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9. — Yabanabad'a gelen Koç Beyin halka, 
Padişahtan ne suretle ayrıldıklarını soracağına 
ve buna karşı alınacak vaziyetin tâyin buyu-
rulmasına dair Yabanabat Kaymakamından ge
len telgraf ile ona verilen cevap 63:64 
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REÎS — Efendiler; Celseyi küşadediyorum. 
İSMAİL FÂZIL Pş. (Yozgad) — Efendiler, 

Dün Divanı Riyaset intihabında ikinci Reisvekil-
liği için âcizleriyle Kırşehir'den müntahap Çe
lebi Efendi Hazretlerine verilen reylerde tearuz 
vukubulmuş, binaenaleyh, bugün ayrıca intiha
bat ve tasnifi ara lüzumu görünmüyor. Halbuki 
Çelebi Efendinin millete hizmetine kail olan 
arkadaşlarına ben de onların içtihatlarına ria
yet ediyorum. Meclisimizin vaktini zayi etme
mek ve bana rey veren efendilere teşkekkür ede
rek tasnifi âra ile uğraşmamak için bütün reyi
mi Çelebi Efendi Hazretlerine müsaadenize 
mağruren terk ediyorum. (Medit alkışlar) 

2. —. TAKRİRLER 

1. — İsparta 3îebusu Hüseyin Hüsnü Efendi 
ile arkadaşlarının, Burdur Mebusu Halil Efen
dinin vefatı dolaytsiyle Meclisin bir çeyrek tatil 
edilmesine ve ailelerine beyanı taziyet olunması
na dair takriri 

REÎS — Intihabata başlamadan evvel rü-
fekadan bâzı zevatın takrirleri vardır, bu da 
Burdur Mebusu muhteremi Müftü Halil Efen
di Hazretlerinin irtilhali daribaka eylemiş ol-

Intihablar 44 
İkinci Reisvekili intihabı 42,44 
tdare memurları ve kâtip intihabı 45,51:52,52 
Muvakkat İcra Encümeni intihabı 55,56:58, 

58:59:60,60:61 
Lâyiha ncümeni intihabı 61,62:63 

mm M 

masına dairdir. (Allah rahmet eylesin sada-
ları) 

Riyaseti Celileye 
Burdur Vekili muhteremi Müftü Halil Efen

di bu sabah âzimi dâri ciiıan olumuştur. Meclisin 
bir çeyrek tatili suretiyle meriıum hakkındaki 
vazifei hürmetin ifasını ve ailesine beyanı taziyet 
edilmesini ve Meclis namına bir Heyetim cenaze 
merasimine iştirakini teklif ederiz. 
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İsparta Bursa Karahisarı Salhib 

H. Hüsnü Muhiddin Baha Nebil 
İsparta İsparta Burdur 

Memed Nadir Memed Tahir 
Kırşehir 

Müfid 

REÎS — Mebusu muhtereme hürmeten Mec
lisin çeyrek saat tatilini ve ailesine beyanı ta
ziyet edilmesini ve Meclis namına bir Heyetin 
cenaze merasimine iştirakini teklif ediyorlar 
(Muvafık sadaları) 

REÎS — Celseyi tatil etmezden evvel ta
til esnasında intihabımızı yaparız. 

(Kapanma saati : Z. E. 10,15) 

BÎRÎNCI CELSE 
Açılma saati : Z. E. 10 

REtS — Celâleddin Arif B. Ef. 
KÂTİPLER : M. Kâtip Muhiddin Baha B. (Bursa), Haydar B. (Kütahya) 

telgraf 

4. — 
1. — 
2. — 
3. — 

4. — 
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Açılma saati: Z. E. 10,30 

REİS — Celâleddin Arif B. Ef. 
KÂTİPLER : M. Kâtip Muhiddin Baha B. (Bursa), Haydar B. (Kütahya) 

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu. Celseyi küşad 
ediyorum. 

Okunacak takrirler var : 

2. — Denizli Mebusu Hüseyin Mazlum Baba 
ile arkadaşlarının, îzmir Cephesi müdaf ilerine 
Meclisin selâm ve teşekkür atının iblâğına dair 
takriri 

Riyaseti Celileye 
Yunan işgalinin her hatvei zulmüne on bir 

aydan beri mallariyle, canlariyle her türlü feda
kârlığı göstererek ibrazı mukavemet eden ve 
bu suretle tevessüüne demirden ve hamasetten 
ibaret bir çelik vaziyetinde müdafaatta bulunan 
îzmir cephesi müdafi ve kahramanlarına, da 
Meclisi fevkalâde namına milletin salam ve te-
şekküratmm telgrafla tebliğini teklif ederiz. 

Denizli Saruhan Kütahya 
Mazlum Baba Haydar 

Denizli Aydın 
Yusuf Müftü Ahmed Şükrü 

Gümüşane Denizli İsparta 
Mustafa Hacı Tâhir 

Aydın Aydın Saruhan 
Hasan Tahsin Dr. Mazhar Ömer Lûtfi 

İzmir Sinob 
Hakkı Hami 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Anlıyamadık biraz 
yüksek okursanız? 

(Takrir tekrar okundu.) 
(Hay, hay, sadaları) 
(Her yerde ibrazı fedakârî ve hamaset edil

mektedir, sesleri) 
KATİBİ MUVAKKAT MUHİDDİN BAHA 

B. (Bursa) — İsimlerini arz edeceğim zevata da 
teşekküratımızm iblâğını rica ederim: 

Kâzım Karabekir Paşa, Salâhaddin Bey, Ali 
Fuad Paşa, Refet Bey, Bekir Sami Bey, Kâzım 
Bey, Cafer Tayyar Bey. 

Kabul olundu mu, efendim? 
MUSTAFA KEMAL Pş. Hz. (Ankaıa) — 

On Üçüncü Kolordu Kumandanı Cevdet Bey de 
vardır. Unutulmuş zannederim. 

İSMAİL FÂZIL Pş. (Yozgad) — Yirmi' 
Üçüncü Fırka Kumandanı Münir Bey!... 

MUSTAFA KEMAL Pş. Hz. (Ankara) — 
Ordumuza mensubolan zâbitan ve kumandanla

rımızın en büyük fedakârlıklarla âmâli millîye-
ye hadim olduklarına şüphemiz yoktur ve bu 
hidematı .güzidelerini de her an efaliyle ispat 
etmektedirler. Binaenaleyh, heyeti umumiyesine 
karşı Heyeti aliyenizin teşekkür edeceğine şüphe 
etmem. Yalnız burada nazarı dikkate alınacak 
esas en büyük kumandanlardır ki, rüesayi aske
riyedir. Onlara ve bilcümle maiyetlerinde bulu
nan zâbitana teşekkür teşmil edilirse... 

(Pek muvafık, sadaları) 
SIRRI B. (İzmit) — Neferinden kumandan

larına kadar bütün orduya müteşekkiriz. Falan 
falan kumandanlar diye isim tasrih edilerek ya
zılacak olursa belki bâzılarını unuturuz. O za
man belki iyi bir tesir yapmaz. 

(Refet Bey, Ömer Lûtfi Bey, Sırrı Bey, ses
leri) 

REİS — Telgraflar onlar namına gidecek. 
SIRRI B. (İzmit) — Neferinden kumanda

nına kadar. 
BİR MEBUS — Ömer Lûtfi Bey buradadır. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Bugün efendiler, İzmir ve Aydın havalisinde 
icra edilen fecayiin tamamen bendeniz de şahi
di bulunuyorum. Binaenaleyh, orada vukua 
gelen harekât, orada mevcut bulunan Kuvayi 
milliyenin ilk hatvesini atan ve hiçbir menfaat 
ve maksadı şalisi gözetmiyerek ve maksadı meş
ruunu istihsal etmek için cansiperane çalışan 
Yürük Ali'dir. Yürük Ali'nin Yunanlıların 
İcra etmiş olduğu mezalime karşı kendisi vazi
yeti ilk defa hissederek müdafaaya atılmış ve 
Malkoç denilen nam mahalde Yunan müfreze
sinin lâyik olduğu cezasını vermiş ve harekâtı 
milliye kendisini göstermeye başlamıştır. Bina
enaleyh, eğer bu suretle icrayı fedakârı edenle
rin esamisini zikrederek telgraf keşidesi suretiy
le milletin ihtisasatmı onlara göstermek icabeder-
se mutlaka Yürük Ali'nin unutulmaması ve ona 
da sureti mahsusa da teşekkür takdimi lkzımge-
leceğini teklif ve rica ediyorum. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Ben de iştirak ediyorum. Demirci Efe de var. 
(Kabul, kabul, sadaları) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Millî kahramanlardır. Bunların adedi çoktur. 
Cephede on bir aydır çalışıyorlar. İsim katiyen 
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zikretmek muvafık değildir. Cephede göğüs ge
ren, namussuz düşmanı tevkif eden kahraman
lara selâm.... 

REŞlD B. (Saruhan) — Umumuna da se
lâm, heyeti umumiyesine selâm. (Dioğru, doğru 
sadaları)! 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Salhiıb) — 
Onların adedi sayılmaz Beyefendi. 

EMİR P Ş . (Sivas) — Heyeti muhtereme; ma
demki bu meseleden bahsediyorsunuz, (bendeniz 
de birkaç söz söylemeli istiyorum, lütfen dinler
siniz. İzmir vukuatı cümlece malûm olduğu gibi 
Maraş vukuatı da unutulmamalıdır. Maraş Öyle 
mühim bir meseledir ki ; İzmir'de vukubulan >ei-
nayatm misli değilse de siyaseten bu kadar 
ehemmiyeti vardır ve tarifi nâkabildir. Yani 
Ku'vayı Millîyenin vücud ve ademivücudu hak
kında birçok safahat geçmiştir. Maraiş meseleisi, 
Maraşlıların fedakârlığı, Kuvayı Millîyenin 
mevcudiyetini bütün âleme ispat etmiştir. Bi
naenaleyh, Maraşlılar, birçok fedakârlık etmiş
tir. öyle fedakârlık ki, yirmi beş bin çoluk ve 
çocuğu ile meydana atılmışlar, evleri yanmış, ço
luk çocukları ateş içerisinde top, mitralyöz, her 
fecayi içerisinde çalışmış ve çabalamışlar ve her 
şeylerini feda etmişlerdir. Bu böyledir efendim. 

DİĞER BİR MEBUS — ürfa da vardır. 
EMİR Pş. (Devamla) — Mademki bu mese

le mevzuubabsolmuşttur. Maraşlılar şayanı ifti
har bir halde hareket etmişlerdir. (Hepsine ay
rı ayrı teşekkür sadaları) Evet ispat etmişler
dir. Bütün ecnebilere karşı, hattâ, dâhile karşı... 
Efkârı mütehalife vardı. Maraş vukuatı bu ef
kârı mütehalifeyi söndürmüştür. * 

REİS — Divanı Riyasete bu meseleyi hava
le buyurunuz efendim. LâzımgeMiği veçhile bu 
meseleyi Divanı Riyaset halletsin. (Muvafık sa
daları) Meclisi Âlinin fikri dairesinde millî 
kahramanların kâffesine lâzımgelen teşefcküratı 
Divan ifa, eder. (Muvafık «adaları) Başlıyorum 
efendim. 

4. — İNTİHAPLAR 

1. — İkinci ReisveJrili intihabı 

REİS — İntihaba başlıyoruz. 

(İkinci Reisvekilliği için reyler toplandı.) 

REİS —• Tasnifi âra neticesinde 104 rey ile 
Hacı Bektaş Çelebisi Cemaleddin Efendi Hazret
leri İkinci Reisvekilliğini kazandıkları anlaşıl
mıştır. (Sürekli alkışlar) 

28 imza ile bir takrir vardır. 

3. — Sivas Mebusu Emir Paşa ile arkadaşları
nın, Meclisi İdare Memurları ile Divanı Riyaset 
Kâtipleri adedinin tezyidine dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilerine 
Meclisimizin vaziyeti fevkalâdesi hasebiyle 

Riyasete dördüncü bir zatın dahi ilâvesi lüzumu 
pek muvafık olarak düşünülmüş ve olveçhîle 
takarrür etmiş olmasına nazaran Divanı Riyaseti 
teşkil edecek olan İdare Memurlariyle Kâtip bey
lerin adedlerini «aynı maksatla tezyid muktazi 
bulunmakla idare memurlarının altıya ve kete-
benin dahi yediye iblâğı suretiyle Divanı Riya
set vezaifinin temini teshili kanaatinde bulundu
ğumuzdan teklifimizi arz eyleriz. Olfoapta: 
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Sivas 

Emir 
İsparta 

Kayseri 
Atıf 

Kastamonu 
ıbdülkadir Kemal 

Sarulhan 
Reşid 

Yozgad 

Yozgad 
Ahmed 

Amasya 

Kângırı 

Kırşehir 

Kastamonu 
Sabri 

Sinob 

İsparta 
İbrahim 
Kayseri 

Remzi 
Kayseri 

î Sabit 
Yozgad 

Rıza 
Gümüşane 

Tokad 
Hamdi 
Tokad 
Rifat 

Ankara 
Şemseddin 
Kırşehir 

Bekir 
Kângırı 
—, _ 

Sinıob 

Kayseri 
Âlim 

Sino'b 
Şevket 
Kayseri 
Osıman 
Yozgad 
1: Fazıl 
Yozigad 

Sivas 
Hayri 

Kângırı 

Çorum 
Sıddık 

Kırşehir 
Müfid 

Kângırı 
Mustafa Neşet 

REİS — Rüfekayı muhtereme diyorlar k i ; 
mademki Riyaset dört zattan teşekkül ediyor. 
Divanı Riyaseti daha ziyade tevsi edelim. İdare 
memurlarının adedini yediye iblâğ edelim. Eğer 
bu cihet maziharı tasvibolursa olsuretle rey is
tihsal edilecektir. 

SIRRI B. (İzmit) — Takrir sahipleri esbabı 
mucibesini söylesinler. 

REİS — Bu suretle takrir vardır. Onun için 
Heyeti Aliyenize arz odiytorum. İmza sahiple
rinden birisi Sivas Mebusu Emir Paşa... İsparta 
Mebusu ibrahim Bey de var. 

Abdülkadir Kemali Bey, sizin imzanız var. 
Sahibi takrirden kimse kalkıp takririni mü

dafaa etmek istemiyor zannederim. Müfid Efen
dinin de imzası var. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim bu takrir 
ile rüfekanın arzu ettiği mesele şudur: Malûmu-
âlileri bir Reisievvel, bir Reisisani ve iki de Reis-
vekili intihabettik. Kâtip miktarının da artırıl
masının talebindeki sebep, kâtiplerimiz zabıt 
tutmak hususunda müptedi olduklarından yek
diğerine muavenet etmek içindir. Heyeti İdareyi 
altıya çıkarmakla da Divanı Riyasetin işini teshil 
etmiş oluruz. Bu maksatlara matuf olmak üzere 
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Bu takrir verilmiştir. Heyeti muhteremelerinden 
bu takririn kabulünü rica ediyoruz ki işler gö
rülsün. 

M. ŞÜKRÜ B. (Karalıisarı Sahib) — Muhte
rem rüfekamız dünden beri ittihaz ettiğimiz mu-
karreratta görüyoruz ki, daima yekdiğerine mü-
nafi kararlar veriyoruz. Bir defa diyoruz ki; hiç
bir kanun ile mukayyet değiliz. Meclis doğrudan 
doğruya vâzıı kanun ve kuvvei icraiye mahiye
tindedir. 

Pekâlâ, pek muvafık. Bu esas kabul edildik
ten sonra her halde kendimize bir hududu kanuni 
çizmekliğimiz ve Meclisin intizamını temin için 
bir hudut dâhilinde yürümeklimiz lâzımgeliyor. 
Sonra diğer taraftan diyoruz ki; Tâyini esami 
için her halde on beş imzalı bir takrir icabe-
der. Bu defa da kanunu esasinin meriyeti kabul 
edildikten sonra kanunun teferruatından olan 
Meclisi Mebusan Nizamnamei Dahilîsini nazarı 
itibare almıyoruz. Bu da doğru değildir. Biz ev
velemirde işlerimizi böyle karıştırmamak için 
bir Lâyiha Encümeni teşkil etmeliyiz. Lâyiha En
cümeni bir hududu kanuni çizmeli, Meclisin ne 
dairede yürümesi icabediyorsa o tesbit edilmeli, 
o suretle yürümeli. Arkadaşlardan birisi bir tak
rir veriyor. Divanı Riyaseti tezyidetmek istiyor
lar. Buna ne diyeceğiz. Eğer kanunu esasi ve ka-
vanini mevzua dairesinde yürüyecek isek bu tek
lif elbette doğru değildir ve olamaz. Yok yü-
rümiyeceğiz, doğrudan doğruya hareket edece
ğiz diyecek olursak her zaman bu gibi tekâlif 
artacak ve bu teklifler kabul edildikçe tabiî 
intizamsızlık husule gelecek; kendimize bir esas 
kabul eedlim. Evvelemirde bir encümen teş
kil edelim. Bu bapta bir takririmiz Makamı Ri
yasete vardır. Makamı Riyasetten rica ederim. 
Okunsun, ve bu cihet halledilsin, sonra kabul 
olunsun. Yoksa işin içinden çıkılmaz bir hale dü
şeceğiz. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Muhterem refiki
mizin söylemiş olduğu sözleri dinledik. Biz de 
bütün kuvvetimizle arzu ederiz ki; her şey bir 
usul ve intizam tahtında olsun. Riyaset intiha
bında elde mevcudolan Kanunu Esasimizi nazarı 
itibara almadık ki, bu hususta da bir Kanunu 
Esasiye muvafakat veya ademi muvafakat mese
lesi mevzuubahsolabilsin. 

Şimdi encümen teşkili ile bir maddei kanu
niye yapılsın demek yeni bir teklif demektir. 
Halbuki mesele Divanı Riyaset intihap Kanu
nunu tadil değildir. Bu usulen, taamülen yapı
lacak bir şeydir. Meclisi Mebusan Nizamnamesi 
bir örf, bir kanundur. Bizim elimizde bu bapta 
kanun olmadığı için örfe, teamüle tebaiyetle 
Heyeti Muhtereme bir şekil kabul edecektir ve 
esasa müteallik olmayıp teferruata aittir. Bu 
gün Divanı Riyasetin teşekkül etmesi elzemdir. 
Hattâ Divanı Riyasetten sonra umuru idare me
selesi yani vekiller meselesi vardır. Binaenaleyh 
bu işleri bir an evvel bitirelim, Ondan sonra 

i ben de bütün mevcudiyetimle muhterem refiki
mizin buyurduğu meseleyi bir şekli intizama koy-
maklığımızı teklif ederim. Bendeniz bu tek
lifimin kabulünü heyeti muhteremenizden istir
ham ediyorum. Zaten bu baptaki örf, Meclisi 
Mebusan Nizamnamei Dahilîsi mucibince malûm
dur. 

BlR MEBUS — Eğer örfe tâbi olacak isek 
ona göre hareket edelim. 

DİĞER BÎR MEBUS — Ne teamül var? Bi
zim kararımız teamül olacaktır. 

REİS — Müsaade buyurursanız Müfid Efen
di demek istiyor ki; bu Meclis kendi teamülünü 
kendisi yapacaktır. 

