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ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ İÇTİMA 

8 Kânunuevvel 1339 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 

Açılına Saati : 3.40 

REİS : Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmut Bey (Sllri), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim? Buyurun Pa
şa Hazretleri. 

İSMET PAŞA HAZRETLERİ (Başvekil) (Edir
ne) — Meclisi Âliye mühim ve mahrem maruzatta 
bulunmak üzere Hükümet namına celsei hafiye ak
dini teklif eyliyorum. 

REİS — Başvekil Paşa Hazretleri Meclisi Âliye 
mühim maruzatta bulunmak üzere celsei hafiye tek
lif ediyorlar. Bu ciheti müzakere etmezden evvel lo
cada bulunan samiinin salonu terketmelerini rica 
ediyorum. 

Paşa Hazretleri, evvelâ hafi celsenin akdi lâzım 
olup olmadığını Meclisi Âliden istifsar edeceğim. Ha
fi celsenin akdini istilzam eden hususatı izah buyu
rursunuz, ondan sonra müzakere lâzım gelirse celsei 
hafiye için reye müracaat ederiz. 

1. — ZAPTI S 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

24 Eylül 1339 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 

Reisisani Ali Fuat Paşa Hazretlerinin tahtı riya

setlerinde bilâ inikat; Mücadelei Milliyeye iştirak ve 

hudut haricinde kalan erkân, ümera, zabıtan men-

subini askeriye hakkında yapılacak muameleye dair 

lâyihai kanuniye müzakerece kanunun birinci mad-

/. — Hıyaneti Vataniye Kanununun birinci mad
desinin tadili hakkında kanun ve İstanbuF'da bir İs
tiklâl Mahkemesi kurulmasına dair Başvekil İsmet 
Paşanın teklifi. 

REİS — Söz İsmet Paşa Hazretlerinin. Buyurun 
efendim. 

İSMET PAŞA HAZRETLERİ (Devamla) — 
Efendim, Türkiye Devletinin esasatı asliyesinden olan 
bir karar, 1 Teşrinisani kararı hilâfında haricin ve 
dahilin iştirakiyle tezahürat görüyoruz. Bu tezahüratı 
Heyeti Celileye haricî ve dahilî taalluku itibariyle 
mahrem olarak arzetmek istiyorum. 

REİS — Paşa Hazretlerinin maruzatta bulunacak
ları mühim madde 1 Teşrinisani karan aleyhinde, 
şimdi ifade buyurdukları veçhile hariç ve dahilin 
müştereken vaki olan tezahüratıdır. Bu tezahüratı 
müzakere etmek için hafi celseyi kabul buyuran lüt
fen el kaldırsın... Aksini reyi âlinize vazediyorum. 
Kabul etmiyen rüfeka lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. 

Şimdi zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

desi tayini esami ve Heyeti Umumiyesi reyi işari ile 
kabul edildi. Celsei aleniyey'e geçildi. 

Kâtip 
Reis Afyonkarahisar 

Ali Fuat Ruşen Eşref 
Kâtip 
Denizli 

Haydar Rüştü 
REİS — Zaptı Sabık özetini reylerinize arz edi

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

İSMET PAŞA HAZRETLERİ (Başvekil) (De
vamla) — Huzzari kiram çarşamba günü İstanbul' 
un iki gazetesinde intişar eden iki mektubu görmüş
lerdir. Bu iki mektuptan birisinin acizlerine yazıldığı 
ve diğerinin Reisicumhur Hazretlerine yazıldığı tas
rih ediliyor ve neşrolunuyor. Mektuplar sarahaten 
1 Teşrinisani kararının aksini terviç eden bir talep-

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

.BIK HULASASI 
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tir. Alemşümul propaganda yapıldıktan sonra hilâ
fete Türkiye üzerinde vazifei idariye, vazifei siyasi
ye, vazifei dünyeviye vermek esasını müdafaa edi
yor. Kelime ve cümleler arasında bir çok kapalı usul
ler kullanılmış olabilir. Fakat heyeti umumiyesiyle 
izhar ettikleri mana budur. Halifeye bir vaziyeti ida
riye vermezseniz İslâmiyet inhilâl eder, Âlemi islâm 
bundan müteezzi ve muztarip olur tarzında aleyhi
mizde propaganda yapılıyor. Usul itibariyle ve esas 
•itibariyle tarzı müşahedemizi arzedeyim. 

Gazetelerdeki intişara göre bu mektuplardan bi
risi bana yazılmıştır. Birisi de Reisicumhur Hazretle
rine yazılmıştır. Filhakika bana Londra'dan ingilizce 
bir mektup gönderilmiş ve salı gün akşam buraya 
vasıl olmuştur. İngiliz Ağa Han ve Emir Ali imzasiy-
le yazılmıştır. Tercümeye vermişizdir. Bu tercüme olup 
da neticesi haber alınmadan, haber aldım ki İstanbul' 
da bu mektup neşrolunmuştur. Kimler yapmıştır? Kim 
tarafından neşrolunmuştur. Burası meçhuldür ve 
müstacelen yapmak istediğimiz tahkikat bir netice 
vermedi. Reisicumhura ait olduğunu bildirdikleri di
ğer mektup da henüz Reisicumhur Hazretlerine gel
memiştir. Binaenaleyh ona mektup gelmeden İstan
bul'da neşrolunmuştur. Hususi mektup göndermek bir 
şey müdafaa etmek ise benim okumaklığım, benim 
görmekliğim lâzımdır ve bana gönderilen mektup 
benim malımdır. Niçin neşrolunuyor? Gönderen 
adamlar noktai nazarından söylüyorum. Binaenaleyh 
gönderen adamlar bu mektupları bana göndersinler 
ve Hükümete göndersinler, mütalaa alsınlar maksa-
diyle, değil aynı zamanda emri vaki olarak dahilde 
ve hariçte intişar etmiş, maksat budur. İmza sahip
leri, Ağahan ve Emir Âli şahsiyetleri hakkında He
yeti Celilenizde arzı malûmat edeceğim. 

Hint hilâfet komitesi var. Mehmet Han vesaire. 
Bu adamlar onlardan değildir. Ağa Han ve Emir Âli 
Londra'da ingiliz Hükümetinin ve İngiliz sarayı kra-
lisinin en yakın adamları ve sadık İngiliz tebaasıdır. 
Bunların ingiliz Hükümeti programı haricinde bir va
ziyet almaları mutasavver ve mesbuk değildir. Bizim 
davamız esnasında Hint hilâfet komitesi lehimize 
neşriyat yapıyordu. Aç*k bilmek ve söylemek lâzım 
gelirse, Hint hilâfet komitesi âlemi îslâmda mevkii 
mahsusu olan Türklerin dâvasını takip ediyormuş 
manzarasiyle kendi memleketinde, Hindistan'da kuv-
vei ihtilâliyesini ve kuvvei müdafaasını muhafaza edi
yor. Kendi noktai nazarından Hint müsilümanları, 
Hint hilâfet komitesi etrafında toplanarak ... için on
lar hilâfeti ellerinde vasıta ittihaz etmişlerdir ve Hin
distan'da bulunan Hint hilâfet dâvasını samimî ohı-
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rak müdafaa ediyorlar. Bu adamların dahi Ağa Han 
ve Emir Âli'nin bunlarla münasebeti yoktur. Bu 
adamların bizim hakkımızda neşriyatı mahza bizim 
üzerimizde, müslümanlar üzerinde kendi nüfuzunu 
göstermek içindir. Heyeti Celileniz için bu ufak ma
lûmatı arz etmekten maksadım bu adamların, Ağa 
Han ve Emir Âli'nin bu hareketlerinin İngiliz Hü
kümetinin bir teşebbüsü olduğunu söyleyebilmek için 
esbabı kaviye vardır. Bu neticeyi arz etmek için söy
lüyorum. İngiliz Hükümetinin telkinatiyle teşebbüs 
alan bu adamlar bu mektupların bize gelmesiyle be
raber bizim ne vaziyet alacağımız malûm olmadan ev
vel İstanbul'da intişarı tertibatı mahsusa ile temin 
edilmiş demek lâzımdır. İki gazete ile, ecnebi gazete
leriyle aynı zamanda bana gelen bir mektup ve he
nüz Reisicumhura gönderilen bir mektup vasıl ol
madan evvel gazetelerin eline başka ne vasıta ile ge
çebilir? Ya kendileri göndermişlerdir. O halde fikir 
sormak tarzında samimî bir şeyleri yoktur. Mahza 
propaganda için yapmışlardır. Bunun İstanbul'da ay
nı zamanda intişarını temin için bütün vesaitle terti
bat ve teminat almışlardır. Bunları bilmiyoruz. Bu 
tertibatın ve hadisatın yekdiğerine tevafukunda man
tık vardır. İstidlal olunan, budur. Derecei şümulü, de-
recei istihzaratı malûm değildir. 

Biz ne yaptık Hükümetçe? Bir defa neşrolunan 
mektupların mahiyetine baktık ve ariz amik tetkik 
ettik. Elimizdeki kanunlara göre sarahaten hiyaneti 
vataniye ceraimindendir. Kanunu okuyacağım : 15 
Nisan 1339 kanunu, Hiyaneti Vataniye Kanununun 
birinci maddesinin tadili hakkında kanun. 

Madde 1. — Hiyaneti Vataniye Kanununun bi
rinci maddesi berveçhiâti tadil olunmuştur : 

Saltanatın ilgasına ve hukuku hâkimiyet ve hü-
kümranisinin gayri kabili terk ve tecezzi ve ferağ ol
mak üzere Türkiye halkının mümessili hakikîsi olan 
B. M. M.'nin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç bu
lunduğuna dair 1 Teşrinisani 1338 tarihli karar hilâ
fında veya T. B. M. M.'nin meşruiyetine isyanı mu-
tazammın kavlen veya tahriren veya fiilen ankasdin 
muhalefet veya ifsadat veya neşriyatta bulunan ke-
san haini vatan addolunur. 

Burada neşriyatta bulunmak cürmü vardır, ki ifa-
desindeki ıtlakı hasebiyle bu mektup ile sarahaten 
hiyaneti vataniye tebarüz etmektedir. Cürüm karşı
sında, hiyaneti vatariiye cürmü karşısında derakap 
Hükümetçe, kanunların bize verdiği salâhiyetle taki
bata başladık. Bununla beraber mektupların esasen 
B. M. M.'nin nazarı dikkatini celbetmek üzere ya-
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zılmış olması, bu tarzda yazılmış olması noktai na
zarından bu meseleyi B. M. M.'ne arz etmeyi lüzum
lu gördük bir; 

İkinci meseleyi; herhangi bir hiyaneti vataniye 
cürmü derecesinde basit görmedik, bu noktai nazarı 
arz etmek istiyorum. 

