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Müııderecat 
Sayfa 

200:201 
212 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2 .— Teklifler 
1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Zon

guldak'ta askerlik muafiyeti hakkında teklifi 
"(2/13) 212 

2. — Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyin, icra 
Vekillerinin sureti intihabına dair olan kanuna 
bir madde ilâvesi hakkında teklifi (2/14) 212 

3. — Takrirler 212 
1. — Amasya Mebusu Ali Rıza Efendinin, 

ahkâmı şer'iyenin tatbiki hakkında takriri 212 
2. — îzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, 

Ulemanın bir beyanname neşretmesine dair 
takriri 212 

3. — Çorum Mebusu Dursun Beyin, kömür 
fikdam hakkında takriri 212 

4. — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed 
Şükrü Beyle arkadaşlarının, bir istihbarat şu
besi teşkili hakkında takriri 212:214 

4. — Azayı kiram muamelâtı 201,212 
1. — Doktor Binbaşı Refik Beyin Bayazid 

Mebusluğuna intihaboluüduğuna dair 15 nci 
Kolordu Kumandanlığından mevrut telgraf 201 

2. — Adliye Encümeni Reis ve Mazbata Mu
harrirliği ve Kâtipliğine yapılan intihaba dair 
mazbata 201 

3. — Müdafaai Milliye Encümeni Reis, Maz
bata Muharrirliği ve kâtipliğine yapılan intiha
ba dair mazbata 201:202 

Sayfa 
4. — Şer'iye ve Evkaf Encümeni Reis, Maz

bata Muharrirliği ve Kâtipliğine yapılan inti
haba dair mazbata 

5. •— Hariciye Encümeni Reis, Mazbata 
Muharrirliği ve Kâtipliğine yapılan intihaba 
dair mazbata 

6. — Yirmi mebusun intihap mazbataları
nın tasdiki hakkında Mazbataları Tetkik En
cümeni mazbatası 

7. — Dahiliye Encümeni Reis, Mazbata Muhar
riri ve Kâtipliğine yapılan intihaba dair mazbata 

5. — İntihaplar 
1. — Maarif ve Maliye vekâletleri için 

intihap 202,203 
6. — Muhtelif evrak 201 
1. — Bakaya zahire bedelâtı hakkında Me

cidiyeden mevrut telgraf 
2. — Güğeri aşarı hakkında Amasya'dan 

mevrut telgraf 
3. — Seyidgazi'den mevrut tebrik telgrafı 
7. — Müzakere edilen maddeler 
1. — İstanbul Mebusu Doktor Adnan ve Er

zurum Mebusu Hüseyin Avni Beylerin, İstan
bul'un işgalini mütaakıp akdedilen, mukavelâtm 
keenlemyekün addine dair teklifi kanunileriyle 
Karahisarı Sahib Mebusu Hulusi Beyle arkadaş
larının, İstanbul Hükümetinin ittihaz ettiği ve 
edeceği her türlü taahhüdat ve mukarreratm 
kabul edilmiyeceğine dair takriri ve Adliye ve 
Hariciye encümenleri mazbataları 203:210,211 
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BIRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : Z. S. 2,15 

REÎS — Reisisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Muhiddin Baha Bey (Bursa) 

REİS — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi açıyorum. Zaptı sabık okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
Birinci Celse 

Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri
yasetinde birince celse badezzeval saat ikide inikad-
eyledi. Zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
edüdi. Çelebi Efendi Hazretlerinin mezuniyet talebi 
hakkındaki beyanatı üzerine on beş gün mezuniyet 
itası kabul olundu. Mütaakıben Bolu'nun işgaline dair 
Kuvayi Millîye Kumandanı Arif Beyle, Göynük'ten 
Eşref Beyin telgrafları kıraat ve Arif Beye Meclis 
namına beyanı mahzuziyet edilmesi kabul olundu. 
Mütaakıben Erzincan mebuslarının tasdik intihabları 
hakkında Tetkiki Mezabıt Encümeninin mazbatası 
okunarak kabul ve On Beşinci Kolordu Kumandanı Kâ
zım Paşa ile On.Birinci Fırka Kumandanı Mehmed Arif 
Beyin telgrafları kıraat olundu. Badehu Hüdavendigâr 
Valisi Hacim Beyin telgrafı üzerine İzmir Mebusu 
Süleyman Efendiye bir hafta ve Sivas Heyeti Mer-
keziyesinden gösterilen lüzuma ve Emir Paşanın iza
hatına binaen Sivas Mebusu Hayri Beye bir buçuk ay 
mezuniyet ita ve Siird, Muş mebuslarının telgrafları 
Divanı Riyasete havale edildi. Kilikya Heyeti Mer-
keziyesinden ve Muğla'dan gelen telgraflar kıraat 
olunarak merhum Mahmud Beyin ailesine beyanı ta-
ziyet olunması ve Kâzım Karabekir Paşaya mezuniyet 
ita edilmekle beraber Edirne ve Muğla mebuslukla
rından hangisini tercih eylediğinin müşarünileyhden 
istifsarı karargir oldu. Badehu Hamdullah Subhi Be
yin teklifi üzerine vaziyeti dahiliye hakkında olduğu 
gibi vaziyeti hariciye hakkında da Kuvvei İcraiyenin 
izahat vermesi takarrür ederek Kütahya Mebusu Be
sim Atalay Beyin yollar hakkındaki takriri İktisat 
Encümenine ve Erzincan Mebusu Emin Beyin, Er
zincan memurlarının maaşları hakkındaki takriri 
müstaceliyet karariyle Maliye Encümenine ve Aydın 
Mebusu Tahsin Beyin şüheda evlâdı hakkındaki tak
riri de Muaveneti İçtimaiye Encümenine havale edil
di. Mütaakıben İcra vekâletlerine intihabedilecek on 
bir zatm bir defada ve makamları tâyin edilmek su
retiyle intihabı takarrür ederek celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri

yasetinde ikinci celse badezzeval saat üç buçukta iç

tima etti. Reyi hafi suretiyle intihaba mübaşeret ve 
tasnifi âra için üç zat badelintihap celse tatil edildi. 

Üçüncü dfelse 

Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Riya
setinde üçüncü celse badezzeval saat beşde inikadey-
ledi. Reye iştirak edenlerin adedi yüz otuz yedi olup 
beş müstenkif bulunduğu ve ekseriyeti mutlakanm 
altmış dokuz olduğu ve Umuru Şer'iye Vekâletine 
seksen reyle Karacabey Müftüsü Mustafa Fehmi 
Efendinin ve Dahiliye Vekâletine doksan altı reyle 
Cami Beyin ve Adliye Vekâletine seksen üç reyle Ce
lâleddin Arif Beyin, Hariciye Vekâletine yüz yirmi 
bir reyle Bekir Sami Beyin, Nafıa Vekâletine yetmiş 
dokuz reyle İsmail Fâzıl Paşanın ve Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekâletine yüz yirmi yedi reyle 
Adnan Beyin, İktisat Vekâletine doksan dokuz reyle 
Yusuf Kemal Beyin, Müdafai Millîye Vekâletine yüz 
on sekiz reyle Fevzi Paşanın, EJrkânı Harbiyei UmU-
miyeye yüz yirmi dokuz reyle İsmet Beyin intihabol-
dukları ve fakat Maliye Vekâleti için Hakkı Belıic 
Beyin altmış beş ve Ferid Beyin kırk beş ve Maarif 
Vekâleti için de Hamdullah Subhi Beyin altmış, Rıza 
Nur Beyin kırk üç reyle akalliyette kaldıkları ve bina
enaleyh bu iki vekâlet için yeniden intihap icrası lü
zumu Makamı Riyasetten tebliğ edilmiş ve mütaakı
ben intihabata başlanmış ve evvelce tasnife memur 
azayı kiram yine aynı vazifeyi ifaya davet olunmuş
lardır. Tasnifi âra için celse tatil edildi. 

Dördüncü Celse 

Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Riya
setinde dördüncü celse saat altı buçukta inikadetti. 
Reye iştirak eden zevatın adedi yüz otuz iki olup iki 
müstenkif bulunduğu ve ekseriyeti mutlakanm alt
mış yedi olduğu, Maarif için Hamdullah Suphi Be
yin altmış altı, Rıza Nur Beyin kırk iki, Maliye için 
Hakkı Behiç Bey altmış dört, Ferid Bey elli yedi 
rey aldıkları cihetle yine ekseriyeti mutlakayı ihraz 
edemediklerinden tekrar intihabata lüzum görülerek 
keyfiyeti intihabın yarına talik olunduğu ve yarınki 
ruznamenin zaptı sabık hulâsası ile evrakı varide ve 
intihabat ve mütarekenin akdinden itibaren Meclisi 
Millînin tasvip ve tasdikine iktiran ettirilmiyen mu-
karrerat, mukavelât ve muahedat * muteber olamı-
yacağma dair Adliye ve Hariciye encümenlerinin ka
nun lâyihalarından ibaret bulunduğu Makamı Riya-
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setten bittebliğ badezzeval saat yedide celseye niha
yet verildi. 

REİS — Zaptı sa'bık hakkında söz söylemek 
istiyen var mı? Kalbul edenler ellerini kaldır
sın. (Eller kalkar) Ka'bul edildi efendim. Bâzı 
evrakı varide var. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

î. — Bakaya zahire bedelâtı hakkında, Meci
diyeden mevrut telgraf. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
1333 - 1334 senelerinde vesaitin yokluğu ha

sebiyle nakledilemeyip zimmetimizde kalan za-
hair Teşrinisani 1335 rayici üzerinden tahsil edi
liyor. Buğdayın kilesi 300, arpanın 180 'kuruş
tur. Bu miktardan tahsili alenen gadrimizi mu
ciptir. Zuhur eden felâketlere karşı hazırlanır
ken bu tafsilât ibiz zavallıları büsbütün takatsiz 
(bırakıyor. Esasen çalışmaklığımız Hükümeti Se-
niyenin selâmeti için değil midir? Bu zahairi 
nakden zimmetimize geçirmemiz ımarülârz ve
saitin mefkudiyetinden ileri gelmiştir. Lütfen 
zahairin aynen teslimine veyahut rayici hazıra 
üzerinden tahsiline inayet 'Duyurulmasını göz 
yaşları arasında rica ederiz, ferman. 

24. I V . 1336 

Hayırdüdük İmamı Muhsinli Mühtarıevveli 
Hüseyin Said 

Veledli MuhtaTievveli 
Ali 

REİS — İktisat Encümenine gönderelim, 
efendim. 

'SESLER — Maliye Encümenine aittir. 
REİS — Efendim, o halde Maliye Encümeni

ne gönderelim. 

2. — Güğeri â§an hakkında Amasya'dan mev
rut telgraf. 

Ankara 'da Büyük Millet Meclisi Amasya 
meibusları vasıtasiyle Riyaseti Celileye 

Aşarı ibedelen ihale ve istifa edilen hazrava-
tıh mültezimler tarafından takdiri zürraı ızrar, 
ımahakim ve devairi işgal ediyor idi. Mukadde
ma Şakir Paşa âlâ, evsat, edna derecatiyle dö
nüm üzerine bedelâtı üşriye tarh eyledi, söz ke
silmişti. Zürra rahat ve Hazine temini menfaat 
eyledi. Şimdi esara nazaran eski bedelâtı üşre 
dört, 'beş misli daha zam ve mültezime »bir mik
tarı münasip ci'bayet masrafı verelim, gayrimah-
'dut keyfiyet ve kemiyetle Hükümeti iğfal, zür
raı ızrar ederi* mütegallip mültezimlerin zulmün
den halâsımız için kemafissahık Şakir Paşa tak-
diratmm tezyidiyle istifasına inayeti âdilâneleri 

müsterlıamdır, efendim. 
Şâbanzade İbrahim 
Şirinzade Mahmud 

Hacı Kadirzade Rifat 
Şer'iye Başkâtibi Nâmi 

Çaycızade Nuri 
Rakınız ade Şükrü 

Osmanzade Abdullah 

Kalaycızade Necib 
Madenzade Eteni 

Hatunzade Mustafa 
Küçük Ömeroğlu 

Molla Ömer 
Çerkeszade Hasan 
Grürcüzade Hilmi 

Gülşenzade Ahmed 

REİS — Bunu da Maliye Encümenine hava
le edelim. ('Muvafık, muvafık sadaları) Maliye 
Encümenine havale olundu. 

