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YÜZOTUZ ALTINCI İÇTİMA
22 Kânunusâni 1337 Cumartesi
İkinci Celse
REİS : İkinci Reis Vekili Vehbi Efendi Hazretleri
KÂTİP : Feyyaz Âli Bey (Yozgat)
• 'REİS — Celsei hafiyeyi açıyorum.
Zabtı sabık hulâsası okunacaktır.

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI
Yüzotuzbirinci İn'ikat

sine dair takrir kabul edildikten sonra celseye nihayet
verildi.

8 Kânunusâni 1337 Çarşamba
ÜÇÜNCÜ CELSE
Celâlettin Arif Beyefendinin riyasetlerinde in'ikat
ederek; riyasetçe Umuru Nafıa Vekâletine namzet
gösterilenlerin adları okunduktan sonra Meclis Büt
çesi üzerinde müzakereye başlandı. Yapılan müzake
reler neticesinde bütçenin müfredat üzere müzakere-

Reis
Celâlettin Arif

Kâtip
Yozgat
Feyyaz Âli

REİS — Zabtı sabık hulâsasını reylerinize arz
ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiş
tir.

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD
/. — Canik Mebusu Nafiz Beyin; gayri müslimlerin vaziyeti askeriyelerine dair takriri.
REİS — Gayri müslimlerin vaziyeti askeriyeleri
hakkındaki Canik Mebusu Nafiz Beyin takririne, Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşa Hazretleri cevap ve
recekler.
Müzakerata başlamadan evvel bu mevzu ile alâ
kalı bir takrir var, okutuyorum.
Riyaseti Celileye
22 Kânunusani 1337
Hıristiyanların cüyuşu müslimine ithali emri Pey
gamberi ile menhidir. Harbi Umumide bunların mü
teaddit mahzuru cümlemizin müsellemidir. Hıristi
yanların birinci sınıfından 750, ikinciden 500, üçün
cüden 250 lira bedeli nakdî alınmasını ve malî vazi
yetleri müsait olmayanların da turuku umumiyede is
tihdamlarını teklif eylerim.
Erzurum Mebusu
Salih
REİS — Söz Fevzi Paşa Hazretlerinindir. Buyu
run efendim.
FEVZİ PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kozan)
— Efendim Canik Mebusu Nafiz Beyefendi bir su-

al takriri veriyorlar ve «gayri müslimlerin de müslimler gibi askerlikle mükellef oldukları, Mükellefi
yeti Askeriye Kanunu iktizasından iken bunların şim
diye kadar asker edilmemeleri esbabının Müdafaai
Milliye Vekâletinden sualini teklif ederim» buyuru
yorlar. Bendeniz buna cevap vereceğim :
Malûmu âliniz hıristiyanlar elyevm tahtı idare
mizde bulunan memalikin muhtelif şehirlerine serpil
miş bir vaziyette ve Karadeniz sahilindeki livalarda
ve bunlara mücavir livalarda en ziyade kesif bulunu
yorlar, ki 300 - 400 bin kadar nüfusa baliğ bulunu
yor. Ondan sonra Anadolunun ortasında Niğde, Kay
seri, Akdağmadeni vesairede 100 - 150 bin kişi ka
dar bulunuyor. Mütebakisi şehirlerdedir. Elyevm ye
di, sekiz yüz bin kadar hıristiyan mevcuttur.
Bunların askerliği hakkında bir kaç noktai nazar
dan mütalâa yürütmek iktiza eder. Evvela hukukan
bunları askere almak mümkün müdür? Saniyen, mah
zur var mıdır, yok mudur? Bunları nerede kullana
cağız? Malûmu âliniz meşrutiyeti müteakip askerlik
seyyanen bütün halka bir mükellefiyet olmak üzere
vazedilmişti ve hıristiyanlar da askere alınmıştı. Bal
kan Harbinden sonra bunların müsellah olarak istih-
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damından mazzarrat görüldüğü için Harbi Umumide
hemen gayrı müsellah hidematta kullanıldılar. Müta
rekeyi müteakip düveli galibe bunların terhisini iste
diler. Bunlar bilâ müddet mezun bırakıldı. 16 Mart
tan sonra şüphesiz bunları tekrar askere almak huşu
sunda elimizdeki kanuna tevafuk edecek harekâtta bu
lunabilirdik ve hiçbir taraftan bir kelimei itiraz çık
mamak lâzım gelirdi. Ancak bunlar askere alınmak
la nerede istihdam edilecekti? Malûmu âliniz, bidayet
te vaziyet henüz inkişaf etmemişti. Her tarafta, ci
het cihet isyanlar zuhur ediyordu. Binaenaleyh, bun
ları toplu bir halde ileriye sevk edemezdik. Geriler
de bulundurmak da doğru olamazdı. Oralarda da bi
ze faide yerine mazarrat edeceklerdi. Bunların aske
re alınması bir noktai nazardan aleyhimizde bir nevi
propaganda zemini olabilirdi. Çünkü İngilizler Yu
nanlıları, bilhassa Yunanistanı aleyhimize tahrik et
mek için bunu vesile ittihaz edeceklerdi. Ancak Yu
nan taarruzu ilerleyip de memleketimizde izmir, Ma
nisa, Ayvalık fırkaları gibi, bizim henüz elimizden
çıkarmadığımız yerlerden fırkalar teşkil etmişlerdi ve
her ilerlediği yerden eline geçirdiği hıristiyan anasır
dan esnan dahilinde olanları ordusuna idhal ile kı
tal tertip etmişlerdi. Artık bu hal görüldükten ve şu
yu bulduktan sonra bunlar hakkında bir tertip itti
hazında hiçbir mahzur yoktur. Ancak bir mahzuru
idarî veyahut asayişi umumî noktai nazarından bir
mahzur, en ziyade Heyeti Vekileyi düşündürüyordu.
Bir kaç defa - tehirine karar verildi - o da şudur :
Malûmu âliniz, demin de arzettiğim veçhile, hıristi
yanların en ziyade elimizde bulunan Karadenize ci
var olan livalarda kesafet peyda eylemiştir. Malûmu
âliniz, Pontüsçülerin bir Pontüs emeli vardı. Pontüscüler bu emelin meydanı hakikate isali için gizliden
gizliye çalışıyorlardı. Trakya işgalini müteakip, ki ma
lûmu âliniz Yunan taarruzundan sonra Trakyayı işgal
ettiler, Trakya taarruzundan sonra bazı kuvvetleri top
ladılar. Alınan malûmat bu... Karadeniz sahilinde bir
noktaya ihraç ile orada ihzar ettikleri bir kıyamı bes
leyerek memleketimizi gerisinden vurmak istiyorlar
dı. Hatta malûmu âliniz Yunan kuvvetlerinin Kırma
Çiftliğini Varangel ordusunu ... Bu doğru olmamak
la beraber doğruya yakın bir hadise idi. Filhakika
bir gruba yakın kuvvet toplanmıştı. Bunun Kırım'da
başka bir maksat uğrunda istihdam ediyor gibi terti
batını yapacak ve ansızın bir baskın yapmak istiyor
du, tertibatında bulunuyor. Maatteessüf bu hareketi
ni dahilî bir kıyamla da tevhid etmek istiyordu. İs
tanbul'da Anadolu müfettişi umumiliği teessüs etti
rilmişti. Bunun bazı fırkaları peyderpey teşekkül et
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mekte bulunmuştur. Bu suretle bir islam münafık fırkasıyle bir Yunan fırkasının defaten isyan mıntakasına, bir de Yunan fırkası defaten bir Yunan fırkasiyle ... ihraç yaparak oradaki isyan etmiş olan mıntakayı ki; orada tabiî müslümanlar, hırîstiyanlar müttefikan ihzar ediyorlar. Münafıklarla beraber bu mıntakayı işgal edip Ermenilerle büyük bir mıntakai is
yan vücuda getirmek istiyorlardı. Hatta Ermeniler, Batumu, Ardahanı bahşederek, Gürcüleri hareketlerine
teşrik etmek istiyorlardı, ki bir taraftan arkamızdan
bizi tazyik ettikleri halde; bir taraftan şarktan bizi
... büyük bir mıntakai isyan halinde memleketimizi
işgal etmek istiyorlardı. Bu haberlerin ne dereceye ka
dar doğru olduğu katiyetle ... Gerek zuhur eden is
yanlarda, gerek tutulan bazı adamların ifadelerinde
böyle büyük bir ihtilâl planının hazırlandığına bü
yük bir kanaatle hükmolunabilir. Malûmu âliniz Yoz
gat ve Yenihan civarında isyan zuhur ettiği esnada
orada tutulan veyahut şüyu bulan bazı şayiata naza
ran düşman Samsun'a gelecek, orada birleşilecek. Ha
bugün, ha yarın geldi diyerek ahaliyi bu suretle ...
Bizim asker almamız şüphesiz ki böyle bir fırsatı düş
manlarımıza ihzar etmiş ve o zamanda Yozgat'ta
büyük bir isyan parlamış, düşman gerek dahili ve
gerekse harici bazı tertibat yapmış ve bu Karadeniz
sahilindeki hıristiyanların kısmı küllisi de müsellah
bulunmuş idi. Harbi umumide bu hıristiyanlar bizi
oldukça uğraştırmışlardır. Arazinin menaati ve orman
lık bulunması dolayısiyle suhuletle saklanabiliyorlar ve
sıkıştıkları vakit denizden kaçıyorlar ve eğer düşman
bir tazyik ... esliha ve cephane noksanını sahilden te
darik ediyorlardı. Böyle bir mıntaka daima bizim için
gerimizde bir tehdit mahiyetinde bulunurdu. Biz kuv
vetli bulundukça burada elimizle bir yangın ikad et
mekten hazer ediyorduk. Çünkü düşmanın beklediği
tabiî bir fırsat vardı. O fırsatı düşmana vermemek isti
yorduk. Bidayette, bir kerre oradaki kıtaatımız zaif bir halde bulunuyordu. Bu zaif kıtaatla böyle bir
harekâta cüret edemezdik. Evvelâ gerilerde isyan mıntakasını teskin etmek, sonra kuvvetlerimizi tezyit et
mek, nihayet düşmanlarımızın bizim üzerimize sald«rmak ümidinde bulunan milletleri saffı harp haricinde
bırakmak, nihayet mevsimin gayri müsait olduğu bir
sırada bunlardan lâzım gelen tekalüfi kanuniyeyi iste
mek ciheti tasvip olunmuş idi. Malûmu âlinizdir ki
bundan takriben bir buçuk ay evvel bu takrir veril
edi zamanda biz bu kararı ... ve başlayacaktır. Fa
kat maatteessüf Ethem'in isyanı vukubuldu. Yeniden
gerideki karışıklık ile meşgul iken tekrar Karadeniz
sahillerinde bir iğtişaş zuhuru bizim için baisi zaaf
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olurdu. Bunu tehir ettik. Şimdi vaziyet tenevvür- et
miş, lâzım gelen tertibat ittihaz olunmuştur. Bittabi
kanunun tatbikine ankarip başlayacağız. Ancak bu
kanun tatbik olunduğu vakitte tabiî bir çok adamlar
orduya gireceklerdir. Bütçemiz zaten açık bulunuyor.
Bunların orduya dahil olmasiyle daha bir çok masa
rif ihtiyarı icabedecektir. Halbuki Maliye Vekili Beye
fendinin buyurduğuna nazaran, şubatta bu açığı vere
meyeceklerdir. Muvazenei Maliye Encümeninin tek
lif etmiş olduğu varidat şubat masrafım tediye, tesviye
edemeyecektir. Bütçeyi kabarttığımız takdirde büsbü
tün ordu masarifi tediye olunamayacaktır. Bunun için
bendeniz bir teklifte bulunmak istiyorum. Gerçi is
lâmlar hakkında bedeli naktî kabul olunmadı. Gerçi
bu, kan bedelidir. Herkesin cepheye gidip vatanı mü
dafaa etmesi lâzım gelir. Bu doğıu bir mütalâadır. Fa
kat bendeniz hıristiyanlardan bedeli naktî alınmasında
bir beis görmüyorum. Çünkü malûmu âliniz, hıristiyanları biz müsellah olarak kullanamayacağız, gayri
müselîah hidematta kullanacağız. Nafıada, imalathane
lerimizde vesair bu gibi mahallerde istihdam edeceğiz.
Burada bunların masarifini bir dereceye kadar kapat
mak için bunların mütemevvilânından bedeli naktî al
makta bir beis yoktur. Çünkü bu adamları aynen alıp
getirip yol inşaatında kullanmış olsak yine o hâsıl
olacaktır. Bunlar zaten bedenî işe alışmadıkları için
müsmir bir netice istihsal edemeyeceğimiz gibi, o pa
rayı da alamayacağız, istirahat edecekler. Muvazenei
Maliye Encümeni yapmış olduğu mazbatanın yedinci
maddesinde «Esnan dahilinde olan hıristiyanlardan
yalnız o davete mahsus olmak üzere 300 lira bedeli
naktî alınır» diye yazılmıştır. Bendeniz bunu az görü
yorum. (Azdır sesleri) Fiilen-bedeli naktî aldık. Garp
Cephesinde malûmu âliniz üç ay için 150, altı ay
için 250 lira aldık. Bir sene için 500 lira aldık, İslam
lardan bedeli naktî olarak. Ondan başka zengin bir Islâm, askerliği çıktığında bu parayı veriyor, askerliğini
ifa etmiş oluyordu. Cepheye giden askerlerin de aile
lerini besliyorlardı. Demek mütemevvilânın bir kısmı
beş altı yüz lira vererek bir sene için askerlikten kur
tuluyor. Diğer kısım bunu vermekle orduya ayrıca
bir çok mebaliğ temin etmiş oluyordu. Biz de vatan
daşlarımız olan hıristiyanlara bu teklifi vaz etmekle
haksızlık yapmış olmayız. Şimdiye kadar islamlardan
aldığımız parayı onlara tevzî ... ve belki onların mem
nuniyetini celbedeceğiz. Onun için diyorum ki; bu
maddede esnan dahilindeki hır isti yanların ... sınıfla
rından bir seneye münhasır olmak üzere 500 lira ve
mütemevvilânından bin lira bedel alınsın. Bu suretle
yapılırsa bundan istihsal edilecek... (Gürültüler)
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Sonra efendim; bir teklifim daha vardır. Bu şu
bat açığını bir an evvel kapatmak üzere Muvazenei
Maliye Encümeninin on maddelik varidat lâyihası
nın müstacelen mevkii müzakereye konmasını teklif
ederim. Tekrar rica ederim, bir- an evvel müzakere
olunsun. Başka maruzatım yoktur.
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Usulü
müzakere hakkında bir maruzatta bulunacağım. Bu
kanun teklifinin müstacelen Müdafaai Milliye En
cümenine tevdii ile ruznamemize ithali için bir ka
rar ittihaz edelim.
FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Efendiler, Erme
nilerin denaeti, ihaneti cümlece malûmdur. (Yaşa ses'eri) Biz de öyle Ermeniler, öyle Rumlar, öyle Ya
hudiler var ki otuz sene memleketimizde yaşamışlar,
katiyen ne vergi vermişler, ne de asker vermişler. Hiç
bir şey yapmamışlar. İsimlerini bile nüfusa kaydettirmemişlerdir. Otuz senedir bir çok Ermeniler var
dır ki kaydına bakıldığı zaman 15 yaşında olan bir
adam kırk yaşında olduğu görülür. Şimdiye kadar ermenilere gösterilen tesamüh mucibi teessüf bir mua
meledir. Evet efendiler şimdiye kadar İslâmlar cep
helere gitsin^ fedayı hayat etsinler Hıristiyanlar da
ticaretle iştigal etsinler... Evet gayri müslim dediğimiz
zaman Rumlar, Yahudiler hep beraberdir. Evet Er
meniler 500 lira bedeli naktî verirlerse febiha ... Ver
meyenler Sivas'a, Erzurum'a gönderilsin ve yollarda
çalıştırılsın. Güzel yollarda çalışsın ve her Ermeni için
ceza olmak üzere bir metre, on metre her ne tensip
olunursa ... Her Ermeni için bir cüzdan yapılsın. Bu
cüzdan mucibince muamelei askeriyelerine bakılsın.
Katiyen, askerliği olan bir adama ceza olmak üzere
ne tensip edilirse verilsin. Para verenler fenimelmatlup. Bu seneye mahsus olmak üzere yol yapsınlar.
(Galiba burada bir itiraz dermeyan ediliyor da hatip
cevap veriyor) Maksadım onların ezilmesidir. Memle
ketimizin her cüzü bizim memleketimizdir. Erzurum
da benim memleketimdir, burası da benim memleketimdir. Maksadım onların ezilmesi, yıkılmasıdır. Ora
ya gitmesidir. Neden Erzurum bizim memleketimiz ol
masın?.. Efendi affedersin sen sözünü geri al... Va
tan vatandır, hiçbir farkı yoktur. Benim memleketim
dir. Burası da benim memleketimdir, burası da bizim
memleketimizdir. Bunun için ezilmek için oraya gön
derilsin diyorum.
BİR MEBUS — Erzurum bok yığınını kabul ede
mez. Erzurum tathirat mahalli değildir, taharet için
bir mahal bulalım. (Gürültüler)
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FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Rica ederim efen
dim, evvel emirde para alalım, sonra yol yaptıralım
bu hainlere.
VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim; akıl ve
zekâda ve gayrette müslümanlar hıristiyanlardan aşa
ğı değil, herhalde cinsi islâmın fataneti, cinsi hıristiyandan daha ziyadedir. Böyle olduğu halde her yer
de hıristiyanlar ileri gitmiş, müslümaplar biraz geri
kalmıştır. Bunun hikmeti, şimdiye kadar müslümanların askere alınıp, hıristiyanların askere alınmayıp tut
muş oldukları işde sabit kadem kalmalarındandır. On
lar bir işe yapışırlarsa o işde devam ve sebat ettikle
rinden dolayı onu neticelendirmiş ve ileri gitmişlerdir.
Fakat bizim birimiz bir iş tuttuğumuzda tam askerli
ğimiz çıkıyor. O iş için ihzar etmiş olduğumuz serma
yenin bir kısmını çocuklarımıza bırakmaya, diğer bir
kısmını da harçlık olarak kendimiz götürmeye mecbur
oluruz. Oraya gittik, ya öldük çocuklarımızı yetim
bıraktık ve yahut askerden sağlıkla ve fakat alil ola
rak geldik.. O zaman da aharın kapısında hizmetkâr
lıktan başka bizim için bir çare kalmamıştır. Bu hal
böyle iken şimdi Paşa Hazretleri buyuruyor ki, evet
buyurdukları doğrudur ve düşünülecek bir meseledir.
Karadeniz sevahilinde üç, dört yüz bin hıristiyan bu
lunduğu için garp cephesinde... Orada bir iş çıkar
maya mahzurdan salim olmadığından tehire mecbur
olduk, buyuruyorlar. Bu doğru, fakat müslümanlar
hâlâ böyle askerliğe devam edip ve hıristiyanlar bedeli
naktî vererek sanatlarında kaldıkları müddetçe beş se
ne, sekiz sene sonra Karadeniz sahilinin, bütün Türk
leri tehdit etmeyeceği neden malûm? Nasıl ki Türkler
tenasülden, sanattan kalıyor, işten kalıyor, onları da ...
Biz geri kalıyoruz, onlar süratie ileri gidiyorlar. Bu
nun için bunun çaresini düşünmeli. Affı âlinize mağruren galiz söyleyeceğim, kedi gibi koğuyorlar, köpek
gibi büyütüyorlar. Fakat müslümanlarda nesil kalma
mıştır ve kalmıyor. Biz tükene tükene bir zaman bu
ülkeyi onların yutmayacağı ne malûm? Bunun için ri
ca ederim, bedel alınacak ise onlardan da, müslümanlardan da alınsın. Alınmayacak ise, onlar nasıl kulla
nılacak ise Hükümet bir çare düşünsün. Beşer, sekizer,
onar, yirmişer. Yolda mı kullanacak, sair hidamatı
şakkada mı kullanacak? Ne yapacak ise bizim gibi on
ları da evlerinden uzaklaştırmanın çaresini bulsun. Biz
evimizden uzaklaştığımızda nesilden kalıyoruz. Çifti
mizi dağıtıyoruz, dükkânımızı dağıtıyoruz, onlar oldu
ğu yerde kalıyor. Tesir etmiyor. Parayı insan kazanır,
nüfus kazanır. Serveti celbeden kesreti nüfustur. Nüfus
olmayan yerde servet yoktur. Nüfusu muhafazanın ça
resi lâzımdır. Bununla beraber bir şey daha var, parayı
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verenden aldık, vermeyenlere ne yapacağız? Buyuruluyor ki; amma götürsek, yol yaptırsak işe alışmadıkları
için hasta olacak, bir rapor alacak gidecek. Peki ya, bu
müslüman daima boyun eğiyor, daima işe alışkın. Bun
ları öldürüp de onları rapor vesaire ile terhis edece
ğini düşünmek...
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Gayri
müsl imlerden bedeli naktî alınması veya asker edil
mesi Meclisi Âlinizce hemen ittifakla kabul edilecek
bir esastır. Bunun için itiraz edilmeyecek, yalnız şek
lini tayin ve tespit etmekten ibaret kalacaktır. Malû
mu âliniz, Bedeli Naktî Kanunu mutlak olarak Mec
lisi Âlinizde müzakere olundu. Esbabı malûmeden
dolayı müzakeresi tehir edildi. Şimdi sene hitama eri
yor. Halbuki müslimler asker oluyor. Gayri müslimlerdeh sene nihayet bulmadan evvel esnan erbabının
ve müslümanlardan askere davet olunanların hemsinlerini asker etmek, bedeli nak*î almak, amele tabur
ları teşkil etmek üzere bir lâyiha ihzar etmek lâzım
dır. Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri Müdafaai Milliye Vekâletinin noktai nazarlarını ... Mev
zuu müzakere bendenizce bugün halen mevcut de
ğil. Yalnız prensip olarak Fevzi Paşa Hazretleri nok
tai nazarlarını, ki bu noktai nazara bendeniz de işti
rak ederim, lâyiha mevcuttur. 1336 Bütçesiyle beraber
Muvazenei Maliye Encümeninin teklif ettiği bir vari
dat lâyihası vardır. O lâyihanın yedinci maddesini mü
zakere edelim buyuruyorlar. Vakia doğru bir şeydir.
Fakat yine malûmu âlileri bütçenin henüz masrafa ait
kısmını müzakere ediyoruz. Onu bırakarak varidat
bütçesini müzakere edelim diyelim. Maslâhaten haydi
bunu kabul edelim. Fakat buyurdukları lâyiha on bir
madde. Birisi meriyete aittir. Yedinci maddesi de gay
ri müslimlerin askerliğine aittir. Böyle on bir mad
delik bir lâyihanın şu anda müzakere edilmesini, bi
rinci maddesinden başlayarak her nevi varidat hak
kında (dermeyan olunan tekliflerin) (1) müzakeresini
(yapmak mümkün değildir.) (2) Zannediyorum ki ruznamemizde de (bütçenin masraf kısmının müzakeresi
yer almaktadır.) (3) Varidat kısmına geleceğiz. O za
man müzakere edeceğiz, Bütçenin heyeti umumiyesiyle
beraber. Olsa olsa yedinci maddeyi tefrikan müzake
re edelim, denebilir. O takdirde yedinci madde ola
maz. Bendenizin usulü müzakere hakkında Heyeti
Celilenize arzettiğim nokta budur. Şu anda bunu açık
bir celsede müzakere edeceğiz. Böyle bir defa bunu
(1, 2, 3) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan
eklendi. M. Ünver
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prensip olarak kabul ettik. Binaenaleyh, bir celsei
aleniye ... Bunu, yedinci maddeyi mauJo 1. 2, 3 olarak
tefrik edelim. Bir lâyihai kanuniye şeklinde ayrıca tef
rik ederek müzakere edelim. Mümkünse bugün, müm
kün değilse... Bu varidat bütçesinin yalnız birinciden
altıncıya kadar olan maddelerini bırakalım. Yalnız ye
dinci maddesini müzakere edelim. Yok birinci mad
deden başlayarak okuyalım. Mücmelen ... hazine pul
lan, mahakimi şeriyeye ait harçların tezyidi, ciheti
askeriye namına imal edilecek, ispirtoların ... resim,
saydı berri ve bahriden alınacak rüsumun tezyidi,
akar, liman vesaire gibi vergilerin tezyidi ... Ticaret
vergileri ... Bu lâyiha ... Bu itibarla ... Müsaade bu
yurun, usul de bunu iktiza ettirir. Ayrı bir lâyiha şek
linde tefrik edelim ve onu şimdi müzakere edelim ve
alenî celsede müzakeresinde bir beis görmüyorum.
Bundan başka da mevzuu müzakere yoktur.
AHMET FERİD BEY (Maliye Vekili) (İstanbul)
— Efendim, Hasan Beyefendi nazariyat içinde meşe
leyi tehir ve iğlaktan başka bir şey buyurmadüar.
Mesele gayet vazıhtır. Müdafaai Milliye Vekili Pa
şa buyurdular ve Heyeti Celileden rica ettiler. İki
mesele var. Birisi; gayri müslimleri bugüne kadar böy
le rahat bıraktık, fakat bu bir zarureti elime neticesi
idi ... dolayı yapacakları kuvvete bunu yapmakla uğ
raştık, yahut şarkta ve garpte ... iştigal ettik. Binaen
aleyh, bu bugüne kadar teehhür etti. Fakat Allaha
bin hamd ve şükür olsun, bugünkü vaziyetimiz ileri
de bize engel olabilecek ... Belki vaziyeti harbiyemizi işkâl edecek bir Pontüs gailesi vardır. Hem bu
gaileyi şu kış mevsiminde münasip fırsatta orta yer
den kaldırmak, halletmek ve hem de yalnız islâmları
ezdirmeyerek nakten, malen, bedenen, hıristiyar.ları
da çektiğimiz mezahim ve meşaka teşrik etmek ve
elimizden geldiği surette Vehbi Efendi Hazretlerinin
buyurdukları noktai nazarı yaparak mülkü millete
hizmet etmek. Bunun için de bedeli naktiyi biz mü
nasip ve muvafık görüyoruz, dediler. Lâyihanın yedin
ci maddesinde gayri müslimlerden bedel alınmayı ka
bul etmiştir. Binaenaleyh, encümeni âlinizle bizim fik
rimiz de tevafuk etmiştir. Buna zamimeten bunu He
yeti Celilenize arzettiler. Muvazenei Maliye Encüme
ni tarafından bütçenin açığı ve bir kısmı kapanmak
üzere, yalnız iki ayda tahsil edilebilecek bazı munzam
şeylerle. İslâhatla yalnız iki milyon ... O iki ayın bir
ayı gitti... Fakat herhalde bir milyon, bir milyon lira
dır. Ordularımızın bir maaşını veya masraflarını ka
patacak bir yekûndur. Şubat nihayetinde bu açık bit
tabi sırıtacaktır. Toplarız, fakat şubatta toplayacak
paramız, alınacak şeyimiz bulunmadığı için şubat ni— 324
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riayetinde bu vaziyet sırıtacaktır. Bu noktai nazardan
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri ... teklifi var
dır ki bütçenin Heyeti Celilenize arzedildiği günden
itibaren ruznamei müzakeremizde dahildir... Maalesef
kânunusâniden evvel, kânunuevvelin ortasında intacı
lâzım gelirken bazı müzakeratı tercih ve takdim et
memiz sebebiyle teahhür etmiştir. Bunu rica ediyo
ruz buyurdular, zannediyorum. Öyle değil mi efen
dim? Ve bunu bir zaruret telâkki ediyorlar. Ha., di
yorlar ki; tetkikat noktai nazarından bu böyle olma
malıdır. Evet. Ayrı birtakım mutavvel kanunlar ol
malı idi. Fakat öyle bir mahzur, öyle bir zaruret muvacehesindeyiz ki Heyeti Vekile de Muvazene Encü
meni de bunları yapmıştır. Demiştir ki; bununla şu
küçük kâğıtta l 1 inan ... bunun içerisinde ciheti as
keriyeye ait bir jedel meselesi vardır ve bu suretle
bu maddeleri Heyeti Celilenizin encümeni tetkik et
tiği zaman bunu ... görmüştür. Bunların diğer aksa
mı vardır. Bedeli nakti şöyle alınır, şuraya verilir,
ilahirihi gibi. Yeter ki Heyeti Celileniz birer maddei
esasiyenin müzakeresiyle bunları kabul buyursun. Bu,
zaruretten tevellüt etmiş bir mahzurdur. Eğer bütçemi
zi ... masarifimizi verebilmek istiyorsak bunu kabul et
mek mecburiyetindeyiz. Encümeniniz teklif ediyorsa
biz de teklif ediyoruz. Müzakeratımız teehhür ede ede
bu vakte geldi. Zannederim ki bunu da tehir etmek
doğru olmasa gerektir. İhtimal ki arkadaşımız nazari
yat itibariyle haklıdır, fakat ameliyatta değildir.
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Mevzuu
müzakeremiz hıristiyanlardan bedeli naktî alınmasıdır.
Bendeniz esas hakkındaki mütalâamı arzetmiştim. Bu
gün gayri müslimlerin askere alınması meselesini mi
müzakere ediyoruz, yoksa bütçe açığını mı müzakere
ediyoruz?.. Celsei aleniye koymaktır. O halde hiçbiri
miz demiyoruz ki; bunlar celsei hafiyede müzakere
edilemez. Celsei hafiyede... Müdafaai Milliye Vekili
nin ve Hükümetin ricası celsei hafiyede, bunun prensiptinin halledilmesidir.
VEHBİ BEY (Konya) — Efendim, mesele evvela
gayri müslimlerden alınacak bedeli nakdinin miktarı
nı tespit etmek iken, şimdi meselei müstahare olarak,
gerek Müadafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri, ge
rek Maliye Vekili Beyefendi buyurdular ki bu vari
dat bütçesinin yedinci maddesidir, evvelâ bunu mü
zakere edelim dediler. Bu doğru mu, değil mi?.. Bu
nu tetkik edeceğiz.
Bendenizce bu pek doğrudur beyefendiler. Sebebi;
sizin elinizdeki bütçe 50 milyon lira tutuyorsa, siz 65
milyon liralık tahsisatın sarfına mezuniyet verdiniz
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Hükümete. Binaenaleyh, Hükümet sene nihayetine ka
dar bütçesiz kalmış. Sizin burada yapacağınız ... Ma
mafih Heyet'i Celileniz 65 milyonluk tahsisat lütfetmekle beraber bugüne kadar Muvazenei Maliye En
cümeninin kabul etmiş olduğu erkamdan .., tecavüz
edilmemiştir, bunu da biliniz. Yani 65 milyon sarfiyata
mezuniyet ... onu kabul ettiği erkâmı bir kuruş teca
vüz etmemiştir ve etmeyecektir... Ve eğer bundan
tasarruf yapacağız derseniz ... (Senenin) on birinci ayı
bitmiştir. On ikinci ayı içine giriyoruz. İstifade yok
tur. Yalnız yapacağınız şey, sâl muhasebesini rüyet
etmektir ... vermektir. Zannederim onu da yapacak
kadro encümenleridir. Kadro encümenleri eğer bir an
evvel sâl muhasebesini ifa ve ikmal ederler ve bura
ya getirirler, beyinlerinden telfik ... bunu heyeti umumiyeden Heyeti Vekileye tebliğ ettirebilirler. Yoksa
1337 bütçesi de gelecek sene yine bu zamanda, yine
burada müzakere edilecektir. Şimdi bendenizin teklif
edeceğim, Hasan Beyin noktai nazarı ile Maliye Ve
kilinin noktai nazarını telfik ederek bir teklifte-bulu
nacağım. Bendeniz iki noktai nazarı telfik ederek bir
haddf vasat bulacağım. O da; bütçe müzakeresinde bu
seneki, 1336 senesi bütçesi için geçirilecek zaman he-
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derdir. Gelecek sene verilecek istikâmet için ... ise eğer
müzakeremiz - onu kadro encümenleri yapacaktır...
Derhal heyeti umumiyesine geçmek ve vekâletlerin
bütçesini okuyarak geçmektir. Bunu iki günde bitir
diğimiz gibi gelecek varidat bütçesidir. O vakit He
yeti Umumiyede alenî surette müzakere ederiz. Bu
geçtikten sonra koyacağız ki bu varidat bütçenin ...
böyle okuyarak geçtiğimiz için ... Şu kadar ki bu büt
çe kanunu dolayısiyle, bütçenin heyeti umumiyesi dolayısiyle Reji gibi, Düyunu Umumiye ve aşar gibi
gerek evvelden kalma, gerek sonradan olan emri vakileri telâkki bilkabul etmemek üzere kabul etmektir.
Fakat âtide böyle oldu diye size getirmemek suretiyle
bunu kabul ederiz. Bu şart ile bütçeyi okuyup yazmak
tan başka ... bir çare keşfeden içimizde bir dahî var
sa bendeniz elini ayağını öpmeye hazırım. Başka ça
re yoktur.
Bedeli nakdiye gelince; ayda ve senede öyle bir
sene için 300 lira bu günahtır, vebali azimdir... Üç
ay için 150 lira, her üç ay için...
REİS — Mecliste ekseriyet kalmadığından celse
yi beş dakika tatil ediyorum.
Kapanma Saati : (Yok)