Arkadaşlar; doğru veya yanlış daima Heyeti Ce-
lileye arz etmek isterim. Hariç, ecnebi devletler mem
leketin vaziyeti dahiliyesine dikkat ederler. Şimdi bu 
hadisat arasında, ecnebi devleti, İngiliz devleti ken
di adamları vasıtasiyle teşebbüs olarak memlekette 
hiyaneti vataniye ceraimini tahrik ve telkin edecek 
tertip almışlardır. Bu tertibat her tarafta vardır. Ro
dos'ta bir çok kâğıtlar basıyorlar. Memlekete neşre
diyorlar. Şarkta Kürt meselesi, diğer muhtelif me
saili tahrik etmek için tertibat alıyorlar. Şimdi kur
dukları tertibat budur. Zaaf ve iftirak hissetmek gibi 
bir esasa varmak istiyor. Bunun için memleketin bir 
kısmında inhilâl ve iftirak telkin etmek lâzım ve 
memleketin içerisinde meşrutiyet telkin ederek bu 
esas üzerine iftirak telkin etmektir. Şimdi eğer İngi-
liiz Devleti, bir ecnebi devleti, ecnebi devlete mensu
biyetlerine asla şüphe olmayarak bizim memleket 
dahilinde 1 Teşrinisani kararı hilâfında neşriyat ve 
tahrikat yapabilirlerse veya yapmakta iseler hakika
ten biz gerek 1 Teşrinisani kararının muhafazası ve 
gerek Cumhuriyetin muhafazası noktai nazarından 
memleketin zâfmı, salâbetini mevkii imtihana vazet
mişlerdir. Bu noktai nazardan mevzuubahis olan hi
yaneti vataniye hariç ve dahilin tevhidi mesaisiyle 
olduğundan ehemmiyeti mahsusayı haizdir. Bizim 
noktai nazarımızdan dahilî münakaşatta Heyeti Ce
hle teslim eder ki son derece müsait ve geniş bulun
dum. Çünkü 'bizim dahilimize aittir. Nihayet herhan
gi münakaşalar tahtında bir mahiyeti dahilî vardır. 
Kanun dairesinde yekdiğerimize her türlü vesaiti
mizi, vesaiti iknaiyemizi istical ederek buna çare bu
labiliriz. Hariçle beraber memleketin bünyei esasi-
yesine vukubulan tecavüz son haddir. Bundan ilerisi 
dahil ve haricin müştereken ve müsellahan hüzum et
mesidir. Eğer hariç ve dahil müştereken ve siyaseten 
vatan aleyhine vaziyet ihdas edecek bir noktaya gel
mişlerse bundan bir ilerisi beraber silahla hüzum et
mektir. Biz bu noktaya kadar beklemeye lüzum gör
medik. Hariç ve dahilin müştereken vatan aleyhine 
tertibat ittihaz ettiklerini görmüş bir vaziyette. Mec
lisi Âliyi bu vaziyetten haberdar etmek ve tedabiri 
mahsusa talep etmektir. Benim hissettiğim budur. 
Kanunun, vazu kanunun, Hükümetin ledelicap Mec
lise arz etmek salâhiyetini verdiği bir teklifi derme-

yan edeceğim. 31 Temmuz 1338 kanunu, İcra Vekil
leri Heyetince gösterilecek lüzum ve B. M. M.'nce 
ekseriyeti mutlaka ile verilecek karar üzerine icabe-
den mahallerde İstiklâl Mahkemeleri teşkil olunur. 
Heyeti Celileye teklifim şudur ki : Memlekette hi
yaneti vataniye cürmü hariç ve dahilin iştirakiyle 
başlamıştır. Cumhuriyetinin hayatına ve bünyei esa-
siyemize bir kasıt vardır, ki bu kasıt hariçten geliyor 
ve dahilde zemin buluyor. Buna karşı ittihaz oluna
cak tedabiri tabiîye ve mütadeyi kâfi görmüyoruz. 
Memlekette o kanaati yerleştirmek lâzımdır. Memle
ketin bünyei esasiyesine, hayatına, cumhuriyetine olan 
bir tecavüze ve bahusus vatanın herhangi bir köşesin
de haricin telkinatına herhangi bir suretle müsaade 
gösteren muhite B. M. M. derakap vaz'ıyed eder ve 
re'sen mahkeme gönderir. Bu kanaati yerleştirmek lâ
zımdır bu bir. 

İkincisi; harice set yapmak lâzımdır. Nasıl Bolu" 
ya casus gelmişti ve dünya kıyameti koparmıştı, mu
hakeme ettik, muhakemesi neticesinde lâyık olduğu 
cezayı buldu. Ondan sonra Türkiye dahiline gelerek 
ve Türkiye dahilinde el bularak vatan aleyhine ça
lışmak veya çalıştırmak müşkül bir meseledir kanaati 
hâsıl oldu. İşte aynı kanaati hariçte tekrar hâsıl et
mek lâzımdır. Büyük devletlerle dostluk asla zaaf ile 
olmaz arkadaşlar. (Doğru sesleri) Zaif, tertibatında 
mütereddit ve dahilî ifsadata müsait muhitlerin sahi
biyle dostluk olmaz, onlara hâkimiyet olur. Herhangi 
ecnebi bir devletle dostluk yapabilmek için evvelâ bi-
lâkaydü şart tamamiyetimiz ve dahilde hâkimiyetimiz 
kabul olunmak lâzımdır ve onların kabulüne muh
taç olmaksızın bu tamamiyeti. bu hâkimiyeti her ted
bir ile bizim muhafazaya kadir olduğumuzu ispat et
mek lâzımdır. Bu siyaset de recüliyetin. erkekliğin 
alâmetidir. Hiyaneti vataniye için Meclisi Âliden hu
susiyle fevkalâde bir tedbir olmak üzere kanunun 
verdiği salâhiyete binaen İstanbul'a bir İstiklâl Mah
kemesinin' gönderilmesi ve bu İstiklâl Mahkemesinin 
meseleye vaz'ıyed ederek seri' bir surette takibat yap
masını, mevzuubahis olan hiyaneti vataniye cürmü ve 
bu cürmün dahilde ve hariçte ihtilâtı ve tertibatı hak
kında memleketi tenvir etmesini teklif ve arz ediyo
rum. Bittabi dahile ait olan, siyaseti hariciyeye ait 
olan hususlar hukukumuzu ve mevcudiyetimizi mu
hafaza etmek için Heyeti Celileniz tamamen emin ola
bilirler, ki bütün dünya beraber gelse son dereceye 
kadar haklarımızı muhafaza edeceğiz. Buna tamamen 
emin olmalıdır. Yalnız sizden istirham ettiğim, dahil
de olan telkinat ve tahrikata karşı metin ve sahibi 
karar ve behemal şeddi kavi olduğumuz kararını te-

— 316 — 



İ : 64 8 . 12 . 1339 C : 2 

celli ettirmelisiniz. Bu tarzda neşriyatın mubah ve 
mücaz telâkkisi bir defa memlekette hallolursa, bü
tün memlekette bu neşriyat vaki olur. Muhterem ar
kadaşlarım, maksat bir defa kanunun sarahaten hi-
yaneti vataniye addettiği telkinatı hazmettirerek mem
lekette emri vaki ve emri tabiî sökünde kabul ettir
mek, tedabirde teahhur vaki oldukça tehlike iki nok
tadan kazanılıyor. Tehlike tevessü eder, bir. Bir çok 
masumlar farkında olmayarak bu yola girerek ken
dilerini yakmaya sebep olacaklar", iki. 

İki gazete neşretmiş, tertibat zaif olunca ertesi 
gün bir gazete daha neşreder. Ertesi gün diğer bir 
gazete daha neşreder. Bütün memleket birbirinden 
naklen hiyaneti vataniyeden olan şeyleri bilerek, bil
meyerek vatanın her köşesine neşreder. Fikren, tel-
kinat ile vatanın, memleketin esas direklerini ve esas 
temellerini sarsmak için başka vasıtaya lüzum yok
tur, vasıta budur. Bunun için bu vasıtaya teşebbüs ve 
tevessül etmişlerdir. Onun için tehlikeyi mühim ve 
vaziyeti mühim gördüm ve vazedilmesi lâzım olan 
tedbiri sureti mahsusada Meclisi Âlinin nazarı dik
katine arz etmeyi lâyık addettim. Hükümet Heyeti 
Celileriize bu ehemmiyeti arz ettikten sonra biz, bir 
istiklâl Mahkemesiyle Meclisin bizzat vazuliyet ol
masını mübrem ve zaruri görüyoruz ve teklif ediyo
ruz. 

EKREM BEY (Lâzistan) — Efendiler; ben hay
ret ediyorum. Hükümet bu teklifte çok geç kaldı. 
Memleketin her tarafında kanlı ihtilâller başladıktan 
sonra mı bu teklif yapılacaktı? Tabiîdir ki bu ihti
lâller başlamamıştır. Fakat başlayabilir. Tarihe bir 
kere bakınız, hangi Cumhuriyet kansız olmuştur? 
Roma'dan itibaren başlayın, Fransız inkılâbını gözü
nüzün önüne getirin, ingiliz ihtilâline bakınız, hangi 
cumhuriyet? inkılâplar bir tarafa bırakıyorum, bil
hassa Cumhuriyet kelimesini ileriye sürüyorum. Han
gi Cumhuriyet ihtilâlsiz ve kansız olmuştur? Bunu 
düşündükten ve tarih de bizi bu kadar misal göster
dikten sonra Cumhuriyet ilan edildiği zaman bunun 
elbette bir takım ihtilâller vücude getireceğini hatır
lamak lâzımdır. Bunun için de bir takım hazırlıklar 
yapılmak icabeder. Binaenaleyh İsmet Paşa Hazretle
rinin buyurmuş oldukları bu teklifi çoktan yapmak 
lâzım gelirdi. Bendeniz bu teklifi çak muhik görüyo
rum ve bunun bir an evvel yapılmasını Heyeti Ce-
lilenizden arz ediyorum. Çünkü Cumhuriyet öyle bir 
şeydir ki ve onun o kadar hasmı, o kadar düşmanı 
vardır ki onlar en ufak bir fırsattan istifade ederek 
memleketin başına kâbus gibi çökerler. Bilhassa İn-

I gilizler bu gibi vaziyetlerde tamamiyle bu mevkii, 
i yani kâbustuk vazifesini pek güzel görmüşlerdir. 
I Memleketimizin dahilinde şu esnada gördükleri zaafı 
I bir fırsat addederek ve Paşa Hazretlerinin pek güzel 
I buyurdukları veçhile ve bizim de gazetelerde gördü-
I ğümüz üzere bu tedabirlerine başlamışlardır. Bunu 
I anlamak için zeki olmaya ihtiyaç yoktur. Bunu herkes 
I anlayabilir ve mesele bundan ibarettir. Tamamiyle 
I Paşa Hazretlerinin fikirlerine iştirak ediyorum. Bilâ 
I merhamet hareket etmek ve bu irticaın önüne geç-
I mek üzere hemen istiklâl Mahkemeleri bu işe baş-
I lamalıdırlar. 

I RElS — Başka söz isteyen arkadaş var mı efen
dim? 