3. — Seyitgazi'den mevrut tebrik telgarfı. 

REİS — Divanı Riyasetten cevap verilir 
efendim. (Pekâlâ sesleri) 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Doktor Binbaşı Refik Beyin Bayazıd 
Mebusluğuna intihabolunduğuna dair 15 nci Kol
ordu Kumandanlığından mevrut telgraf. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Doktor Binbaşı Refik Beyin Bayazıd livasın

dan Büyük Millet Meclisi Âzalığma intihabedil-
miş olduğunu arz eylerim. 

1 Mayıs 1336 
K. 15 K. 

Kâzım Karalbekir 

(Kâtip Haydar Bey Adliye, Müdafaai Milli
ye, Umuru Şer'iye ve Evkaf, Hariciye 'encümen
leri intihabına dair mazhataları okudu.) 

2. — Adliye Encümeni Reisi ve Mazbata Mu
harrirliği ve Kâtipliğine yapılan intihaba dair 
mazbata. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
Adliye Encümeni Riyasetine Erzurum Mebu

su Oelâleddin Arif, Mazbata Muharrirliğine Sa-
ruhan Möbusu Refik Şevket, Kâtipliğine Kasta
monu Me'busu Abdülıkadir Kemali beylerin in-
tihalbolunduğunu arz eylerim efendim. 

4 Mayıs 1336 
Adliye En. Reisi M. M. Saruhan 
Celâleddin Arif Refik Şevket 

'Kâtip 
Abdülkadir Kemali 

3. — Müdafaai Milliye Encümeni Reis, Maz
bata Muharrirliği ve Kâtipliğine yapılan intiha
ba dair mazbata. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
Müdafaai Milliye Encümeninin 'bugünkü iç-

tiammda âzanm ekseriyet reyleriyle Feyzi Paşa
nın Encümen Kiyasetine ve Refet Beyin Mazba
ta Muharrirliğine ve Zihni Beyin Kâtipliğe in-
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tihap kılındıklarını berayı malûmat arz ederim, 

3 Mayls 1336 
Müdaf aai Milliye En. Rs. 

Fevzi 

4. — Şer'iye ve Evkaf Encümeni reis, mazbata 
muharrirliği ve kâtipliğine yapılan intihaba dair 
mazbata 

Büyük' Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Umuru Şer'iye ve Evkaf Encümenince dün

kü içtima ve intihap neticesinde Riyasete Kır
şehir Mebusu Müfid Ef. ve Mazbata Muharrir
liğine Niğde Mebusu Mustafa Hilmi Ef. ve Ki
tabete Kayseri Mebusu Sabit Ef. ve Yozgad 
Mebusu Feyyaz Âli B. intihabedilmiş olmakla 
Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzere işbu tez
kere takdim kılındı. 

3 Mayıs 1336 
Umuru Şer'iye ve Evkaf En. Rs. 

Müfid 

5. — Hariciye Encümeni reis - mazbata mu
harrirliği ve kâtipliğine yapılan intihaba dair 
mazbata 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Âliyesine 
Encümenimiz Riyasetine Bekir Sami Bey

efendi, Mazbata Muharrirliğine Hulusi ve Kâ
tipliğine Ziya Hurşid Beylerin intihabedildik-
lerini nâtık mazbatamız takdim kılındı. 

Hariciye En. Rs. 
Amasya Karahisarı Sahib 

Bekir Sami Hulusi 
Trabzon Lâzistan 

Ali Şükrü Ziya Hurşid 
6'. — Yirmi mebusun intihap mazbatalarının 

tasdiki hakkında Mazbataları Tetkik Encümeni 
mazbatası 

(Kâtip Haydar B., mazbataları henüz Heye
ti Umumiyeye kabule iktiran etmiyen azayı 
kiramın esamisini okudu) : 

ismi 

Ali B. 

Mehmed Ef. 
Rıza Ef. 
Hamdi B. 
Dr. Asım B. 
Şevki Ef. 
Hacı Ali Ef. 
Sami Ef. 
Naim Ef. 
Haydar B. 

Dairei in-
tihabiyesi 

Amasya 

» 
» 
» 
» 

tçel 
» 
» 
» 
» 

Mülâhazat 

Mazbatası encümeni 
mahsusunca tetkik 

ve tasdik olunmuştur 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
%» 
> 
» 
» 
» 
» 

ismi 

Nâzım B. 

izzet B. 
Rifat B. 
Hamdi B. 
Şeyh Şükrü B. 
Abidm B. 
Hakkı Pş. 
Mustafa Ef. 
Vehbi Ef. 
Hilmi Ef. 

Dairei in-
tihabiyesi 

Tokad 

» 
» 
» 
» 

Niğde 
» 
» 
» 
» 

Mülâhazat 

Mazbatası encümeni 
mahsusunca tetkik 

ve tasdik olunmuştur 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

RElS — Encümenin mazbatası kabul edili
yor mu? Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Ka
bul olundu). 

5. — İNTİHAPLAR 

1. — Maarif ve Maliye vekâletleri için intihap 

REİS — Efendim, intihabata başlamazdan 
evvel Hamdullah Subhi Beyin bir takriri var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maarif Vekâleti için dün vâki olan intihapta 

reylerin inkısama uğraması nazarı dikkate alı
narak Meclisi Âliye istinkâfımı arz etmeye lü
zum gördüm, Maarif Vekâleti hususunda hiç
bir arkadaşıma en küçük bir arzu ifade etmedi
ğimi ve bu yolda hiçbir ferdin telkinini kul
lanmadığımı bilhassa kayıt ve işaret ettikten 
sonra zamanın her şeyden ziyade mütesanit ve 
yekpare bir kuvvetle dahilî ve haricî selâmeti
mizi istihsal edecek bir heyeti icraiyeye lüzum 
gösterdiğini düşünerek namzedolan diğer muh
terem arkadaşımıza bir ekseriyeti kaviye ile 
teyit ve müzaheretini bahşetmesini Meclisi Âli
den rica ederim. 

Antalya Mebusu 
Hamdullah Subhi 

RElS — O halde efendim şimdi Maarif ve 
Maliye Vekâleti intihabatı yapacağız. Maarif 
ve Maliye Vekâleti için lütfen efendim, namzet
lerin :ımi yazılsın da tasnifi ârâya vaz'edelim. 

FEKÎD B. (Çorum) — Rüfekayı muhtereme-
nin gösterdiği teveccühe arzı şükran ile beraber 
kendimden daha ziyade liyakatli gördüğüm 
Hakkı Behiç Beyefendiye bana verilen reylerin 
tevcih edilmesini rüfekadan rica ederim. 

RElS — intihabata başlıyoruz efendim. 
(isimler okunur ve reyler toplanır). 

RElS — Evvelki tasnif eden zevat aynı va
zifeyi lütfen ifa buyursunlar. Neticeye kadar 
Celseyi tatil ediyorum. 



İ K İ N C İ CELSE 
Açılma saati : Z. S. 4,00 

REÎS — Reisisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Muhiddin Baha Böy (Bursa) 

EEİS — Efendim, neticei arayı arz ediyorum. 
Reye iştirak buyuran zevatın adedi yüz yirmi 
yedidir. Bu zevattan, dokuz tanesi müstenkiftir. 
Yüz yirmi yedinin ekseriyeti mutlakası (64) dür. 
Maliye Vekâletine Hakkı Behiç Bey (74) rey ile 
ve Maarif Vekâletine de Rıza Nur Bey (65) rey 
ile intihabolunmuşlardır. Şimdi efendim, ruz-
namemizin diğer maddesine geçiyorum. 

7. MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — İstanbul Mebusu Dr. Adnan ve Erzu
rum Mebusu Hüseyin Avni Beylerin, İstanbul'un 
işgalini mütaakıp akdedilen mukavelâtm kecn-
lemyekün addine dair teklifi kanunileri ile Ka-
rahisan Sahib Mebusu Hulusi Beyle arkadaşla
rının, İstanbul Hükümetinin ittihaz ettiği ve 
edeceği her türlü taahhüdat ve mukarreratın ka
bul edilmiyeceğine dair takriri ile Adliye ve 
Hariciye encümenleri mazbataları 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, Adliye 
Encümeninin lâyihasını okuyacağım. (Okur) (1) 

istanbul'un işgalinden sonra Heyeti Vükelâca 
vukubulacak bilûmum muahedat ve mukavelât 

ve kuyudat ve mukarreratın keenlemyekün 
addi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Merkezi hilâfet ve saltanatın 
işgali tarihi olan 16 Mart 1336 dan itibaren He
yeti Vükelâca akdedilmiş ve edilecek bilûmum 
muahedat ve mukavelât ve ukudat ve mukarre
rat keenlemyekündür. 

MADDE 2. — İşbu maddei kanuniyenin icra
sına Büyük Millet Meclisi memurdur. 

REÎS — (Refik Şevket Beye hitaben) efen
dim Adliye Encümeni namına izahat verir misi
niz, esbabı mucibesini izah buyurursunuz. Fa
kat hariciyeninki de okunsun ondan sonra... 

(Kâtip Haydar Bey Hariciye Encümeninin 
lâyihasını okudu.) 

(1) 1 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Mütarekenin tarihi akdinden itibaren Mecli
si millînin tasvip ve tasdikine iktiran ettirilme
yen bilcümle muahedat, mukavelât, ukudat ve 
mukarreratın muteber olamıyacağma dair Ranun 

MADDE 1. — Mütarekenin akdi tarihi olan 
30 teşrinievvel 1334 tarihinden makam hilâfet 
ve saltanatın işgal tarihi olan 16 Mart 1336 ta
rihine kadar Dersaadetteki^ Hükümeti merkezi-
yemizee akdedilip Meclisi Âlinin tasdikine ikti
ran etmemiş bilûmum celi muahedat, mukavelât, 
ukudat ve mukarrerat Meclisi millînin tasdiki 
şartiyle muteber olabilir. Aynı müddet zarfında 
akdedilmiş bilcümle hafi muahedat, mukavelât, 
ukudat ve mukarrerat keenlemyekündür. 

MADDE 2. — Merkezi hilâfet ve saltanatın 
işgali tarihi olan 16 Mart 1336 tarihinden itiba 
ren Dersaadet Hükümeti merkeziyesince akde
dilmiş ve edilecek olan hafi ve celi bilûmum mu
ahedat, mukavelât, ukudat ve mukarrerat mu
teber değildir. 

MADDE 3. — İkinci maddede mezkûr Der
saadet işgalinden sonraki İstanbul Hükümeti 
gerek cem ve tahşit veya sevkı asakir • ve gerek 
Anadolu ve Rumeli'de millet aleyhinde tahri
kat ve iğvaat maksadiyle Hazinei milletten sarf 
edeceği paradan ve millet tarafından müntehab 
olmıyarak sulh konferansına izam edeceği heyeti 
murahhasaya verilecek tahsisattan dolayı mesul 
addedilecek ve tazmine tâbi tutulacaktır. 

MADDE 4. — Mukadderatı millete vâzıülyed 
bulunan Büyük Millet Meclisi memleketin mu
kadderatını tâyin ve sulhun akit ve ihzarı ile 
bu maksadın temini için icabeden yerlere heye
ti murahhasalar tâyin ve izamı hakkını sırf ken 
dişine hasır ve tahsis etmiştir. 

MADDE 5. — işbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Efendim, müsaade 
buyurur musunuz, bir şey arz edeceğim. 

REÎS — Bu kanun hakkında mı söyliyecek 
siniz? 