Üçüncü Celse
REİS : Vehbi Efendi Hazretleri
KÂTlP : Feyyaz Âli Bey (Yozgat)
RElS — Ekseriyet hâsıl oldu. Celseyi açıyorum.
2. — Bursa Mebusu ve Diyarbekir İstiklâl Mah
kemesi âzası Şeyh Servet Efendinin komünizm propa
gandası yaptığına dair şifre telgraflar.
REÎS — Mevzu üzerinde müzakereye başlıyoruz.
Erkânı Harbiye Umumiye Reisvekili Fevzi Paşa
Hazretleri izahat vereceklerdir. Ancak, daha evvel Re
is Faşa Hazretleri tarafından Heyeti Umumiyenize
havale edilmiş bulunan iki telgraf sureti var, okuyo
ruz.

Büyük Millet Meclisi
Erkânı Harbiyei Umumiye
Riyaseti
Ankara, 17.1.1337
Şube : 2
Adet : 523
Büyük Millet Meclisi
Riyaseti Celilesine
Sivas'tan geçen bir memurumuzdan alman iki kıta
şifreli telgraf sureti rapten huzuru sâmilerine takdim
kılınmıştır efendim.
Erkânı Harbiyei Umumiye
Reis Vekili
Fevzi
Heyeti Umumiyeye. 18.1.1337
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1. — Diyarıbekir tstiklâl Mahkemesine tayin edi
len Şeyh Servet Efendi Bolşevik propagandası yapa
rak gitmekte ve Sivas'ta bir de bu vadide vaazetmiştir.
2. — Burada Muallim Ruşen Zeki ve Dava Ve
kili Şakir Beyler Bolşevik propagandası yapmakta
dırlar.
3. — Hususatı mezkûreyi fikrimce ehemmiyetli
gördüğümden arzeylerim efendim.
Diğer
1. — Ankara'da bulunan Bolşevik heyeti memleket
dahilinde para mukabilinde tedarik ettiği Müslüman
lar vasıtasiyle propaganda yaptırmaktadırlar.
2. — Türk komünist halk partilerinin memleketi
inhidama götüreceği kanaat ve mütalâasında musırrım.
3. — Efkârı umumiye ve memleketin inkisama ta
hammülü kalmadığı merkezden uzaklaştıkça
gayet
parlak ve vazıh bir surette görülmektedir.
4. — Buna dair 15.1.1337 tarihli telgrafımı ehem
miyetle arzederim efendim.
Ahmet Cemil
REİS — Bu mevzu ile alâkalı olarak Tokat Me
busu Mustafa Beyin bir takriri var, okutuyorum.
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Büyük Millet Meclisinin teşekkülüne saik olan avamilin en mühimlerinden biri de memlekette asayiş ve
inzibatın temini ile efkârı âmmenin bir nokta etra
fında tevhidinden ibaret olduğuna şüphe yoktur.
Memleketin on onbeş senedir fırkacılık beliyesiyle
maruz kaldığı felâket ve bu yüzden efkârı âmmede
husule gelen dalâlet varestei arzu izahtır. Meclisi âli
nin hini teşekkülünde bütün azayı kiram memleketin
istihlas ve istiklâlinden ve Makamı Hilafetin tahlisinden başka bir gaye takip etmeyeceğine dair yemin et
tiği halde maatteessüf rüfekayı kiramdan bazı zeva
tın bütün bu hakikatlerin hilâfına olarak memleket
dahilinde, hem de dini mübini Ahmediye muhalif
olarak bir takım cereyanlar, tevlidine ve binnefes bu
hususta konferanslar tertibine, velhâsıl her suretle ib
razı faaliyet etmekte olduklarına maatteessüf mutta
li oldum. Şöyle bir zamanda memleketin sükûn ve
ittihada olan ihtiyacı şedidi karşısında bütün rüfeka
yı kiramın bu türlü fırkalar ve tefrikalardan içtinap
etmesi ve aksi hareketi sabit olanların Meclisten ih
racı hususunun tahtı karara alınmasını selâmeti mem
leket ve millet namına teklif eylerim. 2 Kânunusani
1336
Tokat Mebusu
Mustafa
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REİS — Bu meseleye dair bir takrir daha var
dır, okuyoruz.
(Takrir okundu)
REİS — Efendim müsaade buyurursanız evvelâ
takrir sahiplerine söz vereyim, sonra diğer rüfekaya.
Söz Mustafa Beyin... Evvelâ Fevzi Paşa Hazretleri
nin fikri mahsuslarını öğrenelim, bir parti lehinde pro
paganda yapıldığı...
FEVZİ PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kozan)
— Efendim, Diyarıbekir'e (P) teşkilâtına memuren
gönderdiğimiz memuru mahsus; yolda gördüğü ahvali
mübeyyin bu telgrafnameyi çekiyor. Malûmu âliniz
mahkemeler bitaraf ve müstakil olmalıdır. Bu gibi ha
reketler ve düşünceler kati surette vazifesine tesir
eder. Meclisi Âliniz neye karar verirse o tatbik olu
nur. Böyle bir tarzı hareket şüphesiz ki caiz değil
dir ve onun için arzettim. Meclisi Âliniz ... kendi
- mahkeme tesiriyle ... Meclisi Âliniz ne yolda karar
verirse o veçhile olur.
MUSTAFA BEY (Tokat) — Efendiler geçenler
de Atpazarında tuvana, genç üç dört köylüye tesadüf
ettim, konuşuyorlardı. Ben de kulak misafiri oldum.
Köylüler diyorlar ki; burada bir cemiyet teşekkül et
miş, bolca para veriyorlarmış, hem oradan para ala
cağız, hem de zenginleri soyacağız ve saadetimizi te
min edeceğiz. Bütün gün çift ile uğraşmaya ... para
almışlar ...
Ben bunları dinledikten sonra aşağı yukarı gel
dim, tahkikatta bulundum. İş bizim içimizde ... Karahisar Mebusu, Şeyhi Servet Efendi, bir de Mardin
Mebusu üç. Anlaşıldı mı. Benim işittiğim bunlar ...
Birtakım ecnebilerden para almışlar, bilmem ne yap
mışlar. Bunlar köylüleri teşvik ediyorlarmış. Biz bu
raya bunun için toplanmadık, düşmanı kovmak, mem
lekette ittihad hâsıl etmek, istiklâlimizi kurtarmak,
hudutlarımızı tayin etmek için toplandık. Halbuki
bunlar öyle bir bomba bırakıyorlar ki ne memleket,
ne de halk kalmayacaktır. (Alkışlar) Millet birbirini
kıracaktır. Zannedersem bu gibilerin Meclisten ihra
cı lâzımdır. Bizim müvekkillerimiz buna katiyen razı
değildir.
REİS — Erzurum Müdafaai Hukuk Cemiyeti na
mına şimdi bir telgraf gelmiştir. Erzurum Belediye
Reisi Zakir Bey, zannederim Belediye Reisidir. (Tel
graf okunur) (Yaşasın Erzurumlular sodaları)
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efendi
ler; vaktiyle Bakuya Mustafa Suphi riyasetinde bir
heyetin memlekete gelmek isteğinde bulundukların
dan, bunların bir komünist fırkasına mensubiyetlerin-
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den bizi haberdar etmişlerdi. Bu Mustafa Suphinin ah
lâkı hakkında malûmat sahibi olan bir çok arkadaş
larımız var. Erzurum ahalii muhteremesi bunu en ya
kından tanıyanlardır. Halbuki Mustafa Suphi son za
manlarda memleketimize gelmek üzere bulunuyordu.
Bunlardan bir kısmını sahil tarikiyle göndermişler,
kendisi de Kars üzerinden gelmek istiyordu. Bunu
haber alan Erzurumlular böyle bir adamın memleket
dahiline girmesinden son derece'müteheyyiç olmuşlar
ve memlekete sokulmaması için teşebbüsatta bulun
dular. Makamatı resmiyeye müracaat ettiler. Bu adam
memleketimize girerse parçalarız...
BİR MEBUS — Aynı isabet olmuş Paşa Haz
retleri.
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Ben
denize sureti mahremanede müracaat etmiş idi ve di
yordu ki ... ahalinin tezahüratı karşısında mümkün
değildir. Kendisi bilâhare hudut haricine çıkarılmak
üzere mahfuzen hudut haricine ... Benim de mütalâa
mı soruyordu... Geldiği zannolunan bir adamın mem
leket dahilinde serbest bırakılması ... Erzurumda tat
biki tasavvur olunan ... muvafılc buldum ve kendile
rine yazdım. Bu telgraf da ondan sonra geliyor.
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bendeniz He
yeti Celilenizin ... devam etmekte olduğunu hatırla
dıkça ... derhal refi lâzım gelip gelmeyeceğine kanaat
getirileceğine ... Biz buraya niçin toplandık? Memle
ketimizin cennet gibi aksamı en kıymetli mabetlerimiz
ve bir çok abidâtı islâmiyemiz bugün en adî bir düş
manın ayağı altında çiğnenmektedir ve onun karşı
sında henüz daha tecavüz değil, müdafaa vaziyetindeyiz. Bu vaziyeti yirmi ay sonra ancak temin ede
bildik. Son bize Cenabı Hakkın avni inayeti ile
İnönü'de kazandığımız zaferle davamızı henüz mukaddemesini temin etmek üzere bulunuyoruz. Adetâ
bu vaziyet karşısında Bizansın, tstanbuluh bütün fır
ka cereyanları, bütün levsiyatı Ankaranın nezih mu
hitine de sirayet etmek istidadı göstermiştir. Bugün
henüz daha bir karış toprağımızı kurtaramadığımız
halde kadın, erkek, ihtiyar, genç Sultan Osmanın ve
Ertuğrulun türbesine varıncaya kadar en büyük ma
kamları, en büyük makamlarımızı Yunan çiğnediği
halde, burada fırkalar ihdasına çalışıyoruz. Ben zan
nediyorum ki burada fırka yapmak dinsizlikten, va
tansızlıktan başka bir şey değildir. Benim ecdadımın
toprakları çiğnenirken burada birtakım' sefiller kalk
sınlar da memleketin içine bomba koymaya teşebbüs
etsinler... Efendiler yetişir, bu memleketin son melcei,
son istinatgahı işte şu mukaddes topraklardır. Mevki
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düşüncesiyle fırkacılığa kalkışmak müdafaayı işgal
etmek ... Bu; dinsizlikten, vatansızlıktan başka bir şey
olamaz. Efendiler; biz buraya kellemizi koltuğumuza
aldık geldik. Bugün hamden lillahi tealâ o günkü va
ziyet geçit. Fakat henüz memleket kurtulmamıştır.
Uşak'ta bugün Yunan kuvvetleri ... hayalden hatır
dan geçecek bir şey değildir. Vakit bulmayan Yunan
İstanbul'da hükmünü icra ediyor. Payitahtı islâmiyede, Anadoluda bulunuyor. Venizelos'un yevmi mahsu
sunda, bütün Müslümanların, ezandan başka bir şey
işitilmeyen Balıkesirde, kadısı da cebren kiliseye gö
türülüyor. Onlar orada bu felâketler altında inler
ken... Kahrolsunlar. Arkadaşımın imâ etmek istediği
şeyi biliyorlar, ki hiçbir zaman Muhittin Baha Bey,
diğer arkadaşlar benim hatırımdan ... (Devam devam
sesleri) Binaenaleyh efendiler, biz bu memlekette ve
zannediyoruz ki hepimiz ferden birer birer ... eğer ba
şımıza birer şapka koysaydık herhalde bundan mü
reffeh ve mesut bir yerde ... fakat yegâne bizi sevkeden cihet ancak ve ancak ezanı Muhammedi ... (Alkış
lar) Bunun karşısında efendiler; bugün gözümüz önün
de bir Azerbaycan faciası vardır. Oradan gelmiş müslümanlar vardırlar. Faciayı bu müslümanlardan din
lerseniz, efendiler gözlerinizden yaş akar. Yunan ne
yapmış ise, ne yapıyorsa yapılmıştır ve görülmüştür.
Binaenaleyh bu memleket ancak ve ancak ahkâmı islâmiyenin ve Kuranı Kerimin ahkâmının bakası sa
yesinde kurtulur ve bu millet onun hadimi olalım
diye çalışıyor. Başka vadide çalışanlara bin kere la
net olsun. Pek sarih, pek vazıh... Hakkı ticaret var
dır, hakkı bey' vardır. Binaenaleyh ben evlâdımı hiç
bir zaman piç olarak kabul edemem. Bu memleketin
muhtaç olduğu ... elimizden geliyorsa vatanını seven'
her fert, dinini seven her fert aklın, mantığın kabul
ettiği tariki takip edelim.
Efendiler ben bolşeviklik hakkında beyanatta bu
lunmayacağım. Herkesin bildiği, öğrendiği bir vaziyet
tir. Bilmeyen kalmamıştır. Vatanımızı seven her fert,
dinini seven her ferdin yapacağı bir şey varsa o da
memleketin efradı milletini muhtaç olduğu adaletten
nasibedar etmektir. Başka bir şey yoktur. Binaenaleyh
bu memlekette yalnız adalet fırkası vardır. Bolşevik
ler v bizden bir şey beklemiyorlar. Kendileri arzu
ederler ki dünyaya bu kanaatlerini neşretsinler. Ümit
ediliyordu ki Bolşeviklerden bir menfaat olur ve ola
bilir ki y . Efendiler; biz bir mahkemeye âza intihap
ediyoruz. Hiçbir misli geçmemiş bir şeydir ki idam
kararını derhal veriyoruz. Bize resmen teklif ettik
leri halde memleketin vaziyeti karşısında bunu ileriye
sürmek, ben zannediyorum ki, efendiler, evvelki ...
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bir camii şerifte vaazediyor ... Ve tağyir etmiştir.
İşte; hoca efendilerin hepsi ile görüştüm, şahadet edi
yorum... O adam buradan gidiyor. Meclisi Âlinizin
kanaati haricinde başka bir kanaat telkin ediyorlar.
Nasıl kabili teliftir ki ... Birisi diyor ki; Aleyhüssalâtı vesselam efendimizin mirası kalmaz ... Binaenaleyh
onu ... kâfirdir, işte hoca efendiler; öyle bir fitne,
ki neuzübillah memleketi felâkete götürür. Âyeti celilenin bile zamana göre manası vardır ve hattâ Bed
rettin Simavî de ... bu herhalde islâmiyete münasip
bir şey değilmiş ... Efendiler; ben zannediyorum ki ilmiî halini bilen bir müslüman ... mirası kalmamıştır.
Ahkâmı Kuraniyenin nususu şerifenin ... götürmek istiyorki ... Binaenaleyh bendeniz efendiler mademki
resmen teeyyüd etmiştir ki ... memleketimizde bir be
yanname ... Ancak bu Meclis müdafaai vatan için
burada toplanmıştır. Fakat hiçbir zaman bunları in
kâr etmek cüretinde bulunamaz.
HULUSİ EFENDİ (Yozgat) — Hasbünallah venimelvekil.
VEHBİ BEY (Devamla) — Kemali suzişle beyan
ettiği için bütün varlığımla milletimiz namına teşek
kür ederim, başka bir gayesi yoktur. Meclis namına
bu yolda idarei lisan edenler müfsidlerdir. Hissiyatımı
herhalde söylemekte de içerimde bir dert ... Hulâsa
söyleyeceğim bizim her ferdimizin ... O da bütün mil
leti Osmaniyenin her ferdinin kavlen, kalben ittihad
etmesidir. Bütün varlığımızla milletim namına beyanı
teşekkür ederim. Yalnız her ne kadar beyan etse de ...
beyan etmiştir. (Va'tesimu bihablillâh) ahkâmı şer'i şe
rife sarılınız. Âdâ-yı dine karşı Bünyanı Harsus gibi
mukavemet ediniz. Bunu bize nususu celilei şeriyemiz
emrediyor. Vatanımızın mukaddes eczalarında mukad
des evladımızın kanlarını ... o ecnebi hainlerine kar
şı ... teşvik ve tergip yaparak cihatı mukaddese sevketmek lâzım gelirken, bilâkis evlâdı vatanın arasına
ihtilâf bırakarak ... neşriyatta bulunanların acaba ne
maksadı vardır?.. Efendiler; ben hiçbir müslüman ta
savvur etmezdim, ki hattâ az çok bir tahsil gören,
hattâ mektebi idadî tahsili gören bir efendiden böyle
cahilcesine ... Maatteessüf ki bizleri iğfal eden o en
damları ile bizleri iğfal etmeye çalışan, başında ko
ca kisvei imamı âzam olan bu adamın fikri acaba
hangi bir cemiyeti ilmiyede âlemi islâma nâfi olacağı
kabul edildi? Eğer bunun böyle bir fikri varsa ...
hotbehot kendi kendine milletimin zimamı idaresi eline
verilmiş mi, ki milleti kendi fikrine uydurmak isti
yor. Burada muazzam bir Millet Meclisi varken böyle
bir şey var mı söyleyin? Öyle herkes kendi hava ve
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hevesine, kendi fikir ve içtihadına tebean ... Hükûmetin akdem vezaifidir ki ... Kanunu Esaside olduğu
veçhile âdabı isiâmiyeyi muhafaza etmek şartı esasilerindendir. Bu gibilere salâhiyeti kim vermiştir?