Bu suretle ifade buyurdular efendim. 
İdare Memurlariyle Kâtip adedinin tezyidini 

kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
BÎR MEBUS — Tezyid meselesi mi? Tezyid 

doğru değildir. 
REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... 

Kabul edilmedi. 

2. — İdare Memurları ve Kâtip intihabı 

REİS — O halde Divanı Riyasetin sabıkı gi
bi intihabına bağlıyalım. (Zikri esami ile reyler 
toplandı) 

3. — MUHTELİF 

j 1. — 15 nci Kolordu Kumandanı Kâzım Ka-
rabekir Paşadan mevrut, İstanbul'da yapılan 
İngiliz mezalimine dair telgraf 

REİS — Efendim Meclisi Âlinize bir telgraf 
var ki, malûmat kabilinden olmak üzere arz edi
yorum. On beşinci Kolordu Ktmıandanı Karabe-
kir Kâzım Paşadan olup 19 Nisan 1336 tarihinde 
İstanbul'dan ayrılan şayanı itimat zevattan alı
nan malûmat hakkındadır. 

19 Nisan 1336 da İstanbul'dan ayrılan şayanı 
itimat zevattan alman malûmat huiâsasıdır: 

1. Müşir Fuad Pş. Hazretleri üç İngiliz 
zabitini vurduktan sonra intihar etmiştir. (Bra
vo sadaları) Bu suretle evvelce alman melûmat 
teeyyüdetmiştir. 

2. İngilizler İstanbul'da Harbiye Mektebi
ni de işgal etmişler ve mektep talebelerini kov-

j muşlardır, eşyalarını pencereden atmışlardır. Bu 
j ağır muamele zaten memleketin uğradığı haina-
j ne hakaret ve ihanetlere karşı kin ve intikam 

taşıyan İstanbul gençlerinin arzu ve halâsını teş-
j ci etmiştir. 
| 3. İngilizler İstanbul Maarif Nazırı esbakı 
j Celâdeddin Beyin evine girmişler müşarünileyhin 

evde bulunan kerimesine tesalludetmişler yine 
İngiliz yumrukları altında şehidedilen göz tabibi 

! Esad Paşanın hanesinde oğlunu, damadını da 
j don gömlek ile cebren almışlar ve Esad Paşa-
i nın hareminin ayağını kasatura ile yaralamış-
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ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati, Z. S. : 12,30 

REÎS — Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : M. Kâtip Muhiddin Baha B. JBursa), Haydar B. (Kütahya) 

ti'har etsin. (Kahrolsun sadaları) 
BEİS — 15 dakika teneffüs. . 

Kapanma saati : 12,00 

Ü CELSE 
i, Z. S. : 12,30 
idin Arif Beyefendi 
a B. J Bursa), Haydar B. (Kütahya) 

lardır. Hâmile olan gelinini dipçiklerle döğe-
rek hemen ağzından ve burnundan kan gelecek 
bir hale koymuşlardır, 

REFİK B. (Konya) — İngiliz medeniyeti if-

REİS — Celse açılmıştır. 

2. — Meclisin küşadı dolayısiyle mülhakattan 
gelen tebrik telgrafları 

REÎS — Efendim, Meclisi Âlinizin küşadm-
dan dolayı birçok tebrik telgrafları geldi. On
ların nereden olduklarının 'hulâsasını yaptık, 
arz ediyorum : 

Yabanabad Kaymakamlığından Belediye Reisi, 
Müdafaai Hukuk Reisi, Kastamonu'dan Belediye 
Reisinden ve Telgraf Başmüdüründen ve Mmtaka 
ve Jandarma kumandanlıklarından, Tortum 
Müdafaai Hukuk Cemiyetinden, Kayseri'de Plü-
mür Kaymakamı Emin B., Konya Heyeti Mer
keziye Reisi, Hasankale Müdafaai Hukuk Cemi
yetinden, Burdur Müdafaai Hukuk Cemiyetin
den, İsparta Müdafaai Hukuk Cemiyetinden, 
Kayseri'de aşair"rüesasmdan #Mir Hasan Emir, 
Tevfik beyler, ve keza Erzincanlı Şeyh Fehmi 
Efendizade Ahmed Fevzi Efendi imzalariyle, 
Sinob'dan Müdafaai Hukuk Cemiyetinden, Gü
müşhacıköy Kaymakamlığından, Diyarbekir 'den 
Vali Mazhar B. tarafından, Amasya'dan Müftü 
ve Belediye Reisi ve Mardin Mebusu Mitat B. ve 
rüfekayi muhteremesi, Çorum'dan Belediye Reisi, 
Kalecik'ten Belediye Reisinden, Yozgad Muta
sarrıf Vekilinden, Belediye Reisvekilinden, Şu
be ve Müdafaai Hukuk reislerinden ayrı ayrı, 
Sarayköy Kaymakamlığından ve Heyeti Milliye 
Reisliğinden ve Telgraf Müdürlüğünden, Kır
şehir'den Belediye Reisi, Burdur Kalem Reisve-
kili, Diyarbekir'den Kolordu Kumandanı, Mu
cur'dan Kaymakam, Tokad'dan Belediye Reisi, 
İhtiyat Zabit Cemiyeti Reisi, Erzurum Müda
faa! Hukuk Reisi, Elâziz'den Müdafaai Hukuk 
Reisi, Bayezid'den Mutasarrıf Vekili ve Fırka 
Kumandanı, Sungurlu'dan Müdafaai Hukuk Ce
miyeti, Düzce Belediye Reisi, Müftü, müderris
ler, eşraf, Amasya'dan Müdafaai Hukuk Heyeti 
Merkeziyesi, Mecidiye'den Tenvifi Efkâr Yurdu, 
Diyarbekir'den Belediye Reisi.. 

Bu telgraflara tabiîdir ki namı âlinize Di
vanı Riyaset lâzımgelen teşekküratı yazacak
tır. {Hay, hay sadaları) 

3. — Edirne'de bulunan Mebus Galib Bahti
yar Beyle Gelibolu Mebusu Şakir Beyden mevrut, 
Trakya ahvali dolayısiyle Mecliste bulunamaya
caklarına ve Minnetlerini takdim eylediklerine 
dair telgraf 

REİS — Yalnız, efendim Edirne'den bir tel
graf var. O da mdbus arkadaşlarımızdan Galib 
Bahı-iyar, Gelibolu Mdbusu Şakir beylerdendir. 

Millet Meclisi Rivaseti Celilesine . 
Bu sırada bir kat daha kesbi nezaket eden 

Trakya ahvali dolayısiyle bulunamadığımızdan 
dolayı pek müteessir olmakla beraber rühan 
tamamii iştirakimizi arz ve selâmeti vatan ga
yesinde muvaffakiyet temennisiyle hürmetleri
mizi takdim eyleriz. (Alkışlar) 

SIRRI B. "(İzmit) — Mahreç neresi? 
REÎS — Edirne'dir. 

4. — Bâzı mevkuflardan mevrut telgraf 

REÎS — Sonra efendim, birtakım mevkuf
lardan telgraf vardır. Tabiîdir ki teşekkül ede
cek Heyeti İcraiyeye tevdi ederiz. Onlar cevap 
verir. Meseleyi tetkik ederler, neticesini arz 
ederler. (Muvafık, muvafık sadaları) 

:"i. — Beypazarı Belediye Reisiyle Müftüsün
den gelen, isyan hadisesiyle iştirak etmiş olanla
rın affedilmelerine dair telgraf 

REÎS — Beypazarı'ndan da var, okunacak
tır : 

Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
En edna tabakadan olup Harbi Umumide pek 

yok felâket ve sefalete mâruz kalmış birkaç 
kimsenin önayak olmalariyle serzedei zuhur 
olan vakayii müessife üzerine 'her yerde vücudu 
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muhtemel bâzı bedhahan taraflarından iğfal 
edilen sebükmağzanın elde ettikleri silâhları 
nesayihi lâzimeye rağmen iade etmemiş ve esba
bı vürudu anlaşılmaksızın bağteten gelen müf
rezei askeriye üzerine bunlardan üç neferi 
mecnunane bir surette istimali silâha cüret eyle
miş ve acilen maktul düşerek cezalarını gör
müş ve bâzıları fürceyabı firar olmuşlardır. 
Şu hal dolayısiyle firariler can havliyle memleket 
halkına ve nesayih icra eyliyen ulema ve eşrafa, 
karşı fenalık yapmaları fesadatm tevessüünü 
mucibolaeağı hissolunmakta ve müfrezei askeri
ye tarafından dahi memleketin ihrak edi
leceği ifade ve o suretle vaziyetleri kemali 
teessürle .müşahede olunmakta ve bu sebeple 
on beş bin nüfustan ibaret nisvan ve sıb-
yan ve ahalii mâsume kemali heyecan ile 
kan ağlamaktadır, ahalinin katiyen alâkadar 
olmadığı ulema ve eşrafı memleket marifetiyle • 
şu sırada derdestleri mümkün ğörülemiyen bir 
kaç sefil yüzünden katiyen bigünah ve masum 
memleket halkının itlaf ve ifna ve bunca cevami 
ve mesacid ve mebanii hayriye ve emiriyeyi 
müştemil memleketin harabiyetine vicdanı Dev
letleri kail olamıyacağına ve şanı Hükümetle 
mütenasip görülemiyeceğine ve bugün dahi al
dıkları silâhlar tamamen teslim edildiğine ve 
vürudeden kaymakamı cedidimizin iktidar ve 
dirayeti sayesinde az zamanda hali sükûn avdet 
edeceğine mebni şefkati Hükümet ve uluvvü atı
fet olarak mazharı af buyurmalarını memleketin 
ihrakmdan sarfınazar olunmasına iradei âcilele-
rini istirham ve intizar eyleriz, ferman. 

24 Nisan 1336 
Mevcut elli iki ulema ve eşrafı belde namına 
Belediye Reisi Hakkı Müftü Mevlûd 

ABDÜLKADtR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Eşkiyanın af fi caiz değildir. On iki seneden 
beri en çok suiistimal edilen, aflardır. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 
Müsaade buyurursanız bu okunan telgraf name
nin geldiği Beypazarı ahvali hakkında bâzı ma
lûmat arz edeyim. Bundan takriben dört, beş 
gün evvel Mzı erbabı mefsedetin ahalii mâsu-

. meyi iğfal etmesi neticesi olarak halk toplan
mış ve orada bulunan depoyu basarak silâhları 
almışlar ve tevzi etmişler; bundan fazla olarak 
telgrafhaneyi basmışlardı ve âdeta bir isyan 
vaziyetine geçmişlerdi. Vilâyetçe oradaki ule
mayı kiram ve kaymakam ve saire telgraf ba
şına çağırılarak kendilerine nasayihi lâzime ic
ra edilmişti. Bu nasayih neticesi de silâhların 
iadesi ve müfsitlerin Ankara'ya izamı ve toplan
mış olan halkın dağılmasından ibaret idi. Bu
na cevaben silâhların iade edileceği bildirilmek
le beraber diğer hususata cevap verilmemişti. 
Bir, iki gün böyle geçti. Nihayet oradaki me
murin, buraya bir kuvvet izam edilmedikçe va
ziyetin. tebdili mahiyet etmesine imkân yoktur, 
demişlerdi. Bu talep üzerine Ankara'dan ora

ya bir müfreze gönderildi. Bu müfrezeye veri-» 
len talimat, vilâyetten zaten tebliğ edilmiş olan 
huşu satın temininden ibaretti; yani erbabı 
mefsedeti alıp buraya getirmek, silâhları iade 
etmek ve diğer masum olan halkı irşadedip 
mahallerine iade eylemektir. Müfrezei askeri
ye verilen talimat dairesinde oraya gider, fakat 
onlar daima talebolunan hususatı is'af edecek
ler gibi davranmakla beraber ne silâhlarını ia
de etmişlerdi ve ne de müfsitleri Hükümete 
teslim etmişlerdi ve hattâ öyle bir an oldu ki, 
oradaki müfrezei askeriyenin dahi içine girerek 
onları dahi ifsadetmek ve onların bile silâhla
rını almak teşebbüsünde bulunabilecekleri his
sedildi. Bunun üzerine müfrezei askeriye şehir
den hariç bir yerde mevzi alıflak mecburiyetin
de kaldı ve bu vaziyet karşısında yine makamı 
vilâyet taleplerini tekrar etti ve oradaki zevat 
da neticesi olmıyan birtakım cevaplarla vakit 
geçirmekte devam ettiler. En nihayet giden müf
reze kumandanı ve daha evvel icrayi nasihat için 
gönderilmiş olan birtakım zevat dediler ki, bu
raya daha fazla kuvvet gelmedikçe erbabı mef
sedetin icrayi mefsedet etmesine mâni olunamı-
yacaktır. işte bu sebeple oraya yeniden bir 
kuvvet göndermek mecburiyeti hâsıl .oldu. Ev
velisi gün miktarı kâfi kuvvet sevk olundu. 
tşte bu kuvvet Ayaş ra dün vâsıl olmuştu. Bugün 
Meclisi Âlinize bu telgraf geliyor. Bu telgraf 
mefadına nazaran bir, iki, üç kişiden ibaret olan 
müfsitler firar etmiştir. Esliha da iade edilmiş
tir ve başka bir şey yoktur; mealindedir. Filha
kika bir miktar eslihayı iade ettiklerini tevsik 
edecek başka bir vasıtamız da yoktur. Her halde 
Beypazar ahalisinin lüzumsuz yere zarara duçar 
edilmesi hiçbir vakit şayanı arzu olmadığın
dan Meclisi Âlinizce muttali olunduktan, bizce 
de malûm olduktan sonra derhal Ayaş'tan hare
ket etmiş olan yeni kuvvete yeniden Ayaş'a dön
mesini ve orada tevakkuf etmesini emrettik ve 
oradaki müfreze kumandanına da, Beypazarlıla-
rm vermiş olduğu bu teminat hakikat ise buna 
emniyet hâsıl olmuşsa derhal geri avdet ediniz, 
emrini verdik. îfsat cereyanı yukardan geliyor, 
denildi. Yeknazarda mahallî bir vaka gibi görü
lüyor efendim, fakat esasen cereyan yukardan 
geliyor. 

BÎR MEBUS — Ayrıca mevsuk mudur?..: 
HAŞÎM B. (Çorum) —Müsaade buyurur 

musunuz, bu tariki mefsedete yegâne sebep ne 
imiş? Mahiyeti hakikiyesi nedir? tzah buyurur
sanız tenevvür etmiş oluruz. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — 
Dünkü mâruzâtımda erbabı mefsedetin temin 
etmek istedikleri menafii bir dereceye kadar 
işaret etmiştim. Bu cereyan esasen Şimali - Gar
biden geliyor, binaenaleyh, yukardan aşağıya 
meselâ Düzce, Nallıhan ondan sonra Beypazarı'-
na gelmiştir. Evvelâ fenalık birinci mevkide ol
du. Sonra ikinciye, sonra Beypazarı'na intikal 
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etti ve aşağıdan miktarı (kâfi tedib kuvvetleri 
görününce bu şekil Ihâsıl olmuş bulunuyordu. 
Sebebi itoaıkiki doğrudan doğruya icadedilmiş, 
tasni edilmiş yalanlardan ibarettir. 

HAŞlM B. (Çorum) — Kahrolsun. 
MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — Me

selâ : Makamı Hilâfete fkarfşı hiçbirimizin varidi 
hatırı olamıyaeak yalanlar, icat ve ihtira edili
yor. Meselâ Bolşevikler (geliyor. Köyümüzü, ka
sabamızı, harabedecek, hepimizi idam. edecek, 
çabuk silâh başına, tabiî »köylü cahil, bilmez, si
lâhlarını alıyor ve geliyor. Ne olduğunu anla
madan, karşıkartşıya geldiği kimselerle müsade
me olduktan ve bir defa kan döküldükten son
ra tabiatiyle bir kusumet ve anlaşamamazlıik vü
cuda ıgeliyor. Her halde efkârın tesemmümattan 
vikaye edileceğine hiç (şüphemiz yoktur. 

Ve bu sebepledir ki, Beypazarı 'na (karşı yine 
Meclisi Âlinizin lûtufkâr muamele etmesini pek 
muvafık görüyorum. Ancak şunu teklif etmek 
isterim ki, şimdi azayı kiramdan, ulemayı kiram
dan üç, beş zat intihabolunsun, (bunlar telgraf 
başına gitsinler, oradaki ulema ve eşrafı da ça
ğırsınlar. Bu telıgrafnamelerinin Meclis Huzu
runda okunduğunu ve gösterdikleri salâhı hal
den memnuniyet hâsıl olduğunu bildirsinler ve 
(bittabi yalnız mücrim olup firar edenler mev-
zuuahsoiabilip diğerlerinin iğfal edilerek aynı 
harekete iştirak etmiş (bulunduklarından dolayı 
kendilerini tensip buyurursanız affetmek de 
muvafıik olabilir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendiler, biz 
buraya ne gibi bir ısıfat ve salâhiyetle geldiğimi
zi hepimiz biliyoruz. Bu milletin başına gelen 
bütün felâketlerin esbabı mucibesinin de, kanun 
(hilâfında daima affetmeye tevessül etmek sure
tiyle kanunun suiistimalinden ileri geldiğinde de 
hiç kimse tereddüdetmez zannederim. Bu ahvali 
fevkalâdeden hâlâ mütenebbih olmayıp arzuyu 
meşruumuzu ihlâle tasaddi edenlerin miktarı 
her ne olursa olsun bunların affı cihetine 'git
mek diğer manatıkta da bu hâdisatm tekerrür 
ve teşeddüdüne sebebiyet verecektir. Bugün 
efendiler, vatanına (hiyanet eden, en büyük ce
zayı görmelidir. Bendeniz katiyen mefsede't ve 
hiyaneti sabit olan ve bunlarla teşriki mesai 
edenlerin affı taraftarı değilim. Biz ilk harekât
ta bu suretle muameleye başlıyacak; olursak ma
ziden dersi ibret almamış 'olduğumuza delâlet 
edecek ve hiçbir zaman maksadı meşruu elde et
mek imkânı tevlidedilemiyecelktir. Bundan do
layı erbabı mefsedetin sureti katiyede affedil
mesi taraftarı değilim. 

ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Bu mesele 
efendiler üç hJakikat etrafında dolaşıyor : Birisi 
af ve safh, birisi tenvir ve irşat, birisi de teczi
ye ve ihafedir. Bu üç hakikatin ruhubeşerde 
olan Itesiratı ahvali ruhiye ile iştigal eden ze
vat indinde müsellemdir M, tecziyenin makamı, 

tenvir ve inşadın makamı, af ve saflhm maktamı 
var. makamımız ve foâdisatımız tasavvurumu
zun fevkinde nâziktir. Bu, şüphesizdir. İhanet 
ve (kabahatlerinin sübufU bişahsihi malûm olan
lar, en ağır cezalarla eezalanmalıdır. Teşhis edi
lenlere cezada ifrat edilmelidir. Teşhis •edilemi-
yen ve bâzı şahsiyetlerin cereyanına doğru sü
rüklenenler birtakım âmmei millettir (ki, onlar 
her vakit için masumdurlar, anların heyeti umu-
miyesine ceza teşmil etmek tabiî doğru değildir. 
Eğer onların heyeti umumiyesine «eza lâzımge-
lirae işimiz pek feci derkelere doğru düşer, maa
zallah. Af ve safh da böyle âmme üzerinde kul
lanmalıdır. İhaneti ruhiye ve hiyaneti fikriyesi 
olmıyan cereyanlara alelimiyya tâbi olanlar tet
kik edilmeli ve af ve safh ile muamele edilme
lidir. 