HAŞÎM B. (Çorum) — Hayır efendim, başka. 
REİS — Nasıl olur? Kanunun müzakeresine 

başlıyacağız, bu geçsin de ondan sonra efendim. 
Her iki encümeninin mazbata muharrirleri 
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söylesinler (Refik Şevket Beye hitaben) buyu
runuz efendim, 

ADLÎYE E. M. M. REFlK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim, rüfekamızdan İstanbul me
buslarından Adnan ve Aydın Mebusu Cami ve 
Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyler tarafın
dan iki takrir verilerek, İstanbul Hükümetince 
akdedilmiş ve »edilecek her türlü mukavelâtın 
keenlemyekün addolunması ve bunun gerek 
umum millete ve gerek memaliki ecnebiyeye ne
şir ve tebliği suretiyle bu ukudatm keenlemye-
'kün addedilmesi hakkındaki teklifler encümeni
mize havale olunmuş idi. 

BİR MEBUS — Hangi encümene efendim? 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Adliye 

Encümenine. Encümen her iki takririn mealini 
müttehit buldu. Yalnız takarir, bir sürati aniye 
ile. yazıldığı için her 'hangi bir kanunun iktisab-
etmesi lâzımgelen eşkâl ve tarzı tanzimini havi 
olmadığından, fikirleri bir siyakı muntazam 
kanuni heyetinde' tanzim ederek Heyeti Ali-
yenize arz ettik. Evvelâ bu kanuna verilecek 
isini, keyfiyeti mevzuubahsoldu. Dikkat buyu-
rulacak olursa . her halde birinci madde kadar 
uzun bir isim var. Bunu taklil etmek imkânını 
göremedik. Çünkü her kanunun ismi muhte
viyatının mehmaemken zübdesi olmalıdır. Bina
enaleyh o noktai nazardan bu kanun serlevhası
nı uzunca yazmayı ve başka bir isim vererek 
okuyanlar zihninde türlü türlü mânalara ham
letmekten ise tasrih etmeyi daha muvafık bul
duk. Hüseyin Avni Bey tarafından verilen tak
rirde yalnız bir fetava kaydı var idi. Biz o fe
tava kaydının bu maddei kanuniyede zikrine 
lüzum görmedik. Malûmu âliniz fetava Ehli Is-
lâmm heyeti umumiyesinin malıdır. Burada 
mevzuubahsolan şekilde muahedat, mukavelât ve 
ukudata ve mukarrerata katiyen şâmil olamaz 
ve fetavanm musanna olduğu farz edilse bile 
onun sureti ta^niini her fikri salim sahibi Müslü
man anlıyabilir. Anlamıyan erbabına müraeaatle 
meseleyi halledebilir. Onun için Heyeti Vüke
lâca fetava neşri meselesini burada ayrıca ke
enlemyekün kaydiyle reddetmeyi muvafık ve mü
nasip görmedik. Sonra noktai nazarımızda ufak 
bir madde daha mucibi münakaşa olacak: O da 
(Heyeti Vükelâca) kaydıdır. 

Rüfekadan bazılarınca, Heyeti Vükelâ kay
dının buraya tahririyle Heyeti Vükelâyı kabul 
etmiş mânası çıkıyor denildi. Halbuki gayrika-
bili inkârdır. Vatanımızın bir kısmı cüzünde 
velevki gayrimeşru surette olsun icrayı Hükü
met eden bir heyet mevcuttur ve ona Heyeti Vü
kelâ demek suretini daha muvafık ve müsait 
bulduk. Burada İstanbul Hükümeti tâbiri kul
lanılmış takrirler de var. İstanbul Hükümeti 
tâbiri yerine Heyeti Vükelâ tâbirini kullan
mayı daha münasip ve müsait bulduk. Buna 
mukabil başka bir Heyeti Vükelâ mevcut de
ğil. Bizim tarafımızdan İcraya intihabedilen 

zevatı muhtereme İcra Vekilleri namı tahtında 
bulundukça bunların da Heyeti Vükelâ olarak 
tesmiyesini muvafık gördük. Sonra bu akdedi
lecek muahedat, ukudat ve mukarrerat tâbirinin 
on altı Marttan sonra olmasını teklif ettik. Va
kıa Hariciye Encümeni tanzim etmiş olduğu lâ-
yihai kanuniyede bunun mütarekeden itibaren 
vukuibulan bilcümle ukudata teşmilini teklif 
etmiştir. Birkaç noktai nazardan bu tarihi mu
vafık bulamadık. 

Evvelâ : Malûmuâliniz Mütarekeyi akdeden 
İzzet Paşa her halde evvelden beri milletin nu
ru didesi vatanperver bir zattır. Bu zatın za
manında her hangi şekil ve surette olursa olsun 
Hükümet ile efrat arasında veya bizim Hükü
metimizle diğer bir Hükümet arasında akde
dilmiş bir mukavelei hafiye ve celiyenin olması 
muhtemeldir. 

BİR SES — Kabul edecek miyiz? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim. Saniyen : Bu mütarekeden 
itibaren geçen devre esnasında yine bizler gibi 
milletin mazharı itimadı olmuş, huzuru Mecli
se gelerek itimat reyi kazanmış bir Ali Rıza 
Paşa Kabinesi vardı. Ali Rıza Paşa Kabinesinin 
devrei Hükümetinde milletin mazharı itimadı 
olduğuna istinaden her hangi birisi ile muahe
de, bir mukavele (şeklini tâyin etmiyerek) ak
detmesi muhtemeldir. Bunları da keenlemyekün 
addetmek doğru değildir. Zaten efendim her 
hangi şekilde olursa olsun muahedeler Meclisin 
tasdikine arz olunmadıkça ve onun tarafından 
kabul ve tasdik olunmadıkça meriyüliera ola
maz. Hariciye Encümeninin, Mütarekeden itiba
ren muamelâtı keenlemyekün addetmesi nokta
sından biz Adliye Encümeni tarihi, kendi efali
mizi kendimiz nakzetmek ve itimadı kendimiz 
selbetmek noktasından muvafık görmedik. Esa
sen bizim salâhiyeti teşriiyemiz on altı Marttan 
başlar. Bunun vüsatini kabulle beraber bu şekil
de salâhiyeti teşriiyemiz milletin hukuk ve ha
yatı üzerinde hakkı teşri ve icramız 16 Martta 
vukuagelen hâdisattan mütevellittir. (Hayır 
sesleri). Binaenaleyh zaten on altı Mart vakası 
olurolmaz gerek efkârı umumiyemiz ferden ve 
gerek ayrıca ve tarihi inikadımızda vukubulan 
beyanatımız Hükümetin gayrimeşruiyeti ve he
pimiz memlekette İken mümkün olan vesaitle 
çekmiş olduğumuz telgraflarla Hükümete ademi 
itimadımızı bildirdiğimize nazaran, bizden evvel 
gelenler zamanında vukuagelen ukudatı fes
hetmek salâhiyetini istimale kıyamımız, kendi 
tarafımızdan ikmal edilmiş bir şeyi nakza sây 
demektir ki, ahkâmı umumiyeye nazaran bu 
doğru bir şey değildir. Sonra bir kanun her 
halde, ihtilâtatı çoğaltmaktan ziyade melhuz ih-
timalâtı nazan dikkate alarak her türlü müna-
sebatı tanzim etmek için tanzim olunur. Muh
temeldir ki bizim yine mazharı itimadımız olan 
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zevat tarafından bize düşman mevkiinde bulun
mayan bâzı Devletlerle siyasi, ticari, mali men
faatler •teminini mutazammm bir kanun yapıl
mış olsun. 

HULÛSÎ B. (Karahisan Sahib) — Öyle men
faatler yere batsın. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Düveli 
îtilâfiye bizim hasımlarımız olduğu için onlarla 
yapılan itilâflara bir şey diyemeyiz. Hâsım te-
İâkki olunmıyanlarla meselâ hali harbcle kendi
leriyle müttefik bulunduğumuz Devletlerle de 
mukadderatımızı teşrik ve tevsik etmek ihtimali 
mevcuttur. Bu ihtimalâta binaen bizler bu ka
nunun ancak on altı Mart tarihinden itibaren 
mer'i olması noktai nazarını kabul ettik. Kanu
nun maddesi kısadır. Fakat mazmunu gayet va
sidir. Meclisi Âliniz istimal edilen tâbiratuı ma
nasının derecei şümulünü takdirde salâhiyettar-
dır. Vukuf sahibi bulunduğu için bendeniz bun
ları tasrih etmiyeceğim. Yalnız bir nokta var, 
o noktayı arz etmekle kanunun ruhunu zannede
rim hulâsa etmiş olacağım : 

Muahedat tâbiri malûm, mukavelât tâbiri ef
radı millet ile Hükümet arasında olduğuna naza
ran bizce keenlemyekündür. Ukudat tâbiri esa
sen muahedat ve mukavelâtm ikisini de cem 
eden bir tâbiri umumidir. Bunlar malûm oldu
ğu için yeniden mevcut malûmata istinaden ay
rıca tasrih etmek istemiyorum. Mukarrerat tâbi
rinin bir daha arziyle diyeceğim ki, buradaki 
mukarrerat tâbiri, gerek Millet Meclisinden çı-
karılrnaksızm neşrolunan kararnamelere ve ge
rek Heyeti Vükelâ tarafından ittihaz olunacak 
kararlara da şâmildir. Bu şekilde mukarrerat 
tâbiri mutlakiyetle kabul olunduktan sonra, 
Hariciye Encümeninin bir defa hafi, bir defa 
celi tâbirlerini kullanarak iki madde tahrir et
mesi ve sonra üçüncü maddede, Avrupa'ya izam 
olunacak heyetin masraflarının kabul olunmıya-
cağma dair bir madde ilâve olunması bende-
nizce zaittir, 

SESLER — Yine Rıza Tevfik Bey mi yesin? 
BÎR MEBUS — Acaba iki encümenin bir 

yerde oturması caiz değil mi de hariciye ile gö
rüşmemişler? 

REÎS — Sözünü kesmeyiniz rica ederim. 
REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Çünkü 

efendim, her nezaret sarfiyatını kanun dairesin
de yapar. Nitekim bizim intihabettiğimiz îcra 
Vekilleri de sarfiyatını o suretle yapacaktır. 
Fakat diğer nezaretler iki suretle yapar. Birisi 
Bütçe Kanununa tevfikan olur veyahut Mec 
lisin münakit olmadığı zamanlarda kararı mu
vakkatle olur. Nitekim Ferid Paşa giderken bü
tün masraflar hakkında bir kanunu muvakkat 
çıkarmıştı. Kanun muvakkat emrine istinadet-
miyen sarf emirlerini hiçbir maliye nazırı yapa
maz. 

SESLER — Yerin dibine batsın. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Yapan 
Maliye nazırı mesuldür. Suiistimal etmiş olur, 
milletin hakkını yemiş olur. Binaenaleyh bu su
retle vukubulacak sarfiyat emri mukarrerat ta
birine yine dâhildir. Ferid Paşa, her hangi şekil 
ve surette olursa olsun heyeti murahhasanın sar
fı için muktazi paranın verilmesine dair bir ka
rarname çıkarmışsa, bizim tanzim etmiş olduğu 
muz maddede yine mevcuttur. Bilûmum mu
karrerat tâbiri, muahedat tâbiri Ferid Paşa 
Hükümeti tarafından yapılacak her türlü mu
amelâtı kesreder. Harici olsun, dahilî olsun, 
hafi olsun, celi olsun. Binaenaleyh bendeniz 
kanunların bir gazete makalesi şeklinde zait 
ve bazan mânâsız elfaz ile dolmasından ziyade 
muayyen, sabit ve herkese okunduğu zaman 
mutlak bir kanaat bahşeden elfaz ile tanzimi 
usulü kanunisine binaen arz ediyorum ki; Mec
lisi muhteremenin başka ilâve edecek hususa-
tmı bilemiyorum. Fakat münakkahiyet, mâna 
itibariyle encümenimiz tarafından yapılan lâyi-
hai kanuniyede Hariciye Encümeninin bütün 
mütalâatmı şâmildir. Fakat bir şey noksan, o 
da mebde olacak tarih mütareke tarihi mi ola
caktır, yoksa on altı Mart tarihi mi olacaktır? 
Ona Heyeti muhtereme ne karar verirse o su
retle hareket olunabilir. Başka bir şey kalmadı. 