MUSTAFA BEY (Tokat) — O salâhiyeti HeI yeti Vekileye verelim.
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VEHBİ BEY (Devamla) — Kanunu Esasi vermiştir. İşte burada kemali hulus ile Meclisi Âlilerine arzederim... Erzurum'a verdiği emir de bunu müeyyiddir, ki Erzurum'a gelen heyetin tardı idi. Bu cihetten
de vazifesini ifa etmekle kendisine teşekkür ederim.
Hulasaten diyeceğim şudur ki (Elfitnetü eşeddü minelkati) Alemi islâmın böyle birbirine düştüğü şu sırada
bunları kaldırmak, Ahkâmı seri şerife dört elle sarılmak lâzım gelirken miileti önü alınmaz ihtilâfata dü-°
sürmek dine saldırmak cinayettir. Bu öyle bir cina
yettir ki affı kabil değildir. Eğer menedecek bir şey
varsa birincisi ... ne türlü efendiler, ne biz. Dinimizden mi çıktık, kitabımız mı yok, nedir bu?.. Açalım
kapıları gelsin ecnebiler onlar yapsınlar. Bir ecnebi
gelirse millet bana aidanmaz. O bilir ki o ecnebidir.
Ulemâ kisvesinde, islâm kisvesinde... Allah lanet etsin, kahretsin milleti iğfal edenleri. Bunlar milleti
birbirine düşürecektir neuzübillah. Onun oradan derhal kaldırılarak İstiklâl Mahkemesine vermek lâzımdır. Herkes kendisine tevdi olunan vazifeyi yapmalıdır. Kuranı Kerimde
«ve'.âtefreku...» buyuruluyor.
Milletin bugünkü felâketinin sebebi fırkalardır. Bundan sonra bütün Milleti İslâmiye bilâ istisna bu Mil
let Meclisinden dinin muhafazasını istiyor. Millet biz
den bunu istiyor. Millet bizi buraya niçin gönderdi?
Bizi buraya gönderirken millet ve bilhassa müntehiplerimiz dediler ki; biz bir kaç defa intihap yaptık, on1ar bir iş görmedi. İnşaallâh siz ümit ederiz ki iş görürsünüz, çünkü Anadolunun göbeğinde... İslâmiyetin
neşrine çalışacaksınız ve islâmiyetin aleyhine çalışan
birtakım insanları, münafıkları ortadan kaldırırsınız...
Biz bu fikirle geldiğimiz halde maatteessüf Anadolunun göbeği olan bu İslâm muhitinde ... Fakat bilirsiniz ki insanlar ne kadar fitnekâr, ne kadar haristir1er. İnsanlar bilirsiniz ki ne kadar şeytandır. İşte bu
gibi adamlar maatteessüf bu hakikati anlayamayarak
biçare mazlum milleti iğfal ediyorlar. Bu büyük cinayettir, büyük kabahattir efendiler. Biliyorsunuz efendiler bendeniz evvelce işittim, yine işitiyorum. İsmi
geçen zatın bir risalesi vardır. Evvelâ Seriye Vekâletince ... mühim bir risale yazılmak lâzım gelir. Heyeti ilmiye tarafından Vehbi Efendi biraderimizin buyurduğu gibi Hükümetin prensibi esası dindir. Bütün
Müslümanların esasatı diniyesi Hükümetin birinci
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prensibidir. Binaenaleyh böyle galeyana gelen milleti
susturmak ve illâ millet büyük bir fitne çıkaracaktır.
Milletimiz evladını istedik gönderdi. O kadar tekâlüfü verdi. Millet on senedir kan akıtıyor. Bu kadar
kanı bu vatanı mukaddesinde kendisini muhafaza için
verdi. Evvelâ vatan, sonra din ... Binaenaleyh; bütün
teklifimize amade olan milletimiz istediğimiz tekâlüfü veriyorlar, evlatlarının kanını feda ediyorlar ki va
tanları selâmette kalsın. Milletin vermiş olduğu salâ
hiyetle milletin efkârı umumiyesi hilâfına, aleyhine
hareket edenleri millet acaba kabul eder mi? Dairei
intihabiyesi de bunu kabul etmez. Hulâsai kelâm her
halde Meclisimiz bu celsede Şeyh Servet Efendi hak
kında yapılacak tetbiri ittihaz etsin.
BASRÎ BEY (Karesi) — Âlemi islâmın inhitatı
esbabından en mühimmi hepinizce malûm olduğu üze
re taklitçiliktir. Nazarferip nazariyeler, yaldızlı haplar
gibi bu millete yutturulmak istenilmiş. Bu milletin hü
viyeti milliye ve mahiyeti hakikiyesi unutularak mil
let bu surette kendi benliğinden uzaklaştırılmıştır ve
bu yüzden âlemi islâm inhitata sürüklenmiştir. Efendi
ler tarihin müselsel birtakım vekayiinden bahse hacet
yoktur. Son seneleri nazarı itibara alırsak görürüz ki
biz bir vakit Fransız olduk, bir vakit İngiliz olduk.
Harbi umumî zamanında Almanlığa kalktık. Kâh sa
kallarımızı traş ettik vesaire. Hulâsa kendi hüviyeti
milliyemizi, kendi mahiyeti hakikiyemizi ayaklar altı
na aldık. Garbi mütemadiyen taklit ettik. Şimdi de
Bolşevik olmak istiyoruz. Eğer Bolşevik olalım de
mekle derhal Bolşevik olmak kabilse ve bunda mem
leket namına bir faide hâsıl ise olalım. Fakat bu Bol
şevik olalım demekle olacak bir şey değildir. Bir kerre Bolşevikliğin doğmasını icabeden esbap bilhassa
Türkiyede mefkuddur. Türkiye, Rusya değildir. Tür
kiye Rusya gibi ruhaniliğin tahakkümü, emperyalist liği, kapitalistliği terviç eden dar bir dine malik değil
dir. Türkiye ve bütün âlemi islâm öyle bir dine malik
tir ki teavünü ve uhuvveti hakikiyeyi, bir çok içtimaî,
siyasî hattâ bediî bir çok esasları muhtevi olduğu için
burada ayrıca Bolşeviklik tatbikine imkân ve hacet
yoktur. Binaenaleyh Bolşeviklik bizim memleketimiz
de, bizim muhitimizde kabiliyeti tatbikiyeden mahrum
bir nazariye halindedir.
Efendiler, içtimaî meseleler böyle beş on şahsın
meydana atılıpta ruhan tebdili tabiiyet etmesiyle hal
ledilmesi mümkün olan şeyler değildir, tçtimaî mesail senelere, hattâ asırlara ihtitaç messeden şeylerdir.
Bunlar bir kaç günde halledilebilir şeyler değildir. Va
kıa Bolşeviklerle muhadenet ahitnamesi yaptık. Bu si
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yasî bir şeydir. Fakat Ruslar bizi kendileriyle muha
denet tesis ettiğimizden dolayı Bolşevik yapmak istemi
yorlar, yapmak isteseler dahi, esasen Bolşevikliği icabedecek bir şey bizde olmadığı için bu, teklifi malâyutak kabilinden bir şey olur, ki biz buna karşı red
ile mukabele ederiz. Mamafih efendiler, Bolşeviklik
meselesi ihmal edilecek bir mesele de değildir. Bugün
Şarkta, Hilâfet diyarında bulunmak itibariyle kendi
lerini ötedenberi himaye ettiği bir âlemi islâm var ki,
o âlemi islâm Bolşeviklerin yanlış, muzır birtakım ce
reyanlarına maalesef sürüklenip gitmek üzeredir. Şark
âlemi islâmı ile herhalde bizim aramızda sıkı bir itti
sal ve irtibat temin etmek, te'sis etmek ve Bolşevik
lik hakkında Müslümanlığın alacağı vaziyet, hattı ha
reket nedir, bunu tespit ve tayin etmek menafii aliyei îslâmiye icabatındandır. Efendiler, vakıa biz hu
dudu milliyemiz dairesinde müstakillen yaşamak ah
diyle burada çalışıyoruz. Fakat hududu milliye tabi
riyle biz miktarı yüz milyonlara baliğ olan Âlemi İs
lâmın kuvvetini ihmal edebilecek miyiz? Zannederimki, biz ihmal etsek bile âlemi islâm bu Hilafet diya
rında bulunan bizlerin yakasını bırakmayacaklardır.
Binaenaleyh onların ikbaliyle bizim ikbalimiz, onların
felâketiyle bizim felâketimiz tevemdir. Bugün görüyo
ruz ki bilhassa Şarkta Rus Bolşevikleri âlemi islâmı
kendi emellerine doğru sürüklemekle meşguldürler.
Bize düşen vazife bütün âlemi islâm ulemasını, müte
fekkirinim, eğer mümkün ise Ankara'da toplayıp An
kara'yı âlemi islâm noktai nazarından da bir dima
ğı mütefekkir haline getirmektir. Efendiler, bir şeyin
muzır veya nafî olduğunu takdir için, bir mesleğin
faideli veya zararlı olduğunu anlamak için o mesle
ğin evvelemirde mebdelerini tayin etmek, anlamak lâ
zımdır. Bugün biz Bolşevikliğin hakiki mebde'lerini
bilmiyoruz ve bilen de yoktur Türkiye'de. Arzettiğim
mütefekkirin kongresi ve şûrası bolşevikliğin mebde'leri nedir, bu mebde'ler Islâmiyetle ne dereceye kadar
kabili teliftir? Bunları tetkik etmeye mecburdur. Bu
suretle hem Şarkta bulunan ve Bolşeviklerin kucağına
sürüklenmekte olan islâm âlemini muhakkak bir fe
lâketten kurtarmış olacağız. Vahdeti islâmiyeyi temine
muvaffak olmuş olacağız. Anadolu müslümanlık nok
tai nazarından bir dimağı mütefekkir haline gelecek
tir. Efendiler, zannediyorum ki hiddetle, şiddetle bu
işiniz hallolunamaz Herhalde fikir ile, mantık ile hal
letmek lâzımdır. Bugün maalesef Meclisimiz içinde
Bolşevizm, bizim arkadaşımız mevkiinde olan Şeyh
Servet Efendi çıkmış, bolşeviklik ile müslümanlığı gü
ya kendi kafasına göre mezç ederek, güya bolşevikli
ğin, müslümanlığın istediği bir şey olduğunu propa-
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ganda etmek istiyor. Buna, bu harekete karşı hiddet
le mukabele değil, fikirle mukabele etmek lâzımdır.
Mamafih Şeyh Servet Efendinin bulunduğu mevkide
ika etmesi melhuz ve muhtemel olan sui tesirleri iza
le için buraya derhal çağırılması lâzımdır. Fakat bu
çağırılmakla da mesele bitmiş olmaz. Meselâ Şeyh
Servet Efendiye karşı ilmî bir surette müdafaa etmek
lâzımdır. Bir risale neşretmiş, doğru eğri. Buna kar
şı bir risale ile mukabele ve müdafaada bulunmak
lâzımdır ve bu yalnız umuru şeriyeye ait bir vazife de
değildir. Efendiler Yahya Galip Beyefendi onun ri
salesine kim tenezzül eder buyuruyorlar. Evet ben de
tenezzül etmem. Fakat Şeyh Servet bir çok müslümanları zehirlemiştir. Bizim vazifei diniyemizdir.
Efendiler yapılacak ifsadat ve ihlâlat o kadar vasi
dir ki, bugün Anadolu vahdeti milliyesinin tarumar
edilmesi gaye olarak kabul edilmiştir. Anadolüyu da
ğıtmak bu gibi fesede için bir umdedir ve istihbara
tıma nazaran bunların saiki harekâtı da, ecnebi el
leri, ecnebi paralarıdır. Geçenlerde Halk tştirakiyyun
Fırkası mensubininden bir zat ile görüşüyordum. Ken
disinin Mecliste bir mevkii mühimmi vardır. Ona
rica için dedim ki; birader sen Mecliste mert olarak
tanınmış bir adamsın. Böyle, öyle bir uçuruma gidi
yorsun ki ölüyorsun, uçurum içinde boğulacaksın. Se
ni tahzir ediyorum. Bu melun teşkilâtın içerisinden
çık, dedim. Benim saffetimi ihtimal bildiğinden dola
yı olacak ki dedi : Efendi; bizim yürüdüğümüz yol
müslüman yoludur... Dedim mirası kaldırıyorsunuz.
Müslümanlık, mirası kaldırmamıştır. Refikimiz bura
da ise kendine karşı da söylüyorum, mirası kaldırı
yorsunuz... Müslümanlık bunu kaldırmamıştır. Miras
hakkında bir çok nususu katia vardır Kuranı Kerim
de. Buna ne dersin? Sen dedi, bilmiyorsun Hazreti
Peygamber aleyh isselâtı vesselamın malına kimse mi
rasçı olmamıştır. Dedim, bu maaşiri enbiyaya mahsus
bir şeydir ve bu da ayrıca bir nas ile halledilmiş bir
meseledir. îslâmiyette miras kalkamaz ve kalkmakta
bizim menafiimize muvafık değildir. Hulâsa efendiler
bunları o Şeyhi fazıl o derece iğfal etmiş ki bu za
vallılara acımamak elden gelmiyor. Fakat yalnız ken
dilerini uçuruma götürse, Allah belâsını versin der
geçeriz. Fakat bütün Ümmeti Islâmiyeyi de o uçuru
ma sürüklemek istiyor. Efendiler, demin arzettiğim
veçhile bu mesele sopa ve cebir meselesi değil, bir fi
kir meselesidir. Fikir sahasında Bolşeviklik esasatı ile
iştigal etmek ve müslümanlığın menafii âliyesi ... bun
ları da meydana atmak suretiyle kendimiz için derecei vücuptadır ve bu da müttefekkirini İslâmiyeye dü
şen bir farizadır. Binaenaleyh bendeniz öyle istiyo
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rum ki bu vecibei diniyeyi, bu farizai diniyeyi bu
Meclisin mütefekkirini ifa etsinler. Ümmeti islâmiyeyi
bu dalâletcen kurtarsın. Bir kaç sözle halledilecek me
sele değildir. Şu halde müslümanlığın esasatını mey
dana atmak ve takip edilecek hattı hareketi tayin et
mek yalnız Türkiye'de yaşayan müslümanlara değil,
Rusya'da bu hattı hareketler hakkında mufassal, mü
dellel ilmî risaleleri neşir ve tevzi etmek lâzımdır. Ta
ki bu suretle 350 milyon müslümanı da bu dalâletler
den kurtarsın. Son vazifei diniyesini ifa etmiş olsun.
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler,
Meclisi Âli hini teşekkülünde âdeta istinatsız bir hal
de olduğundan kendisi için bir halaskar, kendisine bir
istinatgah arıyordu. İşte o zamanlar... Türkler Yeşil
Ordu teşkil etmiş, o biri Kızıl Ordu. Müttefikan ge
liyorlar, bizi kurtaracaklar diye kulaklarımız doldu..
Belki de bizim kuvvei maneviyemizi tamir için söy
lenmiş sözlerdir. Şeyh Servet Efendinin burada bir kaç
defa söylediği uzun nutukları hep alkışladık. Bundan
bir ders almalıyız. Efendiler, bir ders almalıyız. Ben
dahi alkışladım. Fakat o sırada Erzurum'dan aldığım
malûmata nazaran anlamadığımız bir tufan geliyor, o
tarafa doğru. Bu taraftaki akisler Âlemi İslâm geldi.
Efendiler; Rusyada Bolşevizm, Komünizm, hakiki
Marksizm. Buradan Hükümet bir heyet göndermişti.
Onlar da gözleriyle görmüştü ki, istihsalât durmuş, zi
raat durmuş, herkes aç kalmış, sağa sola saldıran bir
kaç haydut bunlara Kızılordu diyorlardı. Şarktan da
maalesef yanlış haberler geliyordu. Tav'an komüniz
me taraftar olmasına imkân olmamakla beraber,/Kâ
zım Paşa Hazretleri, vermiş oldukları telgraflarda ...
Yani o kasdi değildir, ya bilmeyerek ... şu geldi böyle
söyledi. Tabiî ben arkadaşlarla görüştüm. Memleketi
miz daha ziyade yakın olmak dolayısiyle bu tufanı
daha yakından görmek istedik. Hükümet nezdinde te
şebbüste bulunduk. Müsaade aldık. Meclisi Âliden gi
derken yine yolda halk bilmeyerek, rüyada görmüş gi
bi, Bolşevikliğe âşık olmuş. Anadoluya geçerken so
ruyor, Bolşevik misin?.. Bolşevikler bizi kurtaracaktır,
sözlerine çok maruz kaldım. Erzurum'a gittiğim zaman
Bakû'de teşekkül eden kongreye, üçüncü enternasyo
nale giden arkadaşlarıma tesadüf ettim. Bir Bolşevik,
amma ne? O sırada efendiler Nuri Paşanın ordusu ba
kiyesi gelmişti. Onlardan Bolşevikliği sordum. Dediğim
gibi, aç ve çıplak kalmış, istihsalâtı durmuş, artık sa
ğa ve sola salmış, zaifleri ölüyor. Bunlar Azerbay
can'a geçmek istemiş. Azerbaycan bunlara muavenet
göstermek istemiş. Demişler ki; bizim o Mustafa Sup
hi denilen adam gibi birtakım serseri insanlar, vatan
sız insanlar Azerbaycan'a dolmuş, Azerbaycan'da pro-
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paganda yapıyorlar, Türkiye'yi kurtarmak için. Mama
fih yine propaganda meclisinde Büyük Millet Meclisi
ne müracaatta bulunulmuş. Azerbaycan'a müracaatta
bulunulmuş ... Geçmek için müsaade istenilmiş, Azer
baycan'da propaganda böyle câri imiş ve Azerbaycan
ordusuna nüfuz etmiş. Sakın bu orduya silâh atmayın.
Bolşevik orduları garp cephesine geçecek. Bir gün
arzu buyurulursa getirin okurum size, bu mealdedir.
işte Bolşevik ordusu yardım edecek... Bu itikad Azer
baycan ahalisine intişar etmiş. Bizden bugün Azer
baycan'da ihlâlatta bulunan insanlar var. Hattâ bir
gün bir kongrede diyorlar ki, bizim istiklâlimizi Türk
kardeşlerimizin uğruna kurban edelim. Onlarsız biz ya
şayamayız. Gelsin Rus orduları buradan geçsin. Bi
zi halâs edecekmiş, propaganda bu. Hatta ... Halil
Paşa gidiyor, o kongrede bulunuyor, Bolşeviklerle
anlaşılıyor, Rusları içeri çekiyor. Bu böyledir. Bolşe
vikler Azerbaycan'a girer girmez üç, beş, on gün hali
istirahat, filan, adalet göstermek istiyorlar. Ondan
sonra Gence'de Ermenileri teşvik ediyorlar. Onlar Bolşeviklerden bir kaç adam öldürüyorlar. Derken bir
karışıklık, Nuri Paşa da Bolşevikler aleyhine bir ta
rafı iltizam ediyor. Her şey zirüzeber oluyor, yalnız
Karabağ ve o havalide ... on gün sonra efendiler Bakü'de ... onların hepsi kesiliyorlar. Sonra 135 mil
yon altın alıp götürüyorlar, bankalardan. Niçin gö
türüyorsunuz diyorlar. Diyorlar ki; Ruslar harp ile
meşgul iken siz para kazanıyordunuz, bunlar Ruslarındır. Pencere perdesine varıncaya kadar çekip gö
türüyorlar. Orada eazımı İslâmiyenin ve emsalinin
filan, bunların bütün emvali ellerinden alınıyor. Bir
bağda iki oda veriliyor. O odada kendisi oturur...
Dadaşkı ailesini satmakla yaşamıştır. Hulâsa beyler ...
sonra orada Ermeniler yine bütün memur namiyle
alıyorlar, ne kadar memur varsa Ermeniler namına
alıyorlar ... filan varsa Ermenilere teslim ediyorlar.
îslâmlara Ermeniler verecek. Kongre esnasında Rus
lar da irtikâp olunan hatayı resmen kongrede söyle
mişlerdir. O kongreye bir çok İslâmlar gitmişti. Biz
den elli altmış kişi gitmişti. Sonra aktarı âlemi islâmdan, her taraftan gelmişlerdi. Bizim son ümidimiz
sizsiniz, siz de eğer Komünist olursanız sizden bize
hayır yoktur. Çünkü yarım milyon Türk süratle ke
silmiştir, yarım milyon da Türkistan'da kesilmiştir.
Millî şarkılar söyleyen Türkistan halkı isimleri alına
rak öldürülmüştür, diyor. Bugün mekteplerimiz yal
nız Taşkent'te bizim esirlerin açtığı 54 mektep mual
limleri nefyedilmiş, bizim Türk zabitleri koğulmuş,
yerlerine Komünist muallimler konulmuştur. Fakat bu
meslek erbabında bendeniz diyorum ki, Komünist
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yoktur. Bizim Komünistler itiraf etmelidirler ki, ge
çen sene hiç Komünist değillerdi. Ruslar tarafından
aşılanmıştır. Bu sekiz aylık bir Komünistliktir. Kendi
lerinin artık bu itikadlarını takdis etmeyeceğim.
Sonra efendiler; ben arkadaşlarımı tenzih ederim
ve kendilerine hürmet ederim. Ben meslek üzerine
konuşuyorum. Bugün bizi istilâ eden cereyan Rus
ların cereyanıdır. Rus ordusu onandığımız gibi değil
dir, Bunlarda kabiliyeti harbiye yoktur. Azerbaycan
cephesine gönderdikleri ordunun kabiliyeti harbiyesi
yok idi. Ermenilerle bile harp edemediler. Birtakım
serseri ve kabiliyeti harbiyesi zaif kimselerdir. Ermenistana Ruslar cebren giremedi. Sefirlerini tulü müd
det Ermeniler kabul etmediler ve mukavemeti harbiyeden mahrum Deniken ordusunu mağlup edemedi
ler. Bir tiyatrodan başka bir şey değildir. Yarım sasat harp ediyordu. Nerede karın doyuruyorsa orada
hizmet. Yalnız bir şey varsa muntazam harp eden or
dusu yok. îşte bu hakikatleri arzederken Erzurum
böyle şirazesiz bir iş karşısında lâkayid kalamazdı.
Bize, teşebbüste bulununuz dediler, ne teşebbüsünde
bulunalım. Bir mikrop gibi aç kalmış, memlekete sal
dırmak istiyor. Memleket sizin, diyor, babanızın ma