Tenvir ve irşat : Doğrudan doğruya tenvir 
ve irşat ile, müessirattan başka bir <kuwei mü
eyyide inzimam etmeden, tenvir ve irşat ile jkes-
bi salâh eden insanlar maalesef beşeriyette az 
gelmişlerdir. Onun için bunun kuvvei müeyyide-
si (lıer vakit için beraber olmalıdır. Bendenizce, 
mümkün ise hem bu üç makamı kullanarak, ten
vir ve irşat, affı ve safhı ve tecziye makamları
nı kullanarak, aynı tenvir ve irşat müsmir ol
mak için kesbi yakin hâsıl edilmek için birtakım 
(kuvvet, bir miktar kuvvet, ihtiyati kuvvet, ora
dan ayırmamahdır, ruhlarını aynı zamanda mü-
heddit bir vaziyette görmelidir ve hususiyle 
mevzii olmıyan böyle hâdiseler, müteselsil bir 
membadan gelen hâdiseler için âzami bir ihtiyat 
edilmek bize gerçi lâzımıdır. Korkutucu mahiyeti 
haiz kuvvetin orada bulunması tenvir ve irşada 
devam edilmesi ve arz ettiğim güruha da af ve 
sahf ile muamele edilmesi, teşhis 'edilenlerin de 
en ağır cezalarla cezalandırılması taraftarıyım. 
(Bravo sesleri, ve alkışlar) 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Paşa Hazfetleri-
nin vermiş olduğu izahat, Beypazarı hâdisesi ve 
vaziyeti hakkında zannedersem meseleyi tenvir 
etti ve rüfekamızdan bir zat, bu makamda bu 
zamanlarda yapılan şeylerin neticesi fenalık *ge-
tireeeği münasebetiyle bunların affolunmama
sına taraftar olduğunu söyledi. Şeyh Servet 
Efendinin sözleri, bu meseleyi birkaç kısma 
tefrik ve taksim ederek (kendilerinin tenvir ve 
irşadı ve orada bir 'kuvvetin bırakılması ve bu 
meselede hakikaten fenalıkları anlaşılanların da 
tecziyesi cihetine matuf idi. Beypazarı 'mn 
Ankara'ya merbut ve buraya yakın olması, 
biz de vilâyetten olmamız münasebetiyle, orada
ki 'ahalinin ahvali ruhiyesini bildiğimizden do
layı Heyeti Muhteremeİerinize bâzı meseleler 
arz etmek istiyorum. Paşa Hazretlerinin buyur
dukları gibi, bu tesıvilât ve ifsadat bir silsile 
teşkil ediyor ve fesada alet e'ttikleri mesail de, 
yine Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi, hi
lâfetten ayrılmak meselesi ve kendilerinin 
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bulundukları yerin gayrmdaki mahaller ahalisi
nin kâffesinin Bolşevik vaziyetinde gelerek ken
di mallarını yağma edeceklerine dair yalanlar
dan ibarettir. Bizim ahalimizin ahvali ruhiyesini 
nazarı itibara alalım, rica ederim, köylerdeki 
halkın yüzde doksan dokuzu tahsil görmemiş, 
sırf anasından doğduğu gibi kalmış saffeti kal
biye sahibi kimselerdir. Her kim ne söylerse za
vallı adamlar inanırlar ve bahusus bizim hepi
mizin matmahı nazarı olan Makamı Hilâfete kar
şı merbutiyetlerinden dolayı, Makamı Hilâfet 
aleyhinde bir söz söylenirse, oraya fedakârane 
bir surette teveccüh etmeyi kendileri için vazi-
fei diniyeden addederler. Şimdi telgrafın mea
linden : Bu harekâtı icra eden adamların gitti
ği ve onları teskin edecek bir kimsenin buluna
maması münasebetiyle sadedil ahalinin de sırf 
böyle yapılan işlerin neden ibaret olduğunu 
bilmiyerek, isteriz kabilinden - haniye, eskiden 
isteriz tâbiri vardı. - Biz de böyle isteriz diyerek 
ayağa kalktıkları anlaşılıyor. Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi, makina 
başına, orada bulunan ulema ve eşraf ile muha
bere etmek için üç dört tane ulemayı kiram gön
dermek ve kendilerinden bu suretle teminat ala-

..lım ve memleketlerinde şayet o ifsadatı yapan 
adamlar olduğu, bunları sakladıkları bilâhara 
haber alınırsa haklarında lâzımgelen cezayı şe
dide verileceğini ihtar etmek suretiyle şimdilik 
kendilerini bu defaya mahsus olmak üzere Hey
eti Muhtereme bu ilk günlerinde affetsin; Af 

1 ile muameleyi dinimiz de emrettiği için bu cihe
tin kabul buyurulmasmı istirham eylerim. (Al
kışlar) 

BlR MEBUS — Şeurler cezasız olmaz. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Muhterem arkadaşlar, bâzı rüfekayı kiram tec
ziyeden bahsettiler. Bendeniz de bir emsalden 
bahsedeceğim : Af ile muamele, bu zamanlarda 
her halde mevcudiyetimizi, vatanı tehlikede bu
lundurur; Karahisar'da bir vaka olmuştu; on
dan bahsedeceğim, yani bu bir misaldir, ilk 
Meclis intihabı zamanında idi. Aziziye'nin köy
lerinden bâzıları isyankâr bir vaziyet takındılar. 
Bu isyankâr vaziyeti tedip için bir kuvvet gön
derildi. Muhterem rüfekamızdan Hacı Şükrü 
Bey gitti, bu kuvveti dağıttı ve başbuğlarını da 
getirdi. Bunlara müsaade ile muamele*yapıldı. 
Ondan sonra efendim, bunlar dağıldılar. Çok 
geçmedi, işte bu defa yine aynı köyler asker 
vermiyeceğiz, diye isyan ettiler. Bu isyanıı 
sebebi evvelce af ve safh ile muamele edilmesi 
oldu. Eğer biz böyle vukubulan mefsedetlerin 
faillerine, faili hakikilerine af ve sahf ile mu
amele edecek olursak bu, tekrar eder, onun için 
katiyen faili hakikîleri affetmemek, her halde 
en ağır ve en şedit ceza ile tecziye etmek lâzım
dır. Evet, bunların bir 'kısmı iğfal edilmiştir. O 
iğfal edilenler affedilmelidir. (Dinimiz de zaten 
bunu âmirdir. 
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Yoksa faili hakikileri, müfsitleri bu vaka 

ilk defa. olmuştur diye affetmek katiyen doğru 
değildir. Zaten mazimiz bu bapta bizi tenvir 
edecektir. 

MÜFlD Ef. — Faili hakikileri... 
UMUM — Hayır! Hayır, öyle bir şey yok

tur... (Gürültüler) 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Eğer 

öyle değilse zaten bir noktai ihtilâf yoktur. Mü
nakaşaya mahal kalmadı. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — icra
atta şiddet, katiyet göstermek hususunda der-
meyan edilen noktai nazara tamamiyle iştirak 
ederim. Ancak mevzuubahsolan vaziyet bu de
rece - bu an için - şiddeti müstelzim olduğu ka
naatinde değilim. Bahusus telgrafname muh
teviyatına nazaran esasen müfsit ve" müşevvik 
olanların firar etmif* oldukları ve bunların elde 
edilmesi için oradaki ahaliyi tazyik müsmir ola-
mıyacağı cihetiyle onlar hakkında yapılacak mu
ameleyi şimdilik mevzuübahsetmiyebiliriz. An
cak, o erbabı mefsedetin ifsadatma kapılmış ol
makla da Beypazarı ahalisi hakkında bir ceza 
yapmak varidi hatırdır. Bu lâzımgelir. içlerin
de erbabı mesfedet yaşatmak, onların ifsadatına 
zemin ihzar etmek, bu da bir kabahattir. Bunu 
da cezasız bırakmamak lâzımdır.* ihtimal ki biraz 
daha teannüt ve temerrüdetselerdi; ceza tatbik 
olunurdu. Fakat Meclisi Âlinizin küşadı üzeri
ne Meclise müracaat ve dehalet etmiş olmala
rından, bendeniz, halkın heyeti umumiyesinin 
zarardide olmıyarak mazharı af olmasını tercih 
ederim. (Teşekkür ederiz, pek muvafıktır sesleri) 
(Alkışlar) Orada daimî bir hissi tehdit için 
bir kuvvet bulundurmak meselesine gelince, vakıa 
bu da gayrimümkün değildir. Lâkin malûmu-
âliniz askerlikte esas olan kaide kuvveti daima 
toplu olarak elde bulundurmak ve bir yer tedib-
edilmek istenildiği vakit, lüzumu kadar ve belki 
biraz fazla göndermek suretiyle orayı tedibet-
mek, yine kuvveti daima kabili istimal bir hal
de bulundurmaktır, ihtimal Nallıhan, Beypa
zarı gibi yarın şurada, burada, daha üç beş yer
de birtakım tezahürat olabilir. Her birinde 
ayrı, ayrı birer kuvvei tedibiye, tehdidiye bırak
mak prensibini, kaidesini iltizam edecek olursak, 
o zaman elimizde bulunan ve icabında bütün şid
detimizi tatbika vasıta olacak kuvveti inkısama 
uğratmış oluruz. Onun için tensip buyurursanız 
oradaki halkın artık bir şey yapmıyacağmdan, 
buradan intihap buyuracağınız Heyeti Muhtere
me tamamen emin . olduktan sonra, o kuvvetin 
orada kalmasındansa belki başka bir yerde nafi 
bir surette istimal edilmesi, ümidederim ki. 
Meclisi Âlinizce de tensibolunacaktır. (Müzake
re kâfi sadaları) 

! HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Bu 
i mesele halledilmiştir. Kararımız anlaşılıyor. 

— 49 — 



1 : 3 25.4.1336 C : 3 
Yalnız bendenize müsaade buyurunuz bu me
selenin daha umumi tetkikinden mütevel
lit faideyi anladığım veçhile arz edeceğim. 
Beypazarı meselesi, Bolu'da yıkan bir mesc 
Düzce'de çıkan bir mesele, bunlar mevziî ol
dukça haizi ehemmiyet değildir. Fakat bun
lar mevziî olmaktan çıkıp gitgide dalga, dalga 
müteselsil bir surette memleketin birçok kö
şelerini kuşatırsa o zaman zannediyorum ki, 
memleket meselesi mevzuubahsolacaktır. 

Efendim, asıl* bu noktai nazardan beraber 
düşüneceğimiz bir şey var; iki hareket menbaı 
sarih bir surette kendini göstermiştir. Birisi 
Bandırma, Mudanya tarafından içeriye, Bur
sa'ya doğru istikamet almış olan bir hare
ket, diğeri de İngilizlerin hâkim olduğu, İz
mit'ten başlıyarak Adapazarı'ndan Düzce'ye ve 
oradan da dalga dalga etrafa yayılan ikinci bir 
hareket. Şimdi gelen tehlikeyi sarih bir surette 
anlamak ihtiyacındayız. Bu memleket hangi 
akıbetlere mâruz olacaktır. Onu vuzuh ve 
sarahatle, katiyetle görmek lâzımdır. Gelen teh
like bütün mânasiyle irticaidir, efendim, istan
bul'da maddeten tatbikatını gördüğümüz gibi 
bu memleket içinde düşünen, duyan rmillete 
rehber olacak ne kadar adamlar varsa halletmek, 
soyunu kurutmak suretiyle bir imha siyaseti 
geliyor. Aradar kullanılan vasıtaları biliyoruz. 
Zavallı köylünün cehlinden, saffetinden istifa
de ederek onlara hatıra gelmiyen şeyleri söylü
yorlar. Adapazarı'ndan henüz gelen bir arkada
şımız, haber veriyor. Halk arasında şu sözler 
işaa ediliyor,: Bulaşıklar (Bolşevikler) geliyor! 
Hükümeti, Allah'ı, mabudu tanımıyorlar. Ahali
yi kesip, herkesin mallarını yağına ediyorlar. 
Köylü baltasını alıp nerede bulaşıklar, diye so
ruyorlar. Kimsenin bir şeyden haberi yok, kesi
yorlarmış, soyuyorlarmış, bize de böyle dediler, 
diyorlar. 

Padişahın halinden, hukuku hilâfetin, tanın
mamasından, padişaha karşı rakip çıkmasından 
başlıyarak Bolşevikliğe varıncaya kadar , her 
şeyi, tahrikat esası ittihaz, Anadolu'yu bu su
retle kuşatmak istiyorlar. Bir dakika için en 
korkunç olan ihtimal muvaffakiyete iktiran 
ederse cephelerimiz sukut edecektir. Aydın etra
fında Yunan tehlikesine karşı halkın vüeudn 
getirdiği müdafaa tertibatı, arkada bu harekelin 
önü alınmasa idi, Allah muhafaza buyursun 
Yunanistan muzafferdi. 

italya, Antalya etrafında siyasi, iktisadi bir 
mıntakai nüfuz için perverde eylediği emeli bir 
işgali askerî ile bitirdi, eğer Anadolu içinde hattı 
müdafaa sukut ederse Adana cephesi baştanba
şa, Urf asiyle, Maraşiyle, sukut eder. Anadolu için
de müdafaai milliye teşkilâtı biterse, müdafaa 
İçin imkân kalmaz ve o zaman Avrupalıların mer
hametidir ki, bize varlığımızı bağışlıyacaktır, 
ve o merhametin mevcudolinadığmı en hain, 
en bariz birtakım alâmetlerle biz öğrenmişiz-

dir. Bu hareket yapılacak ve bütün Anadolu'yu 
, kuşatacak ve emin olunuz ki, efendiler, Mısır'ı, 
• Hindistan'ı, Fas'ı, kuşatmış olan esaret bağları 
! gelecek, Anadolu'yu da saracak, biz; İstanbul'da 
j teessüs etmiş ingiliz nüfuzunun âletleri tarafm-
' dan burada e*sir edileceğiz. En hakiki bir mese-
| leye daha nazarı dikkatinizi celbedeceğim. 

O da ingilizlerin islâm memleketlerinde tatbik 
ettikleri bir usuldür. Üstadane bir maharetle 

j bunu tatbik ederler. Bir islâm milletini esir et-
, tiler mi, esir bir millet vasıtasiyle diğerlerini esir 

ederler. Hicaz'ı, Yemen'i, Filistin'i, Suriye'yi in
giliz nüfuzu akma alanlar zavallı Mısır'ın esir 

; islâm! arıdır. Hür islâmları bu suretle esir ettiler. 
I İrak'ı esir edenler Hindistan islâmlarıdır. Istan-
j bııl'u işgal ve idarei örf iyeyi ilân ettikten ve pa

dişahımızın selâmlık resmi âlisini ingiliz Hind as-
! kcrleriyle yaptırdıktan ve matbuatı ele alarak işe 
i istedikleri adamları geçirdikten sonra köylüyü 
ı iğfal etmek suretiyle yapılan hareket ve tehlike 
| istanbul'da esir edilenlerle Anadolu'yu esir et-
I tirmektir. işte bunun karşısındayız. (Kahrolsun, 

«adaları). 
I Onun için efendiler : Tehlikenin azameti, mu-
! şaşa ve muazzam tarihimize icabedon surette 
| nihayet verecek bir mahiyettedir. Ademimuvaf-
j fakivete uğradık mı; yeniden bu memleketleri 
I fethetmek ihtiyacında kalacağız. Emin olunuz 
j ki, efendim, İngiliz bir toprağa girmiş midir, te-
i essüs etmiş midir; orada köylünün elinde çakıyı 
i bırakmıyor. Mısır'da isyan oluyor, öğrenebi-
i lirsiniz. Zavallı Mısır müslümanları isyan 
I ettiler mi, mitralyoz ateşleriyle şehit edileıı-
| lerin kanlarına kadınlar ve erkekler bornozla-
I rını batırıp bayrak yapıyorlar. Başka silâhları 
I yoktur. (Alkışlar): ingilizler bu suretle muvaf-
| fak olurlarsa silâhımızdan tecridedileceğiz. 
i Anadolu'ya gelip muhtelif merkezleri işgal ede

cekler, adamlarını buraya koyacaklar, me-
- ııabii çoktur. Parası çoktur. Üstadane bir siya-
| set sahibidir. O zaman bu memleketin sonu 
, gelmiştir ve biz bitmişiz, demektir. Binaenaleyh, 
I bu ;Soıı vatanı müdafaa ve irşat ve son dâvamız 
j için ne yapmak lâzım ise yapmalıyız. Mesele 
ı Beypazarı meselesi değil, bütün vatan, din ve 
| şeref meselesidir. (Alkışlar). 
I EMİR Pş. (Sivas) — Efendiler; bendenizin 
j arz edeceğim ifadat ile efendi hazretleri-
' nin mâruzâtını tekrar etmeye lüzum gör-
| müyorum. Cezanın verilmesi, verilmemesi, affe-
I dilmesi, edilmemesi ve sonra İngilizlerin hak-
; kımızdaki fikirlerini izah ve tenvir etmişlerdir. 
i kâfidir. Yalnız biz buraya geldik, memleket 
| bizi vekil etmiş göndermiştir. Hakkımızda 
; inşaallah hayırlı olur. Evet bunlar mevcut

tur. efendim. Oarei yegâne olmak üzere size 
j bir şey arz edeyim ve ona göre çaresini dü-
: sünelim. Şimdi efkârı umumiyede muhtelif 
: çok şeyler vardır. Çok var demekten 

maksadım ahaliyi, iğfal etmek pek ko-
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laylaşmıştır. Çünkü : Ahali umumiyetle diye-
•.mezsem de ekseriyetle vazifesini ifa etmiyor, et
mesini bilmiyor veyahut lüzum »görmüyor, vazi-
fei insaniye ve islâmiyesini yapmak biraz müş
külce olduğu için ona lüzum görmiyerek nıiskin-
cesine yaşamak istiyor. Yani kısmı âzami öyle 
olsa -gerektir. Çünkü bugün Hilâfetten bahsolu-
nuyor, Halifemize şöyle demiş, böyle demiş, ve 
diyecekmiş güya bunun için... Bundan (birkaç 
sene evvel Halifeye ne İçin mutavaat edilmedi 
de muharebeden kaçtı, vergi vermediler, silâh 
teslim etmediler. Eğer Halifeye mutavaat ciddî 
ve hakiki dinî ise demek oluyor iki, bu muhale
fet, yani halk vazifesini anlıyamadığı için, ya
hut anladığı halde de yapmak istemediği için bu 
hâdise vazifesizlik ııolktai nazarından doğmuş ve 
bizi bürümüş Ibir meseledir, 'bendeniz öyle an
lıyorum efendim. Şu halde herkes vazifeye da
vet edilmeli ye en evvel Vükelâyı ümmet vazife
sini mal edinmelidir. Yapılacak şey ne ise, her
kesin elinden ne geliyorsa onu yapmalıdır. Bu
rada oturup söz söylemek değil, yarın öbürsü gün 
daha öbürsü gün her türlü vukuata karşı ne ya
pabilecek isek onu yapalım. Herkes kendi mem
leketinde ne yapacağını ibilir, bendeniz ne yapa
cağımı biliyorum. Zatıâlileri, herkes kendi mem
leketine ve kendi civarına, dindaşlarına, vatan
daşlarına ne gibi bir tesir yapabileceğini bilir. 
Çalışmayı deruhde edecek olursak bu işin önüne 
geçeriz. Yoksa mesele bugün filân kaza halkının 
bir kısmı iğfal edilmiş, onları teorim edelim, ce
zalandıralım veyahut affedelim, meselesi değil
dir. Anadolu'yu kasaba kasaba, köy köy dolaşı
nız, görürsünüz ki, hepsinin fikri hinbirine ben
zemez, her yerde haşka başka mevcUdolan haleti 
ruhîyeyi (bilmelidir. Bence bir ferdin bile kanını 
akıtmak doğru değildir, idaresizliktir. İdareye 
memur edilen efendiler, o (haleti ruhiyeyi (bile
rek, onu okşıyarak doğrudan doğruya yola ge
tirmelidir. Şeyh Efendinin buyurduğu mesele 
mühimdir. Tenvir ve irşad; karşısındakinin ah
vali ruhiyesine vâkıf olmakladır. Onun ahvali 
ruhiyesini bil'm edikçe sen (bir türlü irşad için im
kan bulamazsın efendim, cezalandır, o zaman da 
belki müstahak olmadığı bir cezayı veriyorsun 
demektir. Vaktiyle onları sen irşadetnıedin, 
okutmadın, yazdırmadın, böyle bıraktın bu fu
karaları. Onlar, cehalet sâikas'iyle vazifesini bil-
miyerekten iltihak ettiklerinden zannederim ki, 
birdenhire cezalandırmak jdoğra olmaz., İrşad, 
tenvir edilmeli. Şimdi bir heyeti muhtereme 
kalkmalı ve telgrafhaneye .gitmeli, ora ülema-
siylo, eşrafiyle görüşmeli. Beypazarı 'ahalisinin 
efkârını bilenlerden, kim var içinizde? Ne de
mek lâzımgelir ki, bunları ikna edelim? Bunla
rın yaptığı şey para mukabilinde mi, yapılmış
tır? Yahut başka türlü-(bir şey mi? İBunu tak
dir eden kimseler gitmeli milletin 'bugünkü şu 
heyetinden ve bütün milleti islâmiyenin ulema
sından tam mânasiyle bir heyet göndermelidir. 

