviyesine ve hürriyet ve emniyetine karşı 
tecavüz diye telakki eden Türk matbuat cemiyeti 
Millet Meclisinin bu fikri tashih ettiğine kani olmak
la beraber bu kabil ahvali müessifenin tekerrürüne... 
İlahin. Buna bir çare bulmak lazımdır. Eğer müte
madiyen herhangi ufak bir vesile ile Millet Mec
lisine daima onu tezyif eden makaleler yazılacak olur
sa ve ikide birde burası müracaatgâh olursa ve zan
nederim milletin mukadderatiyle alâkadar olan en 
yüksek bir merci mütemadiyen bu suretle aşındırılacak 
olursa bunun neticesi çok iyi birşey olmıyaca'kiır. 
Binaenaleyh buna karşı lâzım gelen tedbirleri almak 
mecburiyeti vicdaniye ve kanuniyesi karşısındayız. 
Bilmiyorum ki Heyeti Celileniz niye karar verecektir. 
Fakat herhalde bu şeklin böyle devam etmesine ve 
mütamadiyen en yüksek merciin haklı veya haksız dü
şünülerek veya düşünülmiyerek her gün iz'ac edilme
sine bir nihayet verilmek lâzım gelir. Çünkü halk na
zarında mevkiimiz cidden çirkin bir şekle, beyhude 
olarak, haksız olarak ve yanlış olarak düşürülmek is
teniliyor. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Reis Bey benim ma
kamı riyasetten bir sualim vardır. Burada bir telgraf 
vardır. Bizi yine efkârı umumiyeye karşı takbih edi
yorlar. Buna karşı makamı riyaset vazifesini yapmış 
mıdır? 

REİS — Evet, böyle bir telgraf aldık efendim. 
Tabii makamı riyaset lâzım gelen cevabı verecektir. 

Efendim usul hakkında Feridun Fikfi Beyin He
yeti Celilenize mütalaatı varmış, tabii takdim olunur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim 
bendenizden evvel söz söyliyen Ruşen Eşref 

— 37S 

Bey olsun, Hamdullah Suphi Bey olsun bir
takım tedabiri kanuniyeye tevessül lüzumundan 
bahsettiler. Millet Meclisinin şahsiyeti ma nevi yeşi
llin hakarete duçar olması vaziyetine karşı icabeden 
kuyudu kanuniyeden bahis buyurdular. Ruznamemi-
zin 18 nci maddesinde 18 Receb 1337 tarihli Matbuat 
Kanununun, mevaddının bazısı doğrudan doğruya 
Meclisin tahrikine matuf olan efalin tecziyesine mü
tedair teklifatı kanuniye vardır. Hükümetten gelmiş
tir. Dahiliye Encümeni ikmal etmiş, Adliye Encü
meni de kısmen tadilât yapmıştır. Doğrudan doğruya 
bu meseleye taalluk ediyor. Binaenaleyh bendenizin 
teklifim şudur. Yani ruznamede olan bu kanunun 
müzakeresi olsun bu celsede, bu kanunda müzakere 
edilerek matlub olan muamele intaç edilmiş bulun
sun. (Aleni olmalı o celse sesleri) Bu doğrudan doğru
ya kastolunan hususata dair, yani Meclisin tahkirine 
matuf hususata mütedairdir. Bu bundan ibarettir. 

REİS — Usul hakkında Feridun Fikri Beyin arzet-
tiği mesele. Heyeti Celilenizi bu gün işgal eden bahsin 
bir kanun halinde Adliye Encümeninden tedvin olunup 
hükümetten gelen kanunun ruznamemizde dahil bulun
ması ve ruznamemizde dahil bulunan o teklif ile bu
nun da birleştirilmesi meselesidir. Bittabi kanunun 
müzakeresi celsei aleniyede olacağı için eğer bu tek
lif kabul olunursa tabii celsei aleniyeye geçmek lâ
zımdır. Binaenaleyh bir kere meseleyi reyi alinize 
koymak istiyorum. Yani şurasını da arz etmek istiyo
rum ki eğer bu kanunun müzakeresine geçmek lâzım 
gelirse celsei hafiyenin aleniyeye tahvilini reyi âlinize 
vazetmek lâzım gelir. Müzakerenin kifayetini reyi 
âlinize koymak lâzımdır. Mademki bu kanun daha 
tenvir olunmadığını ve daha bazı mütalâat dermeya-
nını arzu buruyorlar, bilâhare reye koymak üzere 
şimdi Besim Atalay Beye söz veriyorum. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş
lar; bizim elimizde bulunan bazı kanunlar o kadar 
tuhaf, o kadar aykırıdırki olur şey değil. Bir adamı 
bir köye muallim tayin etmek için evvelâ ona nerede 
okudun denir, evvelâ onun ahlâkını, mişvarını araş
tırırız. Elindeki şehadetnamesiyle iktifa etmeliyiz. 
Bir köylü irşat edecek, bir köyün evlâdını okutacak 
bir muallimde bir takım mezaya ve secaya aradığı
mız halde, bütün bir milleti irşat vazifesini güya üze
rine almış olan matbuat erkânından bir şey beklemi
yoruz. Önüne gelen bir gazete çıkarıyor, rasgelen bir 
gazete çıkarıyor, rest gelen yazı yazıyor. Bunun kud
reti ilmiyesi nedir, ahlâkı ve tab'ı mişvarı ve tahsili
nin derecesi nedir? Bu katiyen araştırılmıyor. (Ka-
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mm var sesleri) Beyefendi kanunda bu tasrih edil
memiştir. Herkes yazı yazıyor, herkes bir gazete çı
karıyor. Böyle çıkan gazeteler şüphesiz dine de, ana
neye de Meclise de. herşeye de hücum edecektir. 