REİS — Hariciye Encümeni namına kim söy-
liyecek? 

HARİCÎYE En. M. M. HULÛSÎ B. (Karahi
san Sahib) — Efendim, bendeniz kanunun şek
linden bahsetmezden evvel küçücük bir meşe 
leden bahsedeceğim: Adliye Encümeni yaptığı 
kanun maddesini encümenimize havale ettiği za
man biz bunu bâzı nukatı nazardan şâmil bul
madık. Buna daha mühim telâkki ettiğimiz hu-
şusatı ilâve ettik ki, arz ettiğim gibi tafsil ede
ceğim. Noktai nazarlarda mehmaemken vahdet 
bulunsun, bütün nukatı nazar telif edilsin, için 
bunu buraya, Heyeti Umumiyeye takdim etme
den evvel bir kere de Adliye Encümeni mazba
ta Muharriri olan Refik Şevket Bey arkadaşımı
zın mütalâasını almak istedim ve hattâ bugün 
Heyeti îcraiye meyanma dâhil ettiğimiz bir zat 
ki.- Hukuki vukuflariyle ve yüksek behreleriyle 
memlekette pek muhterem bir mevki sahi
bi bulunuyorlar, o zatın yanında ariz ve 
amik görüştük. O zat teşriî, hukuki ve ka
nuni noktai nazardan geniş bir saha üze
rinde birtakım mütalâalar dermeyan ettiler. 
Tabiî veciz ifadelerle!.. Neticede karar verdik. 
Şimdi burada kürsüde, kanun lâyihasında bir
çok bîlüzum kuyudun mevcudiyetini derme
yan eden Refik Şevket Bey arkadaşımız de
mişti ki: En muvafık, hattâ evfak olan Harici
ye Encümeninin yaptığıdır. Budur, dedi. Hat
tâ Reis Beyefendiye getirdiğim ve hattâ ken
dileri bir daha bu lâyihayı Adliye Encümenine 
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havale edelim, dedikleri zaman Refik Şevket 
Bey de gördü, lüzum yok efendim, demişti. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Encümen 
namına söyleyin, efendim. 

HULÛSÎ B. (Devamla) — Teşrihi madde 
edeyim rica ederim : Evvelâ Refik Beyin serö 
ettikleri mütalâa varit değildir. 

REÎS — Şahsiyatı bırakınız, efendim. 
HULÛSÎ B. (Devamla) — Saniyen, arz ede

yim : Biz hukuki, siyasi noktai nazarı veya bil
mem şu veya bu tarzdaki usulleri değil, din 
ve memleketin hukuk ve menafii âliyesini dü
şünerek lâyihamıza mühim nıkatı vaz'etmek ve 
onu kanun şeklinde tesbit etmek istedik, tşte 
bizim saikı hareket ve mütalâamız. Refik Şev
ket Bey diyor k i ; veyahut diğer rüfeka diyor
lar ki : Biz bugünkü mukarreratımızı İstanbul 
işgalinden evvelki hükümetlere de teşmil eder
sek, kanunu esasi ile hukuku müeyyet olan Hü
kümetlerin de bâzı salâhiyetlerine tecavüz etmiş 
oluruz. Ya ayni kanunu esasiyi ayaklar altına 
alan hükümetlerin mukarreratını kabul ederek 
memleketi, zaten gitmekte olduğu giriveye biz 
de mi itelim? Bu ıstırarla mecbur olduk ve biz 
bunu encümence mütarekeye kadar teşmil et
tik ve bu sebeple, bugün birinci maddede oku
duğumuz esası bir, iki devreye ayırdık ki, bi
risi, mütarekeden istanbul işgaline kadar olan 
zaman zarfındaki halat!. Cidden pek muhte
rem olan izzet Paşa ıstırar vaziyetinde, bize 
ıstırari bâzı kuyutla dolu bir mütareke ver
diler ve bu mütareke belki, millete biraz ne
fes aldırır zannetmiş idik, halbuki onun akabin
de tatbikat sahasında bin şekilde ecnebi mela
neti bizi boğmaya çalışıyordu. Bâzı taraflardan 
tereşşüh eden havadislerde ise deniliyordu k i ; 
arada bir mukavele varmış, bir hafi madde 
varmış, hulâsa birçok şeyler varmış. Nite
kim (Nevyork) ve Avrupa gazetelerinde ve 
daha sonra bizim memleketimiz matbuatın
da, hattâ burada veya Sivas'ta intişar eden 
bir ceridede ve hattâ; öğüt ismindeki gazetede 
bir mukavele neşrediliyordu ve Ferid Paşa 
Hükümeti ile ingiltere Hükümeti arasında 
hafi bir mukavele olduğu yazılıyordu. Bu mu
kavele hakkında tekmil Devletler Hariciye 
nezaretlerinde mevcut malûmata göre, Ferid 
Paşa ingiltere ile anlaşmış imiş ve ingiltere 
Hükümeti sulh meclisinde sulh murahhasları
mızın teklifatmı evvelâ kabul etmez bir vazi
yet alacak ve mütaakıben bizim murahhasların 
ısrarına güya mümaşaat edecek imiş. Ferid 
Paşa ile ingilizler arasında bizim aleyhimizde, 
demek uyuşmak vardı. 

BlR MEBUS — Ne imiş o"? 
HULUSİ B. (Devamla) — işte : Ferid Paşa 

izmir'i Yunanlılara bırakıyor, beride bir nüfuz 
mmtakası veriyor, ingilizlerin vilâyatı Şarki-
yede mandasını kabul ediyor, ö te tarafta bil
mem neyi veriyor. Hulâsa hukuku mukaddese-

mizi kamilen onların ayakları altına atıyor. 
TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Tekzibettiler. 
HULÛSÎ B. (Devamla) — Evet etti. J?akat 

el'an bugün millete muzır kötülükler icrasında 
da devam ediyor. Ortada böyle bir şayia var 
iken, bunu muhtelif matbuat neşrederken; ve 
Avrupa Hariciye nezaretlerinde bu malûmat 
mevcut iken, velevki ihtimal de olsa, biz bu ih
timali derpiş etmek ıstırarında idik, onun için 
mütarekeden beri mevcut hafi mukarreratm 
alelıtlak keenlemyekün olduğunu birinci mad
deye dercettik. Birinci maddede bir celi tâbiri 
kullandık. Celi tâbirinde de ihtimal ki, birçok, 
nazarı ıttılamııza gelmemiş, mukavelât olabilir. 
Tâbiratı kanuniye ne olursa olsun, ister ahit, is
ter âkıd veya karar olsun, ne olursa olsun 
hulâsa bizim varlığımızı, varlık hukukumuzu 
haleldar edecek en küçük kayıttan bile ür
küp tehaşi etmemiz ve ona karşı bir tedbir 
ittihaz etmemiz lâzımdı. Hafi olmıyanlar-
dan bildiğimiz meselâ şudur : Bizim de itima
dımıza mazhar olduğunu zannettiğimiz ve 
bildiğimiz Ali Rıza Paşa kabinesi bile istik
lâli adlîmizi itilâfyunun eline veren bir karar
nameyi kendilerine vermişti. Binaenaleyh, bu 
ve buna benzer aleni bir karar mevcut ise' ne
den onları teemmül ederek mukabil bir ted
bir ittihaz etmiyelim? Etmemek olur mu? Za
ten Hariciye Encümeni de birinci maddedeki 
celi ve hafi olan bu iki kısmı ayırırken celi 
olan Millet Meclisi tarafından tasdik edilmek 
şartiyle muteber olabilir, dedi. Demek ki, me
nafii milliyemiz ile telifi mümkün olan, husu-
satı kabul ederiz. Şu şartla k i ; biz görür, evet 
deriz. Bunda hukuku esasiye ve hukuku siya-
siyeyi veyahut kanunu esasiyi ihlâl edecek bir 
şekil yok. 

SESLER —• Zaten öyle. 
HULÛS* B. (Devamla) — Bunun hafi kıs

mına gelince; kayıt ve işaretle bunu arz ettim. 
Bilmem bundan büyük tehlike olur mu? Hafi
ler, alelıtlak, cümleten keenlemyekündür, de
dik. Halbuki ikinci maddede ise, işgalden son
ra istanbul Hükümetinin vereceği kararlar, celi 
olsun, hafi olsun, hükümsüzdür, dedik ki, bun
da beyanı mütalâayı zait telâkki ederim. Bü
tün Heyeti Muhtereme de zait telâkki eder, sa
nırım. Nitekim aynı maddeyi, aynı tâbiratı Ad
liye Encümeni mazbatasında da görüyoruz. Biz 
Ferid Paşa Hükümetini yalnız ilhah ve ibram 
ile iş yapar bir vaziyette değil, onları düşma
nın aleti telâkki ediyoruz. Doğrulan doğruya 
ingiliz aleti farz ediyoruz. Hattâ bir an için 
nef'imizi düşünüyor bir mahiyette iş yaptığını 
tasavvur etsek bile altında hainane bir emel 
mutlaka mevcuttur. Altında her halde melû-
nane byr kasıt vardır ve bunun için hafi ve 
celi hepsini keenlemyekündür, dedik. Birinci 
maddeyi nasıl ki, ikiye ayırdık ve birisini 
şarta muallâk kıldık, hafi olanları sureti umu-
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miyede keenlemyekün dedik. îkinci maddöde 
dahi işgalden beri akdedilmiş ve edilecek bil
cümle mukarrerat, muahedat, mukavelât ve 
sairenin muteber olamıyacağmı sarahaten söy
ledik. Ondan sonra üçüncü madde geliyor 
Vehleten varidi hatır olur ki, bu mukarrerat, 
mukavelât ve ukudat cümlesi şâmil bir ifa
dedir ve binaenaleyh üçüncü madde fazladır. 
Fakat biz burada bir ciheti teemmül ettik ve 
şöyle düşündük : Bugün, rica ederim neyi is
tihdaf ediyoruz? Emelimiz m a k a m hilâfet ve 
saltanatımızı, memleketimizi kurtarmaya matuf 
değil mi? Bunu kurtarmak için yalnız yumrukla 
veya silâhla hulâsa bir şekilde yürümek olmazya, 
muhtelif yollardan aynı maksada yürünebilir. 
Bugün içimizden her hangi birisi ingiltere aleti 
olan Ferid Paşanın sukut ettiğini duyarsa çok 
sevinir ve esasen sevinmiyecek bir ferd tasav
vur edemem. Hepimiz bunu âdeta İngiliz suku
tunun birinci kademesi gibi telâkki edeceğiz. 
öyle olduğu takdirde işte bu Ferid Paşa Hükü
metini devirmeye matuf bir tedbir içerisinde 
tazmin ciheti mevzuubahsolursa tedricen rüf'e-
kası korkarak çekildikçe Ferid Paşa yalnız 
kalacak ve binnetice yıkılıp gidecek. Onun için 
diyoruz ki, asker toplar veya asker sevk eder, 
Anadolu ve Rumeli evlâdını i di âl ve iğva eder 
veya tedibedeceğim diye kırar ve kırdırırsa 
mesul olacak, Avrupa'ya millet tarafından mün-
tehabolmıyan zevat gönderirse heyeti murah-
hasaya vereceği paradan dolayı da mesul olaca
ğının tasrihini muvafık bulduk. Gerçi bu ka
nun lâyihası münekkah değil biraz uzundur. Fa
kat bunu okuyacak olan Avrupa, Ferid Paşa 
Hükümetini veya murahhaslarını salâhiyettar 
telâkki etmiyecek, salâhiyettar başka bir memba 
arıyaeak ve nihayet millete müracaata mecbur 
olacak... Gelelim dördüncü maddeye : Dördün
cü maddede sarih bir surette (Büyük Millet 
Meclisi mukadderatı millete vaziülyettir. Sul
hun âkıd ve imzası, mukadderatı memleketi 
tâyin ve saire gibi hususata mütedair salâhiyet 
ve hakkı münhasıran nefsinde toplamıştır. 
Kendisine hasır ve tahsis eylemiştir) dedik. Evet 
biraz uzun, fakat bütün makasıdı havi ve bizi 
tehdideden birçok tehlikelere karşı muktazi te-
dabiri hemen cami gibi... (Şekli kanuni itibariy
le) arkadaşımızın buyurduğu vâridolabilir. Bel
ki uzundur. Fakat memleketin, dinin, vatanın 
hukuku âliyesini gözeterek sokulmuş, nukatı na
zar ve Hariciye Encümeni namına konulmuş mü-
talâat olduğu için lâyihada ipka veya tayyı ci
heti Meclisi Âlinize aittir efendim. 