HÜSEYİN RAUF BEY (İstanbul) — Efendim; 
I Hükümetimizin Reisi muhteremi Paşa Hazretlerinin 
I beyanatı hakikaten Meclisi Âlimizi en ziyade alâka-
I dar edecek ve kendilerinin buyurdukları gibi, mev-
I zuu bahis ederek en kısa zamanda karar ittihaz ede-
I cek kadar milletimiz ve Hükümetimiz için hayatî bir 
I meseledir. Bendeniz hükümetin, bilhassa sulhtan sonra 
I maruz kaldığı ve bundan sonra kalacağı müşkülâtın 
I çok büyük ve çok mütehavvil olacağına kani olan 
I bir arkadaşınızım. Milletimizin Teşkilâtı Esasiye ve 1 
I Teşrinisani karariyle kabul ve ilan ettiği ve her birer-
I lerimizin hayatı pahasına mahfuziyetiyle mükellef bu-
I lunduğumuz şekli hükümetimiz ve Cumhuriyetimiz 
I tehlikede olduğu mevzuu bahis olunca bizim için bir 
I daikka teahhur etmek ve bir karar vermek için teenni 
I etmek şayanı kabul olamaz. Başvekil Hazretlerinin 
I buyurdukları mektubun memleket dahilinde intişarı 
I hakikaten şayanı tetkik ve ehemmiyetle tetkika lâ-
I yık bir keyfiyettir. Acaba bu hadisede memleketi-
I mizde hayli zamandanberi tevlidine çalışılan ve bir 
I refikimizin söylediği gibi, İngilizlerin üstadı olduğu 
I mezhebi ve ırkî tefrikalar ve ihtilâflar yaparak, zerk 
I ederek silâhlariyle muvaffak olmadıkları büyük mil-
I letimiizi tefrikaya düşürmek fikri var mıdır? Eğer 
I bunda fiiliyata geçilirse efendiler; hakikaten çok 
I ehemmiyetlidir. Celsemiz hafi olduğundan burada 
I bendenizin de kuvvetle tahmin ettiğim diğer bazı 
I hususaıtı arz etmeyi vatan menfaati iktizasından te-
I lâkki ederim ve müsaadenizle arz ediyorum. (Hay, 
I hay sesleri) 

I Efendim; harbin en çetin devresinde muzafferi-
I yetten sonra sulh müzakeratının imtidadı müddetin-
I ce hükümette bir aza olmak itibariyle istitlâatım, meş-
I hudatım ve bunlara (istinat eden kanaatim vardır. Bir 
I kısmı vesika ile tevsik edilemeyecek kadar intibahı 
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şahsidir. Heyeti umumiyesiyle, silâhiyle ve teşvika-
tiyle üzerimize saldırdıkları ittifak heyetleriyle mem
leketimizi harabiye sevkedemeyen İngilizler badeî-
sulh, sulh zaferi, neşeleri zamanından başlayarak 
sulhumuzun inşaallah en uzun sürecek zamanlarında 
dahilde gayelerine vasıl olacaklarına iman etmiş kim
selerdir. Bundan benim ingilizlerin ve ingiliz ricali 
siyasilerinin ifade ettikleri bir düstura istinat eden^ 
bir kanaatim vardır. Bunlar derler ki : ingiltere hü
kümeti, bir kararı yüz sene için verir ve yüz sene bu 
kararı husule getirmek içlin çalışıyor. İngiltere hükü
meti harbi umum'ide milli mücadelemizde ve sulh 
müzakeratı esnasında muhtelif kanaatlarla bunu iz
har etmiştir. En büyük kuvvetini mevkii coğrafisin
den alan ve en büyük selabeti ve selâmeti vahdeti 
millisinde gören Türkiye halkı ile İngiltere silâhla 
dokuz sene uğraşmış, yenememişibir. Fakat doksan 
bir sene daha olduğunu kabul etmemiz lâzımdır. İşte 
bu cemileden olarak arkadaşlar İngilizler, evvelâ he
pinizin bildiği gibi, Cenupta Başvekil Paşa Hazret
lerinin ifade ettikleri veçhile bir Kürdistan meselesi 
meydana çıkardılar. Memleketimizi Kürtlük ve Türk
lük namı altında ikiye ayırmak gayesini harbi umu
mi zamanından başlayarak mücahedei millimiz esna
sında müstemirren ve musirren takip ettiler. Fiiliya
ta geçtiler ve milyonlar serptMer ve tefrikayı zerk 
etmek istediler. Şuna kaniyim ve şuna eminim ki 
(Yapamaz sesleri, devam sesleri) ve kanaatim his
siyat üzerine müesses olmayıp vesaik ve vakayile 
müeyyettir ki, duyguları, gayeleri, bayramları, ma
tem günleri müşterek olan ve öz kardeşliği kabul et
miş olan Türkler ve Kürtler bu mesele karşısında ma
sumiyetlerine rağmen, oldukça dünya âleminde bin-
nisbe bibehre olmalarına rağmen, nispi olarak söy
lüyorum, salâbeti diniye ve vahdeti mili iyelerini kan 
akıtarak ispat etmişlerdir ve tenezzül etmemişlerdir. 
(Sürekli alkışlar) Arkadaşlar İngilizler o dereceye git
mişlerdir ki Cenubi Kürdistan'da bu vatanı m üş te
rekemiz için hayatını, gözümün önünde, Irak'ta ifna
yı kabul etmiş ve mücahitler arasında cephe almış, 
uğraşmış; aşair arasında dinî bir tarikatın reisi olan 
ve kendini bugün de hürmetle yad etmek mecburiye
tinde bulunduğum Şeyh Mahmut namındaki zatı esa
rette iken getirmişler, hükümdar yapmışlardır. Bu zat 
tafsilata girmeden söylerim, her gün ve bugün de 
B. M. Meclisinin emir ve iradesine muntazırdır. Efen
diler; bu zat hiçbir zaman Türk camiasından, Türk ı 
vatandaşlığından çıkmamak için yemin etmiştir ve j 
canmı tehlikeye koyarak bunu ispat etmiştir. Lafızda ı 
kalmamıştır. Efendiler, bilirsiniz ki İngilizler salâbe I 

ti; metaneti muhafaza eden rüesa hakkında biaman-
dırlar ve onları da hem muhitlerinde, hem refakatle
rinde insanlar yanında manen çürüterek gözle görü
lecek eşkâl göstermeyerek, imhayı fiili göstermeye
rek çürütme, izale yollarını çok iyi bilirler. Bir kol
dan da çalışabilirler ve çalışacaklardır. 

Arkadaşlar bendenizde bir kanaat vardır ki, bu 
çalışmalarında da muvaffak olamayacaklardır, (inşa
allah sesleri) Elverir ki biz hakayik üzerinde yürüye
lim ve hadisatı bugün hükümetimizıin söylediği gibi 
hatve, hatve takip edelim ve Millet Meclisimiz sık, 
sık münakaşa zemini bulsun. Hiç endişe yoktur. Tür
kiye hudut millisine sahip olacaktır ve Türk - Kürt 
milletleri bir olarak yaşayacaklardır ve haysiyetlerini, 
şereflerini dünyaya göstereceklerdir, işte bu yüzden 
inşaallah hükümetimiz, cenup meselesinde, Musul me
selesini, hududu milli meselesini bu no'ktai nazardan 
hayatı memleket ve hayatı millî nokta'i nazarından tet
kik ederek, inşaallah, bir netice ittihaz eder. (İnşa
allah sadaları) 

Bundan başka tertibatları da vardır. Bendenizce 
bugüne kadar maddî emaresi görülmediğinden belki 
parmakla tutup Heyeti Âlinize bahir olarak ibraz 
edemeyecek vaziyetteyiz. Fakat hakikatte vardır efen
diler. Bunu hulâsa ve etraflı arz edebilmek için bir 
kanaatimi, bir müşahedemi arz edeyim ve harekâtı 
milliyenin bidayette Amasya ve Samsun havalisin
de bazı evrak ele geçtiğini derhatır ediyorum. Bu ev
rak iki suretle idi. Birisi İngiliz Muhfbler Cemiyeti
nin beyannameleri idi, diğeri aleviler arasında ve teş
kilât nizamnamesini ihtiva eder mesail. Efendiler, va
tanımıza siyasî hulul ile iftiraka sevketmek isteyeni 
ingilizler diye ifade ediyorum. Bunu İngilizler diye 
ifade ederken bilelim ki İslâm diniyle âmil olan İslâm
lar içerisinde istiklâlini muhafaza etmiş ve inşaallah 
dlele'bet muhafaza edecek olan Türkler kalmıştır. İs
lâm tebaasiyle alâkadar yalnız İngiliz değildir. Fran
sızlar vardır. Hulâsa bildiğiniz devletler vardır. Bu 
siyasete daima müzahirdirler. Alem olarak İngiliz di
yoruz. Fakat diğerlerini de bu siyasete mürevviç ve 
taraftar bilelim. Efendiler İngilizlerin bu noktada bir 
kere içimize girdikten ve Türklüğü birbirinden ayır
dıktan sonra tahminlerine göre ayrıca Türklük içinde 
de mezhep ihtilâfı çıkararak, şiili'k ve Sünnilik ihti
lâfı çıkararak Türklüğü içinden, ikiye ayıracaktır. 
Tehlikenin biri, çok mühimi de budur efendiler. Te'k-
çar ediyorum, bendenizin mesmuatımdır, vesaike is
tinat ettiremeyeceğim, çünkü elimde yoktur. Çün
kü elimde olsa Heyeti Âlinize gösteririm. Şimdiye 
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kadar cereyan eden mesailden pek de hata etmsmiş 
olduğumu zannediyorum. 

Harbi umumide İngilizlerin Propaganda Nazareti 
namı verdikleri bir Nazareti vardı. Başlı başına Na-
zarettir ve çok sermaye sahibidir. İngiliz milleti ikna 
edilmiştir ki düşmanlarına, bilhassa Almanlara ga
libiyetlerinin saik ve sebebi bu propaganda Nazareti-
nin neşriyatı olmuştur. Bundan sonra ve hâkim bir 
kanaat vardır ki bununla muvaffak olunuyor. Silâh 
buna yardım ediyor. Bu Propaganda Nazaretinin 
ibka edilmesiyle devredilen akça bugün İngiliz Ha
riciye Nazaretinin emrine verilmiştir. İstihbarat namı 
altında İngiliz. Hariciye Nazaretinin emrinde olan bu 
vesaite ilâveten bundan takriben iki buçuk sene ev
vel İngiltere Müstemldkât Nazareti emrinde, veyahut 
idaresinde bir Şarkı Garib Müdüriyeti Umumiyesi 
teşkil edildi. Bu Şarkı Garib Müdürini Umumiyesiri 
de teşkil eden bizim, yani inhiraf ve inhilâl kabul 
etmez, düşmanlık fikriyle âmil olan çöl cenubundaki 
adamın amaline benzer. Belki biraz tafsilât veriyo 
rum. Fakat Heyeti Âliyenize tehlikenin vüsatini arz 
etmiş olmak için. (Hay hay sesleri) Bu para müşte
reken ve bu iki Nazaretin şevki idaresiyle sarfeoile-
cöktir. İstihdaf ettikleri gaye Arabistan'da muvaffak 
olmak isterlerse, Hindistan yolunu kaldırmak ister
lerse, İran'da her türlü istiklâl ve hürriyet fikirleri
ni ihata etmek isterlerse, efendiler necib milletimi? 
müstakil oldukça muvaffak olamayacaklardır ve bu
nu fiilen görmüşlerdir, gitmişlerdir. Şuna para ver 
mislerdir, teşkilât yapmışlardır, hükümdar demişler
dir, kıral demişlerdir. Milletimiz davayı millisinde 
muvaffak olduğu anda tekmil tertibatı ahzetmişlerdir 
ve derhal buna taraftar olan fikirleri bir tarafa at
mışlardır. Şarklılar kendilerinin hâkimiyetini iddiaya 
başlamışlardır. Onun için milletimizi Şarkta rehberi 
istiklâli ve hürriyet görüyorlar. Milletimizin bu eme
line hatime vermedikçe Şarkta müstemelke teşkilini 
ve Şark milletlerini uşak edemeyeceklerini ve tekmil 
menabüeri üzerinde oturamayacaklarını tabiî his et
mişlerdir. Tabiî diğer tafsilât ve bunların bu istika
metteki mesaileri hükümetçe takip ediliyor, bilini
yor. Bendenizce kasıtları ve meyus oluncaya kadar 
çalışacakları hedefleri, istikametleri bunlardır. Bun
dan sonra buna mukaddime olarak görülen ve 1 Teş
rinisani kararımıza muhalif ifadatı ihtiva ettiği söy
lenen Emri Âli ile Ali Han'ın imzalarını havi biri 
Reisicumhur Hazretlerine, diğeri muhterem Hükümet 
Reisi İsmet Paşa Hazretlerine hitap edilmiş mektup
lar vardır., 
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Efendiler, bu mektuplara geçmeden, buna yakın 
bir vaziyeti de Heyeti Âliyenize arzı faydalı görüyo
rum. 