Arkadaşlar; Hamdullah Suphi Bey üstadımız tel
kinin tesirinden bahsettiler. Çok doğrudur. Arkadaş
lar; bu gün kalblerinizde hükümferma süren şeyleri 
yoklayınız; telkinin eserinden başka bir şey değildir. 
Orduları idare eden, dünyayı fetheden kuvvet telkin 
yüzünden doğmuştur. Bu gün korkunç uçurumlardan, 
karanlık derelerden bir takım ifrit ağızlar açılmıştır 
ki kurmuş olduğumuz şu binayı mütemadiyen kemi
riyor, ısırıyor, mütemadiyen tahrip etmek istiyor. 
Buna karşı bizim sükûtumuz - affediniz - gafletten 
başka bir şey değildir. Gafletten başka bir şey ile ta
rif edilemez. Arapça güzel bir söz vardır ki (innemel-
yesmeu) bir şeyi bozmak istersen işiten her halde işit
tiği söze karşı akar. Onun için de bir tesir bırakırsın. 
Bir şeyi yıkmak istersen onun aleyhinde söz söyle, 
bu gün tesir etmezse yarın tesir edersin, o bir gün 
tesir edersin, daha bir gün tesir edersin. Böyle bir 
takım ağızlar bizim aleyhimize açılmış, şu mesut in-
kilâbın aleyhine açılmış ağızlar mütemadiyen küfür 
savuruyor. Mütemadiyen taan ve teşniatta bulunuyor
lar. Buna karşı biz de mütemadiyen ihmal ve lakaydi 
ile bulunuyoruz. Muhterem arkadaşlar; yer yüzünde 
her şeyin kendisine mahsus bir hududu vardır, bir 
müntehası vardır. Müntehasız olan birşey ancak fa-
tırei kuvvettir. Ancak hürriyete tecavüz ve hakaret 
manasını alır. Hürriyet kendi hakkını, matbuat kendi 
tenkit hakkını suiistimale doğru götürerek, hakarete, 
iftiraya 'bir zemin açarsa veya yanlış telkinata kendi
si vasıta olursa, ona karşı yapılacak vaziyet nedir? 
Mütemadiyen matbuanın hürriyetini ileriye doğru 
süvketmek ve onun iftirya ve hakarete kadar gittiği
ni gördükten sonra buna ses çıkarmamak ve buna 
mukabil tedbir almamak, zannederim usulümüzü bal
talamak kendi bastığımız dalı kesmek demektir. Bizim 
ile beraber gürültüye gidecek yine matbuattır. Çün
kü bu günkü tarzı idarenin, bu günkü matbuatın mem
leket için de tehlikeye uğraması demek, matbuatın 
böyle bir şeye maruz kalması, fimabat irşadıiyesini 
ifa edememiştir, demektir. Halbuki matbuatımızın bir 
kısmı zaman, zaman hakikaten millî bir davaya çok 
hizmetleri bulunmuş, millî davanın ileri gitmesine bü
tün davasiyle çalışmış, içinden sürgünler vermiş, bir 
takım kurbanlar vermiş olan matbuat şimdi bu vazi
fesini ihmal etmiştir. Matbuattan methiye; kaside 
'beklemiyoruz. Kaside zamanı geçmiştir. Mademki 
mevkii iktidarda bir Hükümet vardır ve o hükümeti 

mevkii iktidara koyan bir fırka vardır. Binaenaleyh 
Hamdullah Suphi Beyin dediği gibi, hataları olma
mak mümkün değildir. Bu hataları tenkit etmek için 
yol yol vardır. Mıillet Meclisi Kürsüsü bu hatalarl bü
tün etfariyle tenkit etmektedir. Beklenilmıyen şeylere 
karşı isyanı mutezamman beyanatta bulunmaktadır. 
Halbuki matbuatımızı bundan men etmek doğru de
ğildir. Fakat matbuatımız iftira edecek olursa hiç bir 
veçhile kendisine iftira olduğunu anlatmak: imkânı 
o'mazsa o vakit ne yapılacaktır? Onun bütün izzeti 
nefsi carihadar olacaktır. Nitekim geçen burada bir 
iki arkadaşımızın başına gelen o kaza, başa gelen 
kaza diye telâkki ediyorum, doğrudan doğruya hür
riyeti matbuatın ne kadar müzahiri olduğunuz günün 
şey değildir. Matbuat, bir gün bir makalenin içinde 
Meclise hakaret eder, Hamdullah Suphi Beyin dediği 
gibi, bendeler meclisi, dalkavuklar meclisi, der. Hür
riyeti matbuatın ne kadar müzahiri olduğunuz günün 
ferdasında Millet Meclisinin muhbirliği ifa eden beş 
çocuk Millet Meclisine beş gün boykutaj yapar, Mil
let Meclisimizden, Hükümet merkezimizden bir vilâ
yete karşı beş gün malumat vermez, bundan daha fe
ci, daha zavallı bir manzara tasavvur edilemez. Bi
raz meşrutiyet zamanımızı nazarı itibara alırsak, Meş
rutiyet zamanında ancak fatırei kudrettir. Nerede kal-
dıki; matbuat hürriyetinin de müntehası olmasın. 
Onun hürriyeti benim hürriyetimle hem huduttur. Be
nim şahsıma, kanaatıma ve benim kudsiyatıma te
cavüz ettikten sonra ben de onun hürriyetine teca
vüz ederim. O vakit tecavüz: benim için bir vazife 
olur arkadaşlar. Bilirsinizki; en güzel şeyler, kâinat
ta ifrata vardıktan sonra, en fena şeyler kadar muzir 
olur. Evet matbuat bize lâzımdır. Fakat onlar şu ku
rulmuş binayı yıkmak için mütemadiyen uğraşırlar
sa zarardan başka; fenalıktan başka hiç bir şey vü
cuda getiremez. Diyorum ki; onların hürriyetimi tak
yit ve tahdit edelim. Fakat onlar da bilsinler ki; hür
riyetleri bir hududa kadar varabilir, oradan sonra her 
şeye karışmak, her şeye hücum etmek, her şeyi tah
kir ve tezyif etmek ellerinde değildir. Arkadaşlar; eli
ne kalemi alan yazı yazacağı zaman bir miktar dü
şünmelidir. Çala kalem yazılan yazılar millette, mem
lekette aksülameller vücuda getirir. Biz bunun kötü 
misallerini Derviş Vahdeti vakasında, bilmem ne va
kasında gördük arkadaşlar. Milletimize sui zannet
mek değil, fakat bilirsiniz ki bizde ef'al alelekser fi
kirden ziyade hisse istinat eder. Her gün halkın his
sine hitap eden, her gün halkın hissini bir miktar da
ha kendi taraflarına doğru celp ve cezbetmek istiyen 
matbuatın silindiri çekilmiyecek olursa karşısındaki-
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lerini ç-ğner ve geçer ve karşısındaki setleri yıkar ar
kadaşlar. Bir kaya tasavvur ediniz ki; sahilin müte
madi dadaları, mütemadi kumları onu şüphesiz bir 
gün aÎL'idan eşecek, devirecektir. Bunu bu halde bı
rakmak aynı vaziyete düşmektir arkadaşlar. Geçende 
gazetelerin birisinde bir resim gördüm «güzele cum
huriyet ne güzel yakışmış ya» diye tezyifkârane bir 
harekette bulunuyor. 