CELÂL B. (Saruhan) — Bendeniz evvelemir
de şuna kaaniim ki, Meclisi Âlinizin çıkardığı 
ve belki bundan sonra çıkaracağı kanunların 
en iyisi olmak üzere bu kanundur. Bu, doğrudan 
doğruya milletin hukuku sarihasma vurulan 
darbeyi tamir için atılan ilk ve mühim bir hat-

, vedir. Kanunun ibaresi, maddeleri ne şekilde 
olursa olsun o beni pek tâli bir surette alâka
dar ediyor. Bu kanunun asıl ehemmiyeti, mü
tarekenin akdi tarihinden itibaren akdolunan 
mukavelâtm - gerek celi ve gerek hafi - reddi-
midir, yoksa İstanbul'un işgali tarihinden mi iti
bar edilmesi keyfiyeti midir? Bendeniz bu esasta 
Hariciye Encümeninin fikrine taraftar oldum ve 
Adliye Encümeninin ve pek muazzez refikim Re
fik Şevket Beyin bu husustaki fikirlerine işti
rak edemediğimden dolayı ayrıca beyanı tees
süf ediyorum. Bir defa meseleyi umumi ve şü
mullü bir surette tetkik edelim. Biz mütarekeyi 
ne gibi ahval ve şerait tahtında akdettik ve 
mütarekenin ahkâmı memleketimizde namuskâ-
rane tatbik edilmiş midir ve mütarekenin ak
dinden bu zamana kadar milletin aleyhine ne 
gibi kararlar sâdır olmuş ve sözler verilmiştir? 
Bunları ufak bir misal ile Meclisinize arz ettik
ten sonra zannediyorum ki, bu ret keyfiyetinin 
mütareke akdedildiği tarihten itibaren kabulün
de umumiyetle ittifak edeceğiz. Mütareke şu 
rut ve ahkâmını her ferdiniz biliyor. Onu bu
rada tekrar zikretmeyi zait görüyorum. Fakat 
daima temas ettiğim ve* daima arz eylediğim bir 
mesele vardır ki, o mütarekename ahkâmına pek 
sarih ve pek şeni tecavüzdür. Onu burada 

: bir defa daha tekrar edeceğim : Meselâ İzmir iş-
| gali. Sevkülceyiş ve vazülceyiş itibariyle Düveli 

Itilâfiye ordularını tehdideden mevakiin işga-
: line mütarekename ahkâmiyle biz maalesef razı 

olmak mecburiyetinde kalmıştık. İzmir'in işgali 
acaba Düveli Itilâfiye ordularını ne gibi, ne su-

| retle tehdidediyordu ve sonra Düveli Itilâfiye 
j mümessillerinin Babıâliye verdikleri notada îz-
\ mir'in işgali münasebetiyle diyorlardı k i ; işgali-
: miz sırf İzmir şehri ile İzmir kalesine munhasır-
I dır. İzmir'in işgali esnasında, İzmir gazeteleri

nin neşrettiği, işgal kumandanı Zafiros'un be
yannamesinde diyordu ki : İşgalimiz muvakkat
tir ve İzmir civarına şâmildir. Bundan sonra, 
yani vukuat ve hâdisatı müessifenin cereyanın
dan sonra, İzmir şehrine namuskâr denilen Av
rupa'nın mümessilleri ve heyetleri geldiği zaman 
onların yaptıkları tahkikat İzmir'in işgal sahası
nın bilâ mucip tevsi edildiğini iddia ve teyidet-
miş bulunuyordu. Demek, Avrupalıların bize 
verdikleri söze tecavüzlerini, imzalarının namus 
demek olduğunu unuttuklarını mümessillerinden 

, mürekkep bir heyet alenen itiraf ediyordu. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Siyasette na
mus yoktur. 

CELÂL B. (Devamla) — öyle siyaset yerin-
dibine batsın. Her yerde siyasiyatta esas olan 
namuskârlıktır. Hulasaten bunu nazarı ıttılaını
za vaz'ettikten sonra size ufak bir vaka daha 
arz edeceğim : Aydm'm Köşk nahiyesinde bulu
nuyorduk, orası mücahidinin karargâhı idi ve 
zannederim el'ân karargâh bulunuyor. Olzaman 
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istanbul'da Ferid Paşa Hükümeti mevkii ik
tidarda bulunuyordu. Yunanilere katiyen teca
vüz edilmemesini şiddetle tavsiye ediyordu, bu
na mümasil olmak üzere Yunanilere yeni (Gene
ral Milin Hatti) namiyle bir hudut tahdidedili-
yordu ve âtiyen vahim netayiç husule gelecektir. 
Silâh atmayınız diyorlardı ve İstanbul Hükü
meti tavsiye ile ilân ediyordu ki; orada tahaddüs 
eden vaziyeti yani emrivâkıı kaibul etmiş olu
yordu. Şu halde efendiler Düveli îtilâfiyenin 
verdiği nota ki ahkâmı, sırf İzmir sehriyle İzmir 
kalesine münhasır iken, 260 kilometre tevsi ve 
tecavüz edilmiş bir salhai işgali İstanbul Hükü
meti kabul ediyor ve oradaki mücahitlere si
lâh atmayınız diyordu. Rica ederim bunu kabul 
edecek miyiz? (Hâşâ «adaları) Ve bunu sorarken 
memleketimizin en güzel toprağında mukaddesa
tımızın, namuslarımızın parçalandığı, hemşehri
lerimizin ve yüz binlerce Müslümanın al kanlar 
içinde yattığı, nazarımda yeniden canlandı. Yal
nız kendi namussuzlarımızdan değil, âlemi me
deniyetten bunun hesabını sormıyacak mıyız? 
Mütareke akdi tarihinden bu meselenin itibar 
edilmesi zaruretini teyiden teferar edeceğim. 
Meclisi Mebusanm hali içtimada bulunduğu za
man Urfa Mebusu arkadaşımız bize Hariciye En
cümeninde bir mesele nakil ve hikâye «tti. Fil
vaki o mesele oraya mahsus /bir sır idi. Fakat 

v milletten gizlenecek bir şey olmadığı için bura
da tekrar etmek suretiyle vazifemi ikmal ediyo
rum. Zannederim Maraş, ve o havaliye Hükü
metin bittâyin gönderdiği memurlardan bâzıla
rının Fransızlar tarafından iade edildiğini aha
li müteessirane görmüşler ve Fransız mümessili
ne şikâyet etmişler ve oraya memur tâyininin 
Hükümetin hakkı hükümranisinde olduğunu id
dia etmişler. Fransız mümessili gülerek demişti 
k i : «Siz çok gafil ve zavallı adamlarsınız. İstan
bul'da Hükümetinizin ne yaptığını bilmiyorsu
nuz. Bakınız Babıâli verdiğimiz notayı tasdik et
miştir ve demiştir ki; burada rüesayı memurinin 
tâyininden evvel istimzaç ve tasvip hakkı Fran
sızlara verilmiştir ve biz tasdik eder isek memur
larınız idarei umur edebilir.» Hariciye Nezare
tinden gelen memuru mahsusu da bunu teyid-
etti. Artık bu hareketin nasıl bir mânayı ifa
de ettiğini tafsil etmeye lüzum yoktur zanne
derim. Soruyorum, biz - Babıâli Hükümetinin 
Fransızlara verdiği bu sözü, bütün ahit ve mü
tareke ahkâmı hilâfına olarak kaibul edecek mi
yiz? (Hâşâ sadaları) İstanbul Hükümetinin, 
Kanunu Esasi ahkâmına muhalif olarak teşekkül 
eden Hükümetin, milletin heyeti mecmuasının 
değil; bir ferdinin bile zararına yaptığı pek çok 
şeyler vardır, bunları icabında tafsil edebilirim, 
fakat ben burada tekrar etmeyi milletin na
mına şin addediyorum. Maalesef onlar millet 
ve Hükümeti bir an için temsil etmişlerdir. 
Efendiler, her şeyden evvel ciddî ve ame& ola
lım. Biz bütün mukadderatımızın namına son 

kozumuzu oynuyoruz ve her hale rağmen bu na-
muskâr heyetin söyliyeceği söz kadar millet na
mına söylenecek kuvvetli hiçbir söz yoktur. 
Biz, kavaidi esasiye muvafıktır, muhaliftir, 
diye memleketin menafii umumiyesini çiğne-
yeceksek hiç burada oturmıyalım. Son söz ola
rak söylüyorum, burada hiçbirimiz dumııyalım, 
gidelim, işimiz ve gücümüzle meşgul olalım. 
Zannederim ki, şu perişan sözlerimle bu ret 
keyfiyetinin, mütarekenin akdi tarihinden iti
bar edilmesi zaruretini anlatmış bulunuyorum. 
Şimdilik sözüm bu kadardır efendiler. 

REİS — Söz istiyordunuz, buyurun. 
MAZHAR B. — Söyliyeceklerimi Celâl Be

yefendi söylediler. 
REİS — Vazgeçiyorsunuz demek? 
Dr. AB İDİN B." (Lâzistan) — Heyeti Muh

tereme! Celâl Bey kardeşime tamamen iştirak 
ediyorum. Maalesef Refik Şevket Bey karde
şimizin tamamen söylemiş olduğu mevaddı ka
nuniye muhteviyatını kendi tarafımdan ve hat
tâ mmtakai intihabiyem tarafından da redde
diyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Benim 
fikrim değildir. Encümenin efendim. 
• Dr. ABİDİN B. (Devamla) — Şimdi, malû-

muâlileridir ki ; ilk mütarekere şeraiti elbette 
ve elbette bir tazyik altında bulunduğumuz ve 
her taraftan kuvvetimiz kesildiği bir anda 
tasdik edilmiştir. Evet İzzet Paşa Hazretlerine 
asker olmak hasebiyle ve bütün milletin pek bü
yük bir itimat ve hürmeti vardır. İzzet Paşa 
belki kerhen ve hattâ şimdi Refik Şevket Be
yin buyurduğu gibi bâzı mütareke ahkâmın
dan hafi olarak belki de, Rize'nin ve gerekse 
Of'un, ve gerekse Sürmene ve oralarda Ermeni
lere aidolduğuna dair hafi bir celse yapılmış
tır. Biz bunu kabul edecek miyiz? Hayır, hiç
bir vakitte. Kan ile bir hudut tahdidetmek-
ten başka hiçbir şey olamaz. Ya kanla bir 
hudut tahdidetmek veyahut defolup gitmek
tir. Başka hiçbir şey olamaz. Gelelim Ali Rıza 
Paşa Kabinesine, o ise büsbütün tazyik altında 
bulunarak tamamı tamamına memleketin arzu 
etmediği ve arzu edemiyeceği bir tarzda elbet
te mütarekeyi ve ahkâmını, gerek hafi ve ge
rek celi, kabul etmeye mecburdur. Bugün 
Saltanat tehditte. Şunu arz edeyim ki, bugün
kü azmi millî ile evvelki günkü ve hattâ müta
reke esnasındaki azmi millî bir midir? Kati
yen değildir. Biz o zaman anlıyamadık ve bü
tün millete bu sırrımızı anlatamadık, buluna
madık; fakat bugün tamamı tamamına birleş-
mişizdir. Bu azmi millînin karşısında ya tek 
kalıncaya kadar öleceğiz veyahut bütün ah
kâmı bidayeti mütarekeden nihayetine kadar 
tamamen reddedeceğiz. (Alkışlar) İkincisi; 
Heyeti Vükelâyı hâzıra, 'yani İstanbul'dakiler: 
Bunların- emin gördükleri benim namıma, mil
letin namına değil. (Doğru, doğru sadaları) İn-
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gilizler namına, düşmanlar namınadır. Binaen
aleyh tamamen hepisinden istirdat. 