Behemehal bir heyet telgrafhaneye gitmeli, bir 
defa bu vazifeyi ifa etmelidir. Bilâhara da bu 
gibi meseleler hakkında iyi düşünmeli ve herkes 
vazife almalıdır. Herkes ne yapacak olursa ken
disi de, Allah da bilir. Her yere sirayet etmesin. 
Bu böyledir. Bu heyet gitmeli ve onların anlıya-
cağı ıbir lisanla önünü almaya çalışmalı, bilâhara 
ona 'göre düşünülür. (Kâfi kâfi sadaları) 

REİS — Şimdi burada iki teklif karşısında
yız, 'birisi Şeyh Servet Efendinin, 'birisi de Paşa 
Hazretlerinin 'fikirleri, hangisini tensip buyu
rursanız onlar hakkında Ibir karar verelim. 

İSMAİL FÂZIL Pş. (Yozgad) — Makina ba
şına bir heyet :gönderileeek ve oradaki ulemaya 
halber mi verilecek, yoksa heyet 'gönderileceği, 
telgrafla mı bildirilecek? Buradan 'görüşmek 
başka, Beypazarı'na gidilmekten de bahsediliyor. 

'MUSTAFA ıKEMÎAL Pş. l(Ankara) — Müsa
ade huyurur musunuz? Bendenizin ilik vukubu-
lan bir teklifim vardı. Beypazarı hali isyanda
dır. Orada bulunan müfreze muharebe vaziyetin-
dedir. Bunun üzerine bu telgrafı çekmişljar. Bi
naenaleyh ilk yapılacak iş, telgarfhaneden der
hal ulema ile görüştükten ve onlardan teminat 
aldıktan sonra ayrıca heyetler gitmek meselesi 
mevzuubahsolur. (Muvafık, kabul sadaları) 

REİS '— Telgrafhaneye gidecek zevatı inti-
habedeceğiz. 

İSMAİL FÂZIL Pş. (Yozgad) — Mü fi d 
Efendi ki, oranın ahvalini bilir. Çelebi Efendi 
Hazretleri, Kırşehir Müftüsü, Ankara Müftüsü, 
kâfidir zannederim. 

(Çelebi Efendi Hazretleri, Müftü Rifat Efen
di, Şeyh Servet Efendi, Beypazarı eşrafından 
Hacı Mehmed efendilerden mürekkep heyet tel
grafhaneye gittiler.) 

REİS —. Bir de refiklerimizden birisi vefat 
el mistir. Teçhiz ve tekfininde bulunmak üzere 
tarafımızdan bir heyetin bilintihap gönderilme
sini istirham edeceğim. Onu intihap buyuralını. 
Cümlemiz ispatı vücut edenıiyeceğiz, meşguliye
timiz fazladır. Bir heyet intihabediniz. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) _ Hoca efendiler 
hazaratı bulunuyorlar, diğer arzu eden zevat«da 
gidebilir. 

REİS — Münasip mi? (Pekâlâ münasip sa
daları)! 

Şimdi intihabatın neticesini arz ediyorum : 
Altı kâtip için rey verildi, reylerin tasnifi neti
cesinde Haydar Bey Kütahya'nın, (86) rey almış 
olduğu anlaşılmış, itayı rey eyliyenlerirı miktarı 
(99), ekseriyeti mutlaka (50), Refik Bey Kouya 
(62), Muhiddin Baha Bey Bursa (61), Cevdet 
Bey Kütahya '053), almışlardır. Bu suretle dört 
zat haizi ekseriyettir. Ondan sonra 'gelen Necib 
Bey Ertuğrıü (39), Hamdi Bey İzmit (39), Ra-
sim Bey Sivas (36), Feyyaz Bey Yozgad (34), 
diğerleri de 14, 15 ve saire rey almışlardır. 

Şimdi yeniden iki Kâtip intihabetmekllği-. 
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miz icabeder. Fakat Mdbusan Nizamnamei Da
hilisinde olduğu veçhile bunlar en çok haizi ek
seriyet zevat arasından intihaibedilmeli. Onlar 
da, Necib B. Ertuğrul (39), Hamdi B. izmit 
(39), Rasim B. Sivas (36), Feyyaz Âli B. Yoz
gad (34) tür. 

İsimlerini yazalım efendim. 
Efendim, idare Memurları için itayı rey eden 

zevatın miktarı 99 dur. Ekseriyeti mutlaka (50) 
olması icabeder. Fakat zannederim ki aşağı -
yukarı rey verilmiş, haizi ekseriyet olan Atıf B. 
Kayseri) dir, (54) almış, diğerleri kâfi dere
cede rey alamamışlardır. Onları da en çok rey 
alan dört zat meyanmdan intihabedeceğiz, Sü
reyya B. (Saruhan) (45), Emir Pş. (Sivas) (35), 

Zihni B. (Erzurum) (23), Müfid Ef. (Kırşehir) 
(19) rey almışlardır, bunların arasından ikisini 
intihabedeceğiz. Dört zat arasından da iki tane 
kâtip intihabedeceğiz. Teneffüsten evvel bu işi 
bitiriverelim. (Hay, hay, yapalım sesleri) 

Yine birtakım tebrik telgrafları geldi. Si
vas'tan Vali İteşid Pş., Erzincan Mutasarrıfın
dan, Acıbadem'den Müdafaai Hukuk Reisi, Bay
burt ' tan Müdafaai Hukuk Reisi, Nevşehir'den 
ve Muğla'dan Müdafaai Hukuk reisleri, bir de 
Muğla Meclisi Umumii Âlisinden Emin imza-
siyledir. Divanı Riyaset bunlara cevap yazacaktır. 

(Rey toplandıktan sonra celseye nihayet ve
rilmiştir. ) 

Kapanma saati : Z. S. 1 

D Ö R D Ü N C Ü CELSE 
Açılma saati : Z. S. 3 

RElS — Birinci Reisvekili Abdülhalim Çelebi Ef. Hazretleri 
KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya), Muhiddin Baha B. (Bursa) 

RElS — Efendim; ekseriyet hâsıl olduğu 
cihetle celseyi açıyorum. Kâtip intihabatmm 
neticesini arz ediyorum : Reye (97) âza iştirak 
etmiştir. Sivas Mebusu Rasim B. (69), Yozgad 
Mebusu Feyyaz Âli B. (57) rey ile kâtip inti-
habedilmişlerdir. idare memurları intihabatmm 
neticesi keza (97) âza araya iştirak ne Sivas 
Mebusu (Emir Pş.) (70) ve Saruhan Mebusu 
Süreyya B. (60) rey ile idare memurluklarına 
inti'habedilmişl erdir. 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim; Tokad Me 
busu Nâzım B. ve rüfekası tarafından bir tak
rir verilmiştir. Müsaade ederseniz okuyalım. 

'i. — Tokad Mebusu Nâzım Beyle arkadaşları
nın, Mecliste her kısmı idarî için birer encümen 
teşkili ile bu encümenlerin aksamı idareyi mura
kabe etmesine ve bütün mesuliyeti deruhde eyle
mesine dair takriri 

Meclisi Âli Riyasetine 
Meclisi Fevkalâdenin umuru idarei memleketi 

ele alması icabetmekle beraber Hükümeti mu
vakkate ve Hükümeti muvakkate şeklini andı
rır her hangi bir teşekkülden hususiyet hali mil
lîmiz icabınca mehaziri azîme tekevvün etmesi 
de gayrimünkerdir. Şu iki hali telif edebilmek 
için şöyle bir tarzı idare düşünüj^oruz. Meclisi
miz bir Meclisi Fevkalâde olmakla beraber Mec
lisi Mebusan seklindedir. Bittabi Meclisi Me-

busanda olduğu gibi her kısım idare için encü
menler teşekkül edecektir. Bu . encümenlerin 
milkirnizdeki aksamı idarenin murakabe ve ida
resini tamamiyle ele alarak bütün mesuliyeti 
deruhde etmesi ve Makamı Riyasetin de bu şu
belerden vâki olacak mukarrerata istinaden ida
rei umur etmek suretiyle Meclisi Millî namına 
vilâyetlerle muhabere eylemesi ve yazılacak eva-
mir her hangi şube mukarreratıha müstenit ise 
emrin «onunda o şubenin zikredilmesi suretiyle 
de maksadın tevsiki münasiptir. Böyle olursa 
Meclisi Millî hem Heyeti Umumiyesiyle idare 
ve mesuliyete iştirak etmiş olur, hem. de dâhil
de erbabı mefasidin suitefsirat ve telkiuatının 
önüne geçilir zanmndayız. Takririmizin nazarı 
dikkate alınması ve bu esas ile reye vaz'mı istir
ham evleriz. 

25 Nisan 1336 
Amasya 

Rıza 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 
Amasya 

Dr. Asım 
Yozgad 

Mehmed Hulusi 
Yozgad 

ismail Fazıl 
i Çorum 

Fevzi Hamdi Sabit Dursun 

Tokad 
Nâzım 

Amasya 
Hamli 
Amasya 

Mehmed Ragıb 
Sivas 
Taki 

Kayseri 
Mehmed Âlim 

Sivas 
Ziyaeddin 
Amasya 

Ali 
Yozgad 
Alımed 
Menteşe 
Rifat 
Sivas 
Emir 

Malatya Tokad Kayser 
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Yozgad Kayseri Kayseri 

Rıza Osman Ahmed Remzi 
Karahisarı Sahib Kırşehir Sivas 
Mehmed Şükrü Okunamadı Mehmed Rasim 

CELÂLEDDlN ARÎF E. (Erzurum) — Rü-
fekayi muhteremem bu takrir ile gayet mühim 
bir noktaya istinat buyuruyorlar. Hakikaten 
calibi nazarı dikkattir. Fakat bendeniz zanne
diyorum ki, bunu daha esaslı bir surette dü
şünmek ve esaslı bir vecih ile bu meseleyi hal-
leylemek lâzımgelir. Hükümet yapılmal: mı? 
Yoksa yapılmamalı mı? Veyahut Paşa Hazret
lerinin dün teklif buyurdukları veçhile bir ve
kâlet yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Ve şayet 
bunlar yapılacak olursa bu zevatın vazife ve 
salâhiyetleri neden ibaret bulunacak? Sonra bu 
vazife ve salâhiyet tâyin edildikten sonra Mecli
si millî ile vukua gelecek münaset3tleri ne su
retle tesis edilecek? Bu, ve bir kanun halinde 
meydana çıkacak bir şeydir. Fakat diğer taraf
tan naz an dikkati âlinize vaz 'edeceğimiz bir 
cihet daha vardır ki, o da, İstanbul'da 16 Mart
tan bugüne kadar devam eden ahval dolayısiyle 
Memaliki Osmaniyenin kısmı âzami hemen he
men başıboş derecededir ve tamamiyle idarei 
umura muvaffak olunamıyor. Her yerde de bâzı 
uygunsuzluklar serzedei zuhur oluyor. Bu aı-z 
ettiğim kanunu yapmak veyahut tanzim et
mek için tabiîdir 'ki, bir zamana "̂  ihtiyaç 
vardır. Onun için Meclisi âliniz fikri âcizice 
on beş kişilik bir encümen teşkil buyursa 
ve o encümen bu meseleyi âriz ve âmik tet
kik ettikten sonra bir kanun lâyihası ihzar edip 
Meclisi Âlinize tevdi etse ve bu kanun mü
zakere olunup çıkıncaya kadar diğer işler de 
yüzüstü kalmamak için muvakkat bir heyeti ic-
raiye suretiyle bir şey yapıp şu durmakta olan 
işleri yürütebilmek için hasrı mesai eylese, o ka
nun meriyete vaz'edildikten sonra teşkilâtımızı 
da ona göre yaparız. Bu, fikri âciziye tevarüd-
eden bir şeydir. Kabul veya ret Meclisi Âlinize 
ait ve muhavveldir. 

BÎR MEBUS — Reye konulsun, efendim. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Afyon Karahisar) — 

Muhterem efendiler, benden evvel bu kürsüyü 
işgal eden muhterem muallimimiz Celâleddin 
Arif Bey, mühim bir noktaya iliştiler. Zaten 
bu nokta hepinizin fikrinde oldukça bir yer yap
mıştır. Hattâ bendeniz dünkü gün bu husus 
hakkında bir takrir vermiştim. Takrir her ne
dense okunmadı. Bundan evvel okunan takrir
deki mütalâa şayanı teemmüldür. Anadolu'da 
hakikaten fena propagandalar vardır. Bu pro
pagandalardan birisi, Hükümeti muvakkate te
şekkül edecek ve bunun riyasetine Mustafa Ke
mal Paşa tâyin edilecek, yok Reisicumhur ola
cak. 

ÎSMAÎL FÂZIL P§. (Yozgad) — Bunlar nâ-
bemahaldir, nâbemahaldir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) —Bunla
rın önüne geçebilmek için her halde bunu ke
mali ehemmiyetle nazarı dikkate almak lâzımdır. 
Onun için doğrudan doğruya Meclis, vekil
leri vasıtasiyle ve Heyeti icraiye teşkiliyle de
ğil, encümenler teşkiliyle, encümen riyasetleri ve 
encümen vasıtasiyle idarei umur etmek ve encü
men reisleriyle Divanı riyaset mesaili mühim-
mede birleşerek ittihazı mukarrerat etmek ve 
encümenler Divan reisleriyle Heyeti Umumiyeye 
karşı mesul olmak en kestirme ve en muvafık bir 
hareket olur, zannmdayım. Vukuat yürüyor. 
Anadolu bugün idaresiz, başsız bir vücut gibi
dir. Bir vücut ki, ortada dönüyor. Herkez 
kendi kendini jimiri mutlak tanıyor, buna da 
şüphe yok. Bu, gözlerimizle görülmüş hepimi
zin bildiği bir hakikattir. Azil ve nasbi Neza
rete aidolan her memur kendisini âmiri mut
lak tanıyor ve hiçbir kuvvet ve makam tanı
mıyor. Benim diyor. Meclisi Âlimiz, bunun 
önüne geçecek salâhiyeti fevkalâdeyi haiz 
ve milletin iradesiyle buraya gelmiş bir Meclisi 
Âlidir. Milletler icrayı Hükümet eder. Buna 
hiç şüphe yok. îcrayi Hükümet etmek itibariyle 
Meclisimiz tamamiyle bu salâhiyeti haizdir. Ve 
bu salâhiyeti haiz olmak itibariyle de yine şüp
he yoktur ki, derhal encümenler teşkiline bugün
den itibaren hiçbir mâni yoktur. Encümenler 
teşkiliyle işe bakmak ve o encümenler bugünden 
itibaren şu başsız kalan vücudu idare etmek 
mecburiyeti karşısında bulunuyor, zannederim. 
(Kâfi, sadaları) Onun için muvakkat icra reis
lerinin tâyininden evvel encümenler teşkili hak
kındaki teklifin tâyini esamiyle reye konmasını 
teklif ederim. (Kâfi, kâfi, sadaları) 

BÎR MEBUS — Bir takririmiz var, okun
sun. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Celâ
leddin Arif Beyefendinin buyurdukları gibi, on 
beş kişilik bir encümen teşkiliyle Meclism salâhi
yetini tâyin edecek bir kaide va.kavanin vaz'et-
mesi zpmreti de vardır. 

NURÎ B. (Bolu) — Bendenizin de buna dair 
bir takririm var, okunsun. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Celâleddin Arif Be
yin noktai nazarlarını... (Kürsüye, kürsüye, sa
daları). 

RE ÎS — Başka söz istiyen yok mu? 
EMÎR Pş. (Sivas) — Efendiler, mevzuubahs-

olan şu encümenlerle (İşitmiyoruz, sadaları). 
İşitilir efendim, sonradan yükseltiriz. Şimdi 

hepinize işittirecek kadar sesim olmasa gerektir. 
Bu nazariyelerden her ikisi de fena değildir, yal
nız vakit nâkittir, vakit naziktir, vukuat müte
hammil değildir, diyerek maslahatın ehemmiyeti 
nispetinde tetkika imkân bırakmamak da hiç 
doğru değildir. Her halde iyi düşünmek iyi bir 
esas kabul etmek suretiyle umurumuzu ta-
kibetmek daha doğrudur . Çünkü, bu
gün, bir gün kaybedeceğiz. Aksi halde iki ay 
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daha fazla günler »kaybedeceğimizi de unutma
malıdır. Binaenaleyh, iyi düşünelim, maslahat 
pek mühimdir. Encümenler ve encümen riyaset
leri ile idare etmek, efkârı umumiyeyi de tatmin 
eder zan ve kanaatindeyim. Bu (hususta (bende
nizde her iki ciheti 'de iyi tetkik etmek üzere 
rüfekayı kiram arzu ederlerse içlerinden on beş 
zat intihabetmelidir, Her hal ve kârda, takrirle 
de arz edildiği veçhile bir 'kararın ittihazı fay
dayı camidir. Çünkü Heyeti Muhteremei TJmu-
miyenin her ne suretle olursa olsun içtima etme
diği anlarda 'bile burada encümen reisleri kalı
yor ve vazifesine devam ediyor. Aynı zamanda 
efkârı umumiyenm itmianına hiç halel gelmiyor. 
Binaenaleyh, her halde evvelce 'encümenler te
şekkül etmeli, icra işleri encümen rüesasma tev
di edilmelidir. 