Arkadaşlar; şahsımıza şurada ufak bir tahkir vaki 
olsa, o adamın hiç olmazsa aynı tahkire maruz ka
lacağını teslim ederiz ya. Her birimize ayrı ayrı - bı
rakın şahıslar -. hatta Meclis, Meclisin şahsiyeti ma-
neviyesi aleyhine yazı yazıldığı halde bunlara karşı 
matbuat serbestir, matbuat hürdür diyerek daha faz
la hürriyet verecek olursak, bunların bu neşriyat ve 
teşniatının temadisine çalışacak olursak, işte o müte
madi dalgalarla altı oyulmuş kaya gibi bir gün yıkıl
mış, bir gün düşmüş göreceğiz. Allah esirgesin, ben
deniz bu hususta şahıslara acımam, şahıslar fanidir, 
geçecektir, taht üzerinde olmakla, toprak üzerinde 
olmak arasında fark yoktur. Fakat memleketi bir kâi
natı âdaden kurtaran, dahili ve harici birçok felaket
lerden memleketi halâsa eriştiren teşkilât ve inkılâ
bımız aleyhine, daha doğrusu Meclisi Âlinin - ki onun 
teveccühü oraya doğrudur - aleyhinedir. Böyle müte
madiyen vaki olan neşriyat emin olunuz fena tesirler 
husule getiriyor. Bir vakanın ilâcı, bir derdin ilâcı ev
velâ düşünülmeli, evvelâ yapılmalıdır. Testi kırıldık
tan sonra hizmetkârı dövmek para etmez. Testiyi kır
mamak için evvelâ ona tenbihatta bulunmalı ve tes
tinin kırılmamasını temin etmelidir. Bendenizin iki 
teklifim vardır. Birisi memlekette irşat ve tenvir vazi
fesini îrşat Encümenimize yaptırmaktır arkadaşlar. 
Birçok yerlere, birçok hususta para sarfediyoruz, 
birçok şeyler yapıyoruz. Bunun hepsi de yerine mas
ruftur diyebilirsek de her halde hepiniz kabul edersi
niz, ki bunun içerisinden üç yüz bin veya yüzbin lira 
kadar bir para ayrılarak, îrşat Encümeni tarafından 
resimli, dinden bahseder, Cumhuriyetten, hıfzıssıhha-
dan. ziraatten bahseder, bir mecmua, bir risale çıka
rılsa, meccanen köylere dağıtılsa; îstanbul matbuatı 
istediğini yapsın. Yine tesirsiz kalır. Bunu yapmıyo
ruz, bunu üç sene evvel teklif ettim, kabul ettireme-
dim. Emsali bugünkü vekayi, bugünkü ıstırar bunu 
kabul ettirecektir. Birinci teklifim budur arkadaşlar. 
Meclisten ayrılacak bir heyeti neşriye, bir heyeti âli
ye, bu şekilde hem ahlâkiyattan, hem dinden, hem zi
raattan ve saireden halkın anlıyacağı surette bir mec
mua çıkarmalı, bu mecmua en hücra köylere kadar 

parasız dağıtılmalıdır. Propagandaya karşı ancak pro
paganda ile mukabe edilir arkadaşlar. 

İkinci teklifim de, her halde Matbuat Kanununu 
bir müddet kıvırmaktan başka çare yoktur. Böyle 
ağzına gelen söylesin, eli kalem tutan yazsın, böyle 
bir şey yoktur, dedik mi, tekrar nazarı dikkati âlini
ze arz ediyorum, bu adamlar her gün bir vesile ile 
üzerimize hücum edeceklerdir. Vesile, bahane bula
mazlarsa icat etmekten sıkılmıyorlar arkadaşlar. Bun
ları görmemek, bunlara sükût etmek - affedersiniz -
biraz saf dilliktir. 

TU NALI HtLMt BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar; gayet kısa söyliyeceğim, ben yalnız iki noktayı 
ele alacağım. 

Birincisi; Hamdullah Suphi Beyin bir iki sözüne 
aittir. İkincisi; başka bir meseleye dairdir. 

Hamdullah Beyin sözlerinin sonunda adliye ve hu
kuk ve matbuat işlerine vakıf arkadaşlardan mürek
kep bir heyet teşkil etmelerini teklif etti. (İşitmiyoruz 
sesleri) Hamdullah Suphi Bey arkadaşımız hukuka 
aşina birtakım arkadaşlardan bir heyetin, bir encü
menin teşkilini, ikincili Hükümetin lâzım gelen teşeb-
büsatta bulunmasını teklif etti. Hamdullah Suphi Bey 
arkadşaımızdan soruyorum, kendileri İrşat Encümeni 
azasındandır, şimdiye kadar ne yapmıştır? Kendisi 
kalem sahibidir, muharrirdir, müelliftir. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (îstanbul) — Aza
sından değilim. 

HOCA { ) — Besim Aialsy öeye sorunuz. 
TU NALI HİLMİ BEY (Devamla) — Be>im Ata-

lay Bey «Öğüd»'ü çıkarmıştır. Hamdullah Suphi Be
ye soruyorum. Kalem sahibidir, fikir sahibidir, hatta 
meslek sahibidir, ideal sahibidir, mefkure sahibidir. 
Soruyorum; Hamdullah Suphi Bey, şimdiye kadar îs
tanbul matbuatına karşı kaç makale yazmıştır? Bura
daki muharrir arkadaşlara soruyorum şimdiye kadar 
istanbul'daki matbuata karşı ne yazmıştır? 