Çünkü nükud 'büyük bir telhdittir. Para!... 
Para!... Benim de cebimde para olmazsa bir şey 
yapamam. Ferid Paşa ve rüfekası (bilmem nere
den para alıy*or? Anadolu'nun kesesini tazyik 
suretiyle değil mi? Hayır, olamaz ve 'olamıya-
ca'ktır. Evet onları bu kanun mucibince (bugün
den itibaren tehdidetmeli ve demeliyiz ki : Ey 
herifler! Eğer İki, sarf ederseniz, bu millet hâ
kim olursa ve olacaktır, o zaman size tamamen 
tazmin ettireceğiz, İşte 'hen ibuna taraftarım, 
Muhterem 'Celâl'in fikriyle hareket ediyorum. 
(Alkışlar) 

ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Rüfekayı ki
ram, ibendeniz kanunun mukteziyatından veya 
hükmünden ibahsetmiyeceğim. IBir asıl noktaya 
bir dakikacık nazarınızın atfını istirham edece
ğim. Bizim dinimiz seksiz ve şüp'hesiz mesaimi 
hayatiyenin en âzam mertebelerini tetkik ve 
tahkik etmiştir. Muhiti cemiyet altına almıştır. 
Birkaç defalar arz etmiştim. Hepinizce malûm
dur ki, millet, mukadderatında ve hâkimiyetin
de asıldır. Bir defa 'bu aslı katiyi ka'bul ettikten 
sonra mesele hallolunur. Tevkil ettiği, zevat mil
letin mukadderatı hakkında düşündükleri şey
leri 'hususiyle mehamı umuru 'milletin tasdikma 
iktiran ettirmesi de hir aslı katidir bu 'bir. İkin
cisi; İslâmiyet ve maslahatı hakikiyei hayatiye. 
hiçbir şekilde, hiçbir veçhile muhasımmm tahtı 
kaydına giremez. Muhasxmınm halde, istikbalde 
tahtı kaydına girmek ihtimali olan her şeyi red
detmesi lâzım gelir. Ufacık İbir kayıt teveslsü ede
rek esaretini mucib'olur. Tarihimiz meydanda
dır. Bizim takibedeceğimiz azmi mutlak, aslı 
kati, istiklâli mutlaktır. "Kudreti mutlaktır ve 
şer'i şerifin nassı katisi muayyendir, nassı za
hirisi muayyendir. 'Esasen ıztırar, ikrah insan
ları her şeye düşürür. 'Mütarekede ıztırar, ikrah 
bizi bâzı şeylere düşürmüş olabilir. Bizim 'bâzı 
vükelâmız bâzı kayıtlar altına girmek ıstırarını 
hissetmiş 'olabilir. Nerede kaldı böyle şeyler, sa
mimî ve lûtufkâr ve merhametten neşet eden 
kapitülâsyonlar ve 'bâzı imtiyaz gibi İbir zenciı-i 
belâ ve esareti başımıza ve boynumuza taktık. 
Şu halde hir ufacık kayıttan hile tetfıaşi eylem ek
liğimiz zarureti geldi ve .geçiyor. İcap ve ikti
zaya igöre Ibilmem askerî tehdit altında kalır-
sakibâzı yerleri issgal edeceğiz sözleri, katiyen ve 
kati'beten dine, Islâmiyete, hakkı hayata muha
lif (bir kayıttır. Müslümanların en son 'zarurette 
kaldıkları zaman, para vererek uyuşurlar. Mem
leket vererek katiyen uyuşmazlar. Ufacık bir 
köy vererek akdi mütareke edemezler, sulh ya
pamazlar, işgali kabul ederel mütareke yapa
mazlar. Sarahati şer'iyemiz meydanda, ufak bir 
köy vererek müsalâha yapamazlar, ufacık 'bir 
köyün işgaliyle mütareke yapamazlar. Binaen
aleyh azim ve emeli katimiz şudur ki ; kardeşler, 

her umurumuzda ıbunu nazarı itibara alacağız. 
İstiklâli mutlak kudreti müstakilleye ufacık bir 
takyidi, takyit mahiyetini haiz olmuş ve şimdi
ye kadar yapılmış 'bütün uhudat ve kuyudat ve 
mukarreratı reddedeceğiz. '(Bravo sadaları). Bi
zim salâhiyetimiz ise evvelce arz ettim ya; mil
let mukadderatında asıldır. Hâkimiyetinde asıl
dır. Millet umumiyeti itibariyle acaha mütareke
ye razı olmuş mudur? Mütareke acaba ' ruhun-

I dan tasdika iktiran etmiş midir? Iztırar sustur-
| muştur. Bugün susmak ihtimali var mıdır? Şu 

halde 'son söz "bütün mü'şayeratımız, bütün müza-
j keratımız, bütün mukadderatımız, istiklâli mut

lak, kudreti müstakille etrafında dönmeli. Mer
kezi müzakeratımız bundan ibaret olmalı. 
(Alkışlar) 

REİS — Efendim, -müzakeratm kifayetine 
i dair bir takrir var. 

Riyaseti Celileye 
j Meselenin tenevvürüne mebni müzakerenin 
I kifayeti ile reye müracaat edilmesini teklif ede-
i rim. 
| 4 Nisan 1336 

Bursa Mebusu 
I Operatör Emin 

j KÂTİP MÜHİDDÎN BAHA B. — Efendim, 
meselenin müzakeresinin kifayeti teklif ediliyor. 

| REİİS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 
kaldırsın. (Eller karkar) 'Kâfi görüldü efendim. 

Adliye Encümeni namına Refik Şevket Bey 
söz Söylemişti zannederim. Şimdi de Abdülkadir 
Kemalî Bey ıbu (hususta söz söyliyecek. 

I ABDÜLKADİR KEMALÎ (B. (Kastamonu) 
J — Encümen namına Söz söylüyorum. (GÜTÜltü-
• 1er) Encümen namına arz ediyorum. Hariciye 
| encümeniyle, Adliye Encümeni arasında heyeti 
I umıımiyesi itibariyle ayrı İbir düşünüş yoktur. 
j Biz on altı Mart tarihinden evvelki Hükümet-
j lerde hir şemmei meşruiyet görmüştük ve esas 
| olarak hunu kabul etmiştik. Şu halde esasen mü-
i tareke veya on altı Mart demekle de birç'ok 
j mahzurlar olduğundan mütarekenin başlangıcm-
| dan itibar edilmesinde Adliye Encümeni bir beis 
I görmez zannederim. On altı Mart tarihinden son-
j ra'ki zamanlara ait mua'hedat... 

RÜŞDÜ B. (Kastamonu) — Adliye Encüme
ni Mazibata Muharriri kim ise o söylesin. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı iSahib) — 
î Encümen namına Iböyle A'bdülkadir Kemalî Bey 
! söz söyliyemez. Çünkü encümen kendisine öyle 

'bir salâhiyet vermemiştir. Encümenin Mazbata 
Muharriri vardır. 

i REİS — Mazbata Muharriri demiş idi ki; bu 
i tarih meselesinde Meclisiniz hakemdir. 
i 
I REFİK B. — Meclis her şeye hakemdir. 
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ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 

— Meşrutiyet ile idare olunan memleketlerde 
ittihaz edilecek mukarrerat umumiyetle Mccalisi 
umumiyedcn geçmedikçe mabihüttatbik olamaz, 
biz vaziyete hâkim ve namütenahi kudrete mâlik 
bulunuyoruz. Binaenaleyh Meclisimizin kabulü
ne istikbalde iktiran etnıiyecek olan muahedat 
memleketimizde cayi tatbik bulamıyacaktır. Bi
zim ortaya attığımız maddei kanuniye hulâsa
dır, Hariciye Encümeniııinki ise bizimkinin tef
siri olmak üzere şerhtir. 

Orada istanbul'dan Avrupa'ya gönderilecek 
heyetin parasının istirdadı mevzuubahsohyor. 

REÎS — Sözleriniz heyeti umumiyesine ait
tir. Efendim, müsaade buyurulur mu? Şimdi bu
rada iki teklif var. Biri Adliye Encümeninin 
(Gürültüler) 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— ikisini de şâmildir. Bütün mukavelât Mec
listen geçmedikçe mabihüttatbik olamaz. (Gü
rültüler) 

RE IS — Rüfekayi Kiramdan istirham etmiş
tim ki, celselere muntazaman devam edelim Şim
di- yine ekseriyetimiz maalesef hâsıl olmadı. 
Onun için yoklama yapacağız. Mevcudolmıyan-
larm isimleri neşrolunacaktır. 

(Kâtip Haydar B. esamiyi okudu): Hüseyin 
Avni B. (Erzurum) mevcut, Celâleddin Arif B. 
(Erzurum) mevcut, Zihni B. (Erzurum) (Yok, 
sadalar), Necati B. (Erzurum) mevcut, Dr. Ad
nan B. (istanbul) Heyeti îcraiyede, Abdullah 
Azmi B. (Eskişehir) mezun, Hamdullah Subhi 
B. (Antalya) namevcut, Cami B. (Aydın) He
yeti îcraiyede, Sırrı B. (izmit) mevcut, Yunus 
Nâdi B. (izmir) namevcut, Hüsrev B. {Trab
zon) namevcut, Rıza Nur B. (Sinob) Heyeti îc
raiyede, Süreyya B. (Saruhan) idarede iken o 
sırada geldi, Reşid B. (Saruhan) namevcut, 
ihsan B. (Trabzon) namevcut, Rıza B. (Kırşe
hir) mezun, Bekir Sami (Amasya) Heyeti îcra
iyede, Seyfi B. (Trabzon) gelmedi, Ömer Lûtfi 
B. (Karahisarı Sahib) mevcut, Hacim Mnhıddin 
B. (Karesi) mezun, Yusuf Kemal B. (Kastamo
nu) Heyeti îcraiyede, Osman B. (Lâzistan') me
zun, ismail Fâzıl Paşa (Yozgad) Heyeti îcraiye
de, Feyzi Ef. (Malatya) mevcut, Tunalı Hilmi 

EMÎR Pş. (Sivas) — Mademki, maddei ka
nuniye yapılıyor. Herkes serbest söylemelidir. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müza
kerenin kifayeti reye konuldu ve Meclisi Âliniz 
karar verdi. Fakat ondan evvel mevzuubahsola-
cak bir mesele var. Biri Adliye Encümeninin 
lâyihası bir de Hariciye Encümeninin teklif et
tiği lâyiha var. Hangisini Meclisi Âliniz nazarı 
dikkate alacaksa... (Sesler - Hariciye Encümeni-
ninki, Hariciye Encümeniııinki) 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsaade 
buyurulur mu? Tarih hakkında biraz izahat ve
reyim. 

SESLER — Hayır, olmaz. 
REİS — Müzakerenin kifayetine karaı veril

di. Müsaade buyurunuz. Hariciye Encümeninin 
lâyihasının müzakeresini kabul edenler ellerini 
kaldırsınlar. (Eller kalkar) Ekseriyet var. O 
halde efendim. Hariciye Encümeniııinki nazarı 
dikkate alınacaktır. 

On beş dakika celseyi tatil ediyorum. 