Derhatır buyurulur, Lozan konferansının ikinci 
kısmında hâd bir devreye girildiği zaman hükümet 
Adana mıntakasına sevkülceyşi ve iaşevi lüzum do-
layısiyle kıtaatı askeriyenin bir kısmını tefrik etmiş 
ve göndermiştir. Bundan son derece kuşkulanan Fran
sız hükümeti bir taraftan hükümetimizi şedit protes
tolarla bu kuvvetleri geri almaya davet ederken, diğer 
taraftan Türk muhibbi olarak tanınmış ve bizim si
nemizde izaz ve ikram edilmiş Kiot Farer, Madam Go 
lis ve Piyer Loti imzalariyle âcizinize o zaman he
yeti murahhasamıza riyaset eden Başvekil İsmet Pa
şa Hazretlerine ve hatırımda kaldığına göre Gazi Pa
şa Hazretlerine ve hulâsa bir takım zevata mektup 
yazmışlardır. Bu mektuplarında harekâtımızın çılgın-
lı'k olduğunu ve memleketimize fenalık edeceğini 
Fransa hükümeti aleyhine davrandığımızı ihtar edi
yorlar ve bizi millet nazarında menafii hakikiyei mil-
liyeyi gayri müdrik ve (aventurier) yani scrgüjest ar
kasında koşanlar gibi göstererek, bir tesir yapmak 
istiyorlardı efendiler. Temin ederim ki bu mektuplar 
bize gelmeden evvel ki. ben hiç almadım, bize gel
meden matbuatta in!; ir c'.; ve uzun uzadıya kilü-
kalleri mucip oldu. O /aman bizim ittihaz euiğimiz 
tedbir müşterek cephe '..riuk ve derhal siyasi teşeb
büslere, böyle küstahlıklara ehemmiyet verme)s.jceği-
miZi ve milletin gayelerin istihsalde a/imkâr oldu
ğunu, matbuata düşürmeyerek - resmi lisan ile ica-
beden kanallara ve biz de ^ikabele bilmisil olarak 
gazetelere bildiremedik ve ju>>edenlere ihsas ettik 
ve kanatımızda sebat ettik. Netice bildiğiniz gibi ol
du, tesiri olmadı. 

Efendiler, 1 Teşrinisani kararı varki, saltanatı 
bilâ'kaydü şart millete vermiş ve düyunu umuru mil
letimizin mümessilti hakikisi olan Meclisli Âliye tecez
zi ve ferağ kalbul etmez bir şekilde tevdii etmiştir. 
Bunu muğayyininde hareket cinayetlerin en azami 
en eşnaıdır. Bilhassa harıçtan biri, bu milletin akıt
tığı kanlara, ihtiyar ettiği fedakârlıklara, yoksuzluk-
lara, üçünde çırpınarak; avni hakla istihsali zafer et
tikten sonra küstahane müdahale ederse çok elim
dir. Efendiler bunu 'ilâhlar bile kabul etmez, hazme
demez, buna tahammül etmek bilerek intihar olur. 
(Çok doğru sesleri). 

Bu kat'iyen şayanı kalbul değildir. Nefret ve is
tikrah ile karşılanır. 1 Teşrinisani kararımızda, hepi
mizin malumu olduğu gibi, vicdanımızda lâyezal iz-
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ler bırakan bu karar, aynı zamanda makamı mualia-
yı hilaf elli lişgal edecek olan zatın bütün âlemi islâ
mın hali fesi olduğunu ifade etti. Zannederim ki hak 
etmedi. Başvekil Paşa Hazretlerinin buyurdukları 
mektup selâmeti umur için bir kere de bu nöktai na
zardan tetkik edilmelidir ve çok arzu ederim ki bir 
defada heyeti edilenin huzurunda mütalaa edilme
lidir. Ali Hanı ve Ağa Hanı İngiltere'de Türkiye Se
faretinde vazifeten bulunduğum esnada şahsan ta
nımış adamım, Müellefatile kendi mazileri ve istika
meti fikriyeleri hakkında malumat edinmeğe çalış
mış adamım. Bir noktai nazardan Başvekil Paşa 
Hazretlerinin buyurdukları gibi, bilhassa Emir Ali 
İngiltere'de müstemlâ katın, kralın idaresiyle tetvin 
ve tetvir eden meclis kralı unvanını alan müessese
nin bir azayi mühimmidir. Ağa Han ise; hepimizin 
bildiği îsmailiye Mezhebinin çdk kuvvetli reisidir. 
îsmaili Mezhebi, ki Hasan Sabbah hikâyesini bilen
ler taikdir ederlerki Şeyh Cebel namı altında tanın
mıştır. Yani alevillik, veyahut bâtni mezhebinin dün
ya yüzünde en birinci, en müessir muakkibi ve Sün
nilikle muhalefette da'ima ayrılmak istikametini 
gösterir bir tarikatla kalmaz bir komitedir. Efendi
ler. (Putperestir sesleri) 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) Müthiş bir komitedir. 

H. RAUF BEY (Devamla) — Şimdi bu şahsiyet
ler nazarı dikkate alınırsa Başvekil Paşa Hazretle
rinin buyurdukları şüpheler çdk ve yine iştirak edi
yorum. Başvekil Paşa Hazretleri hilafet komitesin
den bahis buyururlarken Hindistan'da bir milli cer-
yan vardır ve istiklali milli yolunda çalışırlar. Hin
dular ve müslimlerin ittihadına doğru giderken tara
feynin birbirine kuvvetle muavenet etmek mecburi
yetinde bulunan Hindular ve müslimlerin hilâfetin 
âlemi islâm nazarında olan mevkii ihtiramından ken
di lehlerinde istifade etmeği bittabi düşünürler. Bun
ların o hem dinî noktai nazarından, hem de Hindis
tan Hintlilerindir diye açtıkları bayrak noktai naza
rından iki menfaati telif ederek çalışmalarında hari
ci siyasetimizde bize de menfaat mutasavverdir ve 
görülmüştür. Onlar da dahilî siyasetlerinde muvaf
fak olurlarsa İngilizce koca bir silâh olduğu için bi
zim de memnun olmamız icabeder. Bu zevat bu be-
yannameterile eğer Hükümetimize -ki saltanat bila-
kaıydü şart milletindir. Hilâfet umuru dünyeviyeye 
İcarışmıyacaktır. 

Bütün alemi islâmın maikamı hilâfeti ve halifesi-
dlir düsturu esasisini kabul etmiş olan Millet Mecli
sinde eğer halifeye bir mevkii vererek; yani Türk 

J milleti üzerinde cismani bir kuvvet vererek idaresine 
I müdahale ettirmek kasdında iise; efendiler; küstah-
j lık etmeyin; o, sizin vazifeniz değildir demek bu 
I Meclisin, bu Hükümetin hakkıdır. Vazifesini derhal 
I yapar. Yok eğer bir ilân ettikten sonra halife, hiilâ-
I fet, islâmın halifesidir ve maneviyatla meşguldür de-
I dikten sonra, eğer o müslüman Hintliler demek is-
I ti yortarsa veyahut diyorlarsa bunun bizüm üzerimiz-
I deki hakkı nedir? Derecesi ne ase, onu sormak isti-
I yor!arsa, zannederim ki, o kısımda da bunlara hak 
I vermek lâzımdır. Dahilde, hariçde şu kasıtçılara iş-
I tirak ile bunların muvaffakiyetiyle ümit var olan ve 
I ayni suretle halifeye ve makamı hilâfete millet idare-
I sinde salahiyet vermek istiyen insanlar da varsa, on-
I lan büyük milletimizin ihtiyar ettikleri fedaıkârhğı 
I gözleriyle yakından gördüklerinden, duyduklarından 
I bin kat daha tel'i ne ve tecrime müstahaktır. Bunlar 
I için bir âmân vardır. Günahları tesbit edilerek mille-
I tin tesbit ettiği kanunlarla ceza görmek, ondan son-
I ra huzuru hakda da gitsinler merhamet dilensinler. 
I Yalnız bendeniz arkadaşlar; Hükümetin maruz 

I kaldığı müşkilâtı vüsatim ve kabiliyetim nisbetinde 
I çok çok büyük görüyorum. Hakikaten Hükümet 
I memleketin geçirdiği on senelik elîm muharebatı dört, 
I beş yüz senelik yıkılmış teressübat - ki hepsi mille-
I tin şu noktasından, bu noktasından, bilnetice kapitü-
I lâsyon diye damarından emen teresübatı atarak bir 
I devlet halinde kavi temellere istinat etmeye çalışan, 
I teşkilâtına çalışan; Hükümet için çok güçtür arkadaş-
I 1ar. Tahammül için, bunu nisbet dairesinde başarmak 
I için. hakikaten çok fedakârlık lâzımdır ve çdk teva-
I zu ve feragati nefis lâzımdır. Adeta muhal olan his-
I siyatı beşeriyeden tecerrüt etmek lâzımdır. Fakat bu, 
I beşer için mümkün olmadığından en yüksek muvaf-
I fakiyet milletin. Meclisi Âlinin kendilerine emri mü-
I zaheret ve muavenetiyle kabildir. Buna bendeniz 
I iman olarak taraftarım. Yarın bir memurunuz ola-
I rak - beni her hangi bir vazifeye, bir nahiye müdür -
I lüğüne gönderirseniz - Meclisinizden bekliyeceğim 
I budur. Nerede kaldıki cihanı muhasama, muvaffaki-
I yetsizlikleriyle ağlıyorlar ve muvaffakiyetsizliklerini 
I muvaffakiyete tebdil için her vesileye başvuruyorlar, 
I düşünüyorlar. Yolsuzluk içinde olan Hükümet bizden 
I neler istemez? Bunu müdrikim. Ancak tatbikatım 
I çok hassas olarak mütalaa etmek zarureti ndeyiz. Bu 
I felâketlerin önüne behemahal geçmeliyiz: esbap ve 
I avamilini aramalıyız. Müsebbiblerini en ağır ceza-
I larla behemahal bilâ merhamet tecziye etmeliyiz. Fa-
I kat bunun yollarına, usullerine karar verirken biraz 
I fazlaca münakaşayı, muvaffakiyete amil olarak ka-
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bul etmeliyiz. Bendeniz de uzunca tasdiden maksa- [ 
dım budur. iMazur görünüz, Hükümet istanbul'a bir I 
İstiklâl Mahkemesi göndermeyi teklif ediyor. Müna- I 
kasası neticesinde tazâhhur ederse Meclis hiç şüphe- I 
siz bunu kendilerinden diriğ etmiyecektir. Bu sala- I 
niyet Meclisin keridisindedir ve esasen kendisi inti- I 
hap edecektir. Yalnız arkadaşlar acaba buraya gi- I 
dilmeden evvel yapılacak başka bir şekil, başka bir iş I 
yok mu? ıBir kere de bu ağır vaziyette sükûnetle bu I 
noktayı muhakeme edelim. Malumu âliniz hiyaneti I 
vataniye kanunu vardır ve bendeniz de müsaadenizle I 
kanaatimi arzedeyim. I 