HAMDULLAH SUPHÎ BEY (îstanbul) — Reis 
Bey şahsi esasata giriliyor. Böyle mi olacak? Çıkıp 
anlatayım mı, kaç makale yazdım. Arkadaşlarım bunu 
dinlemek arzusunu izhar edebilirler mi? 

TUNALT HİLMİ BEY (Devamla) — Hamdullah 
Suphi Bey arkadaşımdan istirham ederim. Sözümü 
katiyen şahsi zannetmesinler. Çünkü ben de dahilim. 
Emin olunuz ki hepimiz de dahiliz. Çünkü hepimizin 
eli kalem tutabilir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Reis Bey netice ne 
olacaksa karar verelim. 

REİS — Matbuat hakkında bir müzakere açılmış
tır. Hamdullah Suphi Beyin ne yazdığı ve ne ettiği 
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hakkında müzakeremiz yoktur. Sadede rücu etmeniz 
daha muvafıktır Hilmi Bey. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Pekâlâ hu
dudumuz matbuat meselesidir ve yine bahsediyorum. 
irşat Encümeninin vazifesi şimdiye kadar ifa edil
meye başlanmış mıdır, başlanmamıştır? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Sen de o Encümenin 
azazısın, ne yapalım. 

BESÎM ATALAY BEY (Aksaray) — Maalesef 
başlanmamıştır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Yine Ragıp 
Beyefendi hezeliyattan ve bazı bilmem nelerden bahis 
buyurabilirler. Ne yapalım, Tunalı şöyle olmuş böyle 
olmuş diyebilirler. Öyle derin bir mesele mevzuu ba
his oluyor ki, Ragıp orada gülünç bir surette veya 
güldürecek bir surette söz söylerken, benim kalbim 
yine kan ağlıyor. Ben bu meseleyi 'burada bırakıyo
rum, ikinci kısma geçiyorum, diğer noktalan arka
daşlarım bahsettiler. Onlara bazı noktalarda belki mu
halifim, bazı noktalarda da belki muvafıkım, o ci
hetleri katiyen tasrih etmiyeceğim. Yalnız ben bir şey 
bekledim k'i bu günlerde bu Meclise, şurada açacağım 
mesele tamamiyle aksetsin ve bu mesele haiz olduğu 
ehemmiyetle takdir edilerek bir neticeye iktiran etti
rilsin. O meseleyi arkadaşlara hulasaten söyliyeyim. 
Tahsisat zammı münasebetiyle istanbul'a Vakit mu
habiri tarafından çekilen telgrafnamede deniliyor ki; 
zammı kabul edenler şerefsizdirler, zammı kabul etmi-
yenler şereflidirler. Vaka söz tamamen böyle değil
dir; şerefliler, şerefsizler ayrılsınlar demişiz... 

HAMDI BEY (Bozok) — O demektir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Arkadaşlar; 
teşbihte hata olmaz. Müsaadenizle evvel emirde (şe
ref) kelimesine ait bir teşbih yapmak isterim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Zabıtta 
böyle bir şey yoktur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Yer yüzünde 
putperest olan, putperest olmıyan zavallıya bile kati
yen taarruz etmiş gibi alamamak için kendimi misal 
olarak alacağım. Beni birkaç Hilmi tasavvur ediniz. 
Son derecede mütedeyyin Hilmi, son derecede zühtü 
takva ile maruf bir Hilmi. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Yalnız onu 
tasavvur edemem. 

TUNALI HÎLMİ BEY (Devamla) — Bir de tasav
vur ediniz ki - Allah göstermesin - hiçbir diyanet taşı
mıyorum ve Hilmi kadar bu dünyada hamiyetperver, 
milliyetperver, bir fert yoktur. Fakat bir de tasavvur 
edinizki; güya Hilmi kadar dünyada vatansız, hani 
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(vatanım ruyu zemin) diyenlerden daha ileriye gitmiş 
bir insan yok, fakat arkadaşlar; bu iki Hilmi arasın
da. yine mutlak surette müşterek olan bir vardır. O da; 
şereftir. Hamiyetsiz insanlar vardır, vatansız insanlar 
vardır, dinsiz insanlar vardır, arkadaşlar; fakat onla
rın yine şerefi olabilir. Eğer o insanın şerefi yoksa o 
in.san insan değildir. Din, iman, milliyet bahisleri, büs
bütün başka bir esastır. Şeref meselesi yine büsbütün 
başka bir esastır. 

Arkadaşlar; müsaadenizle şöyle bir hulâsa edeyim. 
Şeref kelimesi; dünyada mevcut kelimelerin fevki il
dedir. Şeref kelimesindeki mana; dünyadaki kelime
lerin manalarının fevkindedir. Şu halde bu kadar bü
yük olan bir Mecliste, bu kadar büyük bir meziyet ve 
sıfatı haiz olmıyan Hilmi; bu Mecliste nasıl bulunabi
lir? Eğer bu Hilmi şerefsiz ise ona ikiden biri düşer. 
Ruvelveri çeker ve beynine bir kurşun sıkar, eğer bu
nu, bu insanlığı yapamazsam «Allah'a ısmarladık» der 
zelil ve hakir bir surette Meclisten çıkar giderim. 
Eğer arkadaşlar; Hilmi, o şerefsiz denilen Hilmi, bunu 
yapmazsa ondan sonra gelen 285 kişi onun kulağından 
tutar, kaldırır, fırlatır atar. Arkadaşlar; eğer atmazsa 
Meclis, şerefsiz olur. Benim içtihadım budur, 

Şimdi bu esası vazettikten sonra, bu meseleyi dü
şünelim. İstanbul'a bir telgraf çekiliyor ve bazı söz
ler söyleniyor. Bu esnada Ali Saip Bey arkadaşımız; 
hasbelbeşeriye ve şerefine olan merbutiyeti itibariyle 
kaldırıyor, ensesine bir tokat vuruyor. Bir hadise olu
yor. Arkadaşlar; bu birinci safhadır. Ben günlerden 
beri bekliyordum ki bu birinci safhada bitsin, ikinci 
bir safha açılsın. Gönül isterdi ki Hükümet; bu Mec
liste, Türkiye'nin B. M. Meclisinde şerefsiz bir mebus 
mevcut olduğunu iddia eden Vakit Muhabirine «O şe
refsiz mebus kimdir ve var mıdır?» diye sorsun. 