B. (Bolu) mevcut, Hakkı Paşa (Niğde) mevcut, 
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde) mevcut, Mus
tafa Ef. (Niğde) mevcut, Sadık Ef. (Ay
dın) mevcut, Hasan Ef. mevcut, Celâl B. 
mevcut, Haydar B. (Van) mezun, Mazhar 
Müfid B. (Hakkâri) mevcut, Dr. Suad B. (Kas
tamonu) namevcut, Esad B. (Lâzistan) mevcut, 
Besim B. (Kastamonu) namevcut, Mehmed Sa
lih Ef. (Erzurum) mevcut, Dr. Abidin B. (Lâzis
tan) namevcut, Necati B. (Lâzistan) mevcut, 
Refet B. (Aydın) namevcut, Halil Hilmi Ef. 
(Karahisarı Sahib) mezun, Nebil Ef. (Karahisa
rı Sahib) mevcut, ismail Şükrü Ef. (Karahisarı 
Sahib) mevcut, Mehmed Şükrü B. (Karahisarı 
Sahib) mevcut, Hulusi B. (Karahisarı Sahib) mev
cut, Çelebi Ef. (Konya) mezun, Rifat B. (Kon
ya) mevcut, Refik B. (Konya) mevcut, Hamdi 
Namık B. (Sinob) mevcut, Seyfi Ef. (Kütahya) 
mevcut, Cemil B. (Kütahya) mevcut, Cevdet B. 
(Kütahya) mevcut, Haydar B. (Kütahya) mev
cut, Mustafa Ef. (Gümüşane) mevcut. Müştak 
B. (Kângırı) mevcut, Said B. (Kângırı) mevcut, 
Neşet B. (Kângırı) mevcut, Talıir Ef. (Kanğırı) 
mevcut, Refet Ef. (Maraş) mevcut, Müfti Rifat 
Ef. (Menteşe) mevcut. Ahmed Ef. (Yozgad) 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati: Z. S. 6,15 

BEİS — Reisisani öelâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Muhiddin Baha Bey (Bursa) 
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mevcut, Mehmed Hulusi Ef. (Yozgad) mevcut, 
Rıza B. (Yozgad) mevcut, İSüleyman Sırrı B. 
(Yozgad) mevcut, Feyyaz B. (Yozgad) mevcut, 
Ömer B. (Saruhan) mevcut, Dr. Mustafa B. (Ko
zan) mevcut, Mehmed Ragıh B. (Amasya) mev
cut, Hamdi B. (Amasya) mevcut, (Dr. Asım B. 
(Amasya) mevcut, Müftü Rıza Ef. (Amasya) 
mevcut, Ali B. (Amasya) hasta, Reeai B. (Trab
zon) mevcut, Emir Paşa ('Sivas) mevcut, Refik 
Şevket B. ('Saruhan) mevcut, Nâzım B. (Tokad) 
mevcut, Mustafa Tâki Ef. '(ISivas) namevcut, 
Kâzım B. (Tokad) namevcut, Rasim B. (Sivas) 
rahatsız, Hamdı B. (Tokad) mevcut, iSalbri B. 
mevcut, Ziya Ef. mevcut, Rifat B. (Tokad) mev
cut, Ali Şükrü B. (Trabzon) mazur, Raıgıh B. 

• (Kütahya) mevcut, Besim B. mevcut, İsmet B. 
(Edirne) var icrada, Hacı İSüleyman Ef. '(İzmir) 
mevcut, Şevki B. (İçel) mevcut. Hacı Ali Ef. 
(İçel) mevcut, Ali Haydar Ef. (içel) mevcut, 
Naim Ef. (İçel) var, Ziya Hurşid B. (Lâzistan) 
mevcut, Paşa Ağa (Maraş) mevcut, Rüşdü Ef. 
(Maraş) mevcut, Arif B. mevcut, Hacı Fevzi Ef. 
(Erzincan) mevcut, Tevfi'k Ef. '(Erzincan) mev
cut, Emin B. (Erzincan) mevcut, Hasan B. (Er
zincan) mevcut, Fevzi Paşa Heyeti îcraiyede, 
İzzet B. (Tokad) mevcut, Mustafa Vasfi B. (To
kad) mevcut, Mustafa Kemal Paşa İcra Heye
tinde, Şakir Ef. ı(Ankara) mevcut, Ali Fuad 
Paşa '(Ankara) mezun, Beğnamlı Mustafa Ef. 
(Ankara) mevcut, Kınacızade Şakir B. (Anka
ra) mevcut, Şemseddin Ef. (Ankara) mevcut, 
Mustafa 'Kemal B. (Ertuğrul) mevcut, Tahsin 
B. '(Aydın) mevcut, Dr. Mazhar B. (Aydın) 
mevcut, Ziya B. (Erzurum) müstafi, Asım B. 
(Erzurum) mevcut, Eyüb Sabri B. (Eskişehir) 
mevcut, Necih B. (Ertuğrul) mevcut, Halil Ef. 
(Ertuğrul) mevcut, Ahmed B. (Ertuğrul) mev
cut, Hüsrev 'Sami B. (Eskişehir) yok, Mehmed 
Ragıb Ef. (İsparta) mevcut, İbrahim Halil Ef. 
(Eskişehir) mevcut, 'Hüseyin Hüsnü Ef. (İspar
ta) mevcut, Mustafa Fehmi Ef. (Bursa) mev
cut, Hacı Tahir Ef. (İsparta) mevcut, Hafız İb
rahim Ef. (İsparta) mevcut, İsmail Remzi Ef. 
(İsparta) mevcut, Şeyh Servet Ef. (Bursa) mev
cut, Dr. Fuad B. (Bolu) mevcut, Muhiddin Baha 
B. '(Bursa) mevcut, Operatör Emin B. (Bursa) 
mevcut, Necati B. (Bursa) mevcut, Şükrü B. 
(Bolu) mezun, Fuad B. ('Çorum) mevcut, Ab
dullah Ef. (Bolu) mevcut, Nuri Ef. (Bolu) mev-
cut, Şevket B. mevcut, Ferid B. (Çorum) yok, 
Mustafa B. (Denizli) namevcut, Hâşim B. (Ço
rum) mevcut, Sıddık B. ('Çorum) "burada, Dur
sun B. (Çorum) mevcut, Hacı Şükrü B. (Diyar-
hekir) hurada, Şerif B. (İSinolb) mevcut, Şevket 
B. (ıSinob) mevcut, Yusuf Bv(Deni'zli) mevcut, 
Necib B. (Denizli) yok, Mazlum Baha Ef. (De
nizli) hasta, Hakkı Hami B. '(iSinolb) mevcut, 
Abdullah Ef. (Sinoh) hurada, Rıza vamık B. 
(Sinob) mevcut, Hakkı Behiç B. Heyeti ttcraiye-

| de, Sahri B. meTOtft, Cevdet B. mevcut, Müfid 
I Ef. mevcut, Bekir Et mevcut, Ahdülkadir Ke-
I malî B. mevcut, Refid B. (İzmir) mevcut, Alim 
I Ef. (Kayseri) mevcut, Hulusi B. namevcut, Mu-
I rad B. (tKastanıonu) yok, Remzi Ef. (Kayseri) 
I mevcut, Şahit 'Ef. (Kayseri) hasta, Hamdullah 
I Suhhi B. (Antalya) mevcut, Osman Ef. (Kayse-
I ri) mevcut, Atıf B. (Kayseri) mevcut. 
I REDS •— Efendim, gelenler var mı? Murad 

B., Yunus Nâdi B., Hamdullah Suhhi B., Murad 
i B. (Kastamonu) geldi. Hüsrev Sami B. nâmev-
I cut. 
I REİS — Efendim birer Ibirer söyleyiniz ki, 
i birer ıbirer tashih etsinler. Zalbıtta Zîhni B. (Er

zurum) mevcut. 
KATİP HAYDAR B. — Dr. Suad Bey geldi 

I mi! (Hayır sadaları), Nâzım- B. igeldi, Hüsrev 
I Sami B. gelmedi, Mustafa Taki Ef. namevcut, 

Mehmed Nâdir Ef. namevcut, Necih B. (Denizli) 
I mevcut, Dr. Abidin B. mevcut, Besim B. nâmev-
I cut, Ferid B. geldi. 

REİS — Efendim, hir takrir var. 
I (Kâtip Muhiddin Baha Bey tarafından Mü-
I fid Efendinin vermiş olduğu takrir okundu) : 
I Riyaseti Celileye 

Uhut ve mukavelâtın keenlemyekün addedil
mesi hakkındaki müzakere olunan işhu kanunun 

i ehemmiyeti derkârdır ve milletin istiklâlini üh-
I lâl edecek hiçbir şeyin kabul olunamıyacağı 
I emrü aşikâr ise de zatı maslahatın ehemmiyetine 
I hinaen ruhu meselenin azametini ihlâl etmemek 

üzere güzelce teemmül olunarak maddeleri tet
kik edebilmek için müzakeresinin <bir ıgün son
raya tehirini teklif eylerim. 

4 Mayı» 1538 
Karahisarı Sahih Kırşehir Mehusu 

(İsmail Şükrü Müfid 
REİS — Efendim, bu teklifi kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsınlar. T£ahul edildi. O halde 
yarınki ruznameye koyacağız. Müsaade (buyurur 
iseniz encümende çıkmamış iş var, celseyi Per-

I şembe gününe talik edelim. Yarın encümenler
de çalışalım, Perşemhe «günü de hu kanunu mü
zakere ederiz. 

1 Perşembe günkü ruznamemiz Efendim ne 
I huyurdunuz1? Buyurun efendim. 

FEYZİ 'Ef. (Malatya) — Encümenlerin vere
cekleri kanunlar bir .gün evvel verilsin, mütalâa 
edilsin. Bir ıgün evvel verilmeli ki, mütalâa edil* 
sin. Encümenler tarafından verilen kanunların 
hir gün evvel verilmesi arkadaşımız tarafından 
istirham edilmişti. Yine verilmiyor. Her halde 
hir gün evvel verilmesini istirham ederim. 

HULUSİ B. (Karahisarı Sahih) — Dün acele 
kaydiyle verildi. 

FEYZİ Ef. (Devamla) — İkinci istirhama-
tım, Heyeti İcraiye Vekillerinin tahlifini istir-

' ham ederim. (Doğru doğru sadaları) Tahlif te« 
- S U -
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menni ederim. Kabul ediyorlarsa taihlif edilsin I 
Üçüncü istirhamım vardır. O da tcra Vekilleri- I 
nin... (Şiddetli alkışlar, handeler) I 

RElS — Müsaade buyurun. (Zil çalınır) I 
TUNALI HlLMİ B. (Bolu) — Saltanat ve , 

Hilâfetin, bütün âlemi Islâmın kan ağladığı böy
le bir günde zannetmem ki bize gülmek yakışsın. I 

2. — TEKLİFLER 

1, — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Zon- I 
gulduk'ta askerlik muafiyeti hakkında teklifi I 
(2/18) 

RElS — Ellendim, bâzı takrirler var. Müsaa- I 
de buyurunuz. Tunalı Hilmi Beyin, Zonguldak 'ta- I 
ki askerlerin askerlik muafiyeti hakkında bir I 
takriri var. Bunu ister iseniz Müdafaai Milliye I 
Encümenine, iktisat Encümenine gönderelim, 
tetkik etsinler. (Muvafık sadaları) 

3. — TAKRİRLER 

1. — Amasya Mebusu Ali Rıza Efendinin, ah
kâmı şer'iyenin tatbiki hakkında takriri 

RElS — Sonra efendim, Amasya Mebusu 
Müftü Rıza Efendi, umuru şer'iyenin tatbiki hak
kında bir kanun teklif ediyor. Bunu da Umuru 
Şer'iye Encümenine gönderelim. Tetkik edilsin. 

SAĞDAN BİR MEBUS — Adliyeye de. 
RIZA Ef. (Amasya) — Reis Bey, takririn 

muvakkaten yanınızda durmasını istiyorum. 
RE IS — O halde istirdadediyorlar. 

2. — Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyin, tcra i 
Vekillerinin sureti intihabına dair olan Kanıma I 
bir madde ilâvesine dair teklifi (2/14) 

REÎS —- Sonra efendim, icra Vekillerinin 
sureti intihabına dair olan bir kanuna, bir madde 
ilâvesi için Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyin bir 
takriri vardır. Onu da Lâyiha Encümenine gön
deriyoruz. 

2. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, ule
manın bir beyanname neşretmesine dair takriri 

RElS — izmit Mebusu Hamdi Beyin diğer bir 
teklifi var. O da diyor ki, hareketi milliyemizi 
isyan şeklinde gösteriyorlar ve bu suretle bir ta
kım fetvalar ve saire yapıyorlar. Bunun için I 
ulemayı kiram bir beyanname kaleme alsınlar. 1 
Zaten Hamdullah Subhi Bey de böyle bir teklif
te bulunmuştu. Bunun da Şer'iye Encümenine 
havalesini teklif buyuruyorlar ve Şer'iye Encü
menine gönderiyoruz. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — Su
alime müsaade buyurulur mu efendim? Arkadaş
lar dairei intihabiyelerine vaziyeti anlatmak için 
telgraf çekeceklerdi. Bu karar infaz edildi mi, 
edilmedi mi? 

Her mebus tarafından telgraf veya mektup I 
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suretinde bir şey göndermek takarrür etmişti. 
Bunları rüfekayı muhteremeden rica ederim. Bir 
an evvel yazsınlar. Eğer telgrafla göndermek 
istiyorlarsa arzu edenler varsa Divanı Riyasete 
tevdi etsinler. Divanı Riyaset onları gönderir. 

NEBlL Eı. (Afyon Karahisar) — Beyefendi 
Hazretleri; sansüre tâbi olacak mı, olmıyacak 
mı? 

FEYZİ Ef. (Malatya) — O vazifeyi ifa et
tik ve cevap aldık. Bütün devairi intihabiyemize 
yazdık» cevap aldık. 

(Malatya Mebusu Feyzi Efendinin Behisnr-
den namına gelen bir telgraf okundu.) 

Ankara'da Malatya Mebusu Muhteremi 
Feyzi Efendiye 

C 26 Nisan 1336. Vatanperverliğinizle müfte-
hir mülk ve milletin selâmeti hakkındaki sây 
ve gayretinizde muvaffak bilhayır buyursun ni-
yaziyle tezyideyler ve ahalii umumiye namına 
ihtiramatı mahsusamı takdim eylerim efendim. 

29 Nisan 1336 
Reşid 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, bir şey ri
ca edeceğim. Rüfekayı muhteremenin kendi de
vairi intihabiyesine çekeceği telgrafların v her 
halde bir şekli hazırlanmalı ki (Kürsüye sada
ları) (Gürültüler) belki tezat husule gelir. 

REİS — O şekle dair bir şey takarrür eder 
efendim. Şimdi efendim, Dahiliye Encümeni... 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Basma 
kalıp bir şey yazmaktan ne çıkar. Herkes kendi 
ihtısasatmı yazsın. 

7. — Dahiliye Encümeni reis, mazbata mu
harrirliği ve kâtipliğine yapılan intihaba dair 
mazbata 

KÂTİP HAYDAR B. — Dahiliye Encümeni 
intihabatı neticesinde Dahiliye Encümeni Riyase
tine Tokad Mebusu Nâzım Bey, Mazbata Muhar
rirliğine izmit Mebusu Sırrı Bey, Kitabete Esad 
beyler tâyjn ve intihabedilmişlerdir. 

3. — Çorum Mebusu Dursun Beyin, kömür 
fıkdanı hakkında takriri 

REİS — Kömürün fikdam mevcuttur diye 
bir takrir daha var, Çorum Mebusu Dursun Be
yin. Müsaade buyurursanız Müdafaai Milliye ve 
Nafıaya gönderelim. 

4. — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şük
rü Beyle arkadaşlarının, bir istihbarat şubesi 
teşkili hakkında takriri 

RElS — Efendin, iki takrir var, aşağı - yu
karı aynı mealde. Birisi, Karahisarı Sahib Me
busu Mehmed Şükrü Beyle Amasya Mebusu 
Hamdi ve Çorum Mebusu Sıddık Beylerin, is
tihbarat meselesi hakkındadır, 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
istihbarat meselesi bugün en mühim mesa-

ildendir. İstihbarat mesailini idare etmek üzere 
mütehassıs zevattan yedi kişilik bir istihbarat 
şubesi teşkili ve âzalarının Heyeti Umumiyeden 
ekseriyetle intihabını teklif ederiz. 

3 Mayıs 1336 
Çorum Amasya Karahisarı Sahib 
Sıddık Hamdi Mehmed Şükrü 

REİS — İstihbarat meselesi en mühim bir 
şeydir. İstihbarat şubesinin teşkilini talebedi-
yorlar. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Heyeti aske
riye ve mülkiyeden ibaret olmak üzere on aza
dan mürekkep bir heyetin... (Kürsüye buyurun, 
sadaları). Müsaade buyurulur mu arkadaşlar? 
Bu verilen iki takrir esası, eski ve bu yeni Mec
lis tarafından mükerrer defalar ortaya konul- / 
muştur. Bizim ihtiyacatımız meselâ diyoruz ki ; 
dafrna en çok muarefedir. Bunu ne kadar tek
rar ediyorsak o kadar beceremiyoruz. Bizim 
ihtiyacımız şu devrede ençok propagandacılık
tır, diyoruz, ve dedik ve hâlâ diyoruz. Kati
yen bu işin üstesinden gelemiyoruz. Bu cine-
ti arz etmekten mukaddem olarak maksadım 
nazarı dikkatinizi celbetmektir. Beyler, hepi
miz biliyoruz ki, (Venizelos) ve saire bizi bu
gün sırf propagandacılıkla mağlûbediyor. Bu 
meselenin ehemmiyeti takdir olunduğu halde 
niçin yapamıyoruz? Çünkü, büyük bir milletiz. 
Büyük bir millet idik, bu büyüklük bizim| ru
humuzda daima yükseklere uçmak zihniyetini 
husule getirmiştir. Bundan dolayı biz ağzımı
zı açar, dilimizi oynatırsak tenezzül addediyo
ruz. Şimdi bu cihetleri psikolojik bir tarzda 
uzun uzadıya... (Türkçe söyle, sesleri). Ruhi
yata ait birtakım mütalâatta bulunarak siz
leri tasdi etmek istemem. Bir, iki hâtıradan 
bahsedeceğim : Hattâ en sonu Hamdullah Sub-
hi Bey kardeşimiz tarafından idi, bir heyetin 
teşekkülü teklif olunmuştu. Suya düştü. Tam 
İstanbul'dan kaçacağımız-bir sırada bazan vak
tinde yetişebileceğimiz bir gece insana büyük 
teselliler verir. Kaçmaya hazırlanıyoruz. Eli
mize bir telgraf geldi. Sertacı iptihacımız olan 
ulemamızın fetvaları. Hemen çarçabuk müba
rek fetvaları yakındaki köylerden kimsenin ha
beri yoktur, oradan geçerken bir aded atarız, 
dedik ve ileride de kimbilir ne kadar çok bas
tırılmıştır. Hattâ Balçık'a geldik, ahaliyi top
ladık, okuduk, ileride hiç ihtiyacımız yok, bir 
gün hatırımıza geldi, tahkik ettik, kimsenin 
haberi yok. (Saded harici, sadaları). Katiyen 
kimsenin haberi yok, efendim, geldik bilmem 
ne köyüne, Kandıra'ya üç saat mesafede ulema
dan addedebileceğimiz bir köylü bu cihetler
den bahsederken, evet Kandıra Müftüsü bLim 
taraflara birtakım fetvalar tevzi etmiş (oh de
dik, elhamdülillah) Kandıra'ya geldik, (selâmün-

j aleyküm) fetvalardan ne haber? Haberimiz 
I yok, dediler, takibettim, beş günden beri müf

tünün elinde bulunuyormuş. İhtiyar olduğu 
için tetkik edecekmiş ve badehu tasdik oluna-
cakmış. Köylere dağıtılmış fetvalar İstanbul'un 
maatteessüf ne esasta olduğunu bildiğimiz o 
fetvalarıdır. Uzatmıyalım efendim. Nereye 
uğramış, tahkik etmiş isem katiyen bizim fet
vadan kimsenin haberi yok. Bu kadar zengin 
ve müsmir bir vesika elimizde iken istifade et
mezsek daha neden istifade edeceğiz? Geldik 
Hamdullah Subhi Beyin tekliline, bir, iki tek
lifte bulunduk, diğer birkaç yere sordum, İr
şat Encümeni teşkil edilmiş, en mühim olan 
encümen İrşat Encümenidir. Halbuki bizzat ar-
kaadşlarımızdan gayet samimiyetti efendim. 
İstidadım olmadığı halde ben de oraya girdim, 
dört kişiyiz, dedi. Fakat toplanamıyoruz, son 
hâtıra kardeşler, arkadaşlar bunun sonu ne 
olacak? Bendeniz sabahleyin bir şey diyordum, 
Maarif Encümeninden, oradan da ismimi sildi-
receğim, encümenlerin bence ehemmiyeti yok, 
zira iş görecek zamandayız, öyle bir iş ki, müs
mir olsun. Bugüne muvafık olsun, yarını te
min etsin, hattâ benim akşamki sızılarımı biraz 
dinlendirecek derecede olsun. Efendiler, elini
ze, ayağınıza kapanarak bunu arz ediyorum. 
Biz bir büyük milletiz ve o büyüklüğümüz bize 
katiyen ağız açtırmıyor. Benim bu noktada da
ha bâzı hâtıralarım vardır. Fakat bunu uzun 
uzadıya tasrih etmeyi katiyen caiz görmüyo
rum. Bizim ruhiyatımızdaki bu hal bize propa
gandalarımızı yaptırmıyor. Bu hatamızı bilelim. 
İçimizde kim kendisine güveniyorsa bu vazi
feyi deruhde etsin. Propagandacılık büyük bir 
istidada tevakkuf etmezse de hususi bir istida
da tevakkuf eder. Eğer Alioğlu Veli, Alioğlu 
Hoca Efendi Hazretleri kendi istidadı şahsiye-
lerine güveniyorlarsa girsinler, teşrif etsinler, 
beyhude yere kendimizi aldatmıyalım. Binaen
aleyh ikinci bir teklifim, esas olmak üzere 
katiyen intihabolmasm, herkes bir kere nam
zetliğini ortaya koysun. Yirmi sekiz kişi değil, 
bendenizin teklifim on beştir. Beşi İlmiyeden, 
beşi Mülkiyeden, beşi Askeriyeden, bunlar
dan neşriyat heyeti olacak. Efendim, birtakım 
şuraya, buraya malûmat vermeli, buna dahilî, 
haricî, siyasi, idari, askerî, mülki her türlüsü 
dâhil bir heyet olsun, fakat on beş kişiden 
aşağı olmasın, çünkü içtima edemiyoruz. Hiç 
olmazsa beş, altı kişi toplanır, bir iş yaparız. 
Bunu teklif ediyorum. Son sözüm budur. (Mu
vafık, muvafık sadaları). Son sözüm kendisi
ne gücenen bu vazifeyi deruhde etsin. (Bravo, 
sadaları) 

REİS — Efendim, müsaade buyurursanız 
takriri yazan rüfekamızm teklifini kabul edi
yorsanız encümenler de bu işlerle iştigal ede
cek zevatı lütfen intihap buyurursanız ve ne-
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tiöede Heyeti Umumiyeye arz ederseniz zanne
diyorum daha muvafık olur. 

Encümenler aralarından iki kişi intihâbeder-
ler, on beş kişi olur. Eğer devam etmiyen ze
vat varsa yerine de mütebaki kalan çalışabilir. 
Bu suretle kabul ediliyor mu efendim? (Kabul, 
kabul, sadaları). 

Şimdi efendim Perşembe günü aynı saatte 
içtima edeceğiz. Tabiî ruznamemiz, evrakı va
ride ve zaptı sabık kıraatinden sonra bu ka

nunu veren Lâyiha Encümeninin geçen gün 
Çorum Mebusu Haşim Beyefendinin vukua ge
len teklifi üzerine irsal eylemiş olduğu madde 
bulunacaktır. Her halde, istirham ederim, efen
dim encümenler toplansın da vazifelerini lüt
fen ifa etsinler. Yarın saat on birde teşrif bu
yursunlar, efendim. Perşembe günü alafranga 
saat ikide içtima edilmek üzere Celseye nihayet 
veriyorum. 

(Zevali saat yedide içtimaa nihayet verildi) 

- _ • « • * » • « 

T. B, M. M, Matbcum 