Muta ve muhterem olmakla 'beraber, elde hiya- I 
neti vataniye kanunundan daha kuvvetli kanun var- I 
dır, o da taklibi hükümet kanunudur. Şekli hüküme- I 
ti taklip kanunu daha kuvvetli ve daha müessirdir. I 
Hiyaneti Vataniye Kanununda tetkik edildi, ki ve I 
bendeniz İcra Vekilleri Heyeti Reisi iken ve Meclisi I 
Âliye; intihabat dolayısiyle arkadaşlarımızn devairi I 
intihabiyelerine gitmeleri yüzünden ekseriyeti bula- I 
madığımızdan ve Meclisi Âliden bir zatın verdiği bir I 
takrirle müzakere ve tavzif edilmiştir. Hiyaneti Va- I 
taniye Kanunu kast arar. Halbuki taklibi hükümet I 
kanununda fiiliyatı, neşriyat vesaire ile görmekle 1 
muamele yapar. Kasdı arayıp bulmak çok müşküldür. I 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Usulü mu
hakeme noktasından lâzımdır. I 

H. RAUF BEY (Devamla) — Lâzımdır efen- I 
dim. Bendeniz muhtemeldir dedikten sonra muta- I 
laatta bulunuyorum ve selâmeti umur için bende- I 
niz mutadır, muhteremdir dedikten sonra, maruzat- I 
ta bulunuyorum. Diyorum ki Taklibi hükümet ka- I 
nunu daha serttir. Bu kanunlar elde iken Hiyaneti I 
Vataniye Kanununun İstiklâl Mahkemeleriyle tatbi- I 
kine dair hiç bir kayıt yoktur. Yani hiyaneti vatani- I 
yeyi izhar etmek ve tecrim etmek için behemahal İs- I 
tiklâl Mahkemesine lüzum yoktur. Böyle bir cürüm I 
hükümetin müdahalesine mahal kalmadan ve müddei I 
umumilikte 'görülmeli ve dava takip edilmelidir ve I 
elde bulunan bu kanun ile mıüsebbibleri varsa zahire I 
çıkarılırsa derhal tecrim edilmeli idi. Bir arkadaşım I 
İstanbul Müddeiumumisini işaret buyurdular. I 

TALAT BEY (Ardahan) — Evet Bolşevikleri ka
zandırdı. I 

H. RAUF BEY (Devamla) — Bendeniz Türkiye 
mebusu olmak ve vaziyetim de İstanbul Mebusu iti- I 
bariyte bu hususta maruzatta bulunayım. Muhterem 
arkadaşlar; İstanbul'da Bolşevik teşkilâtının mevcu- j 
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diyeti taayyün ve Hükümetçe anlaşılarak mahkemeye 
verilmiştir. Bendeniz İstanbul mebusu olduktan son
ra, bilhassa bu meseleyi yakından tahkik ve tetkik 
etmişimdir. Çünkü o tarzda idarenin memleketimiz 
için mikrop olduğunu ve mikrop tesiri yapacağına 
kani olmuş bir arkadaşınızım. Efendim; tetkikatım 
neticesinde müddeiumuminin müsamahasından müte
vellit olduğuna kani oldum. Hata ediyorsam ihtar bu
yurursunuz. Cezaya çarpılmamalarına sebep hiyane
ti vataniye kanunu, istanbul'un ecnebi işgalinde bu
lunduğundan dolayı neşredilmemesinden tevellüt et
miştir ve hiyaneti vataniye kanununda bir madde var
dır- ki (Her mahalde neşri tarihinden itibaren mute
berdir) müddeiumumi dava etmiştir; mahkeme tesbit 
etmiştir, kanun meydana çıkınca orada neşredilmedi-
ği anlaşılmıştır ve onun için ceza verilmemiştir. Şim
di efendiler; bendeniz esas olarak Hükümeti Celile 
ile hemfikirim. Yani böyle melain mevcut ise bilâ 
merhamet köklerinin kurutulmasına ruhumla, mef
kuremle; namusumla taraftarım. Fakat tatbikatta ha
riç ve dahile vakitsiz, tabirimi mazur görün, vakit
siz oldu demek istemiyorum. Bir şekil göstermiyelim 
ki kanunlarımız kâfi değildir. Hâkimlerimiz, adliye
miz lâyık değildir. Polisimiz kâfi değildir hissini, fik
rini vermiyelim. 

CELÂL BEY (İzmir) — Maalesef hepsi biliyor. 
H. RAUF BEY (Devamla) — Çünkü beyefendi

ler; hatırı âlinizdedir ki bir noktayı Hükümetimizin 
müsaadesiyle Heyeti Âliyenize arzedeyim. O da is
tanbul ve İzmir için istiklâli adlimizi kurtarırken mu
vakkat bir şekil kabul ettik. O şekil de senelerdenberi 
ihsan olarak verdiğimiz, fakat maalesef muahedat 
ile akit haline inkilâp eden «ezharici memleket» diye 
Türkçesi maruf olan kapitülasyonları atarken ecani-
bin, yani milletler temasımızın zarureti katiyesi için 
bir şeddi çin çeker görünmemek için, zannederim, 
bir istihale devresi kabul ettik ve bunun için Mon-
tanya formülü denilen muahedede tasdik ve kabul 
ettiğiniz şekilde ,«bazı ecnebi müfettişler» şeklinde 
gösterdik. Muahedenin tasdik ve kabulünden biraz 
müddet sonra Adliye, polis teşkilâtı mülkiyenin kud
retsizliğini gösterir şekilde istanbul'a istiklâl Mah
kemesi, yani fevkalâde mahkeme göndersek acaba 
bir mahzuru siyasi ve davamız yönünden zayıf bir 
nokta bulunmasın. Bunu muhakeme etmek lâzımdır. 
Bu hususta ben olur, olamaz diyemem. Bu hususta 
çok mütehassıs arkadaşların mütalaasını dinlemeyi 
arzu ederim. 

ikincisi; efendiler; malumu aıMeri - mahrem cel
sedir - heyeti alinizden sakBamağa lüzum yoktur. 
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Bundan sonra İstanbul ve Rumeli ciheti iktisaden 
milletimize merbut olacaktır. Herşeyden evvel iktisa
diyatı inkişaf ettirilecek; Türk'leştirilecek, iktisaden 
istiklalini alarak tam manasiyle maddeten emin ola
rak merbut olacaktır. Bu hususda Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi muhteremimiz paşa hazretlerinin de 
malumatı olabilir. Şimdi bizim ve Meclisi âlinin mef
kuresi bu sefer İstanbul'da ticaret odasiyle, sanayi 
erbabı ile ve Türklüğü kökünden orada oturtmak is
teyen müesseselere müdavelei efkâr etmişimdir. An-
lamışımdırki Hükümetimizin ve Meclisimizin en ev
vel yapacağı şey, her suretle muavenet ederek İstan
bul iktisadiyat mî Türkün eline geçirmek ve bunu eca-
nibi .dürüst, örfi muamelat ile korkutarak değil, akıl 
ile, tetbir ile ve maddi muaveneti nakdiye ile yapa
cağız. Eşlem tarik budur. 

Şimdi İstanbul iktisaden mutlak olarak kurtulmak 
zaruretinde iken fevkalade mahkemenin İstanbul 
üzerindeki tesirini hiç' bir iktisat mütehassısı ve bu
nun bir kuruş için olsun, bu mecmua içerisinde tet-
vini imkânını, bırakamaz ve selbeder. Bu noktai na
zardan da heyeti alinize maruzatta bulunmağı bir va
zife bilirim. Müekkilerimin hakkı olarak ifadeyi za
ruri görüyorum. Nitekim efendiler; bandan evvel Ay
dın havalisinde hakikaten Hükümetin dahilinde ve 
haricindeki kuvvetini ve kudretini ve kanunların kuv
vetini şüpheye düşürecek esaslı şekavetin garbe mü
teveccih, memleketimizde bariz olarak ve müşevveş 
olarak ve tahripkâr olarak devam ettiği bir sırada 
Hükümet İstiklâl Mahkemesi göndermeğe lüzum gör
memiştir. Onun daha hafifi olan idarei örfiye ilan et
miş ve divanı harbi askeriler'.e işi halietnvişdir. 

Şimdi efendim; İstiklal mahkemesinin haricdeki 
ismi ihtilâl mahkemesidir. Bendeniz malumatımı arz 
ediyorum. Münakaşa, karar heyeti aliyenizindir. Ben
deniz de bir ferdiniizim, kararınız muhterem ve mü
barek olacaktır. Ona hiç şüphem yok? İstanbul'a bil
hassa son zamanda ihtilal mahkemesinin gitmesi, ev
vela inzibat kuvvetimizin zafını ilan. saniyen adliye 
makinemizin mevcudiyetini inkâr, sâlisen memleke
tin vaziyetini bilhassa en hassas noktasında ihtilalkar 
göstermektir. Bendeniz son karar verilmeden bunun 
hakkında bu evza üzerinde, meselenin daha ziyade 
mütehassısını kiram tarafından teşrih edilmesini he
yeti alinizden rica ediyorum. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Arkadaş
lar; meselenin yalnız İstanbul'a taalluk etmesi itiba
riyle söz almış değilim. Vakıa İstanbul mebusuyum. 
Fakat zannediyorum ki bu gün, bu celsede esas iti-
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bariyle mevzuu bahis olan mesele İstanbul'a, Türki
ye Cumhuriyetine, bütün Türkiye ahalisine, belki bü
tün Türk halkına belki bütün âlemi islâma ve bun
ların hayatı haliye ve istikballerine müteallik çok 
mühim bir meseledir. Bu gün ittihaz edilecek mukar-
reratın, fikri âcizanemce. şu kadar şümullü bir sahai 
tatbiki olacaktır. Maiesef elimde, Ağa Han ile Emir 
Ali'nin yazmış oldukları mektubun metni yok. Fa
kat o mektubu okuduğum için az çok. hatırlıyorum. 
Bu iki adamın kîm olduklarını gerek Başvekil paşa, 
gerek Rauf Bey söylediler. Ben de bunların şahsiyeti 
hakkında bir iki söz söylemek istiyorum. 