SİRKİ B. (İzmit) — 'Meclisi Alil »Millînin te
şekkülünden sonra Hükümetin iktisalbedeceği 
şekil hakkında dün Kemal Paşa Hazretlerinin 
verdikleri izahat üzerine ben kendi hisseme bir
çok endişelere duçar lol'muştum. Diyorum ki, bir
denbire teşkil edeceğimiz ve teşkil etmek iste
diğimiz şu manzumei idare acaba milletimizin 
ruhuna tevafuk edip, bizi sahili selâmete çıka
racak kadar haizi metanet midir? Bunu 24 saat
ten beri zihnimde ve Ikendi âlemimde düşünü
yorum, Gönlüm isterdi ki, bu şekle tamamiyle 
kalben mutmain ve taraftar olmakla beraber ha
kikaten kabulü âmmeye mazhar olduktan son
ra mevkii tatbika konsun, yoksa (bir emrivaki 
gibi Heyeti Umumiyemiz ittibaa davet olunma
sın. Zamanın nezaketinden 'bahsedildi. Zaman 
bize mesaili uzunuzadıya tetkik ve tahlil ede
cek kadar müsait değildir. Dakikalarımız sene
ler kadar kıymettardır. Uyku uyumaıksızm kıy
metini 'bilerek, ölçerek hassas terazi ile tartarak 
ona göre kıymet verip kendimize bir tarzı idare 
tesis etmek vüeubunu ayrı ayrı düşünelim ve 
şüphe yok <ki, hu düşünceler Kemal Paşayı, ha
kikati müdrik olmakla beraber, îbize ittihaz olu
nacak hattı hareketi emrivaki şeklinde tebliğ 
etmeye icbar «itmiştir. (Alkışlar) 

BİR MEBUS —. Emrivakf yoktur, teklif 
vardır. 

iSIRRI B. (Devamla) — Bugün Muhterem 
Celâleddin Arif Beyin teklifleri dünkünün şekli 
muaddeli suretinde tecelli ettiği için çok müte
selli »oldum ve yine «kendi kendime dedim ki, 
bâzı hâdisatın tesiriyle, bâzı vakayiin ilcaatiyle 
dün vukubulan teklif, bugün şekli muaddelde 
(bizim pîşi tetkikimize va^ 'olunuyor ve (bundan 
dolayı çok müteselli 'oldum ve çok memnun kal
dım. İstanbul 'un ve Halifemizin böyle mahsur 
ve esir bir halde 'bulunduğu zaman, onların tah
tı tesirinde olmıyan aksamı vatanın ve milletin 
heyeti umumiyesinin ahzedeceği şekli tâyin et

mek için, demin de dediğim gibi, uzunuzadıya 
düşünmek lâzımdır. Acaba ona ne gibi bir isti
kamet vermek iktiza eder? Bu, birdenbire en 
mütefekkirimiz, en âlimimiz, en hukukşinasımız 
tarafından dahi söylenmiş Olsa, bizim de onu 
münakaşa ve tahlil etmek hakkımızdır. Şüphe
siz onu tebliğ eden zat da bunu itiraf eder. O 
hakka istinaden bu teklifi tahlil edeceğiz. CehV 
leddin Arif Beyin 'buyurdukları şekil cidden, o 
kadar cüretle söyliyeeeğim iki, şu heyeti teşkil 
eden zevatı kiram içinde ferdi vahidin bile iti-
razatma hedef olacak 'kadar şâibedar değildir. 
Hattâ vbâzı muarız şekilde olan teklifleri ihtiva 
ederek dairei şümulünü tevsi etmiştir. Biz ne 
diyoruz? Bâzılarımız; Anadolu'da «bir Hükümeti 
muvakkate teşkil veya ona şebih bir idare tesi
si, milletimizin ahvali ruhiyesiııe tetabuk etmez 
diyorlar. Benim fikrime, benim içtihadıma ıgöre 
muhataplarım içtihadıma hürmet etmeye mec
burdur. Ben de kendi içtihatlarına hürmetkarım, 
Hükümeti muvakkate teşekkül ve teessüs etme
li ve millet kendi kudreti siyasiyesini ispat et
melidir. (Alkışlar) Ve demelidir iki, üç buçuk ki
şinin idaresiyle hareket edecek kadar çiğ deği
liz, rüştü siyasimizi ispat etmişiz. Biz kendi ida
remizi istediğini iz şelkil ve istikamet dairesinde 
tedvir ediyoruz. Bunu ispat ettiğimiz ıgün, mü-
temeddin bir millet ve hakkına malik (bir heyeti 
mütemeddine şeklinde kendimizi tanıttırmış olu
ruz. Yoksa İstanbul işgal edilmiş diye başı kesil
miş tavuk gibi birtakım ihtilâcatı asabiye için
de vakit geçirecek olursak emin olalım İM, faize 
Avrupa'nın vereceği ehemmiyet hiç, menzilesin -
dedir. Binaenaleyh, benim fikir ve içtihadıma 
ıgöre,- Hükümeti muvakkate teşkil • edilmeli ve 
bunda istical 'göstermelidir. Yoksa başka türlü 
çarei halâs yoktur. 'Bu içtihadı izhar etmekle (be
raber şunu gönül ister ki, bütün rüfekayı me
saini ile birleşerek ve müzakere ederek ıona ıgö
re Anadolu'nun ahvali ruhiyesine ve milletimi
zin ruhuna tevafuk edecek kendimize bir şekil 
verelim. Gaye ve hedefimiz muayyen olduğu hal
de, sırf gideceğimiz yolları ayrı ayrı tâyin ve 
istikametleri tahdidettiğimizden dolayı hiçbiri
mizi anlamıyarak, (birbirimizi 'muarız zannederiz. 
Halbuki iş öyle değildir. Onun için hu idarenin 
şekil ve istikameti, mahiyeti hukukiye ve esasi-
yesi tâyin ve tesbit edilsin, sonra bizim nazarı 
dikkatimize arz olunur, o vakte kadar, yani bu 
on beş kişilik encümen lâzım'gelen mevaddı tâ
yin ve tesbit edinceye kadar da hakikaten mua
melâtı Devlet ve milleti tedvir edecek mesul bir 
idarenin teşkili de doğrudur, lâzımdır, vaciptir. 
Bendenizin mütalâatım budur. 

BİR MtâBUS — Efendim, bir takrir var, lüt
fen okunsun. 
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S. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey ve arka- j 

dallarının, intihabedilecek İcra Vekillerinin mu
vakkat olmasına ve intihabı katinin teşkilâtı ida
riye programının kabulünden sonra yapılmasına 
dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Dünkü müzakerat neticesinde taayyün eden 

esas dairesinde bugün intihapları takarrür eden 
icra Vekilleri memuriyetlerinin, rüfekamn yek
diğerini lâyıkiyle tanımaması ve kabul edilecek 
Teşkilâtı İdare Programının henüz tanzim edil
memiş 'bulunması dolayısiyle bir mahiyeti mu-
vakkateyi haiz olmasını ve intihabı katinin, bir 
encümeni mahsusu tarafından tanzim ve Heyeti 
Umumiyece kabul edilecek Teşkilâtı idariye Prov 
gramı dâhilinde icrasını teklif ederiz. 

Tralbzon Kütahya 
Ali Şükrü Mehmed Ragıb 
Konya Kastamonu 
Refik Rüştü 

SIRRI B. (izmit) — Bendenizin bıı takrirden 
haberim yoktur. Demek oluyor ki, hepimizde te
vafuku efkâr vardır. 

MUHİDDlN BAHA B. (Bursa) — Efendim, 
ekseriyetin bu takrir lehinde olduğunu görüp 
durur iken 'bu makamı âliye çıkmak büyük bir 
cüret olduğunu bilirim. Fakat memleketin pek 
çok buhranlar geçirdiği, milletin hayat ve me
mat mesaili ile meşgul bulunulduğu bu zaman
da bu cüretleri göstermenin 'bir vazifei vatani
ye ve millîye olduğunu da bilirim. Binaenaleyh 
tasdiatıma devam edeceğim efendim. Bendeniz 
öyle zannediyorum ki, Meclisimizin salâhiyeti 
icraiyesi lâzım olduğu kadar takdir buyurul-
makla beraber Meclisi Melbusaııla bu Meclis 
arasında bâzı iltibaslar görülüyor. Biz memleke
timizden buraya gelirken umuru Devleti ted
vir ve murakabe vazifesiyle geldik. Bunun 
içindir ki, hepimiz bilfiil umuru Devleti tedvir 
ile muvazzafız ve mükellefiz. Bu vazifenin ifası 
esnasında iki= yüz kişinin birden , imza etmesine 
imkân bulunmadığı ve teferruata kadar her fer
din ayrı ayrı meşgul olması kabil olmadığı için 
yine bu Heyeti Muhtereme bir usul tahtında 
aralarından bir heyet intihabına mecburdur. Bu 
heyeti intihabetmek için uzun zamanlar geçirme
ye tahammülümüz yoktur. Bunu zatıâlileri de 
pek güzel takdir buyurursunuz. Rüfekayı kiram
dan 'birçoğu on günden beri buradadır. Bir kıs
mı da yirmi günden beri, 'diğer bir kısmı da üç, 
dört günden beri... 

Sivas mebuslariyle Uşak civarından gelen me-
bıısanı kiram kazaratı ki, onlar yirmi kişiden iba
rettir, kırk sekiz saattir burada bulunuyorlar. 
Beyefendiler iıitihabedeceğimiz zevat umuru ik
tisadiye ve umuru idariye ve umuru adliye, har
biye ile şimdiye kadar istinas etmiş zevattır. 

j Bendeniz ve bir başkası umuru harbiye ve mali
ye mevzuubahsolurken elbette hatıra getirilemez. 
Burada tabiî namzetler gösterilecektir ki bunlar 
15 - 20 kişi olup birbirlerine itimadedenler bu yir
mi kişiyi tanımıyorlarsa arkadaşlarından sor
mak suretiyle tanıyabilirlerdi. Bugün tanıma-
dıysa yarın, öbürgün de lâzım olduğu gibi ta
nın mıyacaktır. Çünkü birbirimizi umuru harbi
ye ve adliye ve sairecle imtihan ediyor değiliz. 
Bu itibarla tanınmamak mazereti bugün intiha
bın icrasına mâni değildir. Bir Hükümeti mu
vakkate teşkili lüzumundan bahsolundu. 

Beyefendiler! Pekâlâ biliyorsunuz ki bizim 
Hükümetimiz Osmanlı Hükümetidir. Bizim Hü
kümetimizi idare eden Makamı Celile Hilâfet ve 
Saltanattır. Binaenaleyh bir Hükümet teşkil edi
yor değiliz. Bizim Heyetimiz Heyeti Milliyedir, 
buraya gelmemiz bir Hükümet teşkili için değil, 
hukuku payimal edilen bir Hükümetin, re'şikârın
da bulunan Hükümdarı ve Halifesi esir edilen bir 
Hükümetin hukuku mağsubesini müdafaa ve is-
tirdadetmek içindir. Binaenaleyh, 'burada bir 
Hükümet teşkili mevzuubahsolamaz, hukuku gas-
bedilen millet efradı hukukunu müdafaa ve istir
dat için yine millet sıfatiyle icrayı faaliyet ede
cektir. Bu itibarla bir Hükümet teşkili teklifini 
bir Hükümeti muvakkateye isim vermek teklifi
ni muvafık bulmuyorum. Öyle zannediyorum 
ki, Heyeti Muhteremcleri de bu fikirdedir. Ben
deniz; dört gözle kararlar bekliyen, bizden ic
raatı katiye bekliyen, milleti uzun zaman inti
zarda bırakmamak için mesul zevat intihabiyle 
hukuku icraiyemizi onlara bâzı kuyut ve şurut 
dairesinde devretmemizi teklif ediyorum. 

Bunun için uzun zaman beklemeye tahammül 
yoktur, vaziyeti zatıâliniz de bizim kadar, ben
deniz kadar bilirsiniz. Binaenaleyh müstaceliyet 
karariyle bugün, yapılacaksa yapılmasını teklif 
ederim. 

6. — ErzurumiMebusu Celaleddin Arif Beyin, 
bir muvakkat tcra Heyeti teşkiline dair takriri 

Meclisi Millî Riyaseti Celi'lesine 
Meclisin muamelâtını tanzim, 'Heyeti îcraiye-

•sini teşkil ve Heyeti Icraiye Meclisin münaselba-
tını taknin edebilmek için on beş kişilik Mr Lâ
yiha Encümeni teşkilini ve tanzim edilecek lâyi-
hai kanuniyenin Meclisi Âlice kabulüne kadar 
şimdilik (beş - altı zattan müteşekkil bir tcra En
cümeni intihap buyurulmasını (teklif eylerim. 

Erzurum Mebusu 
Celaleddin Arif 

7. — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şükrü 
Beyin, tcra Heyeti hakkında vâki olan tekliflerin 
tâyini esami ile reye konmasına dair takriri 

Meclisi Millî Riyaseti öelilesine 
Azayı Kiramın şimdiye kadar beyan ettikleri 
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mütalâa üç surette tebarüz etmiştir : 

1. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tek- I 
lifi veçhile İcra Vekilleri intihabı," ) 

2. Celâleddin Arif Beyin teklifi veçhile mu- j 
vakkat icra Vekilleri intihabı, j 

3. Tokad Mebusu ve rüfekasmın takriri j 
mucibince encümenler teşkil ile icraatın encü- j 
menler marifetiyle icrayı hükümet edilmesi. i 

Bu üç teklifin tâyini esami ile reye vaz'mı 
teklif ederim. 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

8. — Bolu Mebusu Nuri Beyin, vekillerin 
Meclisten intihabına ve her vekilin mensuboldu-
ğu encümene istinadetmesine ve o encümenin 
aynı zamanda reisi olmasına ve encümenlerle ve
killerin Meclisin murakabesi altında bulunması
na dair takriri. 

Meclisi Millî Riyaseti Celilesine 
1. Meclisi millînin tedviri umuru memleket

te intihabedecekleri vekilleri Meclisin kendi âza
sından olacak, 

2. Vekiller deruhde ettikleri umurun icra
atında azayı Meclisin mütehassıslarından bilin-
tihap taayyün ve teşekkül edecek encümenlerden 
aidolduğu encümene istinadedecek ve o encüme
nin riyasetini dahi haiz olacak, 

3. Bu suretle teşekkül eden encümenler ve 
vekiller Meclisin heyeti umumiyesinin muraka
besi tahtında olacağına göre icraat ve tedviratı 
umurdan Meclisin heyeti mecmuası millete kar
şı mesul olacaktır. 

Bolu livası âzası 
Nuri 

g, __ Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şük
rü Beyin, harekâtı harbiyenin kemafissabÂ Mus 
tafa Kemal Pasa tarafından idare edilmesine dair 
takriri I 

Meclisi Millî Riyaseti Celilesine 
Harekât kısmının kemafissabık Mustafa Ke

mal Paşa Hazretleri tarafından idare edilmesi 
için Meclisi Âlinin salâhiyeti tamme itasını tek
lif ederim. 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

BİR MEBUS'— Müsaade buyurulursa usulü 
müzakere hakkında söz söyliyeceğim. 

DÎĞER BÎR MEBUS — Takririn reye vaz'o- * 
lunması beyan buyuruluyor. Halbuki takrir bir 
lâyiha şeklindedir. Hiçbirisi takrire benzemez. 
Teamüle gayrimuvafık muhtacı münakaşadır. 

KÂTİP B. — Takririn leh ve aleyhinde her 
kim söz söyliyecekse söyliyecek. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Demin 
Baha Bey buyurdular ki, Uşak ve Sivas tarafın
dan gelen mebuslar geç geldiler. Memleketimizi | 
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öğrenmeden, buraya gelmek muvafık değildir, 
zannederim. 

MUHÎDDÎN BAHA B. — Tariz etmedim. 
BESÎM ATALAY B. (Devamla) — Tariz de

ğil efendim, bendeniz de geç geldim, arkadaşları 
tanıyamıyorum. Bir emaneti tevdi edeceğiz, 
namzetlere rey vereceğiz, namzetleri yakından 
tanımadan bunlara ben nasıl rey verebilirim. 
Mesuliyeti nasıl üzerime alabilirim? Bendeniz 
teklii ediyorum, istirham ediyorum, mademki 
emaneti tevdi edeceğiz, ehline tevdiini hepi
miz nazarı dikkate almalıyız. Emanet ehline 
verilmezse tabiî başımıza gelen envai fe
lâketin neuzübillâh tekerrür edeceğinden daima 
korkmalıyız. Arkadaşlarımızı tanımak için teş
kil edilecek heyetin muvakkat olmasını ve bir 
müddet sonra, beş gün sonra, on gün sonra 
arkadaşlarımızı daha iyi bir surette, daha emin 
bir surette tanıdıktan sonra, asıl vekillerin tâ
yin edilmesini istirham ediyorum. (Doğru ve 
muvafık, sesleri). 