Dr. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Hükümet bu işe 
ne karışır?.. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Hükümet; 
bunu sormadı. Arkadaşlar; gönül isterdi ki Divanı 
Riyaset bu meseleye vaz'ıyed etsin ve bu dediğim su
alleri sorsun. Hatta ister m'isinizki daha ileriye vara
yım. (286) azaya ayrı ayrı tezkere yazarak «iddia olu
nuyor ki» fırka müzakeratı esnasında şerefli ve şeref
siz sözü geçmiştir. Fırka müzakeratı esnasında kürsü
den söylenen sözler meyanında acaba - zapta geçmiş
te - "böyle bir söz sarfediîmiş midir, edilmemiş midir 
ve tarafınızda sarfediîmiş midir? Diye ayrı ayrı bizim 
hepimize sormalı idi. Müsaade ediniz ben böyle ta
savvur ediyorum. 
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İkincisi: Vakit Gazetesinin; evvelâ fırka kürsüsün
den söylenilmiş, zapta geçmiş gibi tamamiyle istan
bul'da neşretmiş olduğu bu söz üzerine pot kırdıkla
rının farkında olarak - hakiki tabir ile söylüyorum -
onu şöyle böyle biraz tamir edebilmek için ikinci bir 
telgraf çekiyor ve «Efendim; fırka kürsüsünden sar-
fedilmemiş, Meclis koridorlarında sarfedilmemiştir» 
deniliyor. Arkadaşlar; birinci telgraf cemi sigasiyle 
çekilmiştir, «tahsidat zammına taraftar olanlar şeref
sizlerle şerefliler ayrılsınlar» diyorlar ve cemi siga
siyle söylüyorlar. Bu telgraf cemi ile çekilmiştir. 
Şu halde Meclis koridorunda veya fırka koridorun
da bu sözü söyleyenler güya 60 - 70 kişi bir tarafta ve 
6Q - 70 kişi de mukabil taraftadır. Hayır, ertesi günü 
tamir edilmek istenilen telgrafta deniliyorki: «Bunu 
söyliyen mebus malûmdur», mebuslar malûmdur de
miyorlar. Demek oluyor ki bir kişi söylemiştir. Aslı 
var mı, yok mu? Bunu Divanı Riyaset tahkikata mec
burdur. (Fırka heyeti idaresi sesleri) Fırka heyeti 
idaresi bunu tahkik a mecbur mudur? Hayır arkadaş
lar; Divanı Riyaset bunu takibe mecburdur. Çünki; 
olabilir ki fırkanın haricinde bir mebus söylemiştir. 
Binaenaleyh Divanı Riyasetçe tahkiki lâzım gelir. Fa
kat size teşekkür ederim. Eğer yalnız fırka divanının 
tahkika mecbur olduğunu kabul ederseniz. Arkadaş
lar yine bu meselenin bu veçhile ele alınarak matlup 
olan neticeyi elde etmeye çalışırken, bugünkü müna
kaşalarınız meydana konulmuştur ve memnun oldum 
ki bu hafi bir celsede benim tarafımdan ortaya konul
du. Çünkü ben bunu aleni celsede mevzuu bahsede
cek ve büyütecektim ve yine de ihtimalki yapaca
ğım. Arkadaşlar; bu hafi celsede sizden istirham edi
yorum. Eğer teklifim veçhile bu mesele, ki şerefliler, 

şerefsizler meselesidir, Divanı Riyasetçe veya fırka 
divanınca, ki Divanı Riyaset olmalıdır. Çünkü mat
buata aksetmiştir. Bütün âleme yayılmıştır. Divanı Ri
yasetçe bir neticeye iktiran ettirilmiyecek olursa ben, 
milletin karşısında aleni celsede böyle bir teklifte bu
lunacağım. Arkadaşlar; benden evvelki akradaşlarım 
hatta geçen aleni celsede, matbuat hakkında söyledik
leri sözler arasında matbuatın samimi olmadığını, 

hatta para kazanmak için birtakım ticaret yolları ta
kip etmekte olduklarını iddia edenler bulundu. Ben 
maalesef bu arkadaşlarımla beraber bulunmak istiyo
rum. Gilügışe ait olan noktaları bazıları saydılar. Ben 
yine sırf bu hadiseden bahsedeceğim. Hadisenin ol
duğu gün ben koridorun sol kapısından girdim. Kar
şıdan Ali Saip Beyi gördüm. Ali Saip Beyin yanında 
kimse yoktu. Ali Saip Beyin karşısına kime çıkmadı. 
Pür hiddet, kendisinden geçmiş bir halde iken geldi, 

tokat meselesi oldu. Halbuki arkadaşlar; demin gör
düğüm Vakit Gazetesinde deniliyor ki: Ali Saip Bey 
koridora çıkmış da kendisine rastgelen bir zata sor
muş: «Vakit Muhabiri Necati kimdir?» O zat da Ali 
Saip Beye göstermiş. Onun üzerine Ali Saip Bey de 
tokatı indirmiş. (Handeler) Âlâ. Gazeteyi okuyunca 
Alı Saip Beye merak ettim, bence ehemmiyeti vardır: 
«^Böyle bir şey oldu mu?» dedim. «Hayır» dediler. 
Acaba görmedin mi demedim. «Sahi mi bu» dedim. 
Pekâlâ. Demek ki benim gördüğüm tamamiyle vaki 
olmuş. Ali Saip Beye Necati'yi gösteren yoktur. Bu ne 
için ortaya çıkıyor? Şimdi vakanın cereyan ettiği üçün
cü güne ve Vakit Gazetesine geliyorum. 