Ağa Han, ekseriyetin malumu olduğu üzere. İs-
mailiye fırkasının ve «ehli sünnet»^ noktai nazarın
dan «'fırkai dâlle» denilen bir fırkanın mücessem bir 
allahıdır. Uluhiyeti temsil eder. 

ikincisi: Emir Ali. Emir Ali kimdir? Ben bunun 
islâmın ruhu diye bir kitabının tercümesinin bazı ak
samım görmüştüm. Fakat hangi mezhebden olduğu
nu bilmiyorum. Rauf Beyefendiye sordum. Bu zad 
da meğer şiimiş. Bendenizin bütün edyan ve mezahi-
be nü i metim vardır. Şiiyet ve sünniyet diye tenkit 
edecek değilim. Yalnız kendileri mektublarında me
selenin sünnilere ait olduğunu tasrih ediyorlar. Altı
nı çiziyorlar. Sırf sünnilere ait olan bir meseleye ken
dilerinin sünni olmadıkları muhakkak iken karışma
ları, bilmiyorumki edyan ve ve mezahib arasındaki 
nezakete muvafık mıdır? Ve her iki mezhep gerek 
şu, gerek İsmaili hilafeti tanımazlar. Bunların naza
rında hilafet yoktur. 

Binaenaleyh hilafetle hiç alakaları olmıyan adam
ların, iki İngiliz memurunun, nitekim Rauf Beyefend'. 
etraflıca tavzih ettiler. Birisi, kiralın hususi meclisi. 
şûrası azasmdandır. Diğeri müstemlekat şurası aza-
sındandır. Her ikisi İngiliz hazinesinden binlerce 
sterlin maaş alan böyük memurlardır. İngiliz me
murlarıdır. Her ikisi bu memlekette ekseriyet teşkil 
eden ehli sünnetten hariç kalıp hilafet meselesiyle 
alakadar olmıyan iki adamdır. Bunlar günün birinde 

• çekiyor; Gazi Paşa ile Başvekil paşa hazretlerine 
mektup yazıyorlar. Bu meseilenin tabii Başvekil paşa 
hazretlerinin izah ettiği veçhile, sırf bir siyasi ma-
rtavra olduğunu sarih olarak gösteriyorlar. Firenkle-
rin tabiri ile bu, beyza i bükle dikilmiş bir işdir. Bun
lar mektublarında - hatırımda kaldığına göre - Hin
distan'ın, bizim muharebatımızda; İstiklal ve Cihan 
harbinde meni cihetine taraftarlık ve muavenet etti
ğini soyuyorlar. Halbuki pek iyi hatırımdadır. 

Bu Ağa Han'ın bizim aleyhimizde, İngiliz gaze
telerinde Harbi Umumi esnasında yazmış olduğu bir 

-y 
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hayli mektup ve makale vardır, ki bunlara karşı Ter- ı 
cumanı Hakikat'te muhterem refikim Ağa oğlu Ah
met Beyin, layik olduğu cevapları yazmış olduğunu 
pek. iyi hatırlıyorum. Bunlar, bilhassa Ağa Han Har
bi umumide, bizim zararımıza fiilen hizmet eden bir 
adamdır. Saniyen: Hindistan'ın, vakıa manevi birta
kım tesirat altında, bize dost olan kısmı da olmu.ş-
dur. Fakat bunun da, Hariciye Vekili paşa hazretle- I 
rinin buyurdukları gibi. matufun aleyhi başka bir 
mesele olduğu, bugün âlemce malumdur. 

Vakayie gelince, Harbi umumi vakayiine gelin
ce : Bilirsiniz ki Irak cephesinde bizim Mehmetçikle
rin, Türk askerinin karşısında, yahut Türkiye ahali
sinin karşısında bulunanların bir kısmı Hintlilerdir ı 
ve müslümanlardır. İçler nde Şiisi ve Ağa Hanı «Al
lah» tanıyan sünnisi vardı ve bize de bu güzel na- j 
sihatiları yapan Ağa hazretleri acaba o vakit kendi
sinin teba değil, mahluk addettikleri adamlara niçin 
iyi cevablar vermemiştir? 

RASİPI EFENDİ (Antalya) — Cihat fetvası aley
hinde onun bir beyannamesi vardır. 

YUSUF AKÇORA BEY (Devamla) — Bu iki j 
zatın gönderdiği mektubun intişar ett ği gazeteleri ve . 
gazetelerin muhitini nazarı itibara alırsanız, geçen 
bir celsemizde de hütebamız tarafından kafi derece- ı 
de tavzih edildiği cihetle o muhitin şayanı dikkat ol
duğunu görürsünüz. O muhitin mebusu bulunuyo
rum. Bu muhit şayanı dikkat... i 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Sen de şa- I 
yanı dikkat bulunuyorsun. 

YUSUF AKÇORA BEY (Devamla) — Bununla 
beraber itiraf ediyorum ki muhit şayanı dikkattir. Bir 
defa bunların müdahale hakları ahlaken ve siyaseten 
ve dinen gayri caiz oldukdan başka, müdahalelerinin 
esbabı hakikiyesini anlıyamıyacak kadar gafil olma
dığımız gibi, üstesine müdahalenin icra edilmek üze
re ilk tasavvur edildiği sahada cümlem izce az çok 
takdiri kıymet edilmiş bir sahadır. 

Efendiler; beynelmilel müessesat alelekser müda-
halatü hariciyeyi «Siperisaika»1 ların saikayı cezbetti-
ği gibi cezbeder. Beynelmilel müessesatı siyasiye ve 
diniye yalnız bizde değildir. Biıliyorsunuzki birçok 
cihetten ademli müşabeheti olmakla beraber, bazı ci
hetlerinde çok müşabeheti bulunan diğer beynelmi
lel bir müessese garbi Avrupa'da da mevcuttur. Ce
nubi Avrupa'daki İtalya devleti, istiklalini, vahdetini 
temin ile uğraşırken, Roma'da bulunan Papaya mu
avenet etmek üzere Fransızlar, asker göndermişler
di. Ve İtalyan askeriyle Fransız askeri çarpışmıştı, j 
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Ne namına? Katoliklik namına. Fakat mesele haddi 
zatında bir meselei siyasiye idi. 

Çünkü Fransa kuvvetli bir İtalya'nın teşekkülünü 
arzu etmiyordu. Fransa sırf bu siyasi maksadını elde 
etnuk üzere, dinî vesaitten bilistifade beynelmilel 
olan bir müesseseyi, papalığı kendisine bir vasıta itti
haz etti. Görüyorsunuzki bir müessesei beynelmile
lin, vahdeti diniye ile yekdiğerine az çoik merbut olan 
bir camiada beynelmilel, bcynelakvam addolunan bir 
müessesenin, Türkiye dahilinde bulunması bu bah
settiğimiz efendilere, şu tarzda müdahale hakkını gü
ya vermiş gibi gösteriyor. Bendeniz de refiki muhte
remim İstanbul Mebusu Rauf Beyle bir noktada müş
terekim, hemfikirim. Hilâfet Türklerin eünde bulun
dukça; Türkiye devletinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin iktidarına, kuvvetine istinat ettikçe her
halde bizim için müfit olacak bir müessesedir. 

Fakat efendiler; bu şartalar böyle olmak lâzım. 
Aksi takdirde bizim için ve bütün âlemi islâm için 
müfit olabilecek müessese, bi/im için de. bütün âle
mi islam için de muzır olabilir. Efendiler; Hilafetin 
hepinizce malum bir tarihi vardır. Bendeniz bu me
selenin bugün mevzuu bahsolacağını bilmediğim için; 
bittabi tarih kitabları karıştırıp size pek mevsuk ve 
kati malumat arzedecek halde değ:!im. Fakat hututu 
limum'yesi az çok hatırımdadır. Zamanınızı suiisti
mal etmezsem, bir kaç dakika içinde arz edeyim. 

Hilafet; yanılmıyorsam, üçüncü asrı hicriden iti
baren Türk kuvvetine istinat etmiştir. Herhangi bir 
müessese; herhangi bir kuvvete istinat ederse mutla
ka o kuvvetin vasıtasıdır. Binaenaleyh üçüncü asrı 
hicriden muayyen bir devreye kadar devam etmiştir 
ki. Türkler hilafet müessesesinden istifade etmişler
dir. Evvela Emirülemra, sonra Selçuk İler ve daha 
sonra bilirsinizki hilafet taksim ve tesis etmişdir. 

Bunlar Emevi hilafeti, Abbasi hilafeti ve daha 
bilmem ne gibi ilahiri bir sürü hilafetler teessüs et
mişdir. Pardon, bir çok hilafetler teessüs etmiştir. 
Bu teessüs eden hilafetler arasında Fatımi hilafet? 
gayri sünni idi. Fatimllerin idaresinde bulunan, Mı
sır'ı ele geçiren Türkler ve Çerkesler kardeşçe ora
sını idare ettikleri zaman yine bir Abbasi halifeyi 
bulmuşlar ve kendilerine vasta ittihaz etmişler ve 
kendi siyasetlerine bir vasta olarak kullanmışlardır. 
Bilahere; bilirsiniz, o halifenin ne bileyim ben ka
çıncı torunu İstanbul'a geliyor ve o zamandan itiba
ren hilafet Osmanlı Türklerine geçiyor. 

Fakat bendenizce dikkat olunacak noktadır. İslâ-
miyetin ekseri kıtaatına yahut mühimce sahasına ma
lik olan Osmanlılar Sultan Süleyman'dan itibaren hi-
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'lıafet meselesine o kadar ehemmiyet vermiyorlar. Ta
rihlerimizi şöyle alelacele karıştıracak olursak görü-
rüzki orada Sultanül Berreyn velbahreyn vesaire de
niliyor. Hakan deniliyor, Halife sıfatı Sultanın ba
şında o kadar çok bulunmuyor. 

Fakat on sekizinoi asrı milâdiden, bizim Kırımı 
kaybettiğimiz sıralarda hilafete ehemmiyet veriliyor. 
Esababı ise, gerek bizim tarihlere nazarı im'an ile 
bakrtacak ve gerekse firenk tarihlerine müdetkikane 
atfı nazar edilirse görülüyorki bize bunları, hilafet
ten istifade fikrini en çok telkin eden Fransızlar ve 
İsveçliler olmuştur. İsveç sefaretindeki bir memurun 
Maroçodosk Fransız sefaretinin telkini ile Abdülha-
mid'e ehemmiyet vermek fikrini telkin etmişdir. 