SIRRI B. (îzmit) — Buna Meclisi Âli karar 
vermiş ise iyi. Vermemiş ise şekli aranın tanzimi 
hakkında elimizde üç takrir var, birisi Tokad 
Mebusu ve refikleri tarafından, encümenler 
teşkil ve tefriki ve umuru hükümetin encümen
ler vasıtasiyle idaresi şeklinde; diğeri, Nuri 
Bey tarafından verilmiş, ona yakın bir meal
de; üçüncüsü Celâleddin Arif Bey tarafından 
verilen takrirdir ki, bunların büsbütün zıddı 
olarak, şekli katîyi tâyin için evvel emirde mu
vakkat bir idare heyetti intihabını ve şekli katî
yi tesbit için de 15 veya birkaç kişiden mü
rekkep bir encümen tâyini hakkındadır. Dik
kat buyurulmuştur ki, evvelce münderecatmdan 
bahsettiğim iki takrir şekle aittir. Şeklin bu
gün bilâmüzakere ve münakaşa kabulüne 
ise biz mûteriz idik; bize zaman veriniz, tesis 
edeceğimiz idarenin mahiyetini takrir ve tes-
bit için aramızda münakaşa edelim, muhavere 
edelim, tahlilâtta bulunalım, demiştik. Şimdi 
l)u iki takririn her ikisini mezcetmek* kendi 
teklifimizden rücu etmek demektir. Halbuki 
Celâleddin Arif Beyin teklifleri veçhile bir 
muvakkat heyeti icraiye kabul ve intihab-
ederiz, diğer taraftan da Hükümete vereceği
miz şekli tâyin ve tesbit için bâzı esasatı 
düşünmek ve bizim yine takririmizi havale et
mek maksadiyle başkaca bir encümen inti-
habedecek olursak, o intihabedeeeğimiz encü
men takrir mevaddmı da nazarı dikkate alarak 
bize lüzumu olan esasatı tesbit eder ve naza
rımıza arz eder. Binaenaleyh, mealen diğer tak
rirden muahhardır. Diğer takriri nazarı dik
kate alınca, o takriri havale edeceğimiz heyet 
onları ve diğer iki takriri de alarak onlardan 
bilistinbat ve kendi esasatını ona göre belki tan
zime muvaffak olur ve istifade eder, onlar
dan şimdiki halde o iki takriri, Celâleddin Arif 
Beyin teklifleri veçhile teşkil edeceğimiz Heyete 
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havale etmek daha muvafık olur. (Muvafıik, mu- j 
vafık sesleri) 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) - - Efendim, 
dün ve bugün Heyeti Umumiyemizm ikabul et
tiği esas birdir. Binaenaleyh, mesuliyeti ikemali 
şerefle kabul ediyoruz. Yalnız mucibi mübahase 
olan mesele, mesuliyetin şekil ve taiksijıini tâyin 
ve şekli «muayyen ve kanunide deruhde edece
ğimiz mesuliyetin tâyinine Ikadar muvakkat bir 
heyetin idarei umur etmesi (keyfiyetidir. Şimdi 
bendeniz muvakkat 'heyetin idarei umur etmesi 
için mevcut fikri yeniden bir intihap ile tevsife 
etmekten ise, dün ve bugün Heyeti Umumiye-
mizin reyi intihabından ıgeçerek mazharı itima
dımız olan ve her suretle umum nazarında mev-
tkileri mübeecel olan Divanı Riyasetin (bu mu
vakkat heyetin vazifesini deruhde ederek, en
cümenin tâyin edeceği şerait dairesinde iş gö- I 
rülünceye kadar idarei umur eylemesini teklif I 
ediyorum. (Olamaz sesleri), (Müzakere kâfi da
daları) I 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Şimdi 
beyanatta bulunan arkadaşımızın teklifi haki- I 
katen vâridihatırdır. Fakat Ikısa ve ameli ola
rak ifade etmek isterim ki, bunun kabiliyeti ic-
raiyesi yoktur. Çünkü bu dakikada teraküm et
miş namütenahi telgraflar ve saire var. Bunları 
şimdi ayrılıp başka bir odada gözden geçirmek, I 
bütün icabatmı yapmak lâzımdır. Halbuki; in- I 
tihalbedilen Divanı Riyaset Heyeti Muhtereınesi, I 
işte görüyoruz, burada meşguldürler ve ayrıla- I 
mazlar, aynı zamanda her iki noktai nazardan I 
buna imkân yoktur. Binaenaleyh, müstacelen, ba- I 
sit ve muvakkat encümen deyiniz, Heyeti İdare 
deyiniz, her ne derseniz deyiniz, içinizden birkaç I 
'kişi ayrılsın ve bütün vatanın her ibir köşesinden 
vuTculbulmakta olan müracaatlere verilecek ce- I 
vaplar tevakkuf halindedir, bunları ç&arsm ve 
icabedenleri Heyeti Umumiyeye arz etsin, mu-
karreratı asliye ve esasiyeyi b u r h a n istihsal 
etsin ve teferruata aidolan şeyleri de yapıversin I 
ve bu suretle makina durmuş olmasın ve sonra I 
VeÛriller Heyeti, îera Heyeti, b.ma verilecek şe
kil, bendeniz de Celâleddin Arif Beyin fikrinde
yim, daha amik bir surette tetkik olunmalı ve 
oraya intihabolunacak zevat temasla kendileri I 
anlaşabilirler. Bunun için zaman bırakılabilir. I 
Fakat beklemeye müsaidolmıyan bir şey varsa, 
derhal müterakim olan mevaddı tetkik edecek 
muvakkat bir heyetin intihabıdır. 

ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Mesele te
nevvür etmiştir. Müzakere 'kâfidir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — (Şiddetli gürültü^ 
ler arasında kürsü hitabete geçer) 

Söyliyeeeğim, 'söyliyeeeğim müsaade buyuru
nuz. (Gürültüler) dövseniz de söyliyeeeğim, söz 
söylemekteki maksadım meseleyi ortaya ikoy-
maiktır. Bugün en ehemmiyetli 'bir noktada oy- | 
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nuyoruz. (Sürekli gürültüler) Bugün Celâleddin 
Arif Beyin takriri muvakkat bir idare ve sonra 
bir encümen tarafından yapılacak daimî bir 
idare (gösteriyor. Rica ederim hepimiz burada 
Halifemizi, Hükümetimizi kurtarmak için çalı
şırken; muvakkaten bir idare -teşkil edip on 
beş kişilik daimî ibir Hükümet tenkili vâridiha-
tır olmuyor. (Gürültüler) 

Yarın bize derler <ki, (Gürültüler) söyliyece
ğim, bu maksat anlaşılmadıktan sonra bu ikürsü-
yü terk edemem, kafamı patlatmalar doğrusunu 
söyliyeeeğim. Buraya toplanan Meçlisi Alinin 
hukuku mukaddestir. Düşmanları <çoktur, bu 
düşmanların vukubulacak: hücumlarını esaslı 
tedbirlerle defedeceğiz. Böyle (bir zamanda ben
denizin asıl mâruzâtım; böyle bir fikri harice 
ihsas ettirmemek için yapacağımız iş, ta 'ki Hü ' 
kümeti istihlâs edinceye kadar muvakkat İbir ida
re teşkilinden ibarettir diyelim. (Gürültüler) 
Muvakkat bir idare yapacağız, o encümen tara
fından bu mesele teşbih edilinceye (kadar işin 
ehemmiyetine 'binaen bir heyeti muvakkate te
şekkül etsin. Bu heyet acaba ibir Hükümet teş
kili için mi, yoksa o heyet Hükümeti idare ede
cek şahısları mı ayıracak? Burada şimdi karar 
vereceğimiz ikinci mesele, bir Hükümet teşkili 
kararıdır, bu meseleyi acaba tâyini esami ile mi 
yoksa ekseriyeti mutlaka ile mi yapacağız?. 
Malûmuâliniz Kanunu Esaside bir madde var
dır. Böyle en ehemmiyetli meseleler âzanm ya 
sülüsanı ile reye vaz'olunur. Yahut ekseriyeti 
mutlaka ile... Paşa Hazretleri burada ne türlü 
rey ile yapacağımızı izah buyursun. Esası hak
kında hepimiz müttefikiz. Bakınız Adliye me
muru ve hâkim değiştireceğiz, fenalığı sabit 
olanları değiştireceğiz. Suiistimali sabit olan de
ğişecek, yeniden hâkim tâyin edeceğiz. Hüküm 
vereceğiz, hükmü şer'i vereceğiz, rica ederim 
bunlar ne ile icra edilecek? Ne gibi "kuvvetlere 
istinadedecek? Gerek muvakkat olsun, gerek 
müebbed olsun. »Cereyana kapılmıyalım, bunları 
düşünerek vakit 'geçirmiyelim. 

CELÂLEDDİN ARtF B. (Erzurum) — Efen
dim, zannediyorum <ki, Müfid Efendi ve rüfeka-
smın vermiş oldukları takrir tamamiyle şimdi 
dermeyaı buyurdukları bütün mehazın- muhte
vidir. Çünkü encümenler teşekkül eder ve onla
rın Riyasetine birtakım zevat girer ve onlar da 
umuru idare ile iştigal edecek olursa o mehazir 
bakidir, hükkâmı nasıl ve ne suretle tâyin ede
ceğiz, ne suretle hüküm verecek? Şimdi Mecliisi 
Aliniz tarafından gerek aleni olsun, ıgerek tâyini 
esanli ile olsun verilecek rey bunu halledemiye-
eektir. Meclisi Âliniz şimdi, teklifi âeki veçhile 
bir encümen teşkil eder ve o encümene Müfid 
Efendi Hazretlerini de âza intihahedem. Orada 
fikirlerini dermeyan ederler. Bu gibi esasa-
tın kâffesi orada takarrür eder. Yapılacak şe
yin ne olduğunu takririmde arz ettim. Söyle
dim, Meclisin müzakeratını tanzim ve Heyeti 
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idarenin vazife ve salâhiyetini ve Meclisle o he
yet arasındaki münasebatı tâyin edecek bir encü
men teşkil ediyoruz. O encümen bir lâyiha yapa
caktır, o lâyihai kanuniyeyi de huzuru âlinize 
arz ile müzakere edeceğiz. O heyete Müfid Efen
di Hazretlerini ve rüfekayı muhteremesini, bu gibi 
esasata tamamiyle vukufu olan zevatı intihab-
ederiz, bu cihetleri ariz ve amik düşünürler, mü
zakere ederler sonra da Meclisi Âlinizde de ta
mamiyle müzakere edilir. (Muvafık sesleri ve 
reye konsun, sadaları). 

KÂTÎP B. — Müzakerenin kifayetine dair 
takrirleri okuyorum : 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetiyle ruznameye geçilme

sini teklif ederim. 
25 Nisan 1336 

Bursa 
Operatör Emin 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetine mebni kuvvei icra-

REÎS — Efendiler, ekseriyet hâsıl olduğun
dan celseyi küşadediyorum. 

3. — Muvakkat icra Encümeni intihabı 

REİS — Müsaadenizle Bolu Mebusu Nuri 
Beyin takriri okunsun. 

RAGIB B. (Kütahya) — Celâleddin Arif 
Beyin takriri kabul edilmiş idi.. 

(Gürültüler) 
KÂTlP HAYDAR B. — O halde Celâleddin 

Arif Beyin takrirleri mucibince iki encümen teş
kil edilecektir. Bunlardan biri ki, Meclisin mua
melâtını tanzim, Heyeti icraiyesini teşkil ve 
heyet ile Meclisin münasebatmı tâyin edecektir. 
Bu, on beş azadan mürekkebolaeaktır. ' Diğeri 
îcra encümenidir ki, takrirde beş altı zattan mü
teşekkil olması teklif ediliyor, bu da Heyeti âli-
yenizin reyine mütevakkıftır. 

Şimdi iptida îcra Encümenini intihabedece 
giz. 
'.' HULÛSÎ B. (Karahisarı Sahib) — Altı ki
şiden ibaret .olmalı. 

iye teşkil ve intihabı hakkında Celâleddin Arif 
Beyin takririnin reye konmasını teklif ederiz. 

Saruhan Kastamonu Kayseri 
Süreyya Rüşdü Atıf 

îzmir Kastamonu îzmit. 
Yunus Nâdi Murad Hamdi 

Çorum Bursa Eskişehir 
Fuad M. Baha Hüsrev Sami 

Eskişehir Kayseri Çorum 
Eyüb Sabri Sabit Ferid 
Diyarbekir 
Hacı Şükrü 

(Kabul, kabul, sesleri) 
REÎS — Celâleddin Arif Beyin teklifini ka

bul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul olundu. 
CELÂLEDDİN ARÎF B. (Erzurum) — Ma

demki takriri âcizi kabul olundu, beş veya altı 
zatın intihabına Meclisi Âli karar versin. (Hay 
hay, sadaları). 

Kapanma saati : Z. S. 4 

SÜREYYA B. (Saruhan) -— Mustafa Kemal 
Paşanın buyurduklarına göre iş çok olduğu için 
Heyeti icraiyenin çok kişiden mürekkebolması 
lâzımdır; aded biraz daha artırılırsa zannederim 
daha kolaylıkla is görülür. 

CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Bi
lâkis müsaade buyurulursa altı kişiden yaparsak 
Reisin tahtı riyasetinde içtima edince yedi zat
tan müteşekkil olur. Muvakkat bir icra heyeti 
için de yedi zat kâfidir. (Hay, hay, sadaları). 

KÂTÎP HAYDAR B. — Şu halde altı kâfi 
olacak, efendim. 

MUHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) —• Efendim, 
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Reisi tabiî oldu
ğundan kaydetmeye lüzum yoktur. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Tâyini esami suretiyle reye konulmıyacak mı
dır? Bu şekilde rey toplamak vanlıştır. 

MUHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) — Alelesa-
ıni buradan geçilip reyler atılacaktır. Reis Bey 
do övle tensip buyuruyor. 

KÂTÎP HAYDAR B. — Şu halde ismi oku
nan zevat buraya gelir reyini verir. 

»>•<« 

B E Ş Î N C Î CELSE 
Açılma saati : Z. S. 4,30 

REÎS — Abdülhalim Çelebi Ef. Hazretleri 

KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya), Muhiddin Baha B. (Bursa) 
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OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Ben on 

tane atacağım, eğer sepet böyle dolaştırılırsa. 
İSMAİL FÂZIL Pş. (Yozgad) — Müsaade 

eder misiniz Reis Bey, zannedersem bu inti
hapta pek büyük bir teşeddüdü âra ola
cak, tâyin olunacak bu zevatı ekserimiz bil
miyoruz. Kimlerin tâyin olunacağını? Binaen
aleyh, bütün Divanı Riyasete emniyeti tamme-
miz var ve tâyin olunacak insanlar da heyeti 
muvakkatedir, ilerde bunlar değişebilir, baş
kası da konulabilir. Ancak, tamamiyle onların 
idarelerini, teşkilâta lâzım olan lâyiha yapı
lıncaya kadar arkadaşlar da öğrenmiş olur, bi
naenaleyh, bugün Divanı Riyasete emniyeti 
tammemiz vardır. Divanı Riyaset bize namzet 
göstersin, onların içellisinden intihap ve tâyin 
edelim. 

REFlK B. (Konya) — Çok muYafık efendim. 
Teşeddüdü âra hâsıl olacak. Reis Paşa Hazretleri 

namzet göstersinler, intihal)edelim. (Gürültüler 
ve muhavereler) • 

RÜŞDÜ B. (Kastamonu) — Efendim, Celse 
açık mı? Yoksa değil mi? Açık değilse gidelim. 

REİS — Açıktır, efendim. 
BİR MEBUS — Fazıl Paşanın teklifleri va

rit değildir, efendim. 
CELALEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Di

vanı Riyaset namzet göstermek suretiyle bu ka
dar müşkül bir vazifeyi deruhde edemez. Bina
enaleyh, âzayi muhteremenin ârayi umumiyesiyle 
intihabolunsun. 

(Hayhay, sadaları) 
(Tâyini esami ile reyler toplandı. Makamı Ri

yaset tarafından tasnife Şevket Bey, İsmail Fa
zıl Paşa, Hulusi Efendi memur edildiler.) 

REİS — Celseyi bir çeyrek saat tatil ediyo
rum. 

Kapanma saati : Z. S. 4,45 

Î K Î N C Î CELSE 
Açılma saati : Z. S. 5 

REÎS — Celâleddin Arif Beyefendi 

KÂTtPLER : Muhiddin Baha B. (Bursa), Haydar B. (Kütahya) 

REİS — Efendiler, ekseriyet hâsıl olduğu ci
hetle celseyi küşadediyorum. Bundan evvelki cel
sede toplanan reylerin neticesini arz edeceğim. 
Reye iştirak eden zevatı muhteremenin adedi 
(107) tabiî ekseriyeti mutlakası (54) eder. Fa
kat reye bilfiil iştirak eden zevat (80), (27) müs
tenkif var. Fakat ekseriyeti mutlaka (54) oldu
ğu için netice itibariyle bendenize (71) rey ver
mişsiniz. Cami B. (66), Bekir Sami B. (58), rey 
alınışlardır. Diğer zevat ekseriyeti ihraz edeme
mişlerdir. (Hepsi okunsun, sadaları) 

İsmet B. (42), Hakkı Behiç B. (33), Dr. Ad
nan B. (27), Şeyh Servet Ef. (26), Ferid B. 
(24), Hamdullah Sııbhi B. (23) rey almışlardır. 
Şimdi şu altı .zat arasında yeniden rey ita etmek 
mecburiyetinde kalıyorsunuz, efendim. Üç kişiyi 
altı zat arasından intihabedeceksiniz. (İsimler 
okundu) (İşitmedik efendini, tekrar okunsun, 
sadaları) 

REİS — İsimleri tekrar okuyorum : Hakkı 
Behiç B., Dr. Adnan B., Şeyh Servet Efendi, 
Hamdullah Subhi B., Ferid B., İsmet B., 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Re
is Bey! İsmet Bey Erkânı Harbiye Reisi olmak 
hasebiyle bir vazifesi vardır. Esasen vazifesi ic-
raidir. Ona rey vermeye hacet yoktur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — İs
met Beyin filhakika fiilen ifa ettiği vazife bütün 
harekâtı askeriyeyi takipten ibarettir. Bu nok-
tai nazardan vazifesi Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyasetidir. Ancak, Meclisi Âlinizce bu husus 
malûm olmamış ve tasvibi âlinize iktiran etme
miştir. Bunun için bugünkü vazifesi hususiyet 
dairesinde kalır. Eğer Heyeti Aliyeniz tensip bu
yurur da kendisini bu vazifeden dolayı mesul 
tanırsanız o zaman bu zevat meyanmda bulunur 
ve beraber onlarla çalışabilir. (Kabul, kabul, 
sadaları) O halde Ismer Beyin Erkânı Har
biyei Umumiye Riyaseti vazifesini ifa etmek 
üzere bu İcra Heyeti meyanmda çalışmasını 
tensibederseniz reye koyunuz. (Kabul, kabul. 
sadaları). 

REİS — O halde şimdi diğer zevatın isim
lerini söyliyeyim : Doktor Adnan B. (27), Şeyh 
Servet Efendi (26), Ferid B. (24), Hamdullah 
Subhi B. (23), Fevzi Pasa (23), İHakkı jBehiç 
B. (23) rey almışlardır. Hamdullah Subhi Bey
le Fevzi Paşa aynı rey aldıkları için aralarında 
k u r a çekildi. Hamdullah Subhi Beye isabet et
mişti, onun için Fevzi Paşanın ismi okunma
mıştı. Şimdi İsmet Bey hariç kalınca Fevzi Paşa 
dâhil oluyor. 
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FERİD B. (Çorum) — Kazananlar kimler

dir? 
BÎR MEBUS — Altı zatın üçü intihalbedile-

eek ıdeğil mi efendim? 
REİS — Evet efendim. 
ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Kümlerdir? 

İsimlerini söyleyiniz. 
Yazmıyanlar oldu. 
REÎS — Efendim, Hakkı Behiç Bey, Dr. 

Adnan Bey, Şeyh Servet Efendi, Ferid Bey, 
Hamdullah Subhi Bey, Fevzi Faşa. Bunların 
arasından üç kişi intihabedeceksiniz. 

6, — )B. M. Meclisinin memlekete beyannamesi 

HAMDULLAH SUBHl B. (Antalya) — Ar
kadaşlar ! Bendenizi iki dakika •dinlemenizi rica 
ederim. 