lı mı?.. Taraftar peyda edebilmek için mümkün ise
sizin malınız komşuların, komşuların malı sizin ...
İnsan doğduğu zaman nerenin malı olur? Kürrei ar
zın... Hiç kıymeti yokmuş gibi. Ne ise düsturları ne
dir bilmiyorum, belki iyidir. Geçen gün Hariciye
Vekâletinden istirhamda bulunmuştum. Dinlerken ha
fi celseye talik etmiştiniz ve emin olunuz ki Erzu
rum'dan gelen telgraf, zaruret neticesi verilmiş, biz
den istimdad ediyorlardı. Biz Müdafaai Hukuk teş
kil ettik. Bir hazırlık yapıyorlar. Kime karşı, neye
karşı? Efendiler; elimizde kuvvetli, metin bir' Ordu
vardır. O ordu ile Ermenistana savlet ettik. Pek az
zamanda üç saatte Kars kalesini devirdik. Maalesef
bu teşkilât ordu arasında da var. Erzurum'a girdiği
miz zaman, muhtelif cereyanlar vardı. İçlerine gir
dim, birtakım ordu zabitanı arasında bunun askere
sirayet edeceğinden de korkuyorlardı. Nefere; ati timar etmeyeceksin, memleketine gideceksin, gibi pro
pagandaların efrada tesiri olmuyor değildi. Propagan
da birtakım safdil insanlara nüfuz etmekten halî kal
mıyor. Ordunun başındaki Kâzım Paşa Hazretlerine
müracaat ettik, orduda bir şirazesizlik acaba olabilir
mi; dedik. Mamafih dedi; kanaatıma gelince : Belki
efendiler garip gelecektir sözüm, benim kanaatıma
kalırsa, tslâmiyetle Bolşeviklik arasında pek az fark
vardır, dedi. Bunda miras, zekât yok Paşam dedim;
bizim akidemizle bu tevafuk etmez. Beni mi kandırı-
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yorsunuz, yoksa ne buyuruyorsunuz?.. Kâzım Paşa
dedi ki, bugün iki siyaset vardır. Garp, şark siyaseti.
Bizim garple, İngilizlerle anlaşmamız kabiliyeti var
mıdır? Yoktur dedim. O halde bizim şark ile anlaş
mamız zaruridir, şark siyasetini takibe mecburuz, de
diler. Hattâ kendileri şu kanaatta idilerki; bu mutla
ka bizim memlekete giriyor. Ruslar gibi aşağı taraf
tan başlar da zabitlere, neferler hükmetmek suretiy
le ... Ben dedim ki, bunu bir tedbiri siyasi mahiyetinde
anlarız. Politika mahiyetinde anlarım, dedim. Belki
Hükümet garbe karşı bir gösteriş yapıyor. Sizi de böy
le sevk ediyor. Bolşevik görünmemiz. Evet, biz Bol
şevikliğe yakın göründükçe garpliler bize doğru ge
liyor. Hükümet böyle bir siyaset takip ettikçe ingi
lizler bize tekarrüp ettiler. Bolşeviklik sebebiyle bize
müsait şeraitle sulh yapabilirler. Sulh yaptıkları za
man Ruslarla muhalif vaziyete girer miyiz? Evet gir
memek için çaresi, herhalde Komünist görünmelidir.
Hatta efendiler arkadaşlarınıza ... bundan başka bi
zim için çarei necat yoktur ve bana Bolşevikler söz
verdi. Ben murahhası askerî tayin olundum. Bu teş
kilâtı memleketi içinde yapacağım, buyurdular. İşte
efendiler bu cümleden harp ediyorken Ordumuz Gümrü'ye girdi. Bir kaç Ermeninin hapis olunduğunu işit
tik. Bize geldiler. Bu Ermenileri çıkartmak ... malû
mu âlileridir ki biz de harbi Ermenilere yapmadık,
yalnız Taşnaklara yaptık. Bunların arasında fark var
dır. Onu ben bilmiyorum. O Ermeniler çıktılar. Gümrü'de bir hükümet yaptılar, bir teşkilât yaptılar. Ta
biî hükümetin bu bapta daha ziyade malûmatı vardır.
Rus Bolşevikleri Ermenistana girmezden evvel Gümrü'de Bolşevik Ermeni hükümeti teessüs etti. Mak
sat da Taşnaklarla ikisinin arasına münaferet sokmak
idi. Evet bugün Ermeniler hudut içerisinde ifsadata
başladılar. Şimdi en büyük necat beklediğimiz kapı
şark kapısı ... Maalesef Ermeni sulhu akim kalmiştır.
Zannediyorum ki Erzurum valisi ve Necati Bey bu
nun sebebini de söylemiştiler. Diyorum şimdi size...
Efendiler, katiyen ne Hükümete hiç kimseye taarruz
yoktur. Dinlemezlerse inerim. Hastalık kabili tedavi
dir. Hastalıklarını tedavi ettirmek Hükümetin muttali
olmadığı hakikati kendilerine söyleyip... (Devam de
vam sesleri) Ben Hükümetin hatası varsa onu söyle
mekten çekinmem. Arzettiğim gibi efendim, sulh me
selesi niçin akim kalmıştır? Tabiîdir ki Bolşevikler
geldiler, Ermenileri sigorta ettiler... Hafi celseye ta
lik ettiniz, «sulh geri kaldı, akim kaldı. Ermeniler hu
dudumuzda tekaküm etti. Belki de tâ Ankara'ya ...
Bugün propaganda yapıyorlar. Belki Ankara'ya ... pa
raları Erzurum'da da fenalıklar yapıyor... İngilizlerin
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propagandalarına ... Ondan korkar da. Ruslar Erme
nileri içerimize kadar sokup da ... para sokup ... Ben
bu hakikati neden söylemeyeyim? Ona ben gülerim,
O vakit veyahut ben de vazifei tarihiyemi yapıyorum.
muaheze ederim...
Şimdi efendim Rusya'dan bize bir hastalık olarak
gelen ... hem onu arzediyorum size, hem Bolşevikli
ğin mahiyetini anlatıyorum. Şimdi tabiîdir ki yine
size söyleyeceğim. Yusuf Kemal Beyle de yolda gö
rüştük. Hükümetin bu ittifakı ... Hükümet gönderiyor.
Hükümetin kendi siyasetini Avrupaya karşı ... Hükü
met beyanatında söylerse cevabını veririm.
Bugün
Yusuf Kemal Bey hocam da gitmişti ve bana demişti
ki; ben komünistim. Hükümetin namına ittifak et
mek ... şöyle böyle Hükümetin namına giden Yusuf
Kemâl Bey de bana dedi ki; ben de Komünistim, '
memleketin selâmeyini bunda görüyorum. Şahitsiniz.
Şeyh Servet Efendi meselesi değil ki bu. Bir kere
Hükümet müsaade etmiş, burada bir Komünist par
tisi yapmıştır efendiler. Bendenize cevaben Muhittin
Baha Bey dedi ki; biz müsaadei mahsusa ile Hükü
met müsaade ederek menfaati memleket noktasından
vazifei vataniye olarak yapmışımdır, ben milliyetper
ver bir adamım dedi. Milliyetperverlik, komünistlik
düsturiyle tev'em değildir. Demek ki ya Hükümet ve
yahut kendisini aldatıyor. O hata olarak, gösteriş ola
rak, böyle yapmak istiyor. Daha ileri giderseniz ben
çok katiyetle biliyorum. Zannederim Hükümet Komü
nistlere rîakten muavenette bulunmuş, yani Komünist
fırkalarına para vermiş. O da usulsüz ya ...
Şimdi Bolşeviklik İslâmiyet ile kabili telif midir,
değil midir? Her meslek erbabının vicdanına havale
ederiz. Memleketi bu felâketten nasıl kurtaracağımızı
düşünelim, hep beraber çaresine bakalım. Efendiler;
bu Şeyh Servet meselesi değildir. Bu zannediyorum
ki Hükümetin hal ve fasledeceği meseledir. Mustafa
Suphi'yi ... Tabiîdir ki şahsı hakkında nasıl bir adam
olursa olsun ona karışmam ... memleketimizden koğulmuş. Hüsrev Beyin de sınıf arkadaşı olsa gerek,
bu sebeple kendileri daha iyi bilirler zannederim. Son
ra Sinop'a nakledilmiş, Rusya'ya kaçmış. O adamın
bizim burada, bir çok zevatı âliye ile temas ettiğine
zahibim. (Muttali bulunuyorum.) Bize Rüştü Beyden;
Kâzım Paşadan mektup aldığını söylemişlerdir. Mus
tafa Suphi kendi başına hareket eder değildir. (Şark
cephesinde bu adam yalnız başına değildir.) (Fakat o
adam da bir çok zevatı âliye ile muhabere ettiğine)
Şark Cephesini benden dinlemeyin, Şark Cephesine
bir heyet göndeririz. Şark Cephesi tetkike muhtaçtır.
Bu yüzden ileri geri sözleşmişizdir, ben bir hakikati
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söylüyorum. Belki bitaraf değilim, aksi çıkarsa na
mussuzum. Bir heyet gönderin Şark Cephesine. Bu
millet bu hükümet namına mektup yazan, söz söyle
yen her kimlerse onların da cezasını verdiriniz. En
büyük vazifeniz budur efendiler.
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efen
diler, zannediyorum ki gayet mühim ve ciddî bir me
sele üzerindeyiz. Rüfekayı kiram muhtelif nikatı na
zar dermeyan ettiler. Bendeniz de bu münasebetle bu
mevzuda, gerek Hükümet namına ve gerek şahsım
namına bir kaç noktayı muhtasaran arzedeceğim.
Hakikaten milletimizin hali ve amali ciddiyesi
zannediyorum ki cümlenizce bariz ve katî surette
muayyendir, işte bu amali hakikiyei milliyeyi istih
sal etmek maksadiyle, burada dahi içtima eden Mec
lisiniz, noktai nazarlarında takip edeceği esasatta, bu
muhassalai milliyeden emel ve arzu noktai nazarın
dan ayrılamaz. Şüphe etmiyorum ve hiç kimsenin şüp
he etmeyeceğini zannediyorum ki Büyük Millet Mec
lisi ve onun Hükümetinin bugüne kadar takip ettiği
siyaset tamamen amali milliyeye mutabıktır. Bu siya
setin ne olduğunu tekrara lüzum görmem. Yalnız iki
kelimesini zikredeceğim, ki o da hududu milliye da
hilinde milletin istiklâlidir ve bu gayet kuvvetli ve
büyük mana ifade eder esastır. Bugüne kadar bu
esastan ayrıldığımıza delâlet edecek en ufak bir ema
reyi bile göstermek mümkün değildir.
Efendiler, bu iki esas üzerinde yürüyen insanlar,
düşünen dimağlar bittabi Komünizmin vasi ve bu
kuyudatını parçalayan esasları ile mutabakatta bulu
namaz. Binaenaleyh Heyeti Âliyenizin takip ettiği si
yaset hiçbir vakitte Komünistlik esasına müstenit de
ğildir. Bu böyledir, bunu tekrar ediyorum, bir defa
jdaha. Fakat yine malûmunuzdur ve cihanın malûmu
dur, ki bu millî esaslarına derin rabıtalarla sadık ka
lan Meclisiniz ve Hükümetiniz müstakil bir devlet
olarak Rusya Bolşevik Cumhuriyeti denilen bir dev
letle münasebatı siyasiyesinde hiçbir vakit Komünist
lik ile Bolşeviklik esasatını dahi telaffuz etmemiştir.
Zannediyorum ki Hariciye Vekiliniz muhtelif vesile
lerle bu ciheti izah etmiştir. Binaenaleyh bendeniz tek
rar ediyorum, milletimizin, devletimizin, Heyeti Âliye
nizin Ruslarla olan münasebatı doğrudan doğruya iki
müstakil devletin karşı karşıya olan ve her biri ken
dine ait olan gayelerini tamamen mahfuz bulundur
mak şartiyle, bugüne kadar böyle olduğu, bugünden
sonra da böyle devam edeceğine şüphe etmeyiniz.
Rus Bolşevik Hükümeti resmiyesi, ricali Tesmiyesi
nin bizim olan, bizim resmî ricalimizle olan temas ve
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münasebetlerinde Rusya dahilinde bu milletin soysur,
herhalde sersem birtakım evlâtları oralarda da serse
riliklerine devam etmişlerdir. İşte bu serseriler bir iş
yapmak hülyasına kapılarak zahiren memleketimize
ve milletimize nâfi olmak için Türkiye komünist fır
kası diye bir fırka teşkil etmişlerdir ve bu fırkayı
teşkil edenlerin başında da Mustafa Suphi ve emsali
bulunmaktadır. Bunlar doğrudan doğruya bir hissi vatanperverane ile ve bir hissi hakikiî millî ile değil, be
nim kanaatımca belki kendilerine para veren, kendile
rini himaye eden ve bunlara ehemmiyet atfeden Moskova'daki prensip sahiplerine yaranmak için birta
kım teşebbüsatı serseriyanede bulunmuşlardır. Bunla
rın yaptıkları teşebbüs Rus bolşevizmini muhtelif ka
nallardan memleket dahiline sokmak olmuştur. Bu
suretle memleketimize, milletimize hariçten komünizm
cereyanı sokulmaya başlanmıştır.
Diğer taraftan efendiler, memleket dahilinde ko
münizmin ne olduğunu bilmeyen, fakat bu esasata
müsteniden tekevvün etmiş olan, taazzuv etmiş bir
Bolşevik kuvvetinin bizim için kuvvei naciye olabile
ceğini farzeden birtakım insanlar dahi, hattâ bu ha
riçten gelen Komünizm cereyanına temas etmeksizin
kendiliğinden Komünizm teşkilâtı yapmak hevesine
düştüler. Bir zaman geldi ki Ankara'da, Eskişehir'de,
şurada burada memleketin hemen bir çok yerlerinde
bir çok insanlar, birbiriyle rabıtadar olmaksızın, Ko
münistlik teşkilâtı kurmaya ve aynı zamanda hariç
ten de birtakım insanlar serseri surette memlekette
dolaşmaya ve aynı zamanda propaganda yapmaya
başlamışlardır. Daima esasatına muhafazai sadakat et
mekte en büyük faideyi gören Heyeti Vekileniz bu
nun için müsmir bir neticeyi düşünmek mecburiye-.
tini hissetti. Herhalde bu memlekette ve bu millet
içinde Komünizmin mahalli tatbik bulamayacağına
kani idi ve kanidir. Komünizmin ne olduğunu bilirse
münevveran, o zaman memleket dahilinde tatbikine
cevaz verilebilir. Fakat münevveran dahi dahil oldu
ğu halde Halk, Ordu Komünizmin ne olduğunu
bilmiyor. Yalnız kuvvei naciye olabileceği itikadına
zahip olmuş ise o zaman körü körüne cahilane komü
nizm olabilir veyahut milletin bir kısmı kalili, kısmı
cüzisi temayül edebilir. Bu suretle ekalliyetin ekalli
yeti denecek mertebede tekevvün edecek bu kuvvet
kendini şâmil ve hâkim bir kuvvet farzederek, çünkü
vukufsuzluğu veçhile bir teşekkül olacağından derhal
memleket dahilinde - Bittabi bu gibi inkılâbatın he
yeti umumiyei milliyemiz tarafından derhal imha edi
leceğine mutmainiz - herhalde bir feveran olabilir, bir
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inkılâp teşebbüsü olabilir. Bu itibarla Hükümet ted
bir düşünmek mecburiyetinde kalır.
Efendiler, iki türlü tedbir olabilirdi. Birisi; doğ
rudan doğruya Komünizm diyenin kafasını kırmak;
diğeri, Rusya'dan gelen her adamı derhal denizden
gelmiş ise vapurdan çıkarmamak, karadan gelmiş ise
hududun haricine defetmek gibi zecrî, şedid, kırıcı
tedbir kullanmak. Bu tedbirleri tatbik etmekte iki
noktai nazardan faidesizlik görülmüştür. Birincisi; siyaseten hüsnü münasebatta bulunmayı lüzumlu adde
diniz Rusya Cumhuriyeti kamilen komünisttir. Eğer
böyle zecri tedbir tatbik edecek olursak o halde bilâ
kaydüşart Ruslarla alâka ve münasebette bulunma
mak lâzım gelir. Halbuki biz bir çok mülâhazatı
siyasiyeden, bir çok esbap ve avamilden dolayı Rus
larla temasta, müşasebatta, itilafta bulunmak istedik
ve istiyoruz ve isteyeceğiz. O halde tatbik edeceği
miz tedbirler de dostluğunu istediğirniz bir millet,
bir hükümetin prensiplerini tahkir etmemek mecbu
riyetindeyiz. îşte bu noktai nazardan zecrî tedbir kul
lanmak istemedik. İkinci bir noktai nazardan da zec
rî tedbir kullanmayı faideli addetmedik. Malûmu âli
niz fikir cereyanlarına karşı fikre istinat etmeyen kuv
vetle mukabelede bulunmak, o cereyanı imha etme
dikten başka, herhangi bir muhatabınızla, herhangi bir
insanla konuşulduğu zaman onun herhangi bir fikri
ni kuvvet zoru ile reddederseniz, o ısrar eder. Israr
ettikçe kendi kendini aldatmakta daha çok ileri gi
debilir. Binaenaleyh, fikir cereyanları cebir ve şiddet
ve kuvvetle reddedilmez. Bilâkis takviye edilir. Buna
karşı en müessir çare, gelen cereyanı fikriye mukabil
fikir cereyanı vermek, fikre fikirle mukabele etmek
tir. Binaenaleyh Komünizmin memleketimiz için, mil
letimiz için, icabatı diniyemiz için gayri kabili ka
bul olduğunu anlatmak, yani efkârı umumiyei mille
ti tenvir etmek en nâfi bir çare görülmüştür. İşte
Hükümet böyle bir çareye tevessülle iştigal etmekle
beraber, şüphe yok ki, gelen cereyanlar zamandan ev
vel fiilen mazarrat tevlit edebilecek hale gelmemesi
için dahi bir taraftan da tedabiri lâzimeyi ittihaz et
miştir. Hükümet tenvir ile bu cereyanın önüne geçme
yi düşündüğü sırada, aynı suretle düşünen birtakım
kıymetli ahlâklı ve her noktai nazardan şayanı emni
yet arkadaşlar bana müracaat etmişlerdir. Bu zevat
bu noktai nazardan bu memleket ve milletin menafiine azamî ne suretle hizmet edebileceklerini düşünü
yorlardı. İşte bu düşüncenin mahsulü olmak üzere
Ankara'da Komünist Fırkası namı altında bir fırka
teşekkül etti.
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Bu fırkayı teşkil eden zevatın bence yakinen ma
lûm olan zihniyetini kısaca izah etmek istiyorum, ki
sui tefehhümat zail olsun. Bu zevat bir defa hududu
millî dahilindeki halkın istiklâlinin mahfuziyeti, yani
bu milletin, gayei milliyesinin, istikbalinin temin ve
istihsali için hadim olmak istiyorlar. Yine onlar da
hepiniz gibi milletin refah ve saadeti hakikiyesini
maddeten istihsal edebilmek için idare makinesinin ıs
lâhı ahvali içtimaiyemizde mümkün olduğu kadar mil
letin kabiliyeti hazmiyesi derecesi nispetinde terakkiyata mazhariyeti düşünen ihsanlardı. Binaenaleyh,
bu fırkayı teşkil edenler Komünizmin ne olduğunu
millete anlatmak ve bunun ne olduğunu bütün esas
ları, prensipleri bütün milletçe malûm olmadıkça ol
sa olsa onların içinden halkın kabiliyet ve istidadına
mümkün olduğu kadar hadim olabileceklerini, kabili
yeti tatbikiyesi görüldüğü takdirde tatbik zihniyetin
de idi. Fakat gayet mutaassıp oldukları nokta, o da,
bu memleket içinde ve bu millet içinde her türlü inkılâbatı içtimaiyenin, muzır dahi olsa, her türlü inkılâ
bın sahibi hakikileri yine bu millet olmalıdır. Yine
bu millet vekili olmalıdır ve çok mutaassıp oldukları
bir nokta varsa, bu memleket içinde ecnebi ile hiçbir
inkılâp vücuda gelmesine alet olanları tahkir ve ter
zil etmek idi. İşte bu işi niyatı hasene ile yapmak ar
zu eden arkadaşların teşebbüsü Hükümetçe muvafık
görülmüş ve kendilerinin vukuu müracaatları üzerine
resmen müsaade edilmiştir. Yalnız bu müsaadeyi yap
makla Hükümet bir şey düşündü. Evet, komünizm iç
timaî bir meseledir. Bunun her türlü esasat ve hakayikini istenildiği gibi söylemekte beis yoktur. Yalnız
maksadı te'şebbüsü belli olmayan, mahalli dahi istenil
diği anda meçhul bulunan birtakım kimselerin ko
münizm namı altında, Bolşevizm namı altında teşkilât
yapmasını katiyen menetmek istedik ve bu noktai na
zardan Dahiliye Vekili bütün rüesayı memurini mül
kiyeye dedi ki; Komünistim diyen Hükümetçe res
men programı görülmüş ve mevcudiyeti resmen tas
dik edilmiş cemiyete intisap edebilir. Fakat kendi ken
dine teşekkül eden fırkanın Hükümete verdiği bir te
minat vardı, ki o dahi her önüne geleni teşkilâta
memur etmeyip, belki aklı başında mukaddesatı milliyeyi, icabatı diniyeyi şeraiti umumiyei millet ve dev
leti müdrik insanlar ancak bu gayei milliyeye sadık
kalmak şartiyle tenviri efkâr edebilirlerdi ve ben emi
nim ki arkadaşlar, Rus bolşevizminin yapmış olduğu
tahribatı bir çoklarımızdan daha iyi bilmektedirler.
Hikmeti mevcudiyetlerinin kalmadığına kani olduk
ları dakikada bütün millete hitaben bizzat kendileri
Komünizmin bu memleket içinde kabiliyeti tatbikiye-