Çünkü o zaman Rusya'nın cenuba ikarşı istilasına 
karşı koymak için Rusya'da olan müslümanlardan is
tifade etmek fikrini Fransızlar bizim halifelere yahut 
padişahlara telkin etmişlerdir. Bilahere on dokuzun
cu asrı miladinin ortalarında hilafet meselesine İngil
tere çök ehemmiyet veriyor ve Abdülmecit ve Ab-
düthamrt zamanında İngiltere siyaseti hilafetten Hin
distan'da istifade etmek istiyor ve şayanı dikkattir 
efendiler; Müteveffa Saltanatı Osmaniye için şayanı 
teessüfdür efendiler. İngiltere hilafetten istifade ede
rek Hindistan istiklalinin şuaatmı söndürmüşdür. 

Bilirsinizki sipahi ihtilâli oluyor ve sipahi isyanı 
esnasında son hanedan Türkiye olan (Görgani) ha
nedanı bir daha İstiklallerini ilan etmek, istirdat et-
melk, muhafaza etmek isti yor'ar. Tam o sırada itaat 
etmeyiniz diye halifenin fermanı geliyor ve bundan 
yine ingiltere istifade ediyor ve feci bir netice hâsıl 
oluyor. Son (Gürgani) padişahının oğullarını alâme-
lâimas iki şehzadeyi ki - bizimkiler gibi değildi - on-
!5ar kendi hukuklarını müdafaa için silâhla çıkmışlar
dı. Sökıakda İngiliz binbaşısı «Sodsun» u öldürüyor. 
Demek oluyorki hilafetin cerayanında başda Türkler, 
sonra Fransızlar ve daha sonra İngilizler istifade et
mişlerdir, Bunları gören saltanatı Osmaniye akıllanı
yor ve Abdülhamit zamanında kendisi istifade etmek 
isliyor. Fakat arkasında Almanya vardır. 

Bu sefer Almanya, Fransa ve lngiltereye karşı si
yaset çevirmek istiyorlar. Bunun en büyük ve en par
lak zamanını Büyük harpde, yani Harbi umumide gö
rüyoruz. Almanya istifade etmek istiyor, şimdi yine 
görüyoruzki ingiltere istifade etmeğe kalkışıyor. Efen
diler; ilk sözüme dönüyorum, Hilafet eğer Türklerin 
elinde bir islâm müessesesi olacaksa evet Türk is
lâm kaidesine yarar müessese olacak ise o vakit bü
tün kuvvetimizle muhafaza etmeliyiz. Fakat bizim 

olmalıdır. (Bizim olacak sesleri.) Yoksa aksi takdirde 
Fransa'nın, ingiltere'nin, italya'nın, Almanya'nın is
tifadesine -Nitekim de olmuştur. Tarihde görüyoruz-
yarar bir şekilde âlemi islâm için bile muzır ola
caktır efendiler. 

İkinci meseleye geliyorum; kim ne derse desin 
bendeniz zannediyorumki; Türk milleti tekrar siyasi 
doğuşlar devresinin harp devrelerini geçiriyor. Bazı
larının zannettikleri gibi «istiklâl harbi bitmiştir ve 
onu elde etmek için gösterdiğimiz inkilâbi hareketler 
nihayet bulmuştur. Artık bundan sonra çift ile çu
buk ile ticaretle geçirecek bir hale gelmiştir. Efen
diler bendenizce bu yanlış bir fikirdir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Halimize 
bırakmış olsa idiler, gelmiştik. 

YUSUF AKÇORA BEY (Devamla) — Bırakma
yacaklar Süleyman Sırrı Bey. Çünkü her bir ihtilâl 
devresinde, her bir muazzam vakayi devresinde, yal
nız bir millet kaynamaz. Onun biiâhara alabileceği 
vaziyeti daha evvelden, Rauf Beyefendinin tabirlerini 
aynen kullanıyorum, dokuz on sene için siyasetlerini 
teşkil etmiş olan devletler elbette her vasta ile için
den dışından çevirmeğe, karıştırmağa ve o vaziyeti 
idameye çalışacaklardır. Sonra pek doğru olarak söy-
leniyorki bu gün yegane müstakil olarak kalan is
lâm milleti Türk milletidir. Türkiye devletidir. İşte 
bu cihetten Türkiyeye tevcih edilmeyen husumet iki 
derecedir. Ben Rauf Beyle bunda müşterek değilim. 
Diğerleri henüz tamamen esir derecesine gelmemişler
dir. Bizi mahvettikten sonra onların hepsini esir eder
ler. Cidden efendiler; onların, İran da dahil olmak 
üzere, hepsi esir derecesine gelmişlerdir. 

H. RAUF BEY (İstanbul) — Bendeniz esir de
recesine gelmiştir demedim. 

YUSUF AKÇORA BEY (Devamla) — «istiklâl
lerine mani olurlar. Mevcudiyetimiz onlara hayat için 
numune oluyor demek» Müstakil, hür yaşayabilir fik
ri zehinlerde yaşıyabiliyor bu zehniyeti izale etmek 
içindir'ki bizi imha etmek istiyorlar. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisar) — Rayan. 

YUSUF AKÇORA BEY (Devamla) — Rayan ma
yan, bunların hepsi zayıf ferdiyettir. Asıl heyeti umu-
miyesi vardır. Bir garp zihniyeti vardır, bir Avrupa ka
pitalizmi zihniyeti vardır ki; mutlaka Şarkı işgal et
mek istiyor, müstemleke yapmak istiyor. Bu fikir elan 
zihinden çıkmamıştır. (Sadede sadaları.) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bayezit) — Sadede 
geliniz. Onları hep biliyoruz. 
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YÛSUF AKÇORA BEY (Devamla) — Atfınızı 
istirham ediyorum. Zanneylerimki sadet dahilinde
dir. (Devam ediniz, istifade ediyoruz sesleri.) Efen
diler, mademki malumu ilam kabilinden söylüyorum. 
Daha kısa keseceğim. Yalnız gelmek istediğim neti
ce ile iktifa edeceğim. Mademki vaziyetimiz taayyün 
ve takarrür etmemiştir, mademki dahili vaziyetimiz 
henüz hali zevabandadır, mademki bu vaziyetten bi
listifade hariç, her türlü entirikalar çevirecektir. Böy
le vaziyette olan hükümetler etyan mefkûrevi, ge
nişlik «liberalizim», hürriyetperverlikle işi yürütemez. 
Gelmek istediğim, söylemek istediğim nokta budur. 
(Çok doğru sesleri.) Efendiler: liberalizim, çok eyi 
bir şeydir. Kanunlarının geniş olması ve hüsnü tat
bik edilmesi ve bilmem ne edilmesi gibi şeyler çok 
güzel şeylerdir. Fakat böyle vaziyetlerde değildir. Hiç 
bir vakitte siz düşmanla hariçten kuşanmış, dahilde 
muhtelif menabiin çalıştığı ve muhtelif ıhtırasatın ze
min bulduğu bir zamanda tutup gayet geniş idare 
edeceğiz derseniz, netice ne olur? Onları geçen İs
tiklâl hafbi esnasında yapabildiniz mi? Şiddetlere mü
racaat mecburiyetinde kalmadınız mı? Sonra dünya
nın tarihine veyahut hali hazırına bakınız. 

Yeni teşekkül eden ve yeni can almak isteyen 
memleketlerde ne gibi hadisat oluyor? Rusya'yı bı
rakıyorum, İspanya'ya bakınız, İtalya'ya bakınız ve 
hiç bir vaki de bu fazla iktidarlı hükümetlerin tees
süsü, hükümetten muradım, tabii meclisi âli de da
hildir. Öyle iktisadiyata muzir mi oluyor? İstatis
tiklerini gördüm. îtalya daha ciddi bir hükümet, es
ki o lüzumsuz liberalizim i!e idare edilen hükümet
lere nazaran kuvvetli bir hükümet elde edince işte 
faşistler iktisaden terakki etmiştir. Gazeteler mey
dandadır. Binaenaleyh ben İstanbul'un naçiz bir mü
messili sıfatiyle Başvekil Paşanın söyledikleri gibi, 
İstanbul'da hükümetin kudretli elini ihsas edebilecek 
müessesat vücuda getirmek lüzumuna tamamen ka
niim ve burada bilhassa bir noktayı arz etmek iste
rim ki, İstanbul denildiği zaman ekseri arkadaşlar 
bir kül tasavvur ediyorlar. İstanbul bir kül değildir* 
efendiler. 

İstanbul'da eski imparatorluğun. Osmanlı sal
tanatının inamından faidement olan bir kısım halk 
vardırki bugün o faideyi elde edemiyor ve o kısımla 
onların fikren daha müterakki olmaları dolayisiyle 
az çok tahtı tesirine kapılan kitlei azim vardır. Esnaf 
vardır, amele vardır, fukara vardır, bunlar hiç bir 
vakit de o yüksek muhitlerde dönen entirikalara, fe
sat fikirlere menfaatları, hayatları itibariyle müşterek 

değildirler. Fakat yine Başvekil Paşanın dedikleri gi
bi, uzun müddet devam edebilecek tesirattan bunlar 
da mutazarrır olabilirler. 

Binenaleyh İstanbul'da kuvvetli bir takım müesse-
satın ihdas edilmesini kabul ederken ben zannediyo-
rumki, İstanbul'un ekseriyet ahalisinin menafiine 
muvafık bir hareket tasvip etmiş oluruz. Zannolun-
duğu gibi böyle kuvvetli bir müessesatın orada husu
lü iktisadın kesir olunması, iktisadiyatın aşağılanma
sını müeddi olmıyacaktır. Fakat bilâkis bu günkü 
nim fevzai kısmen anarşi şekil devam edecek olur
sa o vakit korkarım ki; öyle bir takım vaziyetler ta-
haddüs ve teessüs eder. O vakit bir kaç muhterisin, 
bir kaç mevkilerini konaklarındaki, yalılarındaki çift-
liklerindeki ne diyeyim; - ezvakı gaib etmek cihe-
tiyle - yoksa aç kalmak itibariyle değil, ezvakı gaib 
etmek cihetiyle o zavallı ahaliyi kendi ateşlerine yan
dırmak istiyenlerin tesiratı eğer ileride onları da bu 
işin içine sevkedecek olursa, o vakit hasıl olacak 
manzara, o vakit husule gelecek manzaradır, ki ikti: 

sadiyatımızı da, İstanbul'un vaziyetini, halini, istik
balini de çok korkunç bir şekle koyabilecektir. 

Binaenaleyh tekrar ediyorum, İsmet Paşanın de
diği gibi, İstanbul'un malum ahalisi müteessir olma
mak için, müfsitlerin ağına kapılmamak için ekseri
yet halinin, beni intihap etmiş olan İstanbulluların 
ekseriyeti namına böyle ciddi bir teşebbüsün vücu
dunu elzem görüyorum. 