REİS — Efendim mevzuu müzakere bu değildir. 
Matbuat meselesidir. Matbuattan bahsedecektiniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Bendeniz 
matbuat meselesinde bunu esas ittihaz ederek fikrimi 
tamamiyle ortaya koymak istiyorum. Çünkü mesele
nin en ehemmiyetlisi budur ve zaten sözlerim - Reis 
Bey merak buyurmayınız - bitmiştir. Arkadaşlar; ar
kadaşlarımızın resimleri teşhir ediliyor. Bu münase
betle ortaya bir resim daha konuluyor, «Necati Beye» 
gelme, Ali Saib Bey seni döğecek, deyip de Ali Saip 
Beye «Necati geldi» diye söyliyen Celâl Nuri Bey de
niliyor. Celâl Nuri Beye sormadım. Arkadaşlar; çün
kü maznundur. Ali Saib Beye sordum: «Celâl Nuri 
Bey sana böyle bir şey söyledi mi?» Hayır, dedi. Ar
kadaşlar; Cumhuriyet hakkında, Hükümet hakkında, 
Meclis hakkında gılügışh sözleri bence sonradan ta
mamiyle Meclisin en büyük bir şeref meselesi olmuş
tur. Sonra, güya şahsiyetle başlıyan 2 - 3 kişi arasın
da bir ikisi mebus, bir ikisi muhabir olmak üzere 
çıkan bir hadise dolayısiyle de bu gılügış içeriye ka
rıştırılıyor. Şimdi rica ederim; zavallı memleket, za
vallı millet bu kadar gılügışla kalem oynıyan matbua
tın karşısında ne gibi bir zihniyet elde edebilir? Sözü
mü bitiriyorum. Arkadaşlar; fakat en ziyade matbu
atın umumi ve şimdiye kadar mütemadi, hatta bazan 
rahmani, bazan şeytanî diyerek insanı büsbütün al
datan yollarından ;bahsetmiyerek, yalnız bu son hadi
seye istinat ediyorum. Evet tahriri bir takrir de tak
dim edeceğim. Bu şerefliler, şerefsizler meselesinde 
aleni celsede bahsetmemi isterseniz bunu burada bir 
karara lütfen raptediniz. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine dair iki 
takrir aldım. Reye vazedeceğim. Müzakerenin kifa
yetini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsınlar... 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Reis Bey. aleyhte 
, büyüyeceğim. 
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REÎS — Aksini reye vazediyorum... Müzakereyi 
kâfi görmiyenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi 
görülmüştür. Takrirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Mesele tenevvür etmiştir. Filha

kika serbestii matbuat nam ve himayesi altında mü
tecaviz derecatta ve mütevali neşriyata tesadüf edil
mekte bulunduğuna ve bu ahvalin temadisi şahsıı ma-
nevii Meclise de İrası zarardan hali kalmadığından ve 
bu mesele ve vaziyeti haziranın ehemmiyeti de müs-
tağnii tezkâr bulunduğuna binaen (Matbuat Kanunu
nun mevaddı mahsusasına) hem serbestii matbuatı 
zâmin, hem de eşhası maneviye ve ferdiyenin haysi
yeti maneviyelerini aledderecat kâfil, bir şekilde ta
dil ve Meclis Heyeti Umumiyesine arzeylemeleri için 
teklifi vakiin encümeni aidine tevdiini teklif eyle
rim, 

Cebelibereket 
Âvni 

REÎS — Efendim iki takrir esasen müşabih mahi
yettedir. Aleni celseye geçilip geçilmemesinî reyi âli* 
nize vazedeceğim. 

Bundan evvel Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası hakkında reyini istimal etmemiş olanlar biran 
evvel istimal buyurmalarını rica edeceğim, tstimal et-
miyenler var mı? (Çok sesleri), (Hangi mazbata hak
kında sesleri) Tokat Mebusu Mustafa Bey hakkın
daki mazbatanın reyleri efendim, İstihsali ara hitam 
bulmuştur. 

Efendim Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası
nın neticei arasını arz edeceğim. Reye iştirak eden 
zevatın adedi (130)'dur. 97 kabul, 21 ret, 11 müs
tenkif vardır. Mazbata 98 rey ve ekseriyetle kabul 
edilmiştir, ikinci defa reye vaz olunduğu için ekse
riyeti izafiye ile kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim; esas meseleye TÜCU ediyorum. Mat
buat hakkındaki müzakerenin kifayetine dair olan tak
rirlerden birini okudum. Bu takrir (Matbuat Kanu
nunun mevaddı mahsusasına) hem sefbestii matbuatı 
zâmin, hem de eşhası maneviye ve ferdiyenin haysiye
ti maneviyelerini aledderecat kâfil, bir şekilde tadil 
ve Meclis Heyeti Umumiyesine arz eylemeleri için 
teklifi vakiin encümeni aidine tevdiine dairdir. Diğe
ri de ruznamenin 18 nci maddesinde münderiç bulu
nan Matbuatı Lâyihai Kanuniyesinin müstacelen, cel
sei aleniyede, müzakeresi hakkında celsei hafiyeye 
nihayet verilerek aleni celseye geçilmesine dairdir, ki 
bu takrir Antalya Mebusu Ahmet Saki Beyle rüfe-
kasınındır. tkisini de reye vazedeceğim. Cebeblibere-
ket Mebusu Avni Beyin takriri daha muvafıktır. 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — Bu babda söz 
söylenecek mi Reis Bey? 

REİS — Hayır. 
CELÂL NURİ .BEY (Gelibolu) — Mevzusuz bir 

celse aktettik, hiç bir madde üzerine müzakere etme
dik. Bu madde böyle doğrudan doğruya müzakere 
edilmiş olacaktır. Bu Meclise takdim olunur, bunun 
üzerine müzakere cereyan etmek lâzımdır. 

REÎS — Efendim; Matbuat Kanununun ehemmi
yeti; hakkında bir takrir vardır. 

AVNİ 'BEY (Cebelibereket) — Yani bu mesele 
böyle mi kalsın. 

REİS — Efendim Hamdullah Suphi Beyin takri
ri şudur, okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Matbuat meselesini istihkak ettiği büyük ehem-

miyetiyle mütenasip bir surette ve etrafiyle müza
kere edebilmek için bir celsei hafiye teklif ediyoruz. 