334 —

İ : 136

1 : 131

22 . 1 . 1337

si olmadığım kendileri ifade ederler ve dağılırlar. Bu
fırka bu suretle teşekkül ettikten sonra Halk îştirakiyyun Fırkası namı altında bir fırka Hükümete mü
racaat etmiş bulunuyordu. Bu fırka hakkında bir ke
lime daha ilâve etmek isterim. Türkiye Komünist Fır
kası, yani Komünistliği ne Arapça, ne Türkçe yapmak
istememiş olduklarını, yegâne gayelerinin halkı aldat
mamak olduğunu, söylediğimiz şeylerin Komünistlik
olduğunu anlasınlar, düşüncesiyle kurulmuştur. Onun
için doğrudan doğruya Komünist kelimesini tekrar
ediyoruz ki halkı aldatmış olmayalım diye. Binaen
aleyh, Türkiye Komünist Fırkası bu suretle memle
kette teşekkül ettiği sırada, Baku'da yine Türkiye Ko
münist Fırkası namiyle bir fırka vardı. Bu suretle,
merkez kazası hariçte bulunan ve teşebbüsatı için ta
limatı hariçten alan bir fırkada reddedilmiş oldu.
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siyasetini yapamayacağız demek doğru değildir. Bu
gayet abes olur. Bittabi biz Ruslar komünist olduğu
için onun aleyhinde bulunuyoruz. Bize gayri kabili
tatbik olduğu için ve esasatı diniye ve şeraiti hayati
ye ve içtimaiyemizle gayri kabili telif bulunduğun
dan olmaz diyoruz. Hüseyin Avni Bey, bu mebhasde idarei kelâm ederken mesele daha. tavazzuh etti.
Şark meselesine dair bütün mütalâalarını dikkatle ta
kip ettiğim için bende şöyle bir kanaat hâsıl oldu.
Bu kanaat mülâhazalarının bir şahısa mütedair oldu
ğudur. Kendileri o şahsın ismini telaffuz ettiler. De
diler ki; Kara Kâzım Paşa ihlâl etti.
Şimdi efendiler; Hüseyin Avni Bey biraderimiz
gayet mühim bir meseleye temas ettiler ki, bunun
hakkında hiçbir söz söylemek istemiyorum. Fakat
kendileri temas ettiği için Heyeti Âliyenizden zihin
leri teşevvüşe duçar olanlar bulunabileceği için bir iki
kelime ile izah etmek istiyorum. Bir defa Kâzım Karabekir Paşayı içinizde tanıyanlar ve tanımayanlar
vardır. Binaenaleyh Kara Kâzım Paşa gayet zeki, fatin ahlâklı, namuslu fevkalâde halûk, namuskâr, mü
debbir bir adamdır ve bunların fevkinde hasleti var
dır, ki ilk temasa geldiği zaman Hüseyin Avni Bey
anlayamaz. Ben de kısa temasta bayağı temasta anla
yamadım. Gayet ketum bir zattır, işte böyle bir hali
bulunduğu için Hüseyin Avni Bey biraderimiz Kâzım
Paşayı tekdirde hata etmiştirler.

Halk Iştirakiyyun Fırkasının sebep ve hikmeti te
şekkülünü bilemem. Müteşebbisleri bunu izah edebi
lirler. Yalnjz benim anladığıma göre Türkiye Ko
münist Fırkasının mahiyeti teşekkülü ile Halk Iştira
kiyyun Fırkasının mahiyeti teşekkülü arasında fark
vardır. Türkiye Komünist Fırkası, Türkiye için, Tür
kiye dahilinde çalışan bir fırka mahiyetinde tecelli
ediyor. Halk Iştirakiyyun Fırkası, doğrudan doğruya
komünizm mahiyetini gösterir bir fırkadır ve mevsuk
malûmata göre burada bulunan Rus sefarethanesi i!c
dahi tamamen hali temasta bulunuyorlar. Bu hususta
fazla bir şey söylemek istemiyorum.

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bir dakika
müsaade buyurur musunuz?

Şimdiye efendiler; Hükümetin noktai nazarları ve
takip ettiği zaten malûm olan esasları bir daha tek
rar ettikten sonra, Komünist teşkilâtına ne gibi mü
lâhazata binaen Hükümet serbesti vermiş olduğunu
da izah ettim. Kısmen fakat yine bundan tevellüd
edebilecek olan mahazire karşı dahi tedabiri şedide ve
katiye tatbiki ve imkânı mahfuz bulundurulmuştur ve
belki yakın zamanda bunun asarını göreceksiniz.