Büyük Millet Meclisinin memleketine 
beyannamesi 

Anadolu'nun her köşesinden gelen vekilleri
nizin teş'k'il ettiği Büyük Millet Meclisi olanı bi
teni dinleyip anladıktan sonra millete hakikati 
söylemeye lüzum"gördü. İngilizler tarafından sa-
tınalınan ve milleti birbirine düşürmek maksa
dını güden bâzı hainler sizi aldatmak için türlü 
türlü yalanlar söylüyorlar, izmir vilâyetinin, 
Antalya'nın, Adana'nın, Anteb'in ve Maraş ve 
Urfa havalisinin düşmanlar tarafından işgali 
üzeriine «silâhına sarılan milletdaş ve dindaşları
nızı yine size mahvettirmek için Padişah ve Ha
lifeye isyan sözünü ortaya atıyorlar. Millet 
Meclisi Halife ve Padişahımızı düşman tazyikin
den (kurtarmak, Anadolu'nun şunun, bunun elin
de parça parça kalmasına mâni olmak, payitah
tımızı yine anavatana bağlamak: için çalışıyor. 
Biz vekilleriniz Cenabıhak ve Resulüekremi na
mına yemin ederiz ki Padişaha ve Halifeye is
yan sözü bir yalandan ibarettir ve bundan mak
sat vatanı müdafaa eden kuvvetleri aldatılan 
mü'slümanlarm elleriyle mahvetmek ve memleke
ti sahipsiz ve müdafaasız bırakarak elde etmek
tir. Hind'in, Mısır'ın başına gelen halden müba
rek vatanımızı kurtarmak için Inlgiliz casusları
nın sizi aldatmak üzere uydurdukları yalana 
inanmayın! izmir'ini, Adana'sini, Urfa ve Ma
raş'ını elhâsıl vatanın düşman istilâsına uğramış 
ıkısımlarını müdafaa edenleri din ve 'milletlerinin 
şerefi için kan döken kardeşlerinizi arkadan size 
vurdurmak istiyen alçakları dinlemeyin ve on
ları Millet Meclisinin kararı üzerine cezalandı
racak olanlara yardım edin. Tâ ki, din Son yur
dunu kaybetmesin. Tâ ki, milletimiz 'köle olma
sın. Biz «birlik; oklukça düşman üzerimize gelmi-
yeceğini resmen ilân etti. Onun candan özlediği 
aramızda nifak ve şikaktır. Alladım laneti düş
mana yardım eden hainlerin üzerine olsun ve 
tevfikı, Halife ve Padişahımızı, millet ve vatanı 
kurtarmak için çalışanların üzerinden .eksik ol
masın. 

. 1336 C : 6 
i (Beyanname alkışlarla kabul -edildi.) 

HAMDULLAH SUBHl B. (Antalya) — Ne
sil efendim, münasip görüyor unusunuz? 

(Hayhay, münasip, tabedilsin. Vakit geçme
den matbaaya verelim, bassınlar »adaları) 

REÎS — Bunları taibı ve tevzi edeceğiz. 
I UMUM — Her .tarafa telgrafla tebliğ edelim. 
| REÎS — Reyleri lütfen igetiriniz. 
i (Tâyini esami ile reyleri toplıyalım «adaları,) 

7. — Şile'ye İniliz askeri ihracedildiğme dair 
I Fehmi imzah telgraf 

I RElS — Efendim, müsaade buyurulursa bir 
havadis vwr, onu okuyayım : 

Ankara'da Heyeti Temsiliye Riyasetine 

Kuşçay, 24/25 . I I . 1336 
iki torpido muhafazasıtnda olarak bugün 

alessabah iki nakliye gemisi Şile civarına 'gel
miş, bunlardan birisi Şile'ye ingiliz askeri ih-
racederek işgal etmiş ve Şile ile telgraf muhabe
resi katolunmuiştur. Diğer nakliye gemisi ise tor
pidolar muhafazasında olarak Ketfken adası ci
varında bulunmaktadır. Gemiyi tarassut etmek 
üzere Tlefki karyesine KandereMen bir müfreze 
gönderilmiştir. Neticesinin ayrıca bildirileceği. 

Fehmi 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Müsa
adenizle efendim, bu malûmatı iyice tenvir için 
bâzı izahat vereyim : 

Malûmuâlileri ibizim Düzce'de, Hendek'te ve 
Adapazarında ufak, tefek bâzı kıtaatımız vardı. 
O havali denilebilir ki, öteden beri birçok ifsa-
data mâruz kaldığı için daima menfi hareketi il
tizam etmişler idi. Son »günlerde ingilizlerin bü
tün vesaitle bunları takviye Ve teşvik ederek ha
rekete geçirdikleri malûmunuz oldu. Bittabi bu 
harekete geçenlerin kendileri bile ingilizler ta
rafından tahrik edildiklerinin farikı- değildiler. 
Çünkü arada vesatat edenler yine bizim kıyafeti 
askeriyemizdeki insanlardır. Bir şuriş çıkardı
lar, Adapazarı ahalisi ilk gafleti mütaakıp bi
zimle vukubulan temaslarında ha'kikati idrak 
ettiler ve derhal sükûnete 'geçtiler. Fakat bu dal
ga Hendek ve Düzce'de temadi etti. Bu defa 
Adapazarı ahalisi, eşrafı usata bir heyeti nasiha 
göndermek istediler, ileri gelenlerden üç zat 
maiyetlerine birkaç arkadaş alarak 'hareket et
mişler, usata takarrubettikleri zaman usat, ken
dilerinden maiyetlerini bırakarak münferiden 
gelip görüşmelerini temenni ettiler. Giden heye
ti nasiha bu talebi hüsnü telâkki etti ve maiyet-

1 lerini terk ederek gittiler, i lk temas eder etmez 
usat bunları şehidetti. işte bunun üzerine şühe
daya mensubolanlarla, yani Adapazarlılarla 
Hendek ve Düzceliler arasında müsademat 
başlamıştır. Çünkü usat aynı zamanda 
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Adapazarı'na da girmek istiyorlardı. Diğer ta
raftan İngilizler az - Şok teşvikâtm semere verir 
gibi olduğunu görmüş olacaklardır ki, bunları 
yakından takviye etmek için Şile'ye bir miktar 
asker çıkarmış oluyorlar. Bizim de orada mev
cudiyetinden bahsettiğim askerlerimiz hakkında 
telgraf tmtutunun münkati olması hasebiyle he
nüz sahih malûmat alamadık. 

SIRRI B. (izmit) — Hendek hangi taraf
tandır Paşa Hazretleri? 

MUSTAFA KEMAL Pş. - Hendek Adapa
zarı tarafında Düzce'ye mütemayildir. Ve bu 
vısat Hendek'i yağma etmişlerdi ve ettikten son
ra gitmişlerdi. Usat doğrudan doğruya Düzce'-
den giden usattır. 

HAŞİM B. (Çorum) — Bunlar Türk veya 
İngiliz askeri midir? 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Yalnız 
ingiliz askeridir. Bunların iki genrsi varmış, 
birisini oraya koymuşlar, diğerini de o sevahil-
de belki daha şarkta bir noktaya çıkaracaklardır. 

REİS — Efendim, isimler okunuyor. (Tayi
ni esami ile reyler toplandı.) (Ziya Beyin ismi 
okunurken) 

REİS — Erzurum Mebusu Ziya Bey ârızai 
vücudiyesine binâen Hükümete istifasını ver
miştir. 

Efendim, reyler bittikten sonra dağılmama
nızı rica ederim. Lâyihayı ihzar edecek encü
meni teşkil edelim, onun için rica ediyorum. 

Efendim, demin reyleri tasnif eden yine ay
nı zevatı mu'hteremeden istirham ederim, bu
raya buyursunlar, reyleri tasnif etsin (er. 

Efendim, encümen intihabını yapalım. 
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Hangi 

encümeni? 
RElS — Lâyiha Encümenini, Meclisi Âliniz 

kabul etmişti. 
HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Üeis 

Beyefendi müsaade buyurur musunuz? 

RElS — Müsade buyurunuz efendim, ne-
ticei arayı" arz ediyorum : itayı rey eyliyen ze
vatın adedi (103), (29) zat müstenkif, reye iş
tirak eden zevat (77), ekseriyeti mutlaka (52). 

Fevzi Ps. (58) rey almıştır. Hamdullah 
Subhi B. (45), Şeyh Servet Ef. (37). Hakkı Be
hiç B. (37), Ferid B. (26), Dr. Adnan B. (25) 
rey almışlardır. Şimdi bu ıbeşi arasından iki 
zat intihabedeceğiz ve bu seferk? ekseriyeti 
mutlaka, ekseriyeti izafiye olacaktır. 

İSMAİL FÂZIL Pş. (Yozgad) — İsimlerini 
söyleyiniz de yazsınlar efendim. 

Hamdullah Subhi B. (45), Şeyh Servet Ef. 
(37), Hakkı Behiç B. (37), Ferid B. (26), Dr. 
Adnan B. (25). 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Reis 
Bey müsaade buyurur musunuz efendim, reyler 
dağılmaması için bendenizin esasen 'bir hizmetim 

var, neşriyat için bir heyet teşkil olundu. Ben
deniz orada çalışıyorum. Onun için bu icra vazi
fesini vermemenizi rica ederim. 

UMUM — Yine çalışabilirsiniz sadalan. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Mâni de

ğildir. 
NURİ B. (Bolu) — Beş, altı rey olsaydı 

olurdu. Fakat (45) rey almışsınız, çalışırsınız 
pekâlâ. 

REİS — Efendim, esami okuyacağım. Ra-
sim Bey; biraz kitabet vazifesini zatıâliniz ifa 
eder misiniz? Arkadaşlarımız yoruldu. (Rey top
lamak için esami okundu.) 

Efendim, isimleri okunanlardan reylerini vev-
miyenler var mı? Haydi Fazıl Paşa Hazretleri 
lütfen buyurun. (Elihsanı bittamam) Emin 
Bey buyurun. 

Efendim, Hamdullah Subhi B. (47), Hakkı. 
Behiç B. (40) rey almışlardır. 

Ekseriyeti izafiye ile ikisi intihalbolunmuş-
tur. Malûmuâliniz ekseriyeti izafiye ile inti-
habolunacaktı. Şimdi efendim, bakıyorum ki, 
acaba Lâyiha Encümenini intihabedebilecek mi
yiz diye. (Daha bir saat var, başlıyalım sada
lan) 

TRABZON MEBUSU — Ekseriyet yok zan
nediyorum beyim, arkadaşların tekmili yok. 

REFİK B. (Konya) — Ekseriyet yok, yarma 
talik edelim. 

İSMAİL FÂZIL P§. (Yozgad) — Ekseriyet 
oldu zannederim. 

REİS — Olmadı efendim. 
MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Söz 

isterim. 
RElS — Buyurunuz Paşa Hazretleri. 

5. — Beypazarı asilerinin inhizama uğradık
larına dair Kuvvei Tedibiye Kumandanı Kay
makam Arif Beyden gelen telgraf 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Beypa
zarı'ndan bahsedeceğim efendim, bir heyet tel
graf başında Beypazarı'yle görüşmek istemişti. 
Muhabere munkati olduğundan maalesef görüş
mek kabil olmadı. Daha evvel vukubulmuş 
olan mâruzâtımda, Beypazarı'nda ufak bir kıtai 
askeriyemiz bulunduğunu» fakat Beypazarı'ndaki 
usatın bu müfrezenin mevcudiyetine rağmen 
âdeta iğfalkâr bir tarzda hareket ettiği anla
şıldığını ima etmiştim. Ve bunun üzerine idi ki 
buradan lüzumu kadar kuvvet sevk edilmiş idi. 
Fakat Meclisi Âlinizce muhteviyatına ıttıla hâsıl 
edilmiş telgrafname üzerine yeni giden kuvveti 
tevkif etmeyi ve orada bulunan kuvvetimizi de 
çekmeyi ve bu suretle talöbeyledikleri affı Mec
lisi Âlinizden rica etmeyi muvafık görmüştüm. 
Şimdi okuyacağım telgrafname ile evvelki işa-
ratın hakikate mukarin olmadığı anlaşılacaktır. 
Yalnız şunu ilâve edeyim ki, giden müfrezemiz 
verilen tevakkuf emrini almıştır. Müfreze ku-
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maııdatıı emri telâkki ettiği zaman yakından 
istihsal etmiş olduğu malûmatta, orada başka 
türlü tedabiri mütecavizane de bulunulduğunu 
anlamış ve yürüyüşüne devam etmişti. Şimdi 
Beypazarı'ndan şu telgrafı veriyor. Giden ku
mandan Arif Beydir. 

Telgraf 
Bugün Beypazarı'ndaki müfrezei askeriyeye 

taarruzda bulunmuş olan ve ııasayihi lâzimeye 
inkıyadetmiyen Beypazarı ve havalisi âsileri, Ka-
rahisar alayı ile yapılan müsademede bir saat
ten ziyade mukavemet edemiyerek ve birçok 
maktul vererek sureti kahlıariyede inhizama uğ
rayıp firar etmişlerdir. Ulema ve eşraf ve aha-
lii belde müfrezei mücahidinimizi bayraklarla is
tikbal ederek kendilerini, birtakım münafık ve 
müfsitlerin teşvikatına kapılarak silâhlı isyan 
ve şekavete sarılan cühela ve eşirranın 
zulüm ve taarruzlarından tahlis ettiğimiz
den dolayı sürür ve huburlarmı şükran ile 
beyan ettiler, şehir usattan tamamen tathir ve 
işgal edilmiştir. Cenabı Hak Ümmeti islâmı 
nifak ve dalâlden muhafaza ve maksat ve ga
yesi vatan ve milletin selâmetine merbut bulu
nan mücahedatı milliyeyi daima muvaffakiyetle 
makrun buyursun, âmin. 25 Nisan 1333 

Kuvayı Tedibiye Kumandanı 
Kaymakam Arif 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — Şa
yanı teşekkürdür. Bundan sonra Arif Beye ve
rilecek talimat müfritleri ve hamilerini lüzumu 
gibi tedibetnıek olacaktır. 

4. — Lâyiha Encümeni intihabı 

REİS —• Lâyiha Encümeninin intihabı me
selesi var, efendim. Malûmuâliniz gerek Mec
lisi Mebusanda ve gerek Meclisi Ayanda bir 
usul vardır. Böyle encümenler aleni intihabedi-
lir. Fakat Meclisi Âliniz bu usulü tasvibetme-
yip de reyi hafi ile intihabetmek isterse tabiî
dir ki, kendisi âmir ve hâkimdir. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — İntihap 
hafiyyen icra edilsin. 

REİS — Müsaade buyurunuz, aleni olsun. 
(Gürültüler), aleni olsun, sadaları. 

Aleni ve hafi taraftarı var, reye koyacağım, 
efendim. Aleni taraftarları ekseriyeti galibe, 
kimleri tensip buyurursanız... 

BİR MEBUS — Evvelâ zatı âliniz... (Gü
rültüler).. 

REFİK B. (Konya) — Bâzı arkadaşlarımız
la bir liste tertibettik. Müsaade buyurursanız 
okuyayım : 

Rıza Nur B. (Sinob), Celâleddin Arif B. (Er
zurum) , Yusuf Kemal B. (Kastamonu), Yunus 
Nadi B. (İzmir), Hamdullah Subhi B. (Antal-•" 
ya), Hakkı Behiç B. (Kütahya), Sırrı B. (İz
mit), Şeyh Servet Ef. (Bursa), Haydar B. (Kü

tahya), Emir Pş. (Sivas), Refik B. (Konya), 
Besim Atalay B. (Kütahya), Ferid B. (Çorum), 

I Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu), Çelebi Ef. 
j (Konya)." 

REÎS — Bendenizin hattâ icra encümenin
de bulunmaklığım doğru değildir. Fakat tensip 
ve tevcih buyurdunuz, bir de buraya gelecek 
olursam, daima Paşa Hazretleri meşgul bulunu-

I yorlar. Çelebi Efendi Hazretlerini de daima 
yormayı arzu etmezsiniz zannederim. Arasıra 
münavebeten Meclise riyaset edebilmek için bu 
encümenden affımı istirham edeceğim. 

BİR MEBUS — Her halde zatıâlinizin bu
lunması lâzımdır. 

(Bir mütehassıs lâzım, sadaları). 
KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, bendeni

zin bir teklifim var. 
Hamdullah Subhi Bey birçok vazaifle mu

vazzaf olduğundan kendilerinin affını rica ve 
bendeniz de vazifei kitabeti ifa ettiğimden keza 
affımı istirham edeceğim. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Bil
hassa teşekkür ederim, Haydar Bey. 

REÎS — Hiçbir suretle aflarını münasip 
görmüyorum. Bendenize de üç vazife tahmil et
tiler... (Gürültüler). 

Efendim, bir liste daha var müsaade buyu
rursanız okunsun : 

Liste okundu : İsmail Fazıl Paşa, Rıza Nur 
Bey, Yusuf Kemal Bey, Celâleddin Arif Bey, 
Yunus Nâdi Bey, Hamdullah Subhi Bey, Hakkı 
Belik; Bey, Fuad Bey, Şeyh Servet Efendi, Sırrı 
Bey, Muhiddin Baha Bey, Haydar Bey, Emir 
Paşa, Besim Atalay Bey, Refik Bey, Abdülka
dir Kemali Bey. 

REİS — Mütaaddit listeler geldi. (Listeleri 
tevhidedelim, sadaları). 

Rüfekayı kiramdan istirham ederim, hangi 
isimler tekerrür ediyorsa birlestirelim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Reis Bey Ef. 
Esas defterde okunsun, bittabi kabul edilenler 
hakkında el kalkar kabul edilmiyenler geçilir. 
(Gürültüler, bir defa tevhidedilsin, sesleri). 

REİS — Efendim; müsaade buyurulursa 
bütün listeler karşılaştırıldıktan sonra zanne
derim listelerin esami adedi (19) dur. Listede 
en çok ismi geçen zevat berveçhi âtidir. (Riza 
Nur Bey, Celâleddin Arif Bey, Yusuf Kemal 
Bey, Yunus Nadi Bey, Hamdullah Subhi Bey, 
Hakkı Behiç Bey, Sırrı Bey, Şeyh Servet Ef.. 
Haydar Bey, Emir Paşa, Refik Bey, Besim Ata
lay Bey, Ferid Bey, Abdülkadir Kemali Bey, 
Celebi Efendi Hazretleri). 

I " FERİD B. (Çorum) — Kaç kişi oldu"? 
j REİS — Şimdi isterseniz okuyalım. 
1 BİR MEBUS — En çok rey alan kimdir? 

REİS — Birer birer okuyarak : Rıza Nur 
Bey (Muvafıktır, sadaları). Ekseriyet var. Lis
tede bendeniz de varım, eğer müsaade buyurur
sanız bendeniz istişari mahiyette gideyim encü-
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mende bulunayım, (Kabul, sadaları) Yusuf Ke
mal Bey (Kabul, sadaları), Yunus Nâdi Bey, 
(Kabul sadaları) Hamdullah Suphi Bey, (Ka
bul, sadaları) Hakkı Behiç Bey (Kabul) 

BİR MEBUS — Ekseriyet yoktur. 
REİS — Kabul etmiyenler ellerini kaldır

sın. (Eller kalkar) 
REİS — Kabul etmiy enlerde akalliyet var, 

ekseriyet kabul edenlerde, akalliyet kabul cİnle
mektedir. 

Sırrı Bey İzmit (Kabul), Refik Bey Konya 
(Kabul), Şeyh Servet Efendi (Kabul), Haydar 
Bey Kütahya (Kabul), Emir Paşa (Kabul), Hil
mi Efendi (Kabul), Besim Atalay Bey (Kabul), 
Ferid Bey (Kabul), (Hangi Ferid Bey, Maliyeci 
Ferid Bey, sesleri) 

Abdülkadir Kemali Bey (Hay, hay, kabul) 

1. — TEKLİFLER 

1. — Karahisan Sahih Mebusu Mehmed Şük
rü Beyin, hiyaneti vataniyeye ceza tâyini hak
kındaki kanun teklifi 

REİS — Meclis dağılmaya başladı, müsaade 
buyurunuz daha bir müzakeremiz var efendim, 
müstacel olmak üzere verilen bir takrir var
dır, müsaadenizle dinliydim, gayet mühim bir 
mesele hakkındadır. 