Efendiler; son söz olmak üzere tekrar ediyorum: 
Fevkalâde mahakim olmaması çok matlubdur ve Ra
uf Beyin dediği gibi, bunun hariçte, şurada, burada 
bir takım kılükali mucip olması muhtemeldir. Fakat 
efendiler; unutmayın, vakayi ve harekât musirdir. De
vam eder. Vekayi ile çarpışılmaz; vakayi herkesin 
gözüne batarak girer. Zannediyor musunuzki, Avru
pa'nın matbuatı, bilhassa bunları idare edenleri bu
gün İstanbul'da; biz ne derece kuvvetliyiz, İstanbul 
mahakimi ne derece faaliyetle idarei adalet ediyor ve 
ne dereceye kadar bütün müstakbel ihtimalatın önü
ne geçebilecek teşkilât vücuda getirmişizdir? Bunlar
dan gafil midir onlar? Zannediyor musunuzki; biz. 
ne kadar görüyorsak etrafımız da olanlar ve daima 
göz, kulak olarak dolaşan ve içimizde dahi göz ve 
kulakları bulunan adamlar bizden fazla görüyorlar. 
Binaenaleyh size arz edilen ihtimalatın varit olduğu
na katiyen kanii değilim. Binaenaleyh İstanbul ekse
riyet ahalisi namına biran evvel müşevveş vaziyetin 
daha sarih bir hale geçmesini temin edecek vesaitin 
elde edilmesini ve müessesatın kurulmasını talep edi
yorum. 
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REİS — Efendim; daha ondört refikimiz söz al
mıştır. Müzakerenin kifayetine dair de bir takrir var
dır. Müzakerenin kifayetine dair olan takriri reyi âli
nize vazedeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vazını teklif 

ederim. 
Siverek 
Kadri 

REİS — Takriri kabul buyuran rüfeka lütfen el
lerini kaldırsın... Aksini reyi âlinize vazedeceğim. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Müzakera-
tın kifayeti kabul edilmiştir efendim. 

REİS — Celseyi açıyorum. 
H. RAUF BEY (İstanbul) — Efendim; Meclisi 

Âlileri İstiklâl Mahkemelerinin intihabı ve vazifeye 
tibtidarı için Hükümet hangi mıntakalarda -Heyeti 
Vekile kararı olarak- vazife ifa edeceğini tayin ve 
tesbit ederek teklif etmesi lâzımgeiir. 

İkincisi de; Hiyâneti Vataniye Kanununda -hatı
rımda yanlış kalmamış ise- bir kaydii sarih vardır. 
Hıyaneti Vataniye Kanunu bidayet mahkemeleri 
tatbik eder. Bu iki noktayı telif edecek bir çare bu
lalım. Sonra İstiklâl Mahkemesi olımıyan yerlerde 
zühul hasıl olur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey, 
usul hıakkında söyliyeceğim. 

RECEB BEY (Kütahya) — Efendim; bu İstiklâl 
Mahkemeleri hakkındaki kanun mevkii tatbikde is
timal ediknflyeli epi zaman olmuştur. Unutan zeva
tı kiram vardır. Bu mesele tenevvür etmek üzere 
celsenin resmiyetine de tesir etmezse bu kanun bîr 
defa okunsa üyi olur. 

ÎLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Reis Beyefen
di; söz istiyorum. 

Başka bir takririmiz yoktur. Hükümet tarafından 
vuku bulan teklif İstanbul'a bin istiklâl mahkemesi 
gönderilmesine dairdir. Hükümetin teklifi veçhile İs
tanbul'a bir istiklâl mahkemesinin gönderilmesini ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Aksini de 
reyi âlinize vazedeceğim efendim; kabul etmiyen rü
feka lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Kanun muebbince İstiklâl mahkemesi azası heyeti 
heyeti aliyeniz tarafından reyi hafî ile intihap edile
cektir. Fakat intihabata başlamazdan evvel müsaade 
buyurursanız on dakika teneffüs edelim. (Yarına kal
sın sesleri) 

Hitamı Celse : 05,22 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim 
Rauf Beyefendimin sözlerine cevap verebilmek için, 
müsaadenizle İstiklâl Mahkemesi Kanununun birin
ci ve üçüncü maddesinin (B) fıkrasını okuyacağım. 
«İcra Vekilleri Heyetince gösterilecek lüzum ve Bü
yük Millet Meclisince ekseriyeti mutlaka ile verile
cek karar üzerine icabeden mahallerde İstiklâl Mah
kemeleri teşkil olunur. 

Madde 3. (B) fıkrası 29 Nisan 1336 tarihli Hi
yâneti Vataniye Kanununun muhtevi olduğu ceraiimi, 
yani İstiklâl Mahkemesinin görebileceği mesail 
29 Nisan 1336 tarihli Hiyâneti Vataniye Kanunu ka
milen görebilecektir. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Beyefendiler; malû
mu âlintzki İstiklâl Mahkemesi bulunmıyan bir ma
halde Heyeti Vekile teklif etmez. İstiklâl Mahkeme
si bulunmazsa Hiyâneti Vataniye ile alâkadar bulu
nan ceraim, bidayet mahkemelerine aittir. Fakat He
yeti Vekile teklifi ile istiklâl Mahkemesi teşekkülün
de bidayet mahkemeleri bakamaz. Kanun böyledir. 
Yoksa İstiklâl Mahkemesi bulunduğu halde diğer 
mahkemenin şümulü yoktur. Bir de müsaade buyu-

»9<* 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma saati : 5,35 

REÎS : Fehıni Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmut Bey (Mersân), Ragıp Bey (Zonguldak) 
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rursanız arzedıeceğim. (Usul haricinde söylemeyiniz 
sesleri) Usul haricinde söylenüiyeceğim. 

REÎS — Efendim; rica ederim, usul hakkında 
söyleyiniz. Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

REŞİT AĞA (Devamla) — Peki, öyle ise, budur: 
istiklâl Mahkemesi bulunmıyan yerlerde bidayet 
mahkemesine aittir. Heyeti Vekilenin teklifiyle İstik
lâl Mahkemesi teşekkülünde bidayet mahkemelerine 
taallûku yoktur. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Reis Bey, 
usul hakkında söyleyeceğim. 

REİS —Buyurun.. 
İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Efendim; İstik

lâl Mahkemeleri kalkdığı gün zabıtlarda ve bütün ar
kadaşların hatıratında yaşıyan bir karar vardır. O da 
Meclis Hükümetle müştereken arzu ettiği her mın-
t ak ada bu mahkemeleri teşkil eder. Bu mahkemeler 
teşekkül ettikden sonra bidayet mahkemesi bunu gö
remez. Hiyaneti Vataniye mesaili ancak istiklâl Mah
kemesine aittir. Bu gayet sarihtir. 

REİS — Efendim; Usul hakkında açılmış olan 
müzakereden anlaşrlıyorki, evvelemirde İstiklâl Mah-
kemesinin hududunu Hükümetin teklif etmesi lâzım-
gcür. Tahriri veya şifahi olduğuna dair bir kayıt 
yoktur. 

İkincisi; İstiklâl Mahkemesinin bulunduğu yer
lerde Bidayet Mahkemesi hiyaneti vataniye cürüm
lerine bakacak mı? bakmıyacak mı? (Bakmaz sesle
ri) Bakıb bakmıyacağı belli olur. Kanunda vardır. 

ALİ ZİYA BEY (Kozan) — İstiklâl Mahkemesi 
olmıyan yerlerde Büyük Millet Meclisıince... 

REİS — Paşa Hazretlerinden sormak istiyorum. 
İstanbul'a şevki takarrür eden İstiklâl Mahkemesi 
ne gibi bir mıntakada icrayı hüküm edecek, hududu 
malûm mudur? (İstanbul Vilâyeti sesleri) 

İSMET PAŞA HAZRETLERİ (Başvekil) (Ma
latya) — İstiklâl Mahkemesi Kanununun birinci 
maddesi (İcra Vekillerince gösterilecek lüzum.) dur. 
Bu lüzum Hükümet namına Heyeti Celilenize arz-
ettim. (Büyük Millet Meclisince ve ekseriyeti mutla
ka ile verilecek karar üzerime) Bu kararı heyeti ali
ye verdi. İcabeden mahallerde İstiklâl Mahkemeleri 
teşkil edilir. Mevzuubahs olan İstanbul'da İstiklâl 
Mahkemesi hududu İstanbul ile Beyoğlu, -Eski usul
de Beyoğlu- mutasarrıflığı, Üsküdar.. (Elviyei sali
se deyiniz sesleri) (Hayır sesleri) (İstanbul Vilâyeti 
sesleri) 

İSMET PAŞA (Devamla) — Bunları şâmil olan 
İstanbul Vilâyetini murad ediyoruz. 

HÜSEYİN HÜSNÜ BEY ( ) — Reis Bey 
Çatalcayı da ilâve ediniz. 

REİS — Efendim Hükümetin teklifi, İstanbul VJ -
lâyeti hududuna münhasır olarak o hudud dahilinde 
-İstiklâl Mahkemesine ait kanunla- İstiklâl Mahke
melerinin görebileceği ceraim i görmek üzere, o mın-
taka dahiline bir İstiklâl Mahkemesi göndermekden 
ibarettir. Teklif budur. İstiklâl Mahkemesinin gön
derilmesi Heyeti Celilenizce tasvib olurcmuşdu ve 
'intihabata başlamak üzere celseyi on dakika tatil 
etmiştik. Müsaade ederseniz intihabata mübaşeret 
edelim. 

NEBİ ZADE HAMDİ BEY (İzmir) — Celsenin 
hafi olmasına lüzum kalmamıştır. 

REİS — Evvelemirde celsenin aleni olmasını re
yi âlinize vazedeceğim. 

ALİ SÜRÜRİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
İstiklâl Mahkemesi hakkındaki kanunun bir madde
sini bu mahkemenin vazifesi tadat olunur, diğer bir 
maddesinde de diyorki vaziferlerden bazısı Büyük 
Millet Meclisinin karariyle istisna edilebiliyor. Eğer 
bu istisnayi yapmazsa İstanbul'a gidecek olan İstik
lâl Mahkemesinin işi o kadar çok olacaktırki altın
dan kaikılması imkânı olmaz. Onun için bunu da 
Meclisi Âli nazarı dikkate alarak bedelintihab istis
na edeceği mevaddı bir karar ile resb'it etmek lâzım
dır. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim; Ali Süruri Efendi refikimiz. 
usul noktaıi nazarından diğer bir mesele teklif ettiler. 
O da; İstiklâl Mahkemelerine ait Kanunun bir mad
desinde İstiklâl Mahkemelerinin rüyet edeceği ce-
ra'm tadat olunmuştur ve uzun bir liste halindedir 
ve diğer bir maddesinde de İstiklâl Mahkemelerinin 
görmesine lüzum olmıyan bir takım ceraim varsa 
ayrıca Meclisi Âli tarafından tahtı karara alınır yo
lunda olan maddedir. 

Bedelintihab İstiklâl Mahkemelerinin görerniye-
cekleri ceraim varsa Meclisi Âli onu ayrıca tahtı ka
rara alır. Onun için şimdi İstiklâl Mahkemesinin 
azasını intihab edeceğiz. Malûmu âliniz bu kanun 
mucibince bir reis, bir müddei umumî ve üç azadan 
ibaret olur. Bu intihabat esnasında celsenin hafi ol
masına lüzum yoktur. Onun için hafi celseye nihayet 
verilerek aleni celseye geçilmesini reyi âlinize vaze-
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deceğdm. Kaıbul edenler lütfen elind kaldırsın. Aksi
ni reye vazediyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. 
Aleni celseye geçilmesine karar verilmiştir. Celse 
alenidir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Reis Bey hafi celsede 
mevzuubahs olan mesailin alemi celsede de mevzuu-
bahs olması lâzımdır. 
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