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Müsa
ade buyurun, silsilei kelâmımı katetmeyiniz.
Kâzım Karabekir Paşanın evsafını arzettikten son
ra bizi idlâl mi, bizi tenvir mi etti? Buna dair fazla
söz söylemek istemiyoruz. Yalnız ufak bir tereddüdü
olanlar Kâzım Kara Bekir Paşa Hazretlerinin bir bu
çuk senedenberi şark ahvali hakkında her gün vermiş
oldukları raporları ve onların kâffesini mütalâa ettik
ten sonra bir karara varması ve ona göre idarei ke
lâm etmesi iktiza eder. O zaman o mütalâayı yapan
zatın bu kıymette, bu kudrette bir zat hakkındaki Kâ
zım Paşa Hazretlerinin kıymetlerini takdirde ne dere
ceye kadar hata etmiş olduklarını anlayacaklardır.
Şimdi bunu ispat sadedine, en ufak bir misal olmak
üzere, burada okunan telgrafnamede buna takaddüm
eden bir vaziyet var. Mustafa Suphi geliyor. Bir de
fi Mustafa Suphi'yi herkesten evvel şarkta Hüseyin
Avni Beyden evvel meydana çıkaran Kâzım Kara Be
kir Paşadır. Bu adamın memlekete girmesinin muzır
olacağını takdir eden Kâzım Kara Bekir Paşadır ve

Yalnız bir şey rica etmek istiyorum. Bir defa ben
deniz reisiniz olmak itibariyle ve münasebatı diplomatikiyede Heyeti Âliyenizi temsil etmek itibariyle Ha
riciye Vekili ve Heyeti Vekilenizin her biri, hattâ aza
yı kiramdan dahi her biri bu meseleden bahsederken
bir iki noktaya dikkatli bulunması lâzımdır. Alelıt
lak komüniste karşı söz söylerken şark siyasetimize
karşı söz söylemeyi tev'em görüyorum. Bu bir meselei içtimaiyedir. Şu ve şu sebeple memleketimizde
gayri kabili tatbiktir. Fakat bunu kemali serbesti ile
söyleyebiliriz. Yalnız Hıristiyan olan bir devlete mü
nasebatı siyasiyede bulunmamıza bu mani değildir. Bi
naenaleyh biz komünistlik istemeyiz, öyle ise şark
t
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bunun memleket haricine, hudut haricine tardedilmesi lâzım geleceğini bilen de Kâzım Kara Bekir Paşa
dır. .Bunun planını da yapan Kâzım Kara Bekir Pa
şadır. Yoksa Erzurum'da valiliğiniz değildir. Biz deği
liz .efendiler. Fatinâne bir surette yapmış olduğu, pla
nı, herkesten evvel icabedenlere faaliyet veren Kâ
zım Kara Bekir Paşadır. Bilmem Bolşeviklere müte
mayil imiş, Mustafa Suphi'nin bilmem nesi imiş...
Herkesten evvel kuvvetli bir tedbir alan Kâzım Ka
ra Bekir Paşadır. Ben arzediyorum. Çünkü vesaik var
dır. Şuradan buradan bu meseleyi tasvir eden telgraf
larını birer birer getireyim okuyayım.
Sonra buyurdular ki; Paşa ile görüşmüşler, Islâmiyetle Bolşevizmin müsavi ... Binaenaleyh Kâzım
Paşanın Bolşeviklik ve Komünistlik hakkındaki bütün
mülâhazatı ve bütün noktai nazarları şimdiki ifadatım ile anlaşılan manadadır. Fakat bu sözlerle sizi
imtihan etmiştir ve yine Kâzım Paşa beyanatı ara
sında şark siyasetinin lüzumu takibinden bahsetmiş
tir. Bunun için söz söylemeye lüzum görmüyorum.
Bugün için şark siyasetini takip etmek, garp siyase
tine ... Onu taÂİp ediyoruz. Daima onu söylemiş ol
ması ... Ve Kâzım Paşanın Komünistlerle temasta
olanlara karşı Komünist görünmesi vaki olabilir.
Memleket ve millet için nâfi bir maksadı siyasî te
min etmek içindir. Hakikatte Komünist ve Bolşevik ol
duğu için değildir.
Yine buyurdular, ki Gümrü'de Kâzım Paşa kendi
eliyle ermenileri Komünist yaptı. Kâzım Paşa ile
aramızda bir hafta muhabere cereyan etti. Ermeni
meselesinin halli mevzuubahis olduğu sırada şunu rnu
yapalım, bunu mu yapalım diye mesaili muhtelife
mevzuubahis olduğu zaman, o münakaşada bulunmuş
olsaydınız takdir ederdiniz ki en faideli olan şey, za
ten Komünist olmayan serseri Ermenilere komünist
dedirtmek için ve Taşnak mevcudiyetini bir an ev
vel yıkmak için yapmıştır.
Kâzım Paşa hakkındaki diğer bir noktasına cevap
vermek isterim. Mustafa Suphi ile ilk temasta bulun
duğu zaman yalnız muhabere etmedim. Benim nezdime âdemi mahsus göndermiştir. Hakikaten Eskişehir'de bulunduğum sırada Mustafa Suphi'nin ve da
ha bir adamın imzasiyle bir vesikayı ve bir mektubu
hamilen bir zat bana mülâki oldu. Mustafa Suphi
bana müracaat ediyor ve diyor ki; bizim hariçte
maksadı teşekkülümüz dahildeki maksadı millimizi tes
hil ve teminden ibarettir. Binaenaleyh size nasıl hiz
met edebiliriz? Bu mektubu getiren adam aynı za
manda bana mahrem olarak diyor ki; heyeti mcrke-
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ziyeye dahilim. Bu adam Lenin'in yegâne adamıdır ve
Lerîin Türkiye hakkında bir iş yapmadan evvel mut
laka Mustafa Suphi ile ... bu adamın etrafını sarmak
tır. Lâkin aslı yoktur ... idaresiz ve milliyetsiz bir
adamdır. Ben doğrudan doğruya Mustafa Suphi'nin
mektubuna cevaben yazdım ve onu okuyabilirsiniz.
Bu milletin, bu millet vekillerinden mürekkep olan
Meclisin maksadı, gayesi, siyaseti kati olarak budur.
Hiçbir vakitte merkezi hariçte bulunan bir teşkilât
la teşriki mesai edemeyiz. Biz kendi kendimizi sevk
ve idareye çalışırız. Bu memlekette çalışmak isteyen
ler, hakiki olarak çalışmak isteyenler memleketin için
de bulunurlar ve memleketin hakiki menabiine, kitle
lerine istinad ederler. Onun için Mustafa Suphi'ye
ceza yapamazsınız efendim.
Bir de şarkın ahvalini tetkik etmek için bir he
yeti mahsusa izamını talep etmişler. Şarkın ahvalini
hangi noktai nazardan anlamak istiyorsunuz?.. Asıl
mektubu getiripte mahrem tebligatta bulunan, söyle
diğim şeylerin hepsi hakkında müspet, müeyyid delaili
kâfiye mevcuttur. Tekrar delile hacet yoktur. Kanaat
lerimizi tespit edebiliriz. Bu mesele hakkında eğer
Kâzım Paşanın buna temayülâtı ve bu temayülâtın
mucibi mazarrat olacağını tahkik etmek ise maksat,
bu gayet barizdir. Azerbaycan'da bilmem Dağıstan'
da Bolşeviklerin Komünizme karşı ne gibi tedabiri
ciddiye düşündüğünü anlamak için, Hükümete olan
tekliflerini mütalâa buyurabilirsiniz. Eğer bundan baş
ka şarka anlaşılması lâzım ve henüz Beyefendi tara
fından ifade edilen şey varsa bir heyeti mahsusanın
izamı meselesi, ki buna hiç lüzum yoktur, Kâzım Pa
şanın ne ruhta ve bolşeviklere karşı olan hissiyatı
malûmunuzdur.
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Kâzım Pa
şaya hürmetimiz vardır. Erzurum valisi olmak için is
tanbul'da bile çalıştık ve sonra o kadar da basit bir
adam değilim. Mesaile nüfuz edebilirim. Görüştüm.
Garazı şahsî tanımam. Vali Hamit Bey Necati Be
yin Hükümete verdikleri son şeyi de söyleyin.
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Şimdi efendiler bu noktadan başlayacağım. Ben de, dünya
da hiç garazı şahsî taşır adam değilim. Bir defa zâtı
âliniz vali Hamit Beyle Necati Beyin verdikleri şey
den nereden muttali oldunuz? Üçü Ermenistan sul
hunu yapmak için tarafımızdan tayin edilmiş bir he
yeti murahhasadır ve onlarla vukubulan muhaberatı
mahremanemiz sizce neden malûm oluyor? Bu Neca
ti'nin fikri bana gelir. Demek o zatın bana yazdığı
telgrafnameden zâtı âlinizin de malûmatı vardır. Kâ-
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zım Kara Bekir Paşanın takibettikleri siyaset hak
kında şikâyetamiz izahatınızdan şimdi bu noktayı izah
için bir şey daha söyleyeyim. Zâtı âliniz Necati Bey
le Hamit Beyin muttali oldukları heyeti murahhasanın bir faaliyet safhasına belki vakıfsınız. Fakat Kâ
zım Kara Bekir Paşaya Heyeti Vekileden verilen ta
limata vakıf mısınız? Bana yazmış olduğu telgrafnamede zâtı âlinizin de malûmatı vardır. Meseleyi ten
vir için soruyorum. Orada ne renk ve şekil göstere
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ceğine dair Hamit Bey Necati Beyin malûmatı yok
tur.
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Ben tered
düt ettim şahsımda.
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Çün
kü her gittiğiniz yerde aleyhinde bulundunuz, yazık
değil mi? Tarihe geçecek onun yaptığı şeyler.
REİS — Celseyi tatil ediyorum, beş dakika te
neffüs için.

• *1•»<<«i »
»
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DÖRDÜNCÜ CELSE
REtS : Vehbi Efendi
Efe
Hazretleri
KÂTİP : Feyyaz Al
Âli Bey (Yozgat)
REİS — Celseyi açıyorum. Komünizm hakkın
daki müzakerata devam ediyoruz. Söz Yahya Ga
lip Beyindir. Buyurun.
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendiler,
bendeniz nikatı nazanmı arz ve tespit ederken bütün
sözlerimden dolayı mazur görmenizi rica ederim. Siz
den ne vakit valilik istedi? Bu meseleyi komünistlik
ile muhakeme etmezden evvel biraz tarihe lütfen na
zar buyurmanızı rica ederim. Bize Avrupa müstebit
Hükümetlerinin bu kadar tecavüzünün, bu kadar zu
lüm ve tasaddisinin sebebi nedir? Bendeniz muhake
memde böyle buluyorum; ki bizim müslümanlığımız,
onların hıristiyanlığıdır. Hatta buna misal olarak şu
Harbi Umumiyi göstereceğim. Harbi Umumiye biz
istiklâliyetimizi, mülk ve milletimizi muhafaza etmek
için girdik. Hiç kimseye taarruz etmek için girme
dik. Bize tecavüz ediyorlardı. Bizimle beraber harbe
giren Almanya, Bulgaristan, bunlar istediği gibi te
cavüz ediyorlardı, memleketlerimizi çiğniyorlardı. Muzafferiyeti istihsal için her lâzım olan şeyi yapıyor
lardı. Bu itibarla onlara yaptıkları ve bize yaptıkları
meydandadır. Şu halde Almanya'ya hiçbir şey ya
pamamışlardır. Fakat bizim hayatımızı elden almak
cüretine kadar ilerilemişlerdir. Ne için? Müslüman ol
duğumuz için. Başka bir şey için değildir. Şarkta Rus
İmparatorluğu üzerine kuud eden zevat bolşeviklik
namiyle bir nazariye çıkarmışlar. Bunlar bizimle hoş
geçinmek istiyorlar. Tabiî ki müslümanlar, kendileriy-