Rize İstanbul 
Rauf Ali Rıza 

Kütahya Zonguldak 
Ragıp Raigıp 

Ardahan Gaziantep 
Halit Kılıç Ali 

Afyonkarahisar İstanbul 
Ruşen Eşref Hamdullah Suphi 

Urfa Çanakkale 
Yahya Kemal (Okunamadı) 

Ergani Aydın 
İhsan Hamit Zekâi 

Urfa Sürt 
Ali Fuat Mahmut 

Tokat Mardin 
Emin Nectip 
Bursa Adana 
Refet Mehmet Kemal 

Karahisarısahip Rize 
Ali Ali 

İzmit Cebeli bereket 
İbrahim Süreyya Avni 

Bu takrir üzerine müzakere cereyan etti. Bu cel
senin nihayetinde takrirlerin reye vazı üzerine müza
kere kâfi görüldü. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Reis Bey, Ham
dullah Suphi Beyefendinin verdiği takrir celsei hafi
ye açmak içindi. .Umumî bir madde ortaya konma
dı. Umumî bir surette münakaşa kapısı açıldı. Şimdi 
verilen takrirlerde bir madde gösteriliyor. (Şunu, şu
nu yapmak lâzımdır) deniliyor. Binaenaleyh bu 
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babda söz söylemek lâzım geliyor. Umumî 'sözler 
'bitmiştir. Onun için de müzakere kâfidir denilmiş
tir. Fakat şimdi bir mesele mevzuubahis olmuştur. 
Bu meselenin müzakeresi lâzımdtr. 

REİS — Bendeniz müzakere kâfi görüldükten 
sonra tekrar müzakerenin açılacağını bir türlü ta
savvur etmiyorum. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Umumî bir 
münakaşa idi. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim; 
Matbuat Kanununda arkadaşlarımızın kastettikleri 
hususat tadil edilmiştir. Buradaki mesele üzerine ruz-
namedeki 18 nci madde kabul olunur. Şuraya dersek 
ya fazla veya eksik görülür. Doğrudan doğruya bazı 
cihatı ikmal ettiler. Esas mevzuu teşkil edecek elde 
tesbit olunmuş mevat vardır. Bu mevat da doğrudan 
doğruya Meclisi Âlinin bu gün işgal ettiği cihata ma
tuftur. Binaenaleyh Encümenin bir defa tespit et
miş olduğu esasat hakkında Heyeti Celilenin noktai 
nazarı nedir? Bu anlaşılmadıkça nasıl mütalaa yü
rütülür. Evvelâ Matbuat Kanununun 18 nci maddesi 
şimdi müzakere edilsin, noktai nazar teati edilsin. 
Eğer madde kâfi görülürse alâ, görülmezse Encüme
ne gider. 

REİS — Efendim; takririn birisi Ahmet Saki 
Bey ve rüfekasının takriridir ki ruznamenin 18 nci 
maddesini teşkil eden Matbuat Kanununun celsei 
aleni yede müzakeresini mutazammındır. Diğeri de 
Cebelibereket Mebusu Avni Beyin takriridir, ki Mat
buat Kanununun ne gibi esasat dairesinde tesbit edil
mesine dair Encümence veçhe verilmelidir. Her iki
sini de reyi âlinize arzedeceğim. Eğer veçheyi kabul 
ederseniz reyi. âlinize vazetmem. Matbuat Kanunu 
müzakere olunduğu zaman lâzım gelen tadilât ifa 
olunabilir. Reyi âliniz ne suretle tecelli ederse o su
retle olur. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Efendim; on gün-
denberi değil, bilhassa altı aydanberi devam eden 
matbuat kılükalin Meclisin şahsiyeti maneviyesine 
taalluk ettiği aşikârdır. Fazla tasdi etmemek için mü
zakereye uzun boylu girişımiyeceğim. Bu kifayeti hem 
serbestli Matbuat Kanununun mevaddı mahsusasmı, 
'hem de eşhası maneviye ve ferdin Heyeti Umumiye 
ve maneviyelerini muhafaza edebilecek surette me
vat varsa bunu bir derece daha tevsi edebilmek ve 
bilhassa Usulü Muhakemat hakkındaki cihatı tevsi 
etmek kayıtlariyle bunun Encümeni aidine tevdii ile 
halledilmesini teklif ediyorum. Binaenaleyh bu mat
buat gürültüsüne de bir ehemmiyet vermiyelim. Mat

buatın maksat ve emeli zaten dedikodu icadıdır. Bu
na da zaten maazziyade muvaffak olmuştur. Bu da 
kâfidir. Vekarı manevi, Meclise dahi taalluk eden 
vaziyetlere intikal etti. 

REİS — Efendim; Avni Beyin takririni... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Bey 
bir nokta söylememe müsaade buyurur musunuz? 

REİS — Hayır efendim. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Doğrudan 

doğruya yine söze dair olacaktır. (Hayır sesleri) 
REİS — Teşevvüşe medar olur. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarı Sahip) — Adliye 
Encümeni beş güne kadar getiremez. Ne zaman iç
tima ediyor? Cumhuriyet aleyhinde bulunanlara dair 
takrir takdim etmiştim, halâ gelmemiştir. 

REİS — Efendim; takriri tekrar okuyorum. 
(Cebelibereket Mebusu Avni Beyin takriri tekrar 

okundu.) 
REİS — Bu takriri reyi âlinize vazediyorum. Ka

bul edenler ellerini kaldırsın... Aksini reye vazediyo
rum, reddedenler el kaldırsın... Takrir kabul edilmiş
tir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi; Da
hiliye Encümeninden rica ediyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Dahiliye, 
Adliye Encümenlerine ikisine de taalluku vardır. 
(Müştereken sadaları) Heyeti Celileniz bu noktai na
zarda bir kanun tanzimini Adliye Encümeninden ta
lep ederse tadilât yapmaya da salâhiyettar olur. 

Btndcniz Dahiliye Encümeni ile beraber müzake
re etmesini teklif ediyorum. Reye koyun. 

REİS — Efendim bu kanunun Dahiliye Encü
menine taalluku olup olmadığına... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Dahiliye 
dahildir. Kanunun aslında «İşbu kanunun icrasına 
Dahiliye Vekili memurdur» diyor. Aynı zamanda... 

REİS — İşbu kanunun Dahiliye Encümenine de 
havalesini kabul edenler (müşterek sesleri) müştere
ken müzakeresini teklif ediyorlar. Bunu reye koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Dahiliye ve Adliye Encümenlerince müştereken mü
zakeresi takarrür etti. 

