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1. — İstanbul Mebusu Dr. Adnan ve Erzu
rum Mebusu Hüseyin Avni beylerin, istanbul'
un işgalini mütaakıp akdolunan mukavelâtm 
keenlem yekûn addine dair teklifi kanunileri ile 
Karahisarı Sahib Mebusu Hulusi Beyle arkadaş
larının, İstanbul Hükümetinin ittihaz ettiği ve 
edeceği her türlü taahhüdût ve mukarreratm ka
bul edilmiyeceğine dair takriri ve Adliye ve 
Hariciye encümenleri mazbataları 223:233 

BÎBÎNCİ CELSE 
Açılma saati: Z. S. 2,30 

REİS — Reisisani Oelâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Muhiddin Baha Bey (Bursa) 

REİS — Efendiler ekseriyetimiz vardır. Cel
seyi açıyorum. Zaptı sabıkı kıraat ediyoruz. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
Birinci Celse 

Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri
yasetinde birinci celse badezzeval saat 2,15 de küşad-
edildi. Zaptı sabık kıraat olunarak aynen kabul olun
du. Mecidiye'den muhtarı evvel Ali ve rüfekası tara
fından keşide edilen telgraf Maliye, Amasya'dan Şi-
rinzade Mahmud ve rüfekası imzalı telgraf yine Ma
liye Encümenine havale ve Seyidgazi'den yazılan te
şekkür» cevap itası kabul ve Dr. Refik Beyin Baye-
zid'den Büyük Millet Meclisine âza intihabolunduğuna 
dair Kâzım Karabekir Paşanın telgrafı ve Adliye ve 
Müdafaai Milliye ve Umuru Şer'iye ve Evkaf ve Ha
riciye encümenlerinin Reis ve Kâtip intihabatmı mü
şir takrirleri kıraat ve tedkikı Mezabıt Encümenince 
mazbataları tasdik edilen zevatın esamisi okunarak 
kabul olundu. Hamdullah Subhi Beyin takririnin kı-
raetinden sonra Maarif ve Maliye vekillerinin intiha
bına mübaşeret ve tasnifi ara için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri

yasetinde ikinci celse badezzeval saat dörtte inikadet-
ti. tntihabata iştirak edenlerin 127 ve müstenkiflerin 
9 ve ekseriyeti mutlakanm 64 okluğu ve Hakkı Behiç 
Beyin 74 reyle .JVIaliye ve Rıza Nur Beyin 65 reyle 
Maarif Vekâletine intihabedildikleri Makamı Riyaset
ten tebliğ olundu. Mütaakıben Adliye Encümeninin 
(İstanbul işgalinden sonra Heyeti Vükelâca vukııbu-

lacak bilûmum muahedat ve mukavelât ve ukudat ve 
mukarreratm keenlemyekün, addi hakkında) ki ka
nun lâyihasiyle Hariciye Encümeninin (Mütarekenin 
tarihi akdinden itibaren Meclisi Millînin tasvip ve 
tasdikine iktiran ettirilmiyen bilcümle muahedat, 
mukavelât, ukudat ve mukarreratm muteber olaım-
yacağımı dair kanun) lâyihası kıraat ve heyeti umu-
miyesi hakkında cereyan eden müzakerattan sonra 
Hariciye Encümeni lâyihasının müzakereye esas itti
haz edilmesi kabul edilerek on dakika teneffüs edil
mek üzere celseye nihayet verildi. 

Üçüncü Celse 
Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri

yasetinde üçüncü celse badezzeval saat altıyı çekrek 
geçe küşadedildi. Ekseriyet olmadığından yoklama 
icra ve Müfid Efendi (Kırşehir) in takriri üzerine 
lâyihai kanuniyeniıı müzakeresi bir gün sonraya ta
lik ve encümenlerde işlerin teraküm ettiğinden içti
mai umuminin Perşembe'ye .tehiriyle Çarşamba günü 
encümenlerde toplanması Makamı Riyasetin teklifi 
üzerine kabul edildi. Muahharan Hilmi Beyin takriri 
İktisat ve Müdafai Milliyeye havale olunmuş ve Rıza 
Efendi (Amasya) nm takrh'i Şer'iye Encümenine hava
le edilmiş iken talebi üzerine tehir, Hakkı Hami Be
yin takriri Lâyiha Encümenine, Hamdi Beyin takriri 
Şer'iye Encümenine havale edildi. Hamdullah Sübhi 
Beyin beyanatı üzerine azayı kiramın vaziyeti hazı-
raya dair dairei intihabiyelerine telgrafla ve mek
tupla malûmat vermeleri tekrar kabul ve Dahiliye En
cümeninin Reis ve Kâtip intihabatı hakkındaki maz
batası kıraat ve Çorum Mebusu Dorsun Beyin takriri 
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Maliye ve Müdafaai Milliye encümenlerine ve Karahi-
sar Mebusu Şükrü Beyin ve rüfekasımn istihbarat 
hakkındaki takrirleri üzerine cereyan eden müzakerat 
neticesinde her encümenden ikişer zatın intihabına ka
rar ita ve Perşembe günkü ruznamenin zaptı sabık 
hulâsası ve evrakı varide ve İstanbul'daki kabinece 
akdolunacak mukavelât ve muahedatm keenlemyekûn 
addi hakkındaki lâyihai kanuniye ile Lâyiha Encümeni 
mazbatasından ibaret bulunduğu bittebliğ badezze-
val saat yedide içtimaa nihayet verildi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? (Kabul, kabul, sadaları) 

Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar) Kabul olundu, efendim. 

2. — İCRA VEKİLLERİ 

1. — Maarif Vekili Doktor Rıza Nur beyin 
istifası 

Dr. Rıza NUR B. (Sinob) — Efendiler, ben
denizi Maarif umuruna tâyin buyurmuşsunuz 
İntihap birinci rey itasında hâsıl olmamış, ikin
ci defasında yine olmamış, (balotaj) dedikleri 
surete düşmüş, üçüncü defada intihabolunmu-
şum. Bendeniz zaten çoktan beri bir vazife ka
bul etmemek için duruyordum. Bu fikirde ıs
rar ediyordum. Bazı teklife rağmen yine şim
di intihap vâki olmuş, fakat Meclisi Âlinin 
böyle, intihabı üç defada yapılmasını bendeniz 
hakkında bir tereddüt gibi telâkki ediyorum. 
(Hâşâ, estağfurullah, sadaları) Sonra efendim, 
üçüncü intihapda ekseriyeti mutlakadan pek 
zaif bir şey ile intihabolunmuşum. Halbuki 
bendeniz, usulü meşrutiyete pek riayetkarım; 
bu birçok meşruti memleketlerde daima vu-
kubulur bir şeydir. Bâzı kabine erkânı itimat 
reyi aldıkları vakitte Meclisten böyle zaif bir 
ekseriyetle bir itimat alabilirler. Fakat onlara 
düşen vazife, itimadı zaif gördüklerinden dola
yı istifa etmektir. Binaenaleyh bendeniz arka
daşların aflarını istirham ve mazur görmelerini 
rica ediyorum. Bunun için istifa ediyorum. 
(Kabul değil, sadaları) Yerime Hamdullah 
Suphi Bey hakikaten lâyıktır ve tavsiye ederim, 
cidden bu işi görmeye şayestedir. (Olamaz, ola
maz hayır, sesleri) 

,3. — Maarif Veküi Doktor Rıza Nur Beye ve
rilmiş olan reylerin itimat beyan edilmek sure
tiyle takviyesi 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 
Muhterem arkadaşlar; diğer intihaplarla beraber 
Maarif intihabı yapıldığı vakit eğer doğrudan 
doğruya tek namzet olarak arkadaşımız gös
terilmiş olsaydı, Meclisi Âlinin kendi hakkın
da mevcudolan itimadı umumisi hiç şüphesiz ki, 
altmış dört, yetmiş reyle değil (100) ve (110) 
yahut (120) rey ile kendisini ifade ederdi. Ar- I 

, kadaşlarımızın nazarı dikkatine bir isim yerine 
iki isim arz edilmiş olmasının neticesidir ki, bir 
kısım arayı bendenize, bir kısmını diğer muhte
rem arkadaşımıza, bir kısmını da başka bir 
zata verdiler. Ortada mevcudolan za'fı izale 
etmek için elimizde bir vasıta vardır. Meclisi 
Âliniz en son yaptığı intihapda muhterem ar
kadaşımıza (65) rey vermiştir. Bu benim is-
tinkâfımı kâfi derecede nazarı itibara alma
maktan mütevellit bir za'ıf olabilir. Bendeniz 
diyorum ki, memleketimizde hayatı siyasiye 
dâhilinde hakikaten hüsnü şöhret kazanmış ve 
vatanperverliğini ispat etmiş muhterem arkada
şımızın ismi etrafında yeniden yaptığımız bu 
münakaşada Meclisi Âlinize düşen bir vazife 
vardır: Kendisine bir ekseriyeti kahire ile be
yanı itimadetmektir. (Hay, hay, sadaları) 

REİS — Hamdullah Sııbhi Beyin teklifini 
reye koyuyorum. (Eller kalkar) (Kabul, müt-
t of ikan) (Yaşasın vahdet, sesleri) 

Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Bendenizce iş 
görmek için Meclisi Âlinin büyük, mühim bir 
itimadı olmak lâzımdı. Başka türlü iş görmek 
mümkün değil idi. Madem ki, Meclisi Âli bu ek
seriyeti gösteriyor. 

REİS — İttifakla. (Alkışlar) 
Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Pekiyi, kabul 

ediyorum. (Alkışlar) 

REİS — Efendim, evrakı varide okunacak : 

4. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. —-Maliye Encümeni Reis, Mazbata Muhar 
riri ve Kâtipliği için yapılan intihaba dair mazbata 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celil esine 
Maliye Encümeni âzası ekseriyeti azîmc hâsıl 

olduğu halde şehrî carii raminin dördüncü Salı 
günü biliçtima Çorum Mebusu Ferid Beyi Ri
yasete ve Fuad Beyi (Çorum) mazbata muhar
rirliğine ve Sabri (Kastamonu) ve Osman 
(Kayseri) beyleri de kitabete müttefikan inti-
habeylemiş oldukları berayı malûmat arz olu
nur. 

2. — Sıhhiye Encümeni Reis, Mazbata Muhar
riri ve Kâtipliği için yapılan intihaba dair maz
bata 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sıhhiye Encümeni bugün vukubulan içtıma-

ında Riyasete Amasya Mebusu Doktor Asım ve 
Mazbata Muharrirliğine Kastamonu Mebusu 
Doktor Suad ve Zabıt Kitabetine Aydın Mebusu 
Doktor Mazhar beyleri intihabetmiş olmakla arzı 

I keyfiyet olunur. 
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3. — Maarif Encümeni Reis, Mazbata Muhar

riri ve Kâtipliği için yapılan intihaba dair maz
bata. 

Büyük Millet 'Meclisi Riyaseti Celilesine 
Encümence Riyasete Hamdullah iSüib'hi Bey, 

Mazbata Muharrirliğine Besim Atalay ve Kâ
tipliğe Cevdet ve Mustafa 'beylerin ekseriyetle 
intihapları takarrür etmekle işjbu mazbata Di
vanı Riyasete takdim kılındı. 

3 Mayıs 1336 

5. — MUHTELİF EVRAK 
1. — Bursa Valisinden mevrut teşekkür cevabı 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
C $ Mayıs 1336 telgrafa vilâyet memurin ve 

ahalisi namına Büyük Millet Meclisinin teşek-
küratma mukabele eder, mazharı muvaffakiyet 
olmalarını 'bütün kalbimle Cenabı Haktan tazar
ru ve niyaz eylerim efendim. 

Bursa Valisi 
f Hacim 

2. — 15 nci Kolordu Kumandanı Kâzım Kara-
bekir Paşadan mevrut Leyleiberat tebriki. 

Büyük Millet 'Meclisi Riyasetine 
İdrakiyle mübahi olunan Leyleüberatın bütün 

âlemi islâm hakkında 'bâisi yümnü mesudiyel ol
masını Cenahı Haktan temenni eder ve arzı teb-
rikât eylerim. 

<K. 15 K. 
Kâzım Karabekir 

3. — Hacı Bektaş Çelebisi ve Kırşehir Mebu
su Cemaleddin Efendinin, kendisine izin verilme
sinden dolayı teşekkür telgrafı. 

Ankara'da Büyük 'Millet Meclisi Riyaseti 
ıCelilesine 

Arızai vücudiyemin, intihap huyurulmuş ol
duğum Reisisanilik vekâleti vazifesini ifadan 
daîlerini mahrum ve meyus bırakmış olduğuna 
dair mütekaddim telgrafnamei fakiranemin 
Meclisi Âlice kabuliyle mezuniyetime müsaade
lerini ve hakkı fakiranemde iltifatı ıkerimanele-
rini mutazammm 29 Nisan 1336 tarihli telgraf
namei âliyeleri residei desti ihtiramım lolarak 
tariki hakta mücahedede 'bulunan Meclisi Ülya 
ve müttefiklerinin muvaffakiyatı hakkında vir
di zebanım »olan daavatı hayriye tekrar hetekrar 
tezkâr ve ref'i icahetgâhı girdigâr kılınmakta 
olduğunu tazimat ve tekrimat ve teşekküratım-
la arza tmücaseret eylerim, »olhapta. 

Hacı Bektaşi Veli Çelebisi. 
Cemaleddin 

4. — Bayezid mebusluklarına intihabedilen 
zevat hakkında Erzurum Valiliğinden mevrut 
telgraf I 

1836 O : 1 
Ankara'da Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
Bayezid livasınca Meclisi Âli Âzalığı için ic

ra kılman intihabat neticesinde livamız vergi' 
memurluğundan mütekait Hacı Mehmed ve Ba
yezid Mebusu esbakı Süleyman Sudi ve Bayezid 
Tahrirat Müdürü Sabıkı Şevket efendilerin ve 
Ankara'da etihbayı askeriyeden Binlbaşı Refik 
ve Diyadin Kaymakamı Atıf 'beylerin ihrazı ek
seriyet eyledikleri Bayezid mutasarrıflığından 
bildirilmiş ve Gürün'de bulunduğu anlaşılan 
Süleyman Sudi Efendiye tebliği keyfiyet edil
miştir. Keyfiyetin Jtefik Beye tebliğine ve Diya
din Kaymakamı Atıf Beyin memuriyeti asliye
sinden müstafi veyahut mezun mu addedilmesi 
lâzımgeleceğinin de emir ve inhasına müsaade 
bu vurul m ası mâruzdur. 

2 Mayıs 1836 
Erzurum Valisi 

Reşid 

REİS — Divanı Riyasete havale edelim de 
karar verir. (Hay hay sadaları) 

5. — Ergani Mebusu Mahmud Beyin, izin ta
lebine dair telgrafı. 

Ailece zuhur eden mazeret, Ramazanın on be
şine kadar manii hareketim bulunduğundan me
zuniyetime müsaade buyurulması müsterhamdır. 

(Palu 
Mahmud 

REİS — Kabul ediliyor mu efendim? (Eller 
kalkar) Kabul edildi efendim. 

•i. — Meclisin teşekküratının kıtaata tamim 
edildiğine dair 15 nci Kolordu Kumandam Kâ
zım Karabekir Paşadan mevrut telgraf. -

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Büyük Millet Meclisinin teşekküratı mahsu-

sasını müşir telgrafnamei âlileri azîm meserret
ler hâsıl ederek kıtaata tamim edildi. Meclisi 
Âliden sâdır olacak evamiri Kolordumuzun yük
sek şevk ve sürurla ifa edeceğini hissiyatı tâ-
zimkâraneme terdifen arz eylerim. 

fK. 15 K. 
'Kâzım 

5. — Meclisin küşadı münasebetiyle îzmir Mü-
dafaai Hukuk Reisliğinden mevrut tebrik telgrafı. 

Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
Makamı Muallâyı Hilâfetin vatan ve milletin 

tahrişi hakkında ittihazı mukarrerat etmek üzere 
resmi küşadı icra kılman Meclisi Millînin saadet 
ve selâmeti memleket ve millet için müteyemmen 
ve mesudolmasmı ve temadii muvaffakıyatını 
Cenabı Haktan tazarru eder ve bu vesile ile 
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> arzı tebrikât eyleriz ferman. 

îzmir Müdafaai Hukuk Reisi 
Murtaza 

. (Alkışlar) 
SESLER — Mahreç îzmir midir? 
KÂTİP HAYDAR B. — Evet İzmir'dir (Al

kışlar) 
SESLER — İmzaları nedir? 
KÂTİP HAYDAR B. ~ İzmir Müdafaai Hu

kuk Reisi 
ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— İzmir'den nasıl çıkıyor? (Çıkar sesleri). 
CELÂL B. (Saruhan) —Bilhassa 'Makamı 

Riyasetten bu esir arkadaşlarımıza lâzımgelen 
cevabın verilmesini istirham eyleriz efendim. 

6. — Mihalıççık'ta isyanın bastırıldığına döir 
Kaymakamlıktan mevrut telgraf 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mukaddes vatanı, onun fedakâr evlâtlarını, 

Padişahını kurtarmak azim ve emeliyle Ankara'
da içtimama muvaffakiyet elveren Büyük Millet 
Meclisinin küşadı sıralarında haini vatan birta
kım eşhası rezilenin teşvikatı denaetkâraneleri 
ile Beypazar'ı, Nallıhan ve sairede vâki hâdisatm 
sürati berkiye ile hemhududolan muhitimizin 
birkaç karyesine sirayeti üzerine derhal teda-
biri şaibe ittihaz olunarak Ballık köprüsünde 
şakilerin bir kısmiyle kazanın fedakâr evlâtla
rından bir kısmı arasında müsademeye başlanıl
mış ve vâki olan müracaat üzerine daha ziyade 
tevessü ve kazanın sukutuna mahal verdirmeden 
yetişen kuvvet ile önüne geçilerek sükûnet tek
rar iade ettirilmiş olduğundan kaza namına te-
ahhür etmiş olan tebrikâtm lütfen kabul buyu-
rulmasmı rica eder ve Cenabı Hakkın memleket 
için çalışan Büyük Millet Meclisinin büyük va
tanperverlerine zahir ve muin olmasını temenni 
eylerim. 

(Nereden sesleri) 
KÂTİP HAYDAR B. — Mihalıççık Kayma

kamı Hayri Beyden. 
BİR MEBUS — Teşekkürü mutazammm ce

vap yazılsın. 
REİS — Divanı Riyaset lâzımgelen cevabı 

verir. 
7. — Mihalıççık'ta isyanın bastırılmış olduğu

na dair Müdafaai Hukuk ve Belediye Reisliğin
den mevrut telgraf 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Dör bin sene hâkim yaşamış bir milleti ken
di uşağı olan Ermeni, Rum ile terbiye ettirmek 
îstiyen teşkilâtı fesadiyehin kazamıza nakline 
memur olan Nallıhan'daki haini vatan bâzı ara
zilin ifsadatlannm hiç ehemmiyeti yok ise de 

Büyük Millet Meclisinin maksadı meşruası layı* 
kıyle köylünün anlıyacağı bir lisan ile anlatıl
mak üzere hâkim ve müftü efendiler dâhil olduğu 
halde bütün ulema ve eşraf kuraya izam edildiği 
velehülhamd bütün kazanın âmâli milliye dai
resinde her fedakârlığa âmâde bulunacağını arz 
eder bütün âlemi islâm'ın son istinatgahı olan 
Meclisi Âlii Milliyi tebrik ve Cenabı Haktan mu
vaffakiyet temenni ederiz. 

Mihalıççık 
Müdafaai hukuk ve Belediye Reisi 

Necib 
ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Bunu her ta

raf yapsın. 
REİS — Her tarafta teşmil edilsin efendim. 
8. — Kaza halkının Büyük Millet Meclisine 

merbutiyetlerine dair îskilib Müdafaai Milliye ve 
Belediye reisliklerinden mevrut telgraf 

Ankara'da Meclisi Millii Kebir Riyasetine 
Kazamız ahalisi tâ bidayeti teşekkülünden 

beri Kuvayi MilMyenin meşruiyetini takdir ve 
Heyeti Temsiliyenin neşriyat ve beyanatı hayır-
hahanesini lâyıkı veçhile idrak ve inkıyadedip» 
iki gün evvel kazamızı teşrif eden kaymakam 
vekili Mahir Beyefendinin ifadatı mühimmesi: 
efkârı umumiyeyi bir kat daha tenvir etmiş ve 
bu suretle de vatanın tahlisi emelindeki gaye
de Îskilib kazası ahalisi bir kütle haline gelerek 
Meclisi Millii Kebirimizin bütün harekâtı meş-
ruuna tamamiyle zahir bulunmuş olduğunu ve 
hiçbir fasidin bu kazada icrayı fesadına:, bun
dan böyle müsaade edecek bir fert/tasavvur edi-
lemiyeceğini teminen arz ile dâhil olduğumuz 
bâdirei uzmadan muvaffakiyetle iistihlâsımızı 
cenabı haktan niyaz ve yarından itibaren teşki
lâtı milliyemizin nevahi ve kuraya teşmiline mü-
baderet olunacağını arz eyleriz. 

30 Nisanl336 
Îskilib Müdafaai Mîllîye Reisi Belediye Reisi 

Necmeddin Ali 
Müftü Âza Âza 

İsmail Hakkı Mustafa Şükrü 
Âza Âza 

Tahir Sabri 
9. — Bayezid Mutasarrıflığından mevrut teb-

rik telgrafı 
Ankara'da-Meclis Riyaseti Celilesine 

Âmâli meşruai millinin kariben istihsali ga-
yei mukaddesesine matuf en masruf Duyurulacak 
her türlü mesaii vatanperveranelerinin muvaffa
kiyetle netice pezir olmasını mütekarribülhu-
lûl olan leylei mübarekeden tazarru ve bilûmum 
rüfekayı mesaim namına arzı tebrikâta mücase-
ret eylerim. 

Bayezid Mutasarrıfı 
Âdil j 
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10. — Mebusluğa intihabedilen memur ve mu

allimlerin memuriyetlerinin devam edip etmiye-
ceğinin bildirilmesine dair Eskişehir Mutasarrıf
lığından mevrut telgraf 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
Memurin ve mualliminden olup da Büyük 

Millet Meclisince âza intihabolunan zevatın me
muriyetlerinin devam edip etmediğinin ve me
zun addiyle memuriyet maaşlarının devamı itası 
caiz olup olmadığının irade bu.yurulma.si. 

3 Mayıs 1336 
Eskişehir Mutasarrı fi 

Fatin 
. (Lâyiha Encümenine sesleri.) 

'MEMDUH B. (Karahisarı Şarki) — Müzake
re etmeli, pek çokları böyle. 

REİS — Bunu Lâyiha Encümenine göndere
lim efendim, zaten encümen buna dair bir kanun 
tedvin etmekle meşgul bulunuyor. Bu cihetler 
nazarı dikkate alınsın ve lâzımgelen kararı itti
haz ile Meclisi Âlinize arz eylesin. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bu mesele 
hakkında Tetkiki Meza'bıt Encümenine bir maz
bata gelmişti. Onun da müzakeresinin tehiri ta
karrür etmiş idi. 

REİS — O suretle Lâyiha Encümenine gön
derilmesini kabul ediyor muşunuz? (Hay hay 
»adaları) 

6. — Ergani Madeni Mebusluğuna M elime d, 
Emin Beyin intihab edildiğine dair Palu Müda
faai Milliye Riyasetinin telgrafı 

Heyeti Temsil iye' Riyasetine 
Maden livası namına intihabolunan Mec

lisi Millî azalarından İbrahim Hakkı ve Nüzihet 
beyler hareket etmek üzeredir. Diğerleri ise her 
birisi bir zehaba müsteniden istifa ve zaman ka
zanmak rçin temdidi müddet fikrindedirler. Şim
dilik iki âzalk münhalair. Müdafaai .Milliye 
Reisi Me'hmed Emin Bey sekiz vay iktisabına ta-
vassut etmiştir. .Şimdi ise başka taraftan bu hu
susta bir ruyi muvafakat görülmediğinden mu
maileyhin buradaki hizmeti azadan bibisine tevdi 
ile Büyük Millet Meclisine gelmesi heyetimizce 
münasip görülerek mazbatasının tanzimi Maden 
Mutasarrıflığına yazılmış ve zaten ekseriyet de 
mumaileyhin uhdesinde bulunmuştur. Gelmesi 
Heyeti Muhteremei Âlilerince tasvip Duyuruldu
ğu takdirde tacili hareketinin Maden Mutasar
rıflığına emri kati verilmesi maruzdur. 

Palu Müdafaai Milliye Heyeti 
İdare namına Reis 

Mehmed Emin 

REFİK B. (Konya) — İntihap esastır. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Sekiz rey
le millet temsil edilemez. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Yeniden intihap icra edilmesi lâzımdır. 

REİS — Müsade ederseniz lâzımgelen ceva
bı Dahiliye Vekâleti versin. 

11. — Büyük Millet Meclisince bir beyanna
me neşredilmesine dair 15 nci Kolordu Kuman
danı Kâzım Karahekir Paşadan mevrut telgraf 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Madde 1. — 23 Nisan tarihli Serbesti, Alem
dar, Peyam gazetelerinden naklen Trabzon'da
ki Üçüncü Fırka Kumandanlığına bildirilen mü
him maddeler lahika olarak arz olunmuştur. 
Bunlardan Kuvayı İnzibatiye Kanunu haizi ehem
miyettir. Münhasıran gönüllü teşkilâtına aidolan 
bu kanun sırf Denikin Ordusu teşkilâtının bir 
aynını İstanbul 'da vücuda getirmektir. Deni
kin ordularını Bolşevizın aleyhine teşkil ve ga
leyan ettiren İngilizler nihayet milyonlardan 
müteşekkil Amiral Kolçak, General Pudeniç 
ve Denikin orduları kısmen Yeşilislâm ordula
rından mürekkep Bolşevik kuvayı külliyesinin 
akınları karşısında mahvolup kamilen eridi, 
(İnşallah " onlar da erir sesleri. Hacı Şükrü B. 
— Allah belâlarını versin) gitti. Gafletlerinin 
cezasını gördükten sonra kurtulan veyahut 
düştükleri tuzaktan çıkıp Bolşevik ordularına 
teslimi silâh ile dehalet ettiler. İngilizlerin ha
zineler dolusu altın kuvvetiyle tedvir, tahrik 
ettiği bu siyasetin aynı millet efradını birbiri
ne kırdırarak Şark'ta idamei nüfuza uğraşıldı
ğını akıbet anladılar. İngiliz parasının kuvve
tiyle kendi milletine karşı ihanet eden Deni
kin'çilerin çoğu nihayet selâmet nerede bulun
duğunu şimdi tamamiyle anladılar. Rus Deni
kin Ordusunun izınihilâli tamınım gören İngiliz
ler şimdi de Dersaadette yapılan bu teşkilât 
ile Denikin gönüllü ordusunun bir aynını da 
İstanbul'daki-mecnun ve mabutları para olan 
edani vasıtasiyle ^cahillere tertibettirmek isti
yorlar. Hakkını, hürriyetini, hukukunu tama
miyle kaybetmiş olan Makamı Saltanat ve Hilâ
fet namına süngü kuvvetiyle sahte fetvalar ve 
Denikin teşkilâtım vücuda gelinmek istiyen 
vatansız, imansız bir zümre tarafından da pek 
namus'suzea beyannameler ihzar edilip Anado
lu sevahilimize göndermektedirler ve bu sah
te fetvaları çıkaran hain kuvvetler düşünmü
yorlar ki, İstanbul'da para kuvvetiyle toplayıp 
yapacakları bu Denikin kuvvetlerini Anadolu'
ya, Türk İslâm bucağına musallat ettirmek, ya
ni Ehliislâmı kırdırmak ve bunun karşısında 
Rumları ve Ermenileri ve bütün düşmanları 
güldürmek ve İslâm kaniyle kendi hayatlarını 
temin etmek, neuzubillâh dinen, aklen en 
mezmum ve Şeriatı Celile ile menafii aliyei 
vataniyeye en mugayir (okunamadı) tevessül
de bulunuyorlar. Artık tamamiyle Kafkaslara 
hâkim olan ve Kırgız İslâm ordularını da ta-
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maıniyle Azerbaycan havalisine yerleştiren bu 
Şark'm orduları bütün milletlerin ve bilhassa 
âlemi tslâmm esaretten ve müstemleke haya
tından külliyen kurtulmasını istihdaf (Alkış
lar) ettiği ve bütün Âlemi îslâmın halâsı (Oku
namadı). 

REİS —- Şifrede çıkmıyor. 
için söz »birliği ettiği ve muhip İslâm ordula
rı da Hilâfet ve Saltanatı kurtarmak için Kaf
kasya'da toplandığı halde Dersaadette dinini, 
imanını, vatanını düşman parasına ve düşman 
süngüsüne bağlıyan gafil ve cahil bir zümre
nin sözüne kanıp da gönüllü teşkilâtına gire
rek Anadolu'ya her hangi bir harekete cesa
ret eden (okunamadı) behemahalmahıv ve ifna 
edileceklerdir. Eğer Büyük Millet Meclisimiz 
yine (okunamadı) anlıyacağı bir lisan ile bü
yük bir beyanname halinde ihzar ve neşrederek 
sevahilde binlerce nüshalar tabiyle bu günlerde 
Dersaadete, muhtelif mehafile, camilere, so
kaklara neşrederse İstanbul muhit ve âfakın
da fevkalâde bir hüsnü tesir ve akis (okuna
madı) yaparak Denikin teşkilâtçılarım daha 
fena vaziyete sokacak ve bütün Türk ve İslâm 
unsurlarını gafletten uyandıracaktır. 

Madde 2. — (Aynı zamanda işbu kuvayi in
zibatiye Kanununun para ile yaptırılmakta olan 
ve Denikin gönüllü teşkilâtı hakkında müna
sip veçhile Anadolu'ya bir nam verilmesini ve 
Denikin teşkilâtını himaye için süngü ve para 
kuvvetiyle sahte fetvaların da hazırlandığını 
yazıp Millet Meclisi lisanından çürütülmesi mu
vafıktır.) 

Madde 3. — Millete karşı kumarhanesinden 
İstanbul matbuatına telgraf çekerek Kürt He
yeti Riyasetinden istifasını bildiren Şerif Pa
şanın hareketi vakıası Anadolu'da namuskâr ve 
dindar kardeşlerimin gösterdikleri evsafı va-
tanperverane karşısında bir ricat ve hezimeti 
kahkariyedir. Bunun da münasip veçhile neşri 
ve Kürt kardeşlerimizin tezahürat ve hissiya
tının yine Büyük Millet Meclisi lisanından teb
cil edilmesi muvafık olur. 

K 15 K 7 
Kâzım Karabekir 

REİS — Efendim, zaten bu bapta bir be
yanname kaleme alınması nazarı dikkate 
alınmıştı. Meclisi Âlinizce Şer'iye Encümenine 
de havale olunmuştu. Diğer taraftan Hamdul
lah Subhi Beyi Âlemi İslama bir beyanname 
neşriyle tavzif etmiştiniz. O da ihzar etmek üze
redir. O halde. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Ya
rın takdim ederim. 

REİS — O halde zannediyorum ki, her ikisi 
yani Hamdullah Subhi Beyefendi ile Şer'iye 
Encümeni birleşerek onu bir kalıba ifrağ eyle-

sinler. Kâzım Karabekir Paşanın bu husustaki 
telgrafını nazarı itibara alarak bir şey yapsın
lar, daha muvafıktır. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Encümeni İlmiye
ce hazırlanmış bir beyanname vardı. Her ikisi
ni birleştirdim. 

SESLER — (Birleştirsiııler, her ikisi birden 
okunsun). 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Şimdi okuyalım 
mı efendim? (Birleşsin sesleri). 

REİS — O halde ikisini birleştirdikten son
ra okutmak istiyenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar). İkisi birleştikten sonra okunması kabul 
edildi. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya.) — Ya
zacak adama bir söz vermek lâzım. 

KÂTİP HAYDAR B. (Kütahya) — Efen
dim, Tetkiki Mezabıt Encümeninden birkaç maz
bata gelmiş, onları da okuyalım. 

7. — Karahisarı Sahih Mebusluğuna seçilmiş 
olan Hilmi Efendinin intihap mazbatası 

(Karahisarı Sahib Mebusu Hilmi Efendinin 
intihabı hakkında Tetkiki Mezabıt Encümeninin 
mazbatası okundu.) 

İşbu mazbata münderecatı bittetkik muva-
fıkı usul ve kanun olduğu anlaşılmakla Heyeti 
Umumiveye arz olunur. 

4 Mayıs 1336 

REİS — Kabul ediliyor mu? (Eller kalkar). 
Kabul edildi, efendim. 

8. — Lâzistan Mebusluğuna seçilmiş olan Ziya 
Hurşid, Doktor Abidin ve Esad Beylerle İbra
him Şevki ve Necati Efendilerin intihap mazba
taları 

(Lâzistan livasmca Trabzon Kadısı İbrahim 
Şevki Efendi ile Eskişehir Mektebi Sultanisi Al
manca Muallimi Ziya Hurşid ve serbest etibba-
dan Doktor Abidin ve Hemşinli Necati ve An
kara mektupçusu Esad beylerin mazbatai inti-
habiyeleri hakkında Tetkiki Mezabıt Encümeni
nin mazbatası okundu.) 

İşbu mazbata münderecatı bittetkik muva-
fıkı usul ve kanun olduğu anlaşılmakla tasdik 
ve Heveti Umumiveye arz olunur. 

4 Mayıs 1336 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi, efendim. 

6. — MAZBATALAR 

i. — Erzincan Mebusu Emin Beyin, Erzin
can havalisi memurlarının altı ay maaş alama
dıklarına dair takriri ve Maliye Encümeni maz
batası 

Erzincan Mebusu Emin Beyin, Erzincan me
murini hakkında verip müstaceliyet karariyle 
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Maliye Encümenine havale edilmiş olan 1 Ma
yıs 1336 tarihli takririne yazılan derkenar : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Erzincan Mebusu Emin Bey tarafından ve

rilen işbu takrir Maliye Encümeninde mütalâa 
olundu. Vilâyatı müstahlasa memurininin tak-
rirde dermeyan olunduğu üzere bir hayli müd
det maaş alamamaları calibi nazarı dikkat ve ma-
ahaza bu cihetin temini kuvvei icraiyeye ait bu
lunduğundan bu bapda bir çarei âcil teemmül 
olunmak temennisiyle işbu takririn kuvvei icrai
yeye tevdi olunması tezekkür kılındığı arz olunur. 

5 Mayıs, Sene löa6 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata M.. 

Ferid Fuad 
(Maliye Vekâletine gönderilsin, sesleri) 

3. — TAKRİRLER 
i. ~ İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efen

dinin, harikzede ahaliye ormanlardan resimsiz 
kereste itasına dair takriri 

Büyük Millet Meçlisi Riyaseti Celilesine 
1330 senesinde vuku bulan hareketi ar/ se

bebiyle meskenleri yıkılan İsparta ve mülhakatı 
ahalisinin bilâ resim İsparta ormanlarından ke
reste katı ve imal etmeleri için bir maddei mün-
feridei kanuniye tanzim ve meriyetine irade is 
tihsal edilmişti. Esnayı harbde amele ve usta 
bulunmadığından bu kanundan istifade edile
memiş ve mütarekenin akdinden sonra mahallî 
Hükümetinin müracaati üzerine Orman nezare
tinden işbu maddei kaımniyenin lüzumu infazı 
bildirilmiş ve ahalinin muhakkak ihtiyacı olan 
dokuz bin küsur metre mikap mamul kerestenin 
imali için orman kıtaları tâyin olunmuştu. Ne
zaret ayrıca İsparta mahallî idaresince tâyin 
edilecek mütaahhidin mahallî orman idaresiyle 
teati edeceği konturatm kendi mezuniyetine ik
tiran eylemesini şart göstermiş, şimdi ise neza
retle mahallî müfettişliği arasında irtibat kat 
edilmiş olduğundan halbuki inşaat ve kereste 
imali zamanı mürur etmekte bulunduğundan 
ahalinin bu sene dahi meskensiz kalarak envai 
sefalete giriftar olmaması için artık taayyün et
miş olan merciler tarafından sürati ikmali için 
mahalline telgrafiyen emir verilmesini mesele
nin müstaceliyetine binaen talep ve teklif ederiz. 

6 Mayıs 1336 
İsparta Mebusu İsparta Mebusu 
Mehmed Nâdir Hüseyin Hüsr.ü 
REİS — Müsaade ederseniz bunu İktisat En

cümenine gönderelim, tetkik etsinler. 
2. — Aydın Mebusu Tahsin Beyin, Meclis 

azasının tahlif edilmesine dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Gerek Heyeti Vükelânın ve gerek bütün Mil

let Meclisi Azayı Kiramının tahlifi için evvelâ 
bii* ibarei kanuniye tanzim edilmek üzere Lâyiha 
Encümenine havalesini teklif ederim. 

4 Mayıs 1336 
Aydın Mebusu 

Tahsin 
REİS — Gerek Heyeti Vükelânın ve gerek 

Meclis âzalarının tahlifi için bir kanun tanzimi 
teklif ediliyor. Kanunu tanzim etmek üzere Lâ
yiha Encümenine havale teklif ediyorlar. Bu 
suretle havaleyi kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul olundu, efendim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Esasen de vardı. 
3. — Konya Mebusu Refik Beyle arkadaşla

rının, İstanbul'dan gelecek mebuslar hakkındaki 
lâyihanın hafi celsede müzakere edilmesine dair 
takriri 

REİS — Efendim, müzakereye geçilmezden 
evvel ruznamcmizde bir madde var, o da Dersa-
adet'ten gelecek mebusan hakkında ittihaz edil
mesi lâzımgelen karardır. Fakat rüfeka tara
fından verilmiş iki takrir vardır; diyorlar ki, 
Dersaadet'ten gelecek mebusan hakkmdak*. lâyi
ha! kanuniyenin ehemmiyetine binaen celsei ha
fiye akdiyle ve Heyeti İcraiyenin huzuriyîe mü
zakeresini teklif ederiz. Bu teklif nazarı itibara 
alınırsa celsei hafiye yapılmak lâzımgelir. 

Takrirleri okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Lâyiha Encümeninden varidolup ruznamei 

müzakerata dâhil bulunan İstanbul'dan gelecek 
mebusanın Meclise sureti kabulleri hakkındaki 
lâyihai kanuniyenin müzakeresinde bâzı hasusa-
tm da mevzuııbahsolması muhtemel bulunduğun
dan celsei hafiye akdiyle mevkii müzakereye 
vaz'ını teklif ederiz. 

6 Mayıs 1336 ' 
Niğde ^tebusu İçel Mebusu Konya Mebusu 
Okunamadı Okunamadı Refik 

Konya Mebusu Çorum Mebusu Aydın Mebusu 
Okunamadı Ferid Tahsin 

İsparta Mebusu Lâz'istan Mebusu Sinob Mebusu 
İbrahim Dr. Abidin Mehmed Şevket 

Kayseri Mebusu Yozgad Mebusu Kayseri Mebusu 
Süleyman Sırrı Osman 
Kırşehir Mebusu 

Okunamadı 
4. — Çorum 31ebusu Fuad Beyle refikinin, 

Dersaadet'ten gelecek mebuslar hakkındaki lâ
yihanın celsei hafiyede ve İcra Heyetinin huzu
runda müzakere edilmesine dair takriri 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Dersaadetten gelecek mebusan hakkındaki 
lâyihai kanuniyenin ehemmiyetine binaen celsei 
hafiye akdiyle ve Heyeti îcraiyenin huzuriyle 
müzakeresini teklif ederiz. 

Lâzistan Mebusu Çorum 
Abidin Fuad 

REÎS — Peki efendim tensibediyorsauız... 
Şimdi efendim bu celsei hafiye esası kabul edi
liyorsa lütfen eller kalksın (Eller kalkar). Cel
sei hafiye kabul edildi efendim. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — İstanbul Mebusu Dr! Adnan ve Erzurum 

Mebusu Hüseyin Avni beylerin, İstanbul'un işga
lini mütaakıp akdolunan mukavelâtın keenlemye-
kün addine dair teklifi kanunileri ile Karahisarı 
Sahib Mebusu Hulusi Beyle arkadaşlarının, İstan
bul Hükümetinin ittihaz eUiği ve edeceği her 
türlü taahhüdat ve mukarrer atın kabul edüemi-
yeceğine dair takriri ve Adliye ve Hariciye en
cümenleri mazbataları 

REİS — Şimdi efendim kanunun müzakere
sine başlıyoruz. Geçen gün heyeti umumiyesi 
hakkmda müzakere cereyan etmiş ve kifayeti 
müzakeresi reye konulmuş olan, ruznamede 
mevcut ve tahtada muharrer bulunan taahhüdat 
ve muahedat ve saire hakkındaki kanunun mad
de madde müzakeresine geçelim. Şimdi kanunun 
serlevhasını okuyoruz : 

(Mütarekenin tarihi akdinden itibaren Mec
lisi Millînin tasvip ve tasdikine iktiran ettiril-
miyen bilcümle muahedat, mukavelât, ukudat 
ve mukarreratm muteber olamıyacağına dair 
Kanun). 

REİS — Efendim serlevha hakkında söz isti-
yen var mı (Muvafık sadaları). 

. Takrirler var... 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib.) — 

Kanunun serlevhası hakkında beyanı mütalâa
dan evvel Heyeti Muhteremelerinden ufacık bir 
istirhamatta bulunacağım. Geçen içtimaa ait bir 
iki söz söyliyeceğim. 

REÎS — Müsaade buyurursanız heyeti umu-
miyesi bitmiştir (Gürültüler)... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
(Devamla) — Peki efendim bu Hariciye Encü
meninin kanuna serlevha olmak üzere kabul et
miş olduğu serlevhayı kabul edecek olursak nıü-
tarekenamenin tarihi akdinden itibaren diye ser
levha kabul edecek olursak o tarihten bugüne 
kadar gerek lehimizde ve gerek aleyhimizde 
yapılmış olan bilcümle kavanini, ukudatı, mua-
hedatı, mukarreratı kabul etmemekliğimiz lâ-
zmıgelir. Milletimizin intihabkerdesi olarak biz
den evvel iki Millet Meclisi vardı. Malûmuâliniz 
birisi feshedilen Mebusan, diğeri de bu doi'a 
millet tarafından intihap ve 16 Martta İstanbul 
işgali üzerine alenen duçarı taarruz olan ve âza-

I yi kiranınım bir kısmı tevkif edilen meclistir. 
I Şüphesiz ki, bunlar da milletin vekilleridir ve 

milletin haizi itimat vekilleri idi. Bu Millet Mec-
ı üslerine istinadederek ve onun itimadını haiz 

olarak mevkii iktidara gelmiş olan kabinelerin 
yapmış oldukları mukarrerat, mukavelât, uhu-
dat ve ukudatı kabul etmiyecek olursak zanne
derim ki, doğru bir şey olmaz ve bunun birçok 
mehaziri hukukiye ve siyasiyesi olabilir. Ben
deniz bunların mehaziri siyasiye ve hukukiye-
sinden birisini şöyle düşünebilirim. O tarihte 
meselâ : Millet Meclisinin haizi itimadı olan Ali 
Rıza Paşa kabinesi Düveli İtilâfiyeden bâzıları 
ile veya düveli saireden bâzılariyle bizim lehi
mize olarak bir muahede kabul etmiş olsun (Bir 
ses - Nerede öyle adam). 

REİS — Sözü kesmeyiniz efendim. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Ve o 

muahededen zamanında istifade etmek mümkün 
bulunsa şimdi böyle bir serlevha kabul edecek 
olursak bundan istifade edemiyeceğiz. Hiç şüp
hesiz yalnız birinci maddede deniliyor ki, Mec
lisi' Mebusanm (Bir ses - Serlevha hakkında gö
rüşüyoruz) Peki onu da sırası geldiği zaman söy
leriz. Mamafih serlevhanın birinci maddeye 
münasebeti var da onun için söylemek istiyor
dum. Böyle bir serlevha kabul edecek olursak 
hiç şüphesiz istifade edemiyeceğiz. Çünkü mü
tareke tarihinden itibaren yapılan kavanmin 
bilâhara bu şekli tanzimi gösteriyor ki, ademi-
kabulüne dairdir. Onun için mütareke tarihin
den değil, 1336 tarihinden itibaren kabul et
mek lâzımdır ve şu Meclisin sebebi içtimai ne
dir? On altı Mart tarihinde İstanbul'un Düveli 
İtilâfiye ve ingiliz asakiri tarafından işgali ile 
Meclisi Mebusanımızm şeniane, caniyane bir 
surette tarihte emsali görülmiyen bir fecaatle 
âzalarının bâzılarının tevkifi ve bilâhara diğer 
'azalarına da teşmili suretiyle milletin mukadde
ratını idare eden Makamı Saltanat ve Hilâfetin 
ve onun kuvvei icraiyesinin iş göremiyecek bir 
hale gelmesinden, başsız bir vücudu idare et
mek için şu Meclisi Âli toplanmıştır ve tamim 
edilen telgrafnamede de bu; esbabı mucibe ola
rak gösterilmiştir. Şu halde bizim buraya top
lanmamıza sebep ve saik İstanbul'un işgalinden 
beri başlamıştır ve zaten ondan evvel bir Mec
lis vardı. Milletin itimadına mazhardi; bizi bu
raya daveti icabettiren hâdisatın fevkine çık-
maklığıunza acaba salâhiyetimiz var mı? (Var 
sadaları) \ , 

CELÂL B. (Saruhan) — Pâsılai meşrutiyeti 
de nazarı dikkate alalım. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Eğer 
böyle bir fasılai meşrutiyeti de nazarı itiba
ra alacak olursak her halde bundan evvelki iki 
Meclisin de milleti temsil etmediğini ve millet
vekilleri olmadığını kabul etmekliğimiz lâzırn-
gelir, vekillere ve millete karşı bir iftira olur. 
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(Gürültüler) Biz Devekuşu gibi olmıyalım. İste
diğimiz zaman fâsılai meşrutiyet var, istediğimiz 
zaman fâsılad meşrutiyet yok değildir, (gürültü
ler) Mütareke hakkında söylüyorum. Serlevha
nın birinci fıkrası, mütarekenin tarihi akdinden, 
diye başlıyor. Onun için bendeniz bu nokta iti
bariyle söylüyorum, zannederim mütareke tarihi
ni kabul doğru olmıyaeak. 'Benim mütalâam bun
dan ibarettir. (Pek doğru sadaları) 

MUHİDDÎN BAHA B. (Bursa) — Efendim, 
bendeniz serlevhada, bâzı kelimeleri fazla görü
yorum. Onları ifade edecek yalnız bir kelime
dir. Onu arz edeceğim. Birinci maddeye muadil 
ve onun kelimelerini aynen muhtevi bir sername 
koymak doğru olamayacağı kanaatindeyim. Bi
naenaleyh muahedat, mukavelât, ukudat yeri
ne, yalnız ukudatm bırakılmasını istiyorum. Ma-
lûmuâlileridir ki, muahede de ukudattandır. 

Ukudatm envamı da birinci maddede ayrıca 
sayıyoruz. «Birinci maddede saydığımız şeyi bu
rada tekrar saymaya lüzum yoktur. Binaenaleyh 
mütarekenin 'tarihi akdinden beri Meclisi Millî
nin tasvip ve tasdikine iktiran ettirilmiyen bil
cümle ukudat ve mukarrerat diyorum. Muahe
dat ile mukavelâtın •kaldırılmasını teklif ediyo
rum. Bundan başka efendim, mademiki aşağı 
maddelere taallûk ediyor, bu itibarla serlevha
daki (Muteber olamıyacağma) kaydının da fazla 
olduğunu zannediyorum. Çünkü 'bu bir kayıt ile 
mukayyettir. Kanun *(<Müteber olabilir) ikaydım 
da muhtevidir. Binaenaleyh muteber olamıyaca-
ğına dair kaydının hazfiyle (Mütarekenin tarihi 
akdinden beri Meclisi Millînin tasvip ve tasdiki
ne iktiran ettirilmiyen ukudat ve mukarrerata 
dair kanun) şeklinde 'kabulünü teklif ediyorum. 

REIÎS — Heyeti llcraiye namına Yusuf Kemal 
Bey söz söyliyecekler. 

YUSUF 'KEMAL ıB. (Kastamonu) — Efen
dim, bu yapmakta olduğumuz kanunun tesiratı 
hem dahilîdir, hem haricîdir. Onun için gayet 
ehemmiyetle düşünmekliğimiz lâzmugelir. Çün
kü bu kanunu yapmakla birtalkım muikavelât, 
mukarrerat, muahedatı keenlemyekün addede
rek milleti ve Hükümeti tazminattan kurtarırız 
zannetmeyin. Bu kanun neticesi Umak üzere 
olabilir 'ki, Devlet diğer bir Devletle münakaşa
ya ve münazaaya düşer, tarafeynin rızasrvle 
mesele bilfarz Dâhey 'Hakem (Heyetine arz edi
lir, orada hallolunmak lâzımgelir. Millete ibirçoik 
tazminat yükletilmek ihtimali vardır. Onun için 
'kanunu yaparken mütarekeden fa eri 'gelmiş olan 
Hükümetlerin fenalığını nazardan tamamiyle 
dur tutmamakla beraber aynı zamanda müstak-
•belde tevellüdedecek neticeleri de unutmıyalım. 

Arz ettiğim gibi zararı yine millete dokunur, 
Hazinei millete dokunur. Malûmuâiinizdir ki, 
hir kanunun, bir kaidenin makabline şümulü 
yoktur, bir. İkincisi'; bir Devletin (hareketinden 
diğer 'bir Devlet usulü dairesinde yani şimdiye 
kadar beynelmilel kabul edilmiş olan usul tah
tında haberdar olmadıkça o Devletin kendisini 
haberdar eden Devletle akdedeceği muahedat ve 
mukarrerat ve saire muteberdir. IBunıı biz, ıgay-
rimuteberdir, diyebiliriz. Fakat netayicinden, 
arz ettiğim gibi, her halde beynelmilel fbir mah
kemeye, cihanda bitaraf hir mahkemeye düşe
cek olursak mahkûm olmaklığımız ihtimali ka
vidir. Bu esaslardan sonra yaptığımız şeye giri
şecek olursak, tetkik edecek olursak, gerek bu
nu, gerek 'kendi hukuku dâhiliyemiz n'dktai na
zarından, gerekse beynelmilel hukuk noktai na
zarından mukayese edecek olursak, zannediyo
rum ki, bâzı tashihler iktiza eder. Evvelâ Müta
rekenin tarihi akdinden itibaren Meclisi Millî
nin tasvip ve tasdikine iktiran ettirilmiyen bil
cümle mukarrerat, muahedat Ve ukudatm mute
ber olamıyacağma dair İkamın deniyor. Şimdi, 
milletin meşrutiyet hakkını iptal eden Ibir mua
mele de oldu. Millet bir zamanlar haiz olduğu 
hakkı istimal edemedi. Fakat ibuna karisi mesul 
olan, o hakkı istimal ettirmiyendir. Yoksa o 
hakkı istimal edenin, malûm olan usul 'daire
sinde neşrettiği bir kanunu veya malûm olan bir 
usul dairesinde verdiği bir kararı kabul ederek 
taahhüdata girmiş olan, yine bizim efradı mil-
letimizdendir. Bizim efradı milletimizin ne ka
bahati vardı? Falan Hükümet zamanında, o Hü
kümet milleti meşrutiyet hakkından mahrum 
etti. Fakat o Hükümet bâzı mukarrerat ittihaz 
etti. O mukarrerat efradı milletten bâzılarına, 
IbirtaOamına bâzı hukuk bahşetti, o hak yok mu 
diyeceğiz? Hangi mahkemeye ıgidersek gidelim 
o mahkeme Devletin aleyhine hükmedecelktir, 
bi". İkincisi; malûmuâliniz burada, bileümle 
mukarrerat ve muahedat, deniyor. Kanunu Esa
sinin maddei mahsusası malûmunuzdur. Devletin 
arazisinden bir Ikısmımm terkini mutazammm 
olan veyahut millete tekâlifi maliye tahmili ile 
her ne suretle olursa olsun milletin Hazinesin
den, kavanini mevzuanm haricinde onlara ilâve 
suretinde bir şey çıkmasını istilzam eden muahe
dat 've mukavelât ki, ikisi »birdir, Meclisi Millînin 
tasvibine iktiran etmelidir. Onlar zaten Meclisi 
Millînin tasvibine iktiran etmedikçe - şimdiki Ka
nunu Esasi mucibince - muteber olmaz. Meclisi 
Millînin tasvibine muallâkan, mevkuf en addedil
miştir. Binaenaleyh mütareke zamanından şimdi
ye kadar, hattâ mütareke zamanından evvel de 
Hükümetin akdetmiş olduğu birtakım mukavelât 
ve muahedat vardır ki, onlar el''an MecMn tasvi
bine muallâktır. Meclisi Millî tarafından tasvibo-
lunmadılkça şüphesiz muteber değildir. Ne için? 
Çünkü bizim Kanunu Esasimiz öyledir ve o ka-
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nunu Esasimiz Düveli saireye tebliğ edilmiş ve 
onlar kabul etmişlerdir. Onlar da bu kaidenin 
tesiri altındadırlar. Binaenaleyh bu nevi mua-
hedat zaten böyledir. Böyle yeni bir kaide koy
maya, yeni bir kanun yapmaya lüzum yoktur. 
Onların haricinde Hükümetin ittihaz ettiği mu-
karrerat kalır. O mukarreratta arz ettiğim gibi 
mesul olan Hükümettir. Yapacağımız şey, o Hü
kümet efradını mesul etmektir. Yoksa o Hü
kümet mevkii iktidarda bulunduğu vakit neş
rettiği bfc kanunda efradı millete birtakım 
hukuk verilmiş ise, millet birtakım hukuku 
haiz olmuş ise, bu hukuk yoktur diyemeyiz, 
ya ne yaparız? O kanunu ilga eder, diğer bir 
kanun yaparız. Yerine bir kaidei kanuniye ko
ruz. Binaenaleyh mukavelâtm haricinde ka
lan hususat için de yaptığımız şey makable şâ-, 
mil olamaz ve arz ettiğim gibi biz bunu böyle 
yaparız ve muteber değildir, deriz. Bir mah
kemeye gidecek olursak bu maddei kanuniyeyi 
ileri sürerek mahkemede bir hak kazanama
yız. Gerek bizim mahkemelerimizde ve gerek 
beynelmilel bir mahkemede haî... Fakat teşek
külümüzden yani İstanbul'un şu suretle işgal 
altına girmesiyle orada bulunan idare ve teşri 
heyetlerimizin verecekleri mukarreratm, Ak
dedecekleri uhudatm nazarı millette keenlem-
yekün hükmünde olduğunu, çünkü milletin 
idaresini burada mevcudolan Büyük Millet 
Meclisinin deruhde etmiş bulunduğunu herke
se bildirmek lâzım idi. Nitekim herkese bildir
mek lâzımgelir ki, bu andan itibaren, bu nevi 
mukarrerat ve muahedat keenlemyekün hük
mündedir. Çünkü biz bir mahkemeye gidecek 
olursak ve biz onların yaptığı mukarreratı şu ta
rihten itibaren yani bizim tarihi teşekkülümüz
den ve daha doğrusu 16 Marttan itibaren keen
lemyekün addettik ve biz teşekkül ettik, yerinde 
biz varız, diyebilelim ve mesmu olsun. Onun için 
gerek dahilî hukukumuz noktai nazarından ve 
gerek beynelmilel hukuk noktai nazarından 16 
Mart tarihinden evvele şâmil olmamak ve arz 
ettiğim gibi lâzımgelen hususat behemehal 
Meclisi Millinin tasvibine yani sizin tasvibini
ze muallâk kalmak şartiyle bu mütarekenin tari
hi akdinden sözünü 16 Marta tahvil edecek 
olursak zannederim hukuka tamamiyle muvafık 
ve milleti her halde müstakbelde zarardidc et-
miyecek bir harekette bulunmuş oluruz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Mevcut zararları ne yapacağız? 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Onlardan 
hâsıl olmuş zararları o Hükümet efradına çek> 
tirebiliriz, kaidei hukukiye budur. Yoksa o Hü
kümet böyle yaptı diye müktesebolan hakları 
inkâr etmeyi dünyada hiçbir kaidei hukukiye 
kabul etmez. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şimdi 
muhterem efendiler, bendenizin bundan evvelki 

celsede dermeyan ettiğim mütalâatı malûmatı 
vasiasile tedviceden Yusuf Kemal Beyden son
ra tarih hakkında fazla izahat vermem doğru 
değildir. Ancak şayet biz mütareke tarihini ka
bul edersek mütarekenin tarihi akdinden itiba
ren 16 Marta kadar hiçbir Hükümetin mevcud-
olmadığım kendimiz tasdik etmiş olacağız. Mev
cuttur dersek, mevcudun ukudatı da mevcut
tur, mevhum değildir. Bu noktai nazardan 
mantıki olarak arz ediyorum. 

Saniyen efendim muahedat hakkında verdik
leri malûmat tamamiyle meseleyi tenvir etmiştir. 
Ancak serlevhada «Meclisi Millinin tasvip ve 
tasdikine iktiran ettirilmiyen» deniyor. Malû-
muâliniz Hükümetler bir şahsiyeti hükmiyedir. 
Eşhas gibi konturato yaparlar. Mukavele ya
parlar, alışveriş yaparlar, bilhassa alışveriş 
hususunda fevkalâde muamelesi çok olan Har
biye Nezaretini size misal olarak gösterebiliriz. 
Harbiye Nezareti bütün ihtiyacatını hususi mü-
taahhitler vasıtasiyle iltizam ve kabul eder. Her 
hangi bir Harbiye Nazırının 16 Marttan evvel 
yapmış olduğu mukavelâtı zannederim ki, boz
mak, hariçtekilerle yapılan mukarreratla husule 
gelen zararı tehvinden ziyade bilâkis. 

CELÂL B. (Saruhan) — Bunları kabul edi
yoruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bilâkis 
kendi efradı milletimizi, mütaahhitlerimizi zara
ra sokmuş oluruz. Yalnız o halde bu Meclisi 
Millinin tasvip ve tasdikine iktiran ettirilmiyen 
mukaveleler olduğu için bunları da yazmaya 
lüzum yoktur. Ne gibi hususatm Meclisi Millî 
mukarreratma iktiran edeceği Kanunu Esaside 
musarrahtır. Buraya bendeniz bir hususun ilâ
vesini rica edeceğim, o da imtiyazat lâfzıdır. Mu-
kavelât, ukudat, mukarrerat ve imtiyazat ita
sı eğer şekli siyaside değilse her halde Meclisi 
Milliden geçmez. Bir Nafıa Nazırının muvafaka
tiyle, tarzı tensibiyle iradei seniye istihsal oluna
bilir. Böyle bir imtiyazın gerek dahilî ve gerek 
harici zevata verilmesi imkânı vardır. Bu im
kânı kaldırmak için bu serlevhanın şu tâbir ile, 
(16 Mart 1336 tarihinden itibaren Heyeti Vüke
lâca akdedilmiş ve edilecek mukavelât, ukudat 
ile ita olunmuş ve olunacak imtiyazatı) suretin
de kabulünü teklif ile bendeniz zannederim bü
tün muamelâtı cami bir serlevha bulmuş oluyo
rum. 

YUSUF KEMAL B. (Kastamonu) — Efen
dim zannediyorum ki, bâzı işittiklerime göre ar
kadaşlar bir noktada tereddüdediyorlar; Hü
kümeti sabıkanın veya Ferid Paşa Hükümetinin 
her hangi bir gizli muahedesi varsa... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Var... 
YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Ona kar

şı ne yapacağız? Onda tereddüdediliyor değil 
mi efendim? O yapılan gizli muahede... 

CELÂL B. (Saruhan) — Müsaade buyurur-
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musunuz efendim? Yalnız bir sual soraca
ğım. Bendeniz diyorum ki ; bir defa Meclisi 
Mebusanda en salâhiyettar hukukşinasrnm ver
diği malûmata nazaran, Ferid Paşa devrei Hü
kümeti fâsılai meşrutiyet olarak kabul edilmişti. 
Yani bu adamın Hükümeti, milletin hukuku
na ve Kanunu Esasinin ahkâmı sarihasına te
cavüz etmek suretiyle gayrimeşru 'bir Hükümet 
olarak kabul olunur ve bugün Meclisi Heyeti 
Umu'miyesmiıı endişesi de, o Hükümetin başka 
hükümetlerle aralarında hafi muahedat ve mu-
kavelâtı siyasiyesinin mevcudolması merkezin
dedir. Binaenaleyh gayrimeşru bir Hükümet 
böyle hafi taahhüdatı siyasiyeye girdiği vakitte 
ve bu da mevcudolduğu takdirde, ki mevcudol-
duğu iddia olunuyor, millet bundan mutazar
rır olduğu takdirde ve 'biz bunun mebdeini 16 
Mart 1336 tarihi olarak kabul ettiğimiz takdir
de bunu teyidetmiş olmaz mıyız? Hususiyle bu 
kadar müzakereden sonra. 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Bendeniz 
buraya cevap vermek için geldim. Bâzı arka
daşlardan işittim, sarahaten söylendi, efendim 
muahedat arz ettiğim gibi Kanunu Esasinin hu 
kuku Padişahiden bahseden yedinci maddesin
de münderiç fıkraya tamamiyle dâhildir. Elimde 
yok. Bir Kanunu Esasi olsaydı da metnen okusa 
idik da(ha iyi olurdu. (O esnada kendilerine bir 
Kanunu Esasi verildi.) Yedinci madde diyor ki : 
Alelûmum muahedat akdi, hukuku mukaddesei 
Padişahidendir. Ancak sulhe ve ticarete ve terk 
ve ilhakı araziye ve tebaai Osmariiyenin hukuku 
asliye ve şahsiyesine taallûk eden ve Devletçe 
masarifi mucibolan mualıedatm akdinde Meelisi 
Umuminin tasdiki şar tır. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Manda var 
ise ne yapalım? Sonra Devletin istiklâlini kal
dırır manda. 

CELÂL B. (Saruhan) — İstiklâline de teca
vüz vardır. 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Manda : 
Burada sulhe, ticarete dair, meselâ bir ticaret 
muahedesi akdedilecek, bizde bilfarz İtalya'ya 
gidecek buğdaylardan şu kadar resim alınacak, 
İtalya'dan gelecek makarnadan biz şu kadar re
sim alacağız diye yapılacak bir madde bile Mec
lisi Umuminin tasvibine iktiran etmedikçe mu
teber olmazsa, Devleti Osmaniyeriin istiklâlini 
verecek bir muahede Meclisi Millînin mukarre-
ratma iktiran etmek lâzımgelmez mi? Elbette ve 
elbette gelir. 

HACI ŞÜKRÜ B. — Fakat hafi bir muahe
deyi bir Meelisi Millî tasdik edebilir mi? 

YUSUF KEMAL B. — Muahedei hafiyenin 
müzakeresini Meclisi Millî hafi olarak icra ve 
tasdik eder. 

HACI ŞÜKRÜ B. — Meclisi Millîyi içtimaa 
davet etmiyor 

YUSUF KEMAL B. — Rica ederim. Bir da
ha okuyorum. Sual eden arkadaşlarımı ikna 

I edersem daha iyi olur, mesele ehemmiyetli bir 
meseledir. Bizim en ziyade riayet edeceğimiz 
şey, asıl vazifemiz hukuku milletin muhafazası
dır. Değil ıiıi efendim? (Ancak sulhe, ticarete. 
terk ve ilhakı araziye ve tebaai Osmaniyenin hu-
lıukuku asliye ve şahsiyesine taallûk eden ve Dev
letçe masarifi mucibolan muahedatm akdinde 
Meclisi Umuminin tasdiki şartır.) Meclisi Umumi 
sizsiniz ve bunu bir beyanname ile bütün Dev
letlere, biziz diye, bildirdiniz. Binaenaleyh bun
dan sonra İstanbul'da bir Meclisi Umumi de ol-
:mış olsa idi onun tasdiki muteber olmıyaeaktı. 
Siz diyecektiniz ki, Ferid Paşa zamanında ak
dedilmiş muahedat tasdik edilmedi. Meselâ Bal
kan Muharebesine ait muahedat gibi sair bir
çok muahedat vardır ki bugün Babıâlinin mah
zeni evrakında yatıyor. Onların hepsi tasdikinize 
iktiran etmedikçe nazarı hukukta, nazarı mil
lette bir hüküm ifade etmez. Binaenaleyh gerek 
mandaya ve gerek terki araziye, gerek bugün 
cümlemizin yüreklerini yakan, İzmir'e ve saire-
ye mütaallik her nevi muahedat yapılmış ise o 
'muahedat Meclisi Millîce tasvip ve tasdik olun
madıkça hiçbir hüküm ifade etmez. Onun için 
endişe edecek bir yer yoktur. Eğer başka bir 
cihet varsa emrediniz ona da cevap vereyim. 
(Yok, kâfi sesleri) Onun için serlevha ile birin
ci madde kabul edilmeli, ikinci madde hakkı sa-
rihinizdir. 

İZZET B. (Tokad) — Malûmu devletiniz iş
galden sonra Hükümet kalmamış, o tarihten iti
baren mukavelât mı, muahedat mı ne gibi u:.hu-
dat varsa bunlar Meclisi Millînin tasdikine ikti
ran etmedikçe kalbul olunmaz. Bu fikir işgal.ta
rihinden itibaren... (Gürültüler) Ondan sonra Hü
kümette şey yok... Adana işgali, İzmir işgali... 

YUSUF KEMAL B. (Kastamonu) — Mü
saade ederseniz efendim bir, iki şey daha arz 
edeyim: Bunu 16 Mart tarihinden itibaren böyle 
bir şey yapmak bizim hakkımız olduğu gibi, di
yebiliriz ki, bizi böyle bir şey yapmaya sevk de 
ettiniz. Çünkü malûmu âliniz İstanbul işga
linin 'mahiyeti 16 Marttan itibaren bir işgali 
askerî değildir. Çünkü işgali askerî, fiilen işgal 
İstanbul'da aylarca müddetten beri vâkiydi, 
hattâ birçok ecnebi gazeteleri dediler ki; bizim 
askerlerimiz şu kadar müddetten beri Taksim 
Kışlasında oturuyorlar. Binaenaleyh fiilen işgali 
askerî altında bulunuyor. 16 Marttan itibaren 
bize işgalin şekli anlattı ki, bu işgali askerîden 
daha fazla bir şey, bu bir işgali siyasi âdeta, 
yani olabilir ki işgali askerî nazariyatça kuvayi 
teşriiyeyi ve kuvayi ieraiyeyi amelden menet-
miyebilir. 

Fakat siyasi bir işgal kuvayi teşriiyeyi, ku
vayi ieraiyeyi menedebilir, nitekim etti. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Siyasi işgal
den evvelce... 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Onun için 
biz âlemi medeniyete karşı, bunu 16 Marttan 
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başlamakla ve bunu böyle neşretmekle sara
haten diyoruz ki; amelden sakıt olan bir hak 
olduğunu ilân bizim hakkı sarihimiz, hattâ 
vazifemiz idi, binaenaleyh, zamanında başlıya-
cak olursak yapacağımız hareket gayet güzel 
ve gayet muntazam bir hareket olur, bir. ikin
ci bir sual daha varit olur ki, peki mademki, 
kanunu esasinin yedinci maddesi mucibince ti
carete, terk ve ilhakı araziye, sulhe ve sai-
reye dair akdedilecek muahedat ve mukavelât 
Meclisi Millinin tasdikine iktiran etmedikçe 
muteber değildir, o halde 16 Marttan sonra 
yapılanlar da böyledir, değil mi efendim? Doğ
ru, yani 16 Marttan sonra yapılanlar da dâhil. 
Onlar hakkında bir madde koymaya lüzum 
yoktur. Kanunu esasinin bu maddesi oldukça 
mer'i ve muteberdir. Ya bizim yapacağımız mad
denin hükmü yukardaki fıkra var, alelûmum 
mukarreratm akdi diyor, yani sulhun, ticaretin, 
terk ve ilhakı arazinin Osmanlıların hukuku as
liye ve şahsiyelerine dokunmayan cihetlerine 
dair olabilir ki, onu da menediyor. 

MÜFÎD Eı. (Kırşehir) — İttifak muahedesi. 
YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Bu cihet

lerde hüküm ve faydası olabilir. 
NECATİ Ef. (Lâzistan) — Bir mütareke ak-

di de bir muahede ve mukaveledir. Bu, Millet 
Meclisinin mukarreratma tasvibettirildi mi? 
(Etti, sadaları). 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — MıVaade 
çdin, kelimeleri dikkatle okuyalım. Sulhe : 
ilhakı arazi ticaret değildir. Mütareke akdi, terk 
ve ilhakı arazi değildir. Tebaai Osmaniye-
nin hukuku asliye ve şahsiyesine hiçbir şey ve
rilmemiştir. Devletçe masarifi mucibolan hiçbir 
taahhütte bulunulmamış. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Bulunul-

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Efendim, 
rica ederim, mânayı hukukisini nazarı itibara 
alın da öyle söyleyin, rica ederim, şey etmeyin; 
mütarekenin beynelmilel mahiyeti hukukiye*-!, 
muhasematm tatilinden ibarettir, başka hükmü 
yoktur. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Öyle değil, 
mütareke o demek değil. 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Müsaade 
edin, hakkı âliniz var, bize terki silâh ettirdi
ler. 

HÜSREV S İ M İ B. (Eskişehir) — Terki mu-
hasama... Toplarımızı aldılar, tüfeklerimizi aldı-

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Terki mu-
hasamada tarafeynden biri terki muhasamaya 
başlıyacağma dair birtakım sözler verir de 
bâzı şüpheler uyandırırsa bu gibi şerait kona
bilir, tarihte binlerce misali var. Yalnız bu , 
değil, her ne ise şimdi mütarekeyi tetkik etmi- ! 
yelim, mütareke bunların içerisine girmez ve j 
mütarekename şu kanunumuza dâhil olmaz. I 
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(Gürültüler). Müsaade buyurulursa, şimdi 
korktuğumuz şey; mukavelât, uhudat, uku-
dat, bunlardan korkuyoruz. Bu, bizim aleyhi-
mizdedir. Böyle bir şey yapılmış ise biz ızrar 
edilmişiz, bu zarardan çekiniyoruz, tehaşi edi
yoruz. Bunun için, bunun ilgasını şimdiden 
itibar ediyoruz ve bu tarihi tutuyoruz ve bu 
mütarekenin akdi bizi pek çok hukuktan ıs-
krt etmiştir, bu hukukumuzu elimizden almış
tır. İhtimal ki, bu gibi hukuk. Mukavelâtta 
verdir ki, muahedatta vardır ki, bu ıskat edil
memiştir. Bu, istisna edilmemiştir. Biliyorum 
ki, muahede akdi terki arazi değildir. Fakat 
ızrar vardır. Bu muahedede... (Gürültüler). 
Şiııdi efendim, müsaade buyurursanız zatıâli-
nizle hukuk lisanında daha iyi görüşebiliriz, de-
ğiî mi efendim? 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — İcabında. 
YU3UF KEMAL B. (Devamla) — Onun için 

bakınız şurada ihtiraz edilebilecek" hususatm 
kâffesi zikredilmiş, şimdi ne deniliyor. (Tebaai 
Osmaniyenin hukuku asliye ve şahsiyesine ta
allûk eden ve Devletle masarifi mucibolan). 
Malûmu âliniz «Devletçe» deniyor, «Hükümet
çe» denmiyor, kanunlardaki kelimelerin ken
dilerine mahsus mânaları vardır. Devletçe de
mek milletçe demektir. «Osmanlı Devletince 
demektir. Burada onun için bizi ızrar edecek 
her ne olursa olsun, Meclisin tasvibine iktiran 
etmedikçe muteber değildir. Zaten muahedenin 
mesukunlehi, sebebi vaz'ı budur. Başka bir şey 
değildir. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Bendenizin arz 
ve ifade etmek istediğim mesele muahedat, mu
kavelât ve mukarrerattır. Her hangisi olursa 
biz bundan korkuyoruz. Ürküyoruz, yalnız bi
zi korkutan, ürküten, ürkütecek derecede olan 
muahedat ve mukavelâtm kâffesi bu sarahate 
girer itikadmdayım. İçimizde lehülhamd müta-
addit hukukşinaspn var değil mi efendim? Bu 
sarahate dâhildir, zannederim, efendim. Sonra, 
arz ettiğim gibi, eğer. imtiyazattan korkuyor
sak, ki, hakikaten korkulacak bir noktadır, de
ğil mi efendim? İmtiyaz ya usul ve kanuna 
tevfikan verilmiştir veya usul ve kanuna tev
fikan verilmemiştir. 16 Marttan sonra verile
cek imtiyazat ve saireyi keenlemyekün addedi
yoruz. O bir; 16 MarMan evvel verilmiş olan 
imtiyazat, öyle zannediyorum ki, bunların içe
risinde kanunu mahsusa tevfikan verilmiş im
tiyazat hemen hiç yoktur. Biraz sarahaten ko
nuşalım değil mi? Ya bu bir ecnebiye verilmiş
tir, ya bir heyete verilmiştir, veyahut efradı 
Osmaniyeden bir ferde verilmiştir. 

CELÂL B. (Saruhan) — Efradı Osmaniye
den kimseye verilmemiştir, hep İngilizlere. 

NECATİ Ef. (Devamla) — Şimdi burada 
biraz düşünecek noktalar var. Eğer nazır tama-
miyle salâhiyeti kanuniyesine nazaran hare-
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ket etmiş, salâhiyeti kanuniyesini istimal ede
rek hareket etmiş ise, onun feshettirilmesi 
mümkün değildir. Yalnız arz ettiğim gibi Dev
letçe tazmin edilir. Çünkü o imtiyazatm icrası 
memleketimizdedir. İnşallah memleketimizde 
bundan sonra bizim kuvvei müsellehamiz, 
bizim kuvvei umumiyemiz hükümferma ola
caktır. (inşallah sesleri). Onun için bura
da biz tasarruf edeceğiz. Bu zamana kadar 
Devletin başına maatteessüf defaatle geldiği 
veçhile tazminat vererek işin içerisinden kur-
tulunur. Yani onlar her halde tanınmaz, imti-
yazat meselesi eğer imtiyazatm ilgasına dair 
yani 16 Marttan evvel verilmiş olan kâffei im
tiyazatm ne tarihte verilmiş olursa olsun ilga
sına dair bir madde koyacak olursak arz etti
ğim gibi yine hukuka muvafık olur. Bu me
seleleri fiilen halletmelidir. Gelir, mahkemei 
aidesine gider. Teşkil edeceğiniz Hükümete ge
lir, ve Hükümet de fiilen hallederler. 

BÎR SES — Bu madde haklıdır. 
ZİYA HURŞID B. (Lâzistan) — Efendim, 

mütarekenin tarihi akdi der demez evvelâ ak
lımıza gelen mütarekedir efendim. Mütarekeyi 
imzalıyan izzet Paşa kabinesidir ve bâzı rüfe-
ka söylediler ki, meselâ : izzet Paşa milletin 
emin ve itimadına mazhar olmuştur ve bunun 
için böyle bir adamın imzaladığı mütarekeyi 
ret mi edeceğiz? Bendeniz bu hususta böyle 
düşünüyorum, izzet Paşa mütarekeyi imzaîa-
mıya gittiği zaman gazetelerde^ okuduk, Mec
lisi Mebusanda Harbiye Nâzın sıfatiyle ordula
rımızın inhilalinden, Bulgar cephesinin yakıl
dığından bahseyledi ve mutlak bir surette mü
tarekeyi kabul etmemizin elzem olduğuna da
ir beyanatta bulundu. Mebusan bunu tasdik 
eyledi. O zamanki Meclisi Mebusandan mebus 
arkadaşlarımız varsa bilirler veyahut gazete
lerde vardır. Yusuf Kemal Bey biraderimiz 
hep hukuku esasiyeden bahsediyorlar. Evvelâ 
bütün vilâyatı Şarkiyecle, Ermeni malıdır, di
ye hukuku tasarrufiyemiz açıktan açığa iptal 
olunmuş, mallarımız taşınmış, götürülmüştür. 
Rus ordusunun bizlere sattığı, ricat ederken 
terk eylediği şeyler elimizden tekrar alın
mıştır. Şimendiferlerimize vaziyet edilmiş, na
zırlarımız götürülmüştür. Bunlar bütün güya, 
imza ettikleri mütareke şeraitine riayet et
tiklerinden aypılmıştır. Saniyen; bugünkü 
halimizi, vaziyetimizi düşünelim. Biz, bugün 
Avrupa'dan tamamiyle mücerret bir haldeyiz. 
Hukuku esasiyeyi, Lâhey Sulh Konferansını dü
şünüyoruz. Bizi burada bile tasdik etmiyor
lar. iptida mütareke mebdeinde Avrupa gaze
telerinin yazdıkları; Türkiye inhilâl etmiştir 
ve sonra da Paris'te söyledikleri gibi biz, is
tanbul'u Türklere şeraiti sulhiyeyi imza ettir
mek için tedabiri cebriye kabilinden olmak 
üzere işgal ediyoruz. Türkler'e arz ettikleri 
şeraiti sulhiye ne idi? izmir, Bosna - Hersek 

gibi oluyor. Adana keza, Lâzistan Ermenistan'a 
mahreç, ordumuz, maliyemiz kontrol altına alı
nıyor, ya biz bunu kabul edeceğiz veyahut is
tanbul'un bugünkü işgaline razı olacağız. 

Bunu kabul etsek veya istanbul işgaline ra
zı olsak bunlar birer ziyadırlar. Biz bunları dü
şünürken yine mi Devletlere karşı mesuliyetten 
korkuyoruz? Tarihte misli görülmemiş değildir. 
Rus meclisi müessesanı eskiden beri olan şeyle
rin hepsini yıkmış götürmüştür. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Biz de yi-

ZIYA HURŞtD B. (Lâzistan) — Borçlarını 
bile yıkıyor (Biz de yıkacağız, yapacağız sada-
ları). Biz de yapacağız diyelim (Alkışlar). 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Yusuf Kemal Beyefendi Lâhey mahkemesin
den bahsettiler. (Heyhat sadası) Mesele kanu
nun serlevhasına taallûk ettiği için uzun uzadı-
ya söz söylemiyeceğim. Arkadaşlarımızın heyeti 
ıımumiyesi kaanidir. Zannederim ki, Garp, mül
kümüzde bir noktai nazar takibediyor ve onu 
yani Garbı o noktai nazarından çevirmek için 
ilmin, irfanın, merhamet dilenmenin faydası ol
madığını... 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Biz merhamet di ' 
lenmeyiz : Vakayi bize göstermiştir. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Devamla) — 
Garp; iktisadiyatımıza hâkim olmak istiyor. 
Memlekette mevaddı iptidaiye namına mevcud-
olan şeyleri kurduğu tuzakla Avrupa'ya çekmek 
ve bizim müstahsil olmaklığımıza rağmen aç 
kalmalarımıza mukabil sefahatlerle zevk ve se
falarında ömür geçirmek ve bütün arzularını 
alın terlerimizle temadi ettirmek istiyor. Bu va
ziyetin neticesi olmak üzere biz de diyoruz ki, 
bu memlekette ilmen, iktisaden hâkim olmak 
hakkı bizimdir. Çünkü ecdadımızın mezarları 
burada, bütün hayatı maziye ve haliyemiz bu
rada, alâkamız burada... Garbın değil, diyoruz 
ve bunun neticesi olaraktır ki, burada toplanmış 
bulunuyoruz. Lâhey mahkemesine gideceğimizi 
zannetmiyorum. Çünkü Garp mukadderatını 
idare edenlerin bize ait noktai nazarlarını kuv
vetle ortadan kaldırmadıkça bize hayat yoktur 
noktai nazarını ya kuvvetle kaldırmak veya 
memaliki Osmaniyenin bu güzel beldelerini me
zar halinde Garba terk etmekten başka çare yok
tur (öyle sesleri), ikinci meseleleri kanunun 
makabline şümulü meselesi. 16 Mart tarihini 
zikretmekle acaba şimdi yapacağımız kanunun 
makabline şâmil olduğu esası yine çıkmıyor mu ? 
Tarihi 16 Mart diyerek bugünkü tarih ile bir 
kanun yapmakla (Sağdan, bir ses — Hakkı teş
riimiz olmuyor). 

MÜPİD Ef. (Kırşehir) — Hükümet kalmı
yor, istanbul'da.... 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Devamla) — 
Hakkı teşriimiz Meşrutiyetin ilânı gününden ve 
feveranı umumi ânından başlar ve o vakitten-
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beri bizim memleketimizde, ilmen ve iktisaden i 
çalıştığımızı kâinata göstermeye çabaladık, lâ
kin bırakmadılar. Çünkü noktai 'nazar ihtilâfı 
var, o andan itibaren lıa'kkı meşruumuz başla
mıştı. Garbin Ibütün hücumları ilmen, iktisaden 
yükselmemize mâni olmak için indirdikleri sa
tırlar bizi mahvetmek gayesinden başka ibir şe
ye matuf değildir. Binaenaleyh 16 Mart tarihini 
şahsım namına kabul etmiyorum. Mütarekenin 
akdinden itibaren İstanbul'ca ittihaz edilmiş ıbü
tün uhudun, bütün mukarreratın Millet Meclisi
nin tasdikine iktiran etmedikçe keenlemyekün 
olması ıstırarında 'bulunuyoruz. (EVet, evet sa-
daları) (Hem tâyini esami ile reye koyacağız 
sesleri).... 

MUHlDDÎN BAHA B. (Bursa) — Efendim, 
evvelâ vaziyetimizi bir parça anlasak. Biz bura
ya İngilizlerin dünyayı kaplıyan ceiberrutuna 
yan .gözle (bakarak, ruhumuzun ibizi sevk ettiği 
ulvi ıgayeye doğru koşarak geldik, biz, ingiliz 
kudret ve azametinden korkmadık. Çünkü haya- | 
tını, haysiyeti milliye ve tarihiyesini kurtarmak 
için meydana atılmış olan millet ölmesini de 
gözüne almıştır ve ölümden borkmıyan bu mil
let; ne İngilizden, ne Avrupa'nın sahte medeni
yetinden korkar. (Bravo sadaları) Buraya top
lanan Millet Meclisi, ya gayesine vâsıl olacak ve
ya olmıyacaktır. (Olacaktır inşallah sadaları) Ve 
şüphesiz azim ve iman ile toplanan ve (bu kadar 
kudret ve vahdet gösteren ve yokluk içerisinde 
varlık vücuda getiren, muntazam ordular kar
şısında on (bin, yirmi 'bin mü'eahidle îzmir'de 
kahramanlıklar, harikalar (göstermiş 'olan millet 
elbette gayesine vâsıl olacaktır. (Alkışlar) Çek
tiğimiz elverdi, haddi tgeçti. Tahammülün bir de
recesi vardır. Onu geçtikten sonra kanun bir 
parça bir tarafta durur Ve İngiliz, Lâhey Kon
feransı Ibu zamanlarda, 'bilhassa bu ânı mühimde 
hatırınıza gelmez. Biz bir yola ıgirdik. O yolda 
karşımıza İngiliz kuvveti de 'geçerse ezmeye ça
lışacağız. Çünkü efkârı âlem İngiliz dridnotla- • 
rından daha eok kuvvetlidir. Eusya 'da ilki renk ı 
belirdi. Biri yeşil, diğeri kızıl. Bu renkleri ordu
lara veren efkârı cihandır. (Sadedimize ıgelelim 
sesi) Evet efendim. 

REİS — Muhavere olmasın efendim. 
BÎR ISES — İstanbul Meclisi Millîsinde bu- | 

lunmuyoruz. 1 
MAZHAR MÜFİD B. -(Hakkâri) — Onu lüt

fen... 
MUHlDDÎN BAHA B. ('Devamla) — Yok 

efendim, hali sulh ve müsalemette bulunmuyo
ruz demek istedim. İstanbul mebusları aramız
da mevkii hürmettedirler ve (bizim kardeşieri-
mizdirler. (Gürültüler) 

REİS — Devam buyurun. 
MUHlDDÎN BAHA B. (Devamla) — Diyor

lar ki, 16 Marttan evvelki zamana aidolan mu-
kavelâtı kabul etmek mecburiyetindeyiz. Fakat 
daha 'bir hafta evvel İstanbul'dan teşrif ibuyu- ' 
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ran Fevzi Paşa Hazretlerinin İngiliz cebir ve 
tazyiki altında 'bir tamim yazdığını pek yakın
dan dinledik. Bize dediler ki, o tamim İngiliz 
sungüsiyle yazılmıştır. în'giliz süngüsü altında 
yapılmış mukavelât yok mudur? Mukaveleler ve 
muahedejer yok mudur? 

'CELÂL B. (iSaruhan) — Şimdi misalini söy
ledim. 

MUHlDDÎN BAHA B. (Bursa) — Sonra 16 
Marttan evvel Ferid Paşa, üç defa mevkii ikti
dara 'geldi. Yalnız bir İngiliz ismi eksiktir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Oonson.. 
MUHlDDÎN BAHA B. ı (Devamla) — İngiliz

lerden başka ibir şey değildir. Ferid Paşa Hükü
meti, (bizim Hükümetimiz değil, İngiliz Hükü
meti idi. Bu itibarla onların zamanında yapılmış 
her hangi bir mukaveleyi, her hangi bir muahe
deyi kabul etmemekle millet vazifesini ifa etmiş 
olur. Bundan sonra Yusuf Kemal Beyefendi kar
deşimizin ibâzı zararlar vukuuna dair >olan müta-
lâatma geçiyorum. Buyurdular ki : 16 Marttan 
evvelki muahedat, mukavelât ve mukarreratı 
kabul etmemekle milleti ızrar etmiş oluruz. Ben
deniz bu zararın vukua geleceğine inananlar
dan değilim. Biz demiyoruz ki, sureti mutlaka-
da 16 Marttan evvelki mukarrerat ve mükave-
lâtı kabul etmiyeceğiz. Bunlar bizim kabulümü
ze mukterin olacaktır. Bir hesap görülmek za
manı geldiği, Yusuf Kemal Beyin buyurduğu 
mahkeme teşekkül ettiği zaman kabul edecekle
rimizi kabul ederiz, etmiyeceklerimizi kabul et
meyiz, binaenaleVh bu zarar muhtemel değildir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Malûmu ilâm kabilinden olur. 

MUHlDDÎN BAHA B. (Devamla) — Kürsü
ye teşrif eder söylersiniz, sonra bir kararname, 
bir mukavelât meselesi var ki, Millet Meclisinin 
reddedeceği ana kadar İstanbul'da yapılmış mu
karrerat, muahedat muteberdir.' Fakat bugün 
reddetmiş oluyoruz. Bundan sonrası için 16 
Marttan evvele takaddüm eden mukavelât ve 
kuyudun kabulümüze talikini talebediyorum. 

REİS — Yusuf Kemal Bey cevarp versin. 
YUSUF KEMAL !B. (Kastamonu) — Kendi 

namıma Söylüyorum. Memleketin parası ile hu
kuk tahsil eden bir hizmetkârı namma söylüyo
rum, Hükümet namına değil. Efendim, Lâhey 
Hakem Mahkemesini biraz istihfaf buyurdular. 
Fakat onu unutmryalım, çünkü Türk tarihinde, 
Türk kelimesini başka bir miâna ile almayın. Ge
çen gün yanlış anlaşıldı. Garezim yoktur... Os
manlı tarihinde hakkını kuvvetiyle muhafaza et
tiği gibi, lehülhamd Lâhey Hakem Mahkemesine 
ilk (gittiği vakitte çok devletlere nasibolmıya-
cak surette yine hak kazandı. Ben âcizane ora
da Devletimizin dâvavekili idim. Muhakeme
mizde, hattâ, Osmanlılar, Balkan Muharebe
sinde mağluboldukları zaman da, orada herkes 
bize başka nazarla bakarken, bu Türkler daima 
hakka riayet ediyor diye her gün tebrik görü-
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yorduk, bunlar cihanı medeniyette inkâr oluna
cak şeyler değildir. (Gürültüler). 

REİS — Kesmeyiniz, efendim. 
YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Yalnız bir 

cihetten bahsettiler ki .- Hukukşinas arkadaşı
mız, kararnameden bahsettiler, belki; o zihinleri 
şey edebilir. Muhiddin Baha Beyefendi karar
nameden bahsettiler. Maruzatın kâffesi ka
rarnamelere mütaallik değildir. Muahedat ve 
mukavelâta aittir. Onun için o nokta zihinle
ri şey etmesin. Üçüncü nokta, eğer biz hakkı 
mülkiyet üzerine isnadedilmiş kâffei kavaidi 
hukukiyeyi, şimdiye kadarki hukuki müesseseyi 
ortadan kaldırıp ta yeni yeni nazariyat üzerine 
birtakım müessesatı hukukiye tesis etmek isti
yorsak burada bunları söylemek zaittir. 

HAMDÎ NAMIK B. (îzmit) — Yusuf Ke
mal Beyefendi biraderimiz buyurdular ki, Serna-
meyi bu şekilde kabul ettiğimiz. halde gerek Lâ-
hey Hakem Mahkemesine gerek beynelmilel bir 
mahkemeye gittiğimiz vakit biz hakkımızı kayb
etmiş oluruz. Efendiler, biz ne Lâhey sulh 
mahkemesine, ne beynelmilel başka bir mahke
meye gitmek mecburiyetinde değiliz, mahkemei 
vicdan önünde tasfiyei hesabat için geldik. Ne
reye gideceğiz?.... Lâhey sulh mahkemesi ve 
beynelmilel mahkemeler, şimdiye kadar hangi 
hakkı tanımıştır ki, biz bu kadar hukuk noktai 
nazarından muhakeme edip duruyoruz? Katiyen 
yanlıştır ve biz bugün hattâ itimadettiğimiz 
İzzet Paşa kabinesi tarafından bile bu memleket 
ve milletin menfaatine mugayir olarak bir mu
kavele ve muahede yapılmış ise, öyle bir muka
vele, bir muahede mevcut ise onu bile tanımıya-
cağız. Binaenaleyh, 30 Teşrinievvel 1334 tarihi
ni kabul edeceğiz. Aksi takdirde İzmir işgali gi
bi en büyük faciaları kabul etmiş oluyoruz, rica 
ederim. (Hâşâ, sesleri) Binaenaleyh, esasen bi
rinci maddenin sonunda diyoruz ki : Bunlar 
Meclisi Millînin tasdikine iktiran ettikçe arabul 
olunabilir. Şu halde'nafi gördüğümüz şeyleri 
kabul, nafi görmediğimiz şeyleri reddederiz, bü
tün bu münakaşat ve mütalâat nazarımda gayri-
vârittir. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Heyeti Muh
tereme, affedersiniz. Arkadaşım biraz asabiyete 
geldi. Ben de geçende asabiyete gelmiş idim. 
Biraz daha yavaş söyliyeceğim, fakat söyliyece-
ğim şeyler, hukukşinaslara hakikaten hürmet 
ederim, çünkü, onlar kanunla ve doğrudan doğ
ruya ondan sonraki meşgalelerle daima iştigal 
ettikleri için onlara pek ziyade hak veririm. 
Hak vermekle beraber yalnız, hukukşinaslara 
pek ziyade istirham ederim, ama çok. (Hande
ler). Hattâ adliyesine bile istirham ederim, 
hukuku islâmı da güzelce mütalâa buyursunlar. 
Yalnız hukuku esasii düvel, hukuku hususiyei 
düvel, bilmem ne düvel değil, hukuku islâmiyei 
düveli de ezberlesinler, hukuku islâmiyeyi de 
mükemmel