le hoş geçinmek isteyen halk ile daima hoş geçinir
ler. Bu muhakkaktır ki Ehli Salibin yaptığı her şey
bizim için muzırdır. tslâmiyetin imhasını beklerler.
Maahaza bizim . Bolşeviklik, Komünistlik gibi Ehli
Salipten doğmuş efkâra tebaiyet etmekliğimiz de doğ
ru değildir. Hamden lillâhi taalâ bizim dinimiz İs
lâm, kitabımız Kur'an olmakla onu takibedeceğiz.
Maahaza iyice düşünmeliyiz. Biz ne için toplandık,
maksadımız ne idi? Biz milleti halâs etmek için, va
tanımıza taarruz eden düşmanları defetmek, istiklâli
mizi, siyasetimizi muhafaza etmek için toplandık.
Yoksa şarkta çıkan bir fikre ittıba etmek, garpte çı
kan bir fikri rehberi harekât etmek için toplanmadık.
Maahaza bütün Müslümanlar kendi ananatı dairesin
de hareket etmek ister. Bolşeviklik takibetmek gaye
si, milleti malûm olmayan bir yola sevketmek ve
millete ihanet etmektir. Bolşeviklik ile Komünistliği
ayırmayacağım. Benim noktai nazarım, bunlar bizim
milletimize mazarrattan başka hiçbir menfaat vücuda
getirmez. Bu fikrin sahasını tevsia çalışmak, bizim esasatımızı rahnedar eder.
Sonra içimizde ulema kıyafetine girerek, yalan
yanlış fikirleri; bu, ahkâmı sedyedendir diye göster
mek, bir ihanettir. En evvel yapılacak muamele, bu
nu o kisvesinden tecrit etmektir. (Doğru sesleri) Affı
nıza mağruren ufak bir şey söyleyeceğim. Gerçi hurafattır, amma çok hoştur. Süleyman, zamanında ho
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caya ceza vermek istemiş, değnek şikâyet etmiş. Buna
verilecek ceza kisvei ilmiyeden tecrid etmektir.
Bolşevikliği Islâmiyetle mezcetmek akılsızlıktır.
Eğer Bolşeviklik İslâmlık ise, onlar İslâmlığı kabul et
sinler. Mecburiyet göremem. Komünistlik ve Bolşe
viklik bizim. vatanımızdan çıkmalıdır. Biz onlara yol
vermeliyiz. Binaenaleyh Bolşeviklik bir akın yapacak
sa, nereye karşı? Kendi mesleklerine karşı, kendi ...
ibda edenlere karşı bir akın yapabilir. Ben arkadaşla
rımın her birini muhterem mevkide görürüm. Binaen
aleyh temenni ederim ki; içimizden Bolşevikliğe ve
Komünizme sâî olanlar bu işten tecerrüd etsinler ve
desinler ki : Büyük Millet Meclisinin takibedeceği ga
ye; gayei islâmiyettir. Sizin aleyhinizde bulunan Hı
ristiyanlar da sizinle beraber olacaktır. Herkesin hu
kukunu temin de Bolşeviklikten yüksektir, işte maru
zatım bundan ibarettir.
BİR MEBUS — Arkadaşlar, yalnız Komünistliği
iddia eden bu adama verdiğim cevapta anadan doğ
ma Komünistim dedim. Fakat buna emin olunuz ki
benim dinim ve imanım, tarzı telâkkim büsbütün baş
kadır. Burası şimdi bir kürsü ilmî olmadığı için
bittabi Komünistliğin leh ve aleyhinde bulunacak de
ğilim ve bundan bahseden arkadaşımız da Yahya Ga
lip Beydi. Yalnız Komünistlik iddia eden bu adam,
iki ay evvel bizden bir iki vilâyeti Ermenistan namu
hesabına istedikleri zaman, yekden hayret ettim. Ba
dehu hayret etmedim. Haç düştü, kırılmayayım, yu
varlanmayayım derken bir hal geldi, Islâmiyeti sarma
ya başladı. İslâmiyet kelimesi başladığı dakikadan kı
yamete kadar devam edecek. Çünkü efendiler, bir
noktai nazardan, bir tarife göre; Komünizm demek
de, nahiyeci idare demektirf (Gürültüler) (Samiin lo
casında beş yaşında bir çocuk var sesleri)
REİS — İndirin. (Handeler)
Hakikî olsun, ilmî olsun, dinî olsun, gayri dinî
olsun. Herhalde bu tabirlere dikkat buyurulsun. Eli
mizi hariçteki bir ele uzatırsak bunun ihanetin en
büyüğünü teşkil edeceği muhakkaktır ve bu katidir.
(Ne demek sesleri) Fırka itibariyle arzetmek istiyo
rum.
İkincisi; bu memleketteki cereyanları durdurmak
veya teskin etmek vazifesiyle mükellefiz. Bu vazife
ile mükellef de, bu Mecliste en evvel İrşat Encüme
nidir. Maatteessüf diyeyim geçen gün bir takrir ver
dim. Arkadaşlar, istirham ederim, münhal olan âzalıklara intihabatınızı bir an evvel icra ediniz de İrşat
Encümeni dolsun. İstirhamım bundan ibarettir.
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MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendiler,
bu millet harbi umuminin neticesinde tazyik ve istilâ
cı emellere mani olmak için, bütün milletin yekvücut ve yekemel olarak, yalnız müdafaai ırz ve na
mus, müdafaai mukaddesat için müttehit ve yekvücut olduğunu ve şu Meclisi Âlinin ancak bu emelle
içtima etmiş bulunduğunu millet bilmiş olduğu ve bu
Meclisi Âlinizin ancak ve ancak mukaddesatının mu
hafazasını tazammun ettiği içindir ki meşru ... İslâ
miyet, zuhurundan bugüne kadar, bütün âlemi hıristiyaniyete karşı yapmış olduğu bütün muharebatta
aynı emelle çarpışmış ve Meclisi Âliniz de bu emeli
mukaddesle milleti Ve memleketi müdafaaya azmet
miştir. Her zaman Müslümanlar kendilerine
vaki
olan muhacematı defetmiş, müstakil olarak bugüne
kadar gelmiş, bugün de istiklâlini muhafaza için Mec
lisi Âlinizin azmü gayretine rnuzahir olmuştur. (Fakat
yakın zamanda teşekkül eden gerek Komünist fırka
ve gerek Halk İştirakiyun Fırkası bu gayemize) (1)
mübayin, memleket dahilinde yegâne istinat etmek is
tediğimiz ... bir tefrika, bir sui tefehhüm hâsıl ede
bilmek için Komünist fırkalarının neşretmiş oldukla
rı bazı makalelerde öyle ahval görülür ki bu, safdil
ahali için düşmanlarımızın bizim hakkımızda kendi
kuvvetleriyle, toplariyle yapamadıkları tahribi kendi
elimizle yapmış olacağımızdan korkuyorum. Bütün
havfim bundan ibarettir. Bu hal hâsıl olduğu içindir
ki bu emellerimiz düşer ve korktuğumuz tehlikeler
baş gösterir. Bilcümle hukuku tabiiyeye ve esasatı
hukukiyeye (müstenit hakları tahrif ve birtakım) (2)
hak garibeleri icadederek (âlemi islâmiyetin, milleti
mizin ve memleketimizin imhasına tevessül etmişler
dir.) (3) Binaenaleyh halkın hukuku tabiiyesi gasbedilmiştir. Efendiler, iddia edebilirim ki; dini, menafii âliyei beşeriyeyi müstelzim, kavaidî hukukiyei nâfiayı müçtemidir. Hakkı temellük de bu hukukun bi
risidir. Hakkı temellük demek, şayi beşeri, tezyidi
ümranı ye refahı umumiyi mucip ve kabul edilmiş
hukuku tabiiyeden olmakla beratter, din de bunu ka
bul etmiştir. Yoksa hakkı temellüksüz hiç bir şey
teessüs edemez. Hakkı veraset ise, o da, hukuku tabii
yeye müstenittir. Çünkü terekesinin evlâdına isabet
edeceğini bilen peder, bir aile teşkil eder, evlat yetiş
tirir. Onun tahsili, ilmü irfanını temin eder. O su
retle, millete hadim, hayırlı evlat yetiştirmek, halis
bir nesil yetiştirmek için çalışır. Keza yine bir evlât,
pederinin mirası, vefatında, kendisine intikal edece(1, 2, 3) Parantez içindeki kelimeler
eklendi. M. Ünver
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ğinden dolayı, pederine hizmet eder. Onun emrine ta
bi olur ve bu suretle sarfı, mesai eder. Halk Iştirakiyyun Fırkasının zannettiği gibi değildir. (Ve inne leyselil-insane" illâ maseâ) âyeti kerimesinde hakkı verasete
mübayenet yoktur. Hepisinde şayi vardır. Külfet zah
met, zahmet niymet mukabilindedir. Binaenaleyh be
nim korktuğum cihet, bunun dini mazarratından zi
yade, bugün deruhde etmiş olduğumuz şu müdafaayı
intaç edememekten ve ordu efradı arasında da bir
münasebetsizlik çıkmasıdır ve ondan söylüyorum.
Yoksa başka hiçbir emelim yoktur. Memleket istiklâ
line mazhar olursa, herkes nususu kuraniyeye muga
yir olmayan, içtimaî inkılâplar yapabilir. Herşeyden
evvel Türkiye Devleti, bir Müslüman Devletidir ve
müslümanın hamişidir. Türkler, Islâmiyeti ve ahkâmı
şeriyeyi muhafaza ile mükellef ve onunla müftehirdir.
Onun içindir ki bütün âlemi islâmın teveccüh ve mu
habbetine mazhar ve her zaman âlemi islâmın müza
heretine nail olmuştur. Maazallah ... müzaheretine na
il olması ve her kavmi islâmdan ... bu müslüman ol
ması ve her kavmi ... ahkâmı şeriyeyi muhafaza ve
müdafaa ve ahkâmı celileyi neşre mazhar olduğundan
dolayıdır ki Türk Devleti, bütün akvamı islâmiye fev
kinde bir istinatgah olmuştur. Bu ahkâma riayet et
tiği takdirde ilelebet mazharı saadet olacak ve daima
teşebbüsatında, hayra matuf olan icraatında muvaffak
olacağında iştibah yoktur ve yine Kanunu Esasi teyid ^ve tevsik etmiştir ki, Devletin dini, Dini Islâmdır
ve yine bu esasa müstenittir ki; Kabine Erkânı meyanında bir de Meşihat Makamı'vardır. Fakat maattees
süf diyeceğim, Makamı Meşihat bazı böyle neşriyata
karşı, arkadaşlarına müracaat ederek, bu neşriyatı
haddi itidale irca etmek vazifesiyle mükelleftir, hal
buki bugüne kadar bunu ihmal ettiğinden dolayı te
essüf ile...
SALİH EFENDİ (Erzurum) — Şeyh Servet Efen
dinin risalesi serapa tahrifat ile memludur. Maksadı
seriyi anlamadan, âyat ve ahadise kendi keyfine, hiç
bir hakkı tasarrufu olmadığı halde, ahkâmı şeriyeyi
tahrif etmiştir.
MUHtTTİN BAHA BEY (Bursa) — Söz istiyo
rum bunun hakkında.
VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim, rüfekayı
kiram her cihetini söyledi. Yalnız arkadaşlara ben bir
iki sual soracağım. Biz malûm ya oldukberi modaya
çok heves ederiz. Modacı bir milletiz. ,Bir vakit Fransayı taklit ile meşgul olduk. Şimdi diğerlerini taklit
ile meşgulüz. Halbuki efendiler mukallid olan millet
ler daima kendini zaif görüp, taklit ettiği milleti bü
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yük gördüğünden dolayı mukallid olan, taklit ettiği
milletin ayağı altında her zaman ezilmiştir. Tarihler
buna şahittir. Bir millet kendinde mevcudiyet, kud
ret görmezse o millet yaşayamaz. Efendiler bununla
beraber maddiyatın maneviyata merbutiyeti tammesi
vardır. Efendiler maneviyatı olmayan bir millet âlem
de yaşayamaz. Çünkü maddiyatını tanzim edemez.
Maneviyattır milletleri yekdiğerine rapteden. Manevi
yatına sahip olmayan her millet, her zaman, maddi
yatına sahip olamayıp, maddiyatını tanzim edemedi
ğinden dolayı müzmahildir. Binaenaleyh bizim bir ma
neviyatımız var ki; Dini Islâmdır. Şimdi ben soru
yorum; bizi intihap edenler müslüman mıdır, değil
midir? Müekkillerimiz müslüman olduğu halde o
müslümanların dini ve hissi hilâfına ben, Komünistim
diye meydana çıkmanın manasını bilemem ve müekkillerime karşı bu suretle meydana çıkan rüfekayı ki
ram buna karşı ne cevap verebilir? Bununla beraber
beyefendiler, Şeyh Servet Efendi hakkında yalnız Mu
sa Kâzım Efendi söyledi. Bir risale yapmış ve Alla
nın âyeti celilesini şöyle tefsir ediyor; Allahu azimmüşşan eşyayı insanlar için halk etmiştir. Binaenaleyh
insanlar eşyadan mütesaviyen müteneffi olacaktır. Şu
halde insanlardan birinin diğerinden daha ziyade eş
yayı mevcudeden intifa etmesi meşru değildir, demiş
tir. Bakın efendiler, bu, Kuranı azimüşşanın manasını
tahriftir. Eğer Müslüman ise Şeriatı İslâmiye onu tek
fir eder. Efendileri biz ya müslümanız veya hıristiyanız. Şüphe yok ki müslümanız. Şu halde, müslüman ol
duğumuz5 halde, böyle bir dinsizlik neşriyatını tervice
ve dinsizlik namı altında bir fırka teşkiliyle meşgul
olacak isek Yunan ile meşgul olmakta ne mana var?
Beraber olurum, geçsin gitsin. Yunan ile muharebe
de ne mana var? Biz Yunan ile ne için muharebe
ediyoruz? Efendiler, emin olunuz vatan diye bağırmışsak, hepsi üzerine tekaddüm eden dindir. Her ne nam
altında bağırsak hep bunları temin eden dindir. Yu
nan ile bizim muharebemiz dinimiz içindir. Şu halde
Komünizm diye bir dinsizliği terviç edeceksek millet
arasında uğraşmanın manası nedir? Bununla beraber
bakın efendiler, şimdi yine Hükümetten soracağım;
Emek Gazetesi diye bir gazete çıkmış. Bu da Halk
Iştirakiyyua Fırkasının mürevvici efkârı imiş. O ga
zete de, Musa Kâzım Efendinin söylediği veçhile di
yor ki; esasatı diniyede böyle bir hakkı temellük, ta
sarruf gibi bir şeyler olmadığı halde sonradan hakkı
saltanat, hakkı irs, hakkı icar ve isticar gibi birtakım
garip haklar meydana gelerek halkı, memleketi ber
bat etmiş ve bir avuç ekalliyetlerin ekseriyetlere hâ
kim olmasına sebep olmuştur. Bir makalesinde de di-
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yor ki; Mustafa Kemal Paşa Anadoluda her ne. yap
sa, ne kadar muvaffakiyet elde etmiş olsa yine bir şey
yapamayacaktır. Akibet yine halk olacaktır. Ne yapa
caksak gelin arkadaşlar yoldasınız. Budur efendiler.
Şimdi ben erkânı Hükümetten soruyorum : Hükümet
bu gazeteyi gördü mü, görmedi mi?..
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Gördü,
gördü. Hükümet bu gazeteyi istiklâl mahkemesine ver
miştir, yarın muhakemesi olacaktır. Hükümet uhdesi
ne terettüp eden vazifeyi ifa etmiştir. (Teşekkür ede
riz sodaları)
VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Şimdi Musa Kâ
zım Efendinin söylediği sözü yalnız tekrar edeceğim.
Şu fıkra : Seriye Vekili Efendinin uhdesine terettüp
eden bir vazife, bir vecibe vardır. Hoca Efendinin
de o vazife vecibeyi ifa etmesini rica ederiz.
Gelelim Şeyh Servet Efendiye : (Handeler) Efen
diler, bu adam Bolşevikliği, Komünistliği akı aydan
beri terviç ediyor ve bu adam büyük bir risale yazdı
ve bu risalesi serapa, Musa Kâzım Efendinin buyur
duğu gibi, tagyirat ve tahrifattan ibarettir. Şer'a mu
vafık olarak içinde bir kelime yoktu diyebilirim. Çün
kü okudum. Fakat ben şunu aradım ki bu risaleyi
bastıracak kadar bunun iktidarı yoktur, bu muaveneti
nereden aldı?
MUSTAFA BEY (Tokat) — Anladık ya, para, pa
rası,
TUNALI HÎLMÎ BEY (Bolu) — Şimdi haber al
dım ki, gazetenin benim olduğu söylenmiş, katiyen
reddederim.
VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Bu adam şer'i
kisvede ve hoca suretinde böyle milletin ananat ve
esasatı diniyesini tahrife sayettiği, risalesiyle ve şu ya
zılan telgrafla malûmdur. Bu adamı Hükümetten ve
Meclisten rica ederim, derhal geri döndürsün. Hak
kında takibatı kanuniye icra oluncun ki şu Meclis
müslümanlığa hadim olduğunu bilsin ve müslümanların kalbi bize bir kat daha raptolunmak için bu va
zifeyi icra etmesini teklif ediyorum.
REİS — Müzakereyi kâfi görüyor musunuz? (Ha
yır sesleri) (Hariciye Vekili söz söylecek dinleyeceğiz
sesleri)
Dr. AHMET MUHTAR BEY (Hariciye Vekili)
(İstanbul) — Muhterem efendiler, içinde yaşadığımız
zamanın hayatı tarihiyemizde en nazik ve vahim bir
an olduğunu Heyeti Âliyenize tekrar etmeye lüzum
görmem. Binaenaleyh Hükümetin münasebatı siyasiyesine taallûk eden müzakerat ve münakaşatta söyle
necek sözlerin fevkalâde ihtiyatla telâffuz edilmesini
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istirham ederim. Bundan evvel bir kaç defa zuhur
eden münasebetlerle Heyeti Âliyenize kemali saffetle
arzetmiştim, ki Rusya ile akdi itilâf veya ittifak nok
tasından vukubulan teşebbüsatımızdan maksat, yalnız
memleketin hududu milliyesi dahilinde istiklâlini te
min etmek için hariçte bir noktai istinat aramak mü
talâasına matuf idi. Biz Rusya ile bu suretle, bu mak
satla müzakerata başladığımızda Komünist olan Rus
ya Hükümeti bize hiçbir vakit kendi nazariyatı içtimaiyesinin kabulünü, akdi ittifak için bir şartı mütekaddim olduğu hakkında hiçbir şart koymamıştır.
Bu böyle olduğu gibi, Rusya Hükümeti Şûralar Cum
huriyetinin elyevm Ankara'da bulunan heyeti sefareti
geldiği vakitte Hükümetimizin, Meclisimizin münase
batı hariciyesini idareye memur olan Hariciye Vekili
sıfatiyle kendileriyle görüştüğümde hatta ayaklarının
tozu ile, ilk defa, ilk telaffuz ettiğim söz şu olmuş
tur : Biz, bizi mahvetmek isteyen emperyalist devlet
lerle olan mücadelede sizinle iştirak ediyoruz, size
elimizi veriyoruz. Fakat bu memlekette inkılâbı içti
maî yapmak icabederse bunun lüzumu mahsus olur
sa bu inkılâbı ancak bu memleketin evlâdı yapacak
tır. Bunun berveçhi peşin, Rusya Hükümeti Cumhuriyesi tarafından ve onun buradaki heyeti tarafından
dahi bilinmesi bizim için ehem ve elzemdir. Biz, Rus
ya Hükümetinin dahi burada, Rusyada vaki olan bir
inkılâbı içtimaîyi yaptırmak emelinde olmadığını Rus
ya Şûralar Cumhuriyetinin en selâhiyettar adamları ağ
zından teminat almak suretiyle buna vakıfız. Rusya
Hükûmeti^icra ettiği, kendisi için ve belki de Âlemi
İslâm için, bir çok tecarüpten sonra, o da bu kanaata
vasıl olmuştur ki; Âlemi İslâm için Komünizm müsa
it değildir. Binaenaleyh herhalde şu Hükümeti ... bü
tün garp âlemine karşı tesisi müdafaa edemeyerek ...
Rusya Şûralar Hükümetinin başında bulunan rical bu
nu anlayamayacak kadar ahmak adamlar değillerdir,
bunu anlamışlardır. Bize katiyen bu yolda bir teklifte
bulunmamışlardır.
Malûmu âliniz Rusya iki kuvvete karşı mücadele
ediyor. Biri emperyalizm, yani masum ve mazlum
milletleri esaret altına almak, kendi menfaati için on
ları hayvan gibi çalıştırıp müstefit olmak isteyen, bu
mesleki takibeden devletlere karşı onları yıkmak için
yaptığı mücadeledir. Diğeri de; zahirde buna müşabih,
fakat millî bir şekilde tecelli eden kapitalizme karşı
mücadele etmektir. Kapitalizmin ne olduğunu heyeti
âliyeye tekrar arzetmeyeceğim. Yalnız birincisinde
Rusya ile hemfikir bulunuyoruz.
İkinci şıkka, kapitalizm meselesine gelince; bizde
halkı böyle zincir altında inletecek surette teşekkül et-
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miş muazzam kapitalistler yoktur. Bunun içindir ki
Rusya Hükümeti şarkta bulunan akvamın kendi inkı
lâbı içtimaisini, iktiza ederse, kendilerinin yapması hu
susunu kabul etmişler ve görüyorsunuz ki kommünize
etmek için elinde bulunan bir çok vesaiti, bilâkis Avrupaya, yani hakiki emperyalist, hakiki kapitalist dev
letlere tevcih etmiştir. Biz Rusya ile yalnız bir mak
sat uğrunda akdü ittifak ve itilâf emelini takibettik.
Safvet ve samimiyetle temenni ediyorum ki bu ga
yemize vasıl olalım. Binaenaleyh bütün garp âlemine
muhasım bulunduğumuz bir zamanda şarkta dahi el
de edebileceğimiz bir istinatgahı alın ... bütün Mec
lis bunu tezekkür eder, Heyeti Vekile ne şu veya bu
suretle hareket eder. Fakat bendeniz öyle zannediyo
rum ki Heyeti Celileniz, bir çok münakaşat neticesin
de Rusya Devleti ile tesisi münasebat edilmesi lüzu
munu teslim etmiştir. Dönüyorsa bilmiyorum. Bu
devlet, en şevketli zamanlarında bile hariçle akdi münasebattan kendini müstağni tutamamıştır ve dünyada
Suru - çin içinde muhat olarak yaşamış, paydar ol
muş bir millet yoktur. Binaenaleyh biz dahi hariçte
bir çok milletlerle münasebatı siyasiyede bulunmak
istiyoruz. Ne için hakikatten tehaşi ediyorsunuz? En
büyük devlet İngiltere, münasebatı siyasiyede, «ben»
diyor. Yani hariçte istinat edecek bir millet ararım.
Binaenaleyh bu mukaddemeyi yaptıktan sonra, Hü
seyin Avni Beyin ifadatına karşı, memleketimizin mü
nasebatı hariciyesinin mesuliyetini haiz olmak itiba
riyle, bu Hükümet namına, söyledikleri sözleri redde
diyorum. Çünkü kendisiyle münasebatı siyasiyede bu
lunmak, belki askeri, siyasî bir ahidde bulunmak iste
diğimiz bir devletin haydut tabiriyle tavsif edilmesi
ne razı olamayız. Binaenaleyh bunu reddetmekte Ha
riciye Vekilinin vazifesi iktizasındandır. Ben mesuli
yeti haiz bir şahıs itibariyle bu sözü bu kürsüden söy
lemek Meclisi Âlinizin ... Rusyada tatbik edilmiş olan
içtimai mesaili Meclisin içinde münakaşa etmek baş
ka bir şeydir, bunun münakaşasının, Hükümetin mak
sadını rahnedar edecek şekle ifrağı başkadır. Binaenalâzalik, bu kadar müşkülat içinde istihsal edilmiş olan
şu netayici belki de rahnedar etmesi muhtemel olan
bu gibi sözlerin, fikirlerin söylenilmemesini Heyeti
Âliyenizden rica ediyorum. Çünkü devlet, çocuk oyun
cağı değildir. Devletin menafii gayet muazzamdır. Biz
bu memleketi her birimiz kendi istediğimiz gibi ta
sarruf edemeyiz. Onun menafii âliyesi neyi icabederse biz onu yapmaya mecburuz.
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I söz söylenen bu hükümet, bize müttefiki tabiîsi hitabiyle müracaat eden ... lâyenkati Moskova içtima
• edecekse ... konferans esasatını hazırlamak için müzakeratta bulunmakla beraber, bugün maruz olduğumuz
garp taarruzatına karşı memleketin her türlü vesaiti
mukavemetini temin için her türlü tedabiri ittihaz et
miş olan bu hükümet, bir taraftan vazifesi ne olursa
olsun, ... tevcih ettiği gibi ... kendine müttefiki tabiî
addettiği hükümete müracaattır. İşte demin bu kürsü
ye, Hüseyin Avni Beye cevap vermek üzere gelmek
için müsaade istedikten sonra Rusyadan aldığım şu
telgrafı Heyeti Âliyenize okuyarak sözüme hitam ve
receğim.
(Telgrafname okundu)
HÜSREV BEY (Trabzon) — Bizim sahile alınıp
bir an evvel cepheye yetiştirmek ... en mühim me
sele, cephane ve esliha meselesidir ve Meclisi Âli
isterki bu ihmal edilmesin. Bu hususta bir dakika tecI vizi terahî edemez.
REÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kalI dırsın. Müzakere kâfi görüldü.
ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — Müsaadenizle
müzakerenin bidayetinde burada bulunmadığım için
şahsım hakkında cereyan eden ve söylenen sözlere
vakıf değilim. Fakat bulunduğum dakikadan itibaren
Fırkaya taallûk eden bazı sözler hakkında ufak...
MUSTAFA BEY (Tokat) — Hangi fırka? (Gürül
tüler)
ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Mademki burada fır} kalar mevzubahis olmuştur. Siz ne hak ile burada
söz söylemiş iseniz ben de o hak ile söylüyorum.
I
Muhterem arkadaşlar; malûmu âlinizdir ki dünI yada fikirler hiçbir zaman kendi daireleri içinde çıI kılamaz. Burada bizim toplanmamızı emreden şey,
I müdafaai vatan hissidir ve emperyalist devletlerin
I üzerimize hücumu karşısında müdafaasız kalan mil
let, meclisini toplamıştır. Bu, bir hakikattir. Hepimiz
buraya gelirken hepimizin kalbinde, vicdanında ve
yemin ettiğimiz veçhile yaşayan bir şey varsa, huI dudu milliyemiz dahilinde, bu milletin istiklâli tamI mini temin etmektir. Bütün mebusların vazifesi buI dur. Fakat mebusların vazifesi bu iken, her mebusun
kanaati içtimaiye ve siyasiyesini tahdit etmek hakkı
I da kimseye bahsedilmemiştir. Herkesin bir kanaati iç
timaiye ve siyasiye hakkı vardır. Bu hakkı hiç kimse,
I hiçbir fert nezederiıez. Binaenaleyh bu kanaatlerimiz
I dairesinde hepimiz çalıştık ve çalışıyoruz.
Şimdi efendim sözüme hitam veriyorum. Bu istir I
Bilirsiniz ki Paşa Hazretleri Komünizm Fırkasın
hamımdan sonra elbette Heyeti Âliyeniz bunu kemali
dan bahsetti. Bendeniz de Halk Iştirakiyun Fırkasının
ehemmiyetle nazarı dikkate alacaktır. Şimdi aleyhinde ] teşekkülünden bahsedeceğim. (Gürültüler) Müsaade
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buyurun, onu söyleyeceğim. Efendiler, hepinizin ma
lûmudur ki biz buraya geldiğimiz zaman daha bi
dayette bizim burada nasıl çalıştığımızı biliyorsunuz.
O vakit bir yeşil ordu teşekkül ettiğini hepimiz bili
yorduk ve bütün arkadaşlarımızın oraya giderek tah
lif edildiğini ha.ber alıyorduk. Bu cümleden olmak üze
re beni de o fırkaya ithal için vasıta oldular, ben
deniz bunu muvafık bulmadım. Çünkü bu fırka o va
kit hafi bir surette çalıştığı içindir ki o fırkanın mem
leket dahilinde bazı fenalık yapabilmesi melhuz idi.
Bunun için ben bunu muvafık bulmadım. Meclis da
hilinde bir Halk zümresi teşekkül etti ve bu zümreye
de bir çok arkadaşlar dahil oldular ve bu Halk züm
resinin teşkiliyle beraber onu takiben Hükümetin bir
halkçılık programı, malûmu âliniz olduğu üzere, en
cümende tetkik olundu. Bendeniz de bulundum. Ni
hayet Meclisi Âlinizde uzun münakaşadan sonra ka
bul ve ondan sonra bendenize bir müracaat vaki ol
du. Matbuat ve İstihbarat Dairesi neşriyatı ... bana
Tokat Mebusu Nazım Bey söyledi. (Başka celseye bı
rakalım sesleri) Efendim eğer bu Mecliste fırkaların
vaziyetinin ne olup olmadığını anlamak istiyorsanız
dinlersiniz. Mecliste muhtelif kanaat ve fikirler var
dır ve bu kanaat ve fikirler hakkında bir malûmat
edinmiş olsaydı şimdiye kadar zannederim ki bu ka
dar fikir cereyanları olmazdı. Bendeniz matbaamı sat
tım. Buraya geldikten sonra itirazlara dücar oldum.
Makine İngiliz makinesi imiş, Fransız makinesi imiş.
İşinize gelmeyecek olursa benim makbulümdür. Beş
bin liraya sattım. Bir hizmet etmek em eliyle yer dik.
(2 000) liraya almıştım, yalnız makineyi. Maahaza ora
sı lâzım değil. (Gürültüler)
REİS — Bu meselenin İstiklâl Mahkemesince ta
kip edilmekte olduğu ve Meclisi Âlinize arzı malûmat
edeceğinden ... Kabul edenler lütfen el kaldırsın...
HULUSİ EFENDİ (Yozgat) — Komünist Fırkası
na para verildi mi? Maliye Vekili izah etsin.
FERİT BEY (Maliye Vekili) (İstanbul) — Efen
dim; Hoca Efendinin sual ettikleri Komünist Fırkası
na para verilip verilmediği meselesidir. Heyeti Celilenizin her bir uzvu son derece emindir ki Maliye Ve
kâleti sarahaten muayyen olmayan ve tahsisatı olma
yan bir yere para veremez. Bunu hatta tasavvur buyur
malarını bendeniz istiğrab ile karşılıyorum. Binaen
aleyh, bendenizin malumatım; ne Komünist Fırkasına
ne de diğer fırkalara bu tarzda Maliye Vekâletince beş
para tesviye edilmemiştir.
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Bende
niz de Heyeti Vekile Reisi sıfatiyle arzediyorum :
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Maliye Vekâletince değil, hiçbir vekâletçe, hatta tah
sisatı mestureden, hiçbir para verilmemiştir.
REİS — Efendim, mevcut on kıta takrir var.
MUSTAFA FEHMİ EFENDİ (Seriye Vekili)
(Bursa) — Musa Kâzım Efendinin bahsettiği risalei
mahudeye reddiye yazmadığımdan dolayı beyanı tees
süf edilmektedir. O risaleyi bize verdiler. Efendiler
risaleyi okuduk. Fakat böyle gördüğümü anlatmadan
bu risaleyi bir kaç müfessir arkadaşlara verdim, bunu
baştan nihayete kadar okuyunuz dedim. Okudular. Bu
gün bu risale ehemmiyetten sakıttır. Nahiv görmüş bir
talebe bunu derhal reddedebilir. Buna karşı reddiye
yazmaya mahal yoktur. Musa Kâzım Efendinin, tees
süfünü bugüne kadar sakladığına hayret ediyorum.
Hemen gelmeli, benimle beraber bir reddiye yazmalı
idi. Eğer reddiye yazmak lüzumu var idi ise bu vak
te kadar niçin sakladılar? Kendileri de ricali ilmiye
dendir.
HULUSİ EFENDİ (Yozgat) — Heyeti ilmiye ta
rafından yazılması daha münasiptir.
MUSTAFA FEHMİ EFENDİ (Seriye Vekili) (De
vamla) — Sonra Vehbi Efendi Hocamız Emek Gaze
tesinin bir fırkası hakkında beyanatta bulundular.
Evet haberdar oldum. Ancak gazete okumaya elim
değmiyor. Bunun içindir ki bugün buldurdum. Lâ
zım gelen noktalara işaret ettik. (Teşekkür ederiz ses
leri)
REİS — Takrir şunları ihtiva ediyor. Her takrir
de Şeyh Servet Efendinin İstiklâl Mahkemesine tev
dii yolunda, bazı takrirler de İstiklâl Mahkemesi âzalığı ref olunduktan sonra ve İstiklâl Mahkemesine tev
dii için bir şubece hakkında tahkikat icrası... (Gürül
tüler) Müsaade buyurunuz, takrirlerin meali şu nok
talara inhisar ediyor. (Gürültüler) Rica ederim din
leyiniz. Diğer bir takrir de sıfatı ilmiyeden tecridi,
başka takrir de propaganda ile bu risaleyi iptal ede
cek, gazete ve risalelerde neşriyatta bulunmak üzere
diyor.
Evvelâ reyi âlinize vazedeceğim. Şeyh Servet Efen
dinin İstiklâl Mahkemesi azahğından affını tecviz bu
yuranlar lütfen el kaldırsınlar... İstiklâl Mahkeraes'
azalığmdan affedilmiştir.
CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Müsaa
de buyurunuz efendim, bir mebusun İstiklâl Mahke
mesine tevdii için bir karar verilmesi lâzımdır. Nite
kim Hacı Şükrü Bey hakkında da aynı esas mevzu
bahis olmuştur ve mesele de şubeye havale edil
miştir. Madem bu zat şimdi İstiklâl Mahkemesi ... bu
radan hakkında tahkikatı lâzımı ifa eder, şubeye ha
vale ediniz. (Gürültüler)
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HÜSREV BEY (Trabzon) — Reis Beyin söylediği
ıgibi nizamnamei dahili mucibince vesaik lâzımdır. Bi
naenaleyh vesaik olmayınca mebusluğu mevzubahis
olamaz.
REİS — Şimdi çekilecek kura üzerine evrak şu
beye verilir. Hükümet vesaiki gönderir* ondan sonra
Heyeti Umumiyeye arzedilir. (Gürültüler) Sükûnete
davet ediyorum.
Erkânı Harbiyeden gelen ve okunan raporu ve
saikten addedipte şubece takibat icrasım kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. (Gürültüler)
Aksini reye vazediyorum : ...Şubeye havale edil
miştir.
Diğer bir takrir de sıfatı mebusiyetinin üzerinden
ref etmediğiniz bir arkadaşınızın mahfuzan gelmesi
için kanunumuz muvafık değildir. Birinci şubeye git
miştir evrak.
Sıfatı ilmiyeden tecridi Meşihata aittir,
Riyaseti Celileye
Esasatı islâmiyeyi bütün safvetiyle halka tefhim
eden ve bugünkü vatan müdafaasını bihakkın tasvir
ve müdafaa eyleyen Sebilürreşat ceridei islâmiyesinin
burada bir an evvel intişarı için Hükümetimizce müzahareti lâzimenin ifası zımnında Heyeti Vekileye ha
vale buyurulmasını rica ederim. 22 Kânunusani 1337
Karesi Mebusu
Mehmet Vehbi
REİS — Vehbi Beyin takriri Heyeti Vekileye ha
vale olundu.
Efendim bir takrir var. Mecliste dört maddei kanuniyenin tedvini. Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin teklifi kanunisi. Lâyiha Encümenine havale kı
lındı.
Takrirleri birer birer okumaya lüzum kalmıyor.
FEVZİ PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kozan)
— Bendeniz efendim sabahki celselerde hıristiyanlardan asker alacağımızı ve bunları beslemek üzere mütemevvilândan bedeli naktî almak hususunu teklif et
miştim ve bu bapta Muvazenei Maliye Encümeninin
de bir takriri vardı. Halbuki diyor ki; şubatta ordu
ya para yoktur. Lütfen istirham ederim, yarın bu pa
ra tedarik olunsun. (Kabul kabul sesleri)
3. — Adana'da icra edilen mezalime dair Adana
mebuslarının takriri.
RElS — Efendim; Adana mebuslarının Adana'da
İcra edilen mezalime dair takrirlerine Millî Müdafaa
"Vekâletinin cevabi tezkeresi vardır, okutuyorum.
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B. M. M.
Müdafaai Milliye Vekâleti
M. Z. (zel) Kanun Sicil
Adet : 8959