Meclisi Millî Riyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meclisinin maksadı teşekkülü 

malûm olduğundan istihdaf eylediği gayei mual-
lâyı tekrara lüzum yoktur, ancak gayei matlu-
beye vusul için Büyük Millet Meclisinin ittihaz 
eyliyeceği nıukarrerata bütün efradı Osmaniye-
nin mutavaat eylemesi lâzımdır. Bu ecilden Mec
lisi Millînin mukarreratı aleyhinde bulunanlar 
veya mutavaat eylemiyenler ancak haini vatan 
olabilirler ve bu gibilerin de hiyaneti vataniye 
ile ittiham edilmeleri lâzımgelir. 

BİRİNCİ MADDE — Halifemiz ve Padişa
hımız Efendimiz Hazretleriyle memaliki Osmaııi-
yeyi yedi ecanibden tahlis maksadına matuf bu
lunan Millet Meclisi mukarreratma itaat eyle
miyenler ihaneti vataniye ile ittiham olun urla]*. 

İKİNCİ MADDE — Hiyaneti vataniye hak
kındaki kanunu mahsus bu gibiler hakkında tat
bik olunur. 

Karahisan Sahib 
Melımed Şükrü 

(Pek iyi, muvafık, aynen kabul, sadaları) 
(Lâyiha encümenine, sadaları) 
BİR MEBUS — Müzakere edilsin bir sekil 

verilsin. 
HAYDAR B. (Kütahya) — Ona Lâyiha En

cümeni Mzımgelen sekli versin. 
REİS — Efendim, takrir sahibi Şükrü Bey 

yok mu? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— Muhterem efendiler, görüyoruz ki, her yerde 
her tarafta ifsadat var, bu ifsadata bilmiyerek 
peyrev olanlar var, bu gibi ifsadata bilerek pey-
rev olanlar elbette haini vatandırlar ve haini 
vatanların cezası da kanunu mahsusunda idam
dır. Bu kanunu mahsus heyeti muhterenıelerin-
deıı belki çoklarının malûmudur, hiyaneti vata-
niyenin cezası bütün 'Düveli mütemeddinede 
idamdır. İşte bilerek hiyaneti vataniyede bulu
nanları bu Meclisi Âlinin hiyaneti vataniye ile 
itham etmesi lâzımdır. Hiyaneti vataniye ile it
ham edilen bu gibi mücrimlerin olbapdaki 
Hiyaneti vataniye hakkındaki Kanunu mahsus 
mucibince, ki bu, seferberlikte ilân edilmiş ve 
Divanı harblerce tatbik edilmiştir. Ahvali âdi-
yede adliye tarafından tatbiki kanunu mahsus-
da muharrerdir. O kanunu mahsus mucibince 
bu gibilerin mahakimi Adliyeye tevdii ile seri-
an tecziyeleri ve ibreti müessire kaziyesinin bu 
suretle tecelli etmesi her halde lâzımdır. Ben
deniz bu kanaati taşıyorum. Eğer biz bu kabîl 
eşhas hakkında müsamahakâr, müsaadekâr dav
ranırsak veyahut elimizde mevcut kavanini adli
ye ile tecziyeye kalkışacak olursak, o cezanın hiç
bir tesiri olamaz, çünkü, pek çoklarımızın malû
mudur ki, bir iş adliyeye düştü mü senelerle çık
maz, üzerinden senelerle zaman geçtikten sonra 
tabiî verilecek cezanın tesiri kalmaz, cezadan 
maksat ise ibreti müessiredir. 

Bu ibreti müessirenin o anda husulünü te
min için, vermiş olduğum bu takririn Heyeti 
Aliyelerince kabulünü istirham ederim. 

9. — Yabanabad'a gelen Koç Beyin halka pa
dişahtan ne suretle ayrıldıklarım soracağına ve 
buna karşı alınacak vaziyetin tâyin Duyurulması
na dair Yabanabad Kaymakamlığından gelen tel
graf ile ona verilen cevap 

REİS — Paşa Hazretleri bir telgraiuame 
verdiler. Yabanabad'dan geliyor efendim, kay
makam Hakkı imzasiyle: 

Şimdi alman malûmatı mevsuka berveçhi zir 
arz olunur. Koç Bey bugün Bükeler karyesine 
gelmiş ve Padişahın iradesini tebliğ edeceğin 
den önümüzdeki Çarşamba günü umum ahali
nin kaza merkezinde bulunmasını ve Padişah-
dfuı ne suretle ayrılmış olduklarını ahaliden so
racağını imzası tahtında yazdığı varakalarla 
kura ahalisine tebliğ eylemiştir. tstitlâatı vakı
aya nazaran bu tebliğe umum ahalinin icabet 
edeceğine şüphem yoktur, bu halde vaziyetimi
zin şimdiden tâyin buyurulmasmı istirham ede
rim, çünkü artık telgraf muhaberatının kat'olu
nacağı şüphesizdir. 

FUAD B. (Çoruni) — Hiyaneti vataniyedir. 
MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Müsa

ade buyurursanız bu telgrafa yazılan cevabı 
okuyayım : 
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Ya'banaıbad Kaymakamlığına 

Koç Beyin ahaliye vâki olan tebligatı İngi
lizlerin amalini tervkseden ibedhahanın ve millet 
hainlerinin eseri tertibidir. Halifei Zişanımız 
Efendimiz Hazretleri İstanbul'da İngilizlerin 
tahtı tazyik ve esaretinde kalmıştır, bütün ga
yemiz Halifemizi tahlis etmek ve milletimizin 
istiklâlini, hayatını muhafaza etmektir. İngiliz
ler ahalimizi hu gibi vesaitle iğfal ederek ehli 
islâmı binbirine kırdırmak ve ondan sonra mem
leketimizi istedikleri gibi tahtı esarete almak is
tiyorlar. Bu hakayikı ahaliye ilân ediniz. Ahali
den şüphesi olanlar İngiliz hadimi insanlara de
ğil Millet Meclisine müracaat etsinler. Buna rağ
men ımüfsitlerin ve İngiliz taraftarlarının iğvaa-
tma kapılır, kıyam ve içtima ederlerse Büyük 
MiHet Meclisi, bunların kemali şiddetle tenki
line karar vermiş ve kuvayi terikiliye ihzar edil
miştir. Dökülecek kanların Ibütün vebali de müf-
«sitlere ve onlara uyanlara aidolacaktır, şayelt 
Yalbanafbad'ı terke mecbur olursanız bize emin 
vasıta ile haber gönderiniz, şimdi yapacağınız 
icraat netayieinden de hemen malûmat veriniz. 

(Muvafık sesleri, kabul edildi.) 
REİS — Demin okunan Şükrü (Beyin takriri 

hakkında ne buyuruluyor efendim? Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Gürültüler) (Lâ
yiha Encümenine sadaları) 

Bu Lâyiha Encümeni için bir esas kabul et
tik ve va'zifesini, Meclisi Âliniz tamamiyle tâyin 
etti, onun için bilmem ki, bu maddei kanuniye-
nin Lâyiha Encümeniyle ne dereceye kadar alâ
kası vardır. Çünkü Lâyiha Encümeninin vazife
si tamamiyle taayyün etmiştik. 

(Hiç alâkası yoktur sesleri) ı 
BİR MEBUS — Gayet mühim bir kanundur. 

Lâyiha Encümeninin -vazifesi (buna teşmil edil
sin. 

İSMAİL FAZIL Pş. (Yozgad) — Bu encü
mene Lâyiha Encümeni denildi, Heyeti Muvak
kate! İdarenin takibedeceğİ tariki tâyin edecek
tir. (öyle sesleri) 

10. •— Balye'de eşkıya ile vuhuhulan müsade
meye ve Anzavur'un mecruh olduğuna dair Umum 
Şimal Cephesi Kumandanlığından gelen telgraf 

REİS — Bir ikinci telgraf var, onu da arz 
edeyim : 

(Baîye 
Ankara'drv Heyeti Temsiliyeye 

1. Dün 22 . rV.1336 Egonya nahiyesinin 
merkezi olan Koyuneli 'ndeki eşkiyaya Edremit r-
ten gelen kuvvetlerimiz taarruz ederek iki ma-
kinalı tüfek bir hayli esliha ve cephane iğtinam 
etmişler ve on esir almışlar ve eşkiyaya birçok 
maktul verdirerek firara meehıır etmişlerdir, di
ğer kuvvetlerimizin ileri harekâtı mürettep plân 
dairesinde devam etmekte olduğu, 

2. Anzavur'un Biga istikametine firar eder
ken takibeden süvarilerimizle vukubulan müsade
mede mecruh olduğu rivayet edilmekte ise de, bu 
haberin henüz teeyyüdetmenıiş bulunduğu, 

23 Nisan 1336 
Umum Şimal Cephesi Kumandanı 

Miralay Kâzım 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Bir 
teklifim var, bütün o havalide vâJkı usatı bastı
ran bu millî kahramanlarımıza Millet M)eclisi na
mına teşekkür etmemiz lâzımdır. 

REİS — Dün yapıldı, efendim. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Tereddütlerle vakit geçirecek zamanımız olma
dığı vakayiin taakubiyle anlaşılıyor, zaten- bu 
kanun mevcuttur. Bugün biz yeniden bir kanun 

• yapacak değilite, mevcutları tahtı karara alaca
ğız. Onlar bugün meriyülhüiküm ve meriyüliera-
dır. O kanunu mahsusta yine diyor ki, böyle Di
vanı harblerin teşekkül etmediği yerlerde idarei 
adliye bu kanunun tatbikiyle mükelleftir. Biz 
yalnız vereceğimiz kararla m'evcudolan kanunun 
ahkâmını tatbik ettireceğiz. Yoksa yeniden bir 
şey ihya etmiyoruz. Yeniden bir kanun yapıyor 
değiliz. Bunda tereddüdedecek hiçbir nokta yok
tur. Eğer tereddüdedecek olursak, tereddütleri
mizin korkarım elim cezalarını çekeriz. Ve hepi
miz bunun mesuliyeti altında kalırız. Onun için 
takririn kabul edilmesini ve Lâyiha Encümeni 
ile alâkası olmadığından burada şimdi müzakere 
edilmesini teklif 'ederim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendiler, Bey
efendinin «vermiş olduğu takrir, aynı zamanda 
lâyiha mahiyetini haizdir, yani bunun Heyeti 
Umumiye tarafından kalbulü demek, kanun şek
line ifrağı demektir. Bilâtetkik yapılan kava-
riinden çıkan >netayici muzirra pek sarih olarak 
meydanda bulunuyor. Hattâ birisi 25 Kânunusa
ni sene 1334 te çıkan kanundur, zannederim, fi
rariler hakkında kararda bir kelime dolayısiyîe 
birçok (kimselerin hakkı zayi olmuş, birçok er
babı ıştekavet affedilmiştir, onun için ihtimal ki, 
buna zammı ılâzımıgelen bir kelime vardır. Belki 
tayyı ieabeden bir cümle vardır. Onun için ev
velemirde bu, encümene verilmeli, eneümenee 
tetkikat icra edilip, ayrıca tabı ve rüfekayı ki
rama tevzi edilmeli; bu, kanun olacaktır. Ve 
belki hükmü senelerce cari olacak, encümene ha
valesi kabul edilmediği takdirde, hiç olmazsa, 
bunu tabediniz! Zaten muhtasar bir lâyihadır 
ve (bugün için şu harekette bulunanlara hıyaneti 
vataniyede «bulunmuş mücrimdir, dedirtmek 
içindir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) — 
Hatip arkadaşlariimızHi sözlerine nazaran tekli-

t fin mahiyeti anlaşılmamış gibi görünüyor. Biz 
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mevaddı kanuniye ile Meclisin meşruiyetini 
ve varlığını dâhile ve harice ihsas etmek istiyo
ruz. Bu Meclis varsa varlığını tanımıyanları 
tecziyeye mecburdur. Binaenaleyh bu yeni ka
nun ile içtimaimizin meşruiyetini ve ittihaz 
edeceğimiz kararların muta olduğunu ve aksi
ne hareket edenlerin cezalandırılacaklarını tes-
bit eyliyoruz. Mütavaatkâr olmıyanlar hiyaneti 
vataniye ile tecrim olunur deniyor. Meşru isek 
bunu Lâyiha Encümenine veyahut başka yere 
havale etmekte hiçbir mâna yoktur. Bittabi 
Meclisimiz meşrudur ve kararlan da tatbik edi
lecektir. Yalnız bu noktai nazardan düşünülmesi 
lâzımgelir. Lâyiha Encümenine havalesine lü
zum yoktur. Esasen maddei kanuniye mevcut
tur. Meclisin meşruiyetini kabul etmiyenler 
hakkında o kanunun tatbiki için bizim karar 
vermemizi istiyoruz. 

HAKKI HAMÎ B. (Siııob) — Müsaade bu
yurunuz, rica ederini. 

REÎS — Sıranız geldiği zaman söz veririz. 
MUHtDDÎN BAHA B. (Bursa) — Efendim, 

beş dakika evvel Meclisi Âliniz bunların tedibi 
hakkında bir karar verdi. İsyan edenlerin hak
sız bir harekette bulunduğunu ve bir hiyaneti 
vataniye irtikâbettiğini kabul ettiniz. Bu mad
dei kanuniye de aynı hükmü ihtiva ediyor. Bi
zim mukarreratımız vatanın lehine mi, aley
hine midir? Vatanın müdafaasına, hukuku sal
tanat ve hilâfetin muhafazasına mı masruftur? 
Bunun hilâfında bir karar vermemizin imkânı 
var mıdır? Yoksa maddei kanuniyeyi kabul için 
hiç tereddüde imkân yoktur. Eğer bizim aksi 
karar vermemiz yani onu ademiicrada hiyanet 
olmaması muhtemel ise o zaman bunda tereddüd-
edebilirsiniz. 

Binaenaleyh kabulünü teklif ederim. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mevcut 

kavaninimizin içinde bir hiyaneti- vataniye ka
nunu yoktur. 

BİR MEBUS — Hiyanette bulunanları ez
meli ve vaktiyle ne yapılacaksa yapılmalıdır. 
(Müzakere kâfidir sesleri) 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Mevzuu-
bahsolan kanun, hiyaneti harbiye ve casusluk 
hakkında olup bendeniz bu noktayı arz 
etmek isterim. Efendim, mukarreratımız] n 
hepsi harbe ve casusluğa mütaallilf değil
dir. Casusluk tâbiri nazarı itibara alına
rak onun için teklif haddizatında doğru
dur efendim. Yani tarafımızdan ittihaz edi
lecek rrrakarreratı nazarı -ehemmiyete alraı-
yanlar ve buna muhalefet edenler ceza gör
melidir. Fakat bu kanunla değil, zira umuma 
mabihittatbik olamaz. Onun için Meclisin 
tara hareketini ve kuvvei icraiyenin vazife
sini tâyinle mükellef olan zat, her kanunun 
mutlaka hassai tedibiyesini nazarı dikkate alır. 
Bizim tarafımızdan tasdik kılınacak olan ahkâ

mın elbette hangi kuvvetle teyidolunacağmı 
da düşünür ve binaenaleyh bendeniz esas ka
nunu tanzim ve ihzar edecek encümenin bu 
madde hakkında teemmülâtma medar olmak 
üzere Mehmed Şükrü Bey biraderimiz tarafından 
verilen takririn o encümene havale olnmasını 
teklif ederim efendim. (Doğru, doğru sadaları). 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Vakit olmadığı için 
uzunuzadıya söylemiyeceğim. Bu madde için 
bir maddei kanuniye var, Hükümetin şeklini 
tebdil, etmek istiyenler ve efradının bir 
kısmını diğer kısmı üzerine tahrik edenler 
bilâ tehir idam olunur. Kanun var, evet; 
bugün biz burada bir maddei kanuniye 
yapacak değiliz. Yalnız bu maddei kanuniye
yi tatbik edeceğiz. O maddeyi tatbik etmek 
için düşünmek lâzımdır. O madde halihazırda 
çok ufak, diğer bir maddei kanuniyede dahi bir 
milleti Islâmiyenin bir kısmını diğer kısmı üze
rine tahrike ve katle, idama, yağmaya sebebiyet 
verenlerin bilâ tehir idam olunacakları musar-
rahtır. Arkadaşımızın verdiği maddei kanuniye 
hakikaten tasvibedilmelidir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Muhterem arkadaşlarımızdan Refik Şevket Be
yin izahatına cevap vermek istiyorum. Kanu
nun serlevhası filhakika hiyaneti harbiye 
ve casusluk hakkındadır. Bu kanunu ben
deniz divanı harblerde bütün seferberlik 
müddetinde müddeiumumilik ve müşavirlik 
vazifesinde istihdam edilmekliğim hasebiyle 
çok tatbik etmiş ve bununla çok yakın
dan ülfet etmişim. Bu itibarla kendilerine 
arz etmek istediğim nokta, o kanunda derecatı 
muhtelife vardır. Bilerek yapanların cezası baş
kadır. Ondan sonra efendim vatanı tehlikeye 
düşürecek, vatanın emri müdafaasında hiyanet 
yapacakların ve bunu bilerek yapanların, bilmi-
yerek yapanların cezası başka, bunların hep ayrı 
ayrı safahatı vardır. Sonra bir de casusluk 
maddesi görüyoruz ki, yapılan şeylerde ca
susluktan ibaret kalmıyor. Bir adam çıkı
yor bir yerde İngiliz parasiyle casusluk 
ediyor ve orada efkârı muzırra neşredi
yor. Buna casusluk, hiyaneti harbiye demi-
yeceğiz de ne diyeceğiz? Efendiler! Yalnız 
bugün burada yaptığımız vatan müdafaası 
da bir harb, bir hareketi askeriye değil midir? 
Elbette bir hareketi askeriyedir ve harb mahiye
tini haizdir. Eğer Heyeti Muhteremeleri lüzum 
görürse o kanunu düsturdan alırız. Elbette vilâ
yette vardır. Yarın bir defa daha okuruz, He
yeti Muhteremeleri de tamamen tenevvür etmiş 
olur, şüphesiz artık kabulünde tereddüdetmez-
ler. 

REİS — İşte şimdi yine bu mesele için 
rüfekayi muhteremeden pek çoğu bunun Lâ
yiha Encümenine gönderilmesini talebediyor-
lar. Tashih ve kabul edilir. Bu mesele hakkında 
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bir takrir daha geliyor. Meclisin mukarre-
ratma tebaiyet etmıyenler hiyaneti vataniye ile 
nıüttehemdir diye. Arzu buyurulursa yann öğle
den sonra müzakereye koruz. Bu kanunu Lâyi
ha Encümenine göndeririz (Muvafık sadaları) 

Yarınki ruznameyi söyliyeyim : Evrakı vari
de, takrirler okunacak. Yann badezzeval ikide 
içtima edilmek üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : Z. S. 7 