Efendim celsei aleniyeye geçilmesini reyi âlinize 
koyacağım. 

VEHBİ BEY* (Karesi) — Reis Bey ekseriyet ol
madığı cihetle... 

384 — 

30 . 1 . 1340



t : 92 30 . 1 . 1339 C : 3 

REÎS — Ekseriyet var efendim. Mazbataya mut
laka herkesin rey vermesi şart değildir. Ekseriyet ol
duğu halde 130 kişi ancak reye iştirak edebilir. 

Efendim; celsei aleniyeye geçilmesini reyi âlinize 

vazedeceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Celsei aleniyeye geçilmesi takarrür etmiştir. 
Celse alenidir efendim. 
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Tokat Mebusu Mustafa Vasfı Bey hakkındaki Müdafaai Mitliye Encümeni mazbatasının ikinci defa reye 

ADANA 
Kemal Bey 

AFYONKARAHİSAR 
Ali Bey 
İzzet Ulvi Bey 
Kâmil Efendi 
Musa Kâzım Bey 

AKSARAY 
Besim Atalay Bey 
Mustafa Vehbi Bey 

AMASYA 
Ali Rıza Efendi 
Nafıiz Bey 

ANKARA 
İhsan Bey 
Şaikür Bey 

ANTALYA 
Ahmet Saki Bey 

ARDAHAN 
Talât Bey 

BEYAZIT 
Süleyman Sudi Bey 
Şefik Bey 

BİGA 
Mehmet Bey 

BOLU 
Cevat Abbas Bey 
Dr. Cemal Emin Bey 
Şükrü Bey 

BURSA 
Mustafa Fehmi Bey 
Necati Bey 

CANİK 
Caıvit Paşa 
Süleyman Necmi Bey 

CEBELİBEREKET 
Avni Bey 

vazı inetîcei arası 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 130 

Kabul edenler : 98 

Reddedenler : 21 
Müstenkifler : 11 

(Mazbata izafi ekseriyetle kabul edildi) 

(Kabul 
ÇORUM 

İsmail Kemal Bey 
DERSİM 

Feridun Fikri Bey 
DENİZLİ 

Mazhar Müfit Bey 
DİYARBEKİR 

Feyzi Bey 
Mehmet Bey 
Zühtü Bey 

ELÂZİZ 
Muhittin Bey 
Mustafa Bey 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret Bey 
İbrahim Bey 
Rasim Bey 

ERZİNCAN 
Sabit Bey 

ERZURUM 
Halet Bey 
Hazim Bey 

ESKİŞEHİR 
Emin Bey 

GAZİANTEP 
Ferit Bey 
Kılıç Ali Bey 

GELİBOLU 
Celâl Nuri Bey 

GİRESUN 
Şevket Efendi 
Tahir Efendi 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi Bey 

İSTANBUL 
Ali Fethi Bey 
Ali Rıza Bey 
Hamdi Bey 

edenler) 

i İZMİR 
i Osman Zade Hamdi Bey 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Bey 

KARESİ 
Ali Şuuri Bey 

KASTAMONU 
Att Rıza Bey 
Halit Bey 
Mehmet Bey 

KAYSERİ 
Sabit Bey 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat Bey 

KIRŞEHİR 
Mahbup Efendii 
Yahya Galip Bey 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya Bey 
Mustafa Bey 
Saffet Bey 

KONYA 
Musa Kâzım Efendi 
Mustafa Efendi 
Naim Hazım Efendii 

KOZAN 
Ali Sa'p Bey 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit Bey 
Mehmet Recep Bey 
Nuri Bey 
Ragıp Bey 

MALATYA 
Dr. Hilmi Bey 
Mahmut Nedim Bey 
Reşit Bey 

MARDİN 
Abdülrezzak Çelebi 

Derviş Bey 
Necip Bey 

MENTEŞE 
Esat Bey 
Yunus Nadii Bey 

MUŞ 
Hacı İlyas Efendi 

ORDU 
Halil Bey 
Hamdii Bey 
ismail Bey 
Recaıi Bey 

RİZE 
Ekrem Bey 
Rauf Bey 

SARUHAN 
Kemal Bey 

SİVAS 
Rasim Bey 
Ziyaeddin Bey 

SİVEREK 
Kadri Ahmet Bey 

ŞARKÎ KARAHİSAR 
Ali Süruri Bey 

TOKAT 
Bekir Sami Bey 
Emin Bey 
Hacı Kâmil Bey 

TRABZON 
Rahmi Bey 

URFA 
Ali Bey 
Yahya Kemal Bey 

VAN 
Hakkı Bey 
İbrahim Bey 

ZONGULDAK 
Halil Bey 
Yusuf Bey 
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(Reddedenler) 

ARDAHAN 
Hafit Paşa 

AYDIN 
Tahsin Bey 

BURDUR 
Mustafa Şeref Bey 

DERSİM 
Şükrü Bey 

DİYARBEKİR 
Şeref Bey 

ERGANİ 
İhsan Hamit Bey 
Kâzım Bey 

GÜMÜŞHANE 
Veysel Rıza Bey 

KÂNGIRI 
Rifat Bey 
Talat Bey 

KARESİ 
Haydar Adil Bey 

KAYSERİ 
Nuh Naci Bey 

KONYA 
Eyüp Sabri Efendi 
Mustafa Feyzi Efendi 

MARAŞ 
Tahsin Bey 
Hacı Mehmet Efendi 

MERSİN 
Besim Bey 

SARUHAN 
Hacı Ethem Efendi 

SİVAS 
Halis Turgut Bey 

VAN 
İbrahim Hakiki 

ZONGULDAK 
Ragıp Bey 

(Müstenkifler) 

ARTVİN 
Hilmi Bey 

BİGA 
Şükrü Bey 

ELÂZİZ 
Naci Bey 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Efendi 

GİRESUN 
Hacim Muhittin Bey 

HAKKÂRİ 
Nazma Bey 

KOZAN 
Ali Sadi Bey 

RİZE 
Ali Bey 

SİVEREK 
Mahmut Bey 

TRABZON 
Abdullah Bey 
Süleyman Sırrı Efendi 

>>•-<« 
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