Ankara, 9.1.1337

MAHREMDİR
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
26.12.1336 tarih ve Zabıt Kalemi 943.1853 numa
ralı tezkerei sâmileri cevabıdır :
Kırkbirinci Fırkanın Adana Cephesi emrinde bu
lunduğu 16 Ağustos 1336 tarihinde Kürttepe'de esir
olan makineli tüfenk zabiti mülâzim Salâhattin Efen
dinin sureti vahşiyanede başı kesilerek Adana'da teş
hir edildiği ve Yenice'de esir olan bir kısım efradı
mızın susuzluktan yürüyemeyerek kurşuna dizildiği
Adana Cephesi Kumandanlığınca haber alınması üze
rine Fransızların efrat ve zabitanımıza karşı göstermiş
oldukları bu gibi muamelâtı vahşiyâne Adana'da Bi
rinci Şark Ordusu Kumandanı Jeneral Döfiyö nezdinde protesto (edilerek mukabele bilmisilde bulunu
lacağı tebliğ olunmuş ve mumaileyhten vârid olan ce
vapta Fransızların aldıkları üseraya insaniyet daire
sinde muamele ettiklerini ve şayet herhangi bir Fran
sız esirine sui muamele edildiği haber alındığı takdir
de bir Fransıza mukabil on Türk esirinin idam edile
ceği bildirilmiştir. Vukuatı sâlifeden başka yalnız kâ
nunuevvel nihayelerinde Ayıntaba taarruz eden Goyo
fırkası tarafından Göçge'de iki yaralı neferimizin süngülendiği haber alınmış olup şimdiye kadar mezkûr
cephede işbu vukuattan gayri üseramızın idam edil
diğine dair bir malûmat alınmadığı ve bu bapta bun
dan başka hiçbir muamele yapılmadığı maruzdur.
Müdafaai Milliye Vekili
Fevzi
REİS — Malûmat hâsıl olmuştur.
Efendim, müsaade buyurunuz. 24 Kânunusâni
1337 Pazartesi günü içtima etmek üzere inikada son
veriyorum.
Kapanma Saati : (Yok)

Not : Müzakere mevzulariyle alâkalı olup, okun
dukları yerlerinin tespitine imkân bulunamayan tak*
rirler aşağıdadır.
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Riyaseti Celileye
211.1337
Büyük Millet Meclisi âzasından Şeyh Servet Efen
dinin celbi ve hakkındaki evrakının nizamnamei da
hilî mucibince kura isabet edecek şubece serian bittetkiki hakkında Meclis heyeti celilesince bir karar
itasını teklif ederim.
Trabzon Mebusu
Hüsrev
Riyaseti Celileye
22 Kânunusani 1337
Şubelerden birinde tahkikat icrasından sonra pa
ra alarak melanet yaptığı sabit olduktan sonra Bü
yük Millet Meclisi âzalığından ihracını olvakit teklif
ederim.
Erzurum Mebusu
Salih
Divanı Riyasete
Diyarıbekir İstiklâl Mahkemesine tayin edilen
Şeyh Servet Efendi kendisine tevdi edilen salâhiyet
haricinde ve gerek Millet Meclisinin ve gerek Heye
ti Vekilenin müsaadesi hilâfında âlemi islâmda azîm
bir fitne iras edeceği şüphesiz bulunan (bolşevik) fik
ri sakiminin intişarına kavlen ve fiilen çalıştığı tahak
kuk etmekle mumaileyhin tahteltiıfz derhal celbiyle
Ankara İstiklâl Mahkemesine tevdi edilmesini umum
ehli menafiini vikayeten arz ve teklif eyleriz.
22 Kânunusani 1337
Hakkâri Mebusu
Ergani Mebusu
Mehmet Tufan
M. Emin
Yozgat Mebusu
Mehmet Hulusi
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Kisvei ilmiyei islâmiyeyi Jâbis olduğu halde seri
şerif ve aktarı ümmeti islâmiyeye muhalif ve nifakı
müeddi propaganda ile beynelmüslimin tefrika ilgası
na sebebiyet verdiği şayi olan Şeyh Servet Efendi
hakkında tahkikatı lâzıma ifa buyurulmasını talep ede
rim.
22 Kânunusani 1337
İsparta Mebusu
ibrahim
Riyaseti Celileye
Meclisimiz azayı kiramı müdafaai vatan ve istik
lâle ait ahdi misakı haricinde ve ananatı diniyesi hi
lâfında bulunan her türlü fırka zihniyetiyle iştigal
etmesi veçhen minelvücûh gayri caiz bulunduğundan
bolşeviklik ve komünistlik namı altında teşekkül et
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miş olan heyetlerde bulunan azayı kiramın derhal bm
gibi heyetlerden çekilmelerini ve bir beyanname ile-ahalii muhtefemeye neşir ve işaa etmelerini ve Şeyh
Servet Efendiye gelince; libası şer'iden tecrid ile hak
kında muamele! şedide icrasını teklif eylerim.
22 Kânunusani 1337'
Kırşehri Mebusu
Yahya Galip
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Diyarıbekir istiklâl Mahkemesi âzasından Bursa.
Mebusu Şeyh Servet Efendinin Ankara'daki mevaizi
mesbuka ve risalei malûmesi natık olduğu üzere ta
kip ve istihdaf eylediği umde ve gayei siyasiye itiba
riyle bolşevizm cereyanının hadimi intişarı olduğu ma
lûm bulunduğundan ve mamafih kanaati şahsiye ve
zatiyesi olsa bile lâalettayin esasatı şer'iye ve diniyemize tevafuku bulunmayan akaid ve nazariyattan bi
hakkın mütedehhis ve mütevehhiş olan safdilân ahali
indinde sıfatı telkiniyesini Meclisi Âliden ahz ve ikti
bas eylediği zan ve iştibahına ilmi yakın hâsıl ola
cağı ve şu hal muhiti mezkûrun müsellem ve aşikâr
olan nezaket ve ehemmiyetiyle nakabili telif bulun
duğu cihetle mumaileyhin mıntakai mezkûredeki va
zifesinin nez'i veya ahar mahalle tahvili hususunu he
yeti umumiyei muhteremeye arz ve teklif eyleriz.
21 Kânunusani 1337
Siverek Mebusu
Mardin Mebusu
Abdülgani
Derviş
Siirt Mebusu
Ergani Mebusu
Salih
Rüştü
Ergani Mebusu
Genç Mebusu
M. Emin
Ali Haydar
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Şimdi Lâzistan Mebusu Ziya Hurşit Bey nezdindegörülen ve Akdağmadeni Belediye Reisi Halit imzasını
havi olan telgrafnamede tştirakiyun veyahut Komünist:
fırkalarından hangisine intisap edeyim diye müracaat
vaki olduğu teessüfle görüldü. Bu nazariyei sakimenin memleketimize kadar sirayet ettirilmiş olduğun
dan ve mumaileyh belediye azasından olup reis ve
kili olduğundan hemen azli ile yerine aharının tayini
emrinin mahalline süratle tebliği, melhuz olan sui
sirayetin önüne geçilmiş olacağı mütalâasına mebnf
Dahiliye Vekâleti Celilesine tevdiini ar2 ve teklif ey
leriz.
27 Kânunusâni 1337
Yozgat Mebusu
Yozgat Mebusu
Rıza
Bahri
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Şark cephesinde tetkikatta (1) bulunarak gelmekte
olan bolşevik cereyanının önüne durmak için lâzım
gelen tedabirin ittihazı ve ahvali hazırayı ve orada
ki eşhasın takip ettiği mesleki Büyük Millet Mec
lisine iblağ için beş azadan mürekkep bir heyetin bilintihap Garp Cephesine izamını teklif ederim.
21 Kânunusâni 1337
Erzurum Mebusu
Hüseyin Avni
(1) Tahribat veya tedmirat mânasında kullanıl
mış. İmzalı önergede tetkikattır.
Divanı Riyasete
Milletimiziri, giriştiği şu mukaddes dava ve ciha
dında muvaffakiyetini temin ve tesri için yekvücut
ve yekdil müttehiden ve müttefikan çalışmaları ehem
ve elzemdir. Binaenaleyh bir kaç aydanberi taşralar
da taraf taraf, zaman zaman muhtelif fikirler ve
prensipler neşrine çalışanlar milletimizin sarsılmaz
vahdetini ihlâl edeceği, bu celsei hafiyede bilhassa
Erzurum'dan varid telgrafta, Büyük Millet Meclisi
ne bir lisanı suzişle beyan ve bu gibi esbabı tefrika
nın men ve izalesi umum ahali tarafından ahdü'peyman edildiği bildiriliyor. Millet Meclisi tarafından da
sarih bir beyanname ile ittihadı milleti takviye eyleme
sini teklif eylerim. 22 Kânunusâni 1337
Yozgat Mebusu
Mehmet Hulusi
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Rusyadaki inkılâbı içtimai ile bütün dünya meş
gul ve fikir cereyanlarına maddî manialar ihdası gay
ri kabil iken, bizim bundan gafil kalmamız caiz ola
maz. Bu mühimmeyi Heyeti Vekile de takdir ve Rusyaya murahhas olarak gönderilen Bekir Sami ve Yu
suf Kemal beylere bazı zevat terfik etmiş idi. Bu he-
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yetin bundan üç dört ay evvel bolşevik inkılâbı hak
kında hiçbir meçhul nokta kalmayacak surette malû
matı havi raporları geldiği de mevsukan mervidir.
Meclis bu raporlardaki mahsulü tetkikata muttali ol
malıdır. Tâ ki, yanlış yollara gidilmesin. Raporlarla
başka taraflardan gelmiş ve toplanmış malûmatın aci
len Meclise tevdi ve bu bapta Hükümet lisaniyle
Meclisin vazıh bir surette tenvir olunmasının Heyeti
Vekileye tebliğini teklif eyleriz.
19 Kânunusâni 1337
Erzurum Mebusu
Siverek Mebusu
Salih
Mustafa Lütfi
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Madde 1. — Gayei milliyenin istihaline değin da
hili vatanda milletin vahdetini ihlâl edecek hiçbir fır
ka teşkil edilmeyecektir.
Madde 2. — Fırka teşkiline içtisar edenler Büyük
Millet Meclisi âzasından oldukları takdirde kendileri
nin sıfatı resmiyeleri nez' ve mahkemei istiklâle tev
di olunurlar. Ancak Mecliste intizamı müzakere ve
ekseriyeti temin maksadiyle teşekkül eden gruplar
müstesnadır.
Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir.
Madde 4. — İşbu kanunun neşrinden mukaddem
teşekkül etmiş Komünist ve îştirakiyun ve emsali si
yasî fırkalar mülgadır.
Balâdaki lâyihai kanuniyenin müstacelen müzakere
ve iktisabı kanuniyet etmesini arz ve teklif eyleriz.
22 Kânunusani 1337
Yozgat Mebusu
Karesi Mebusu
Süleyman Sırrı
Abdülgafur
Konya Mebusu
Yozgat Mebusu
Hacı Bekir
Bahri
(Lâyiha Encümenine havale olundu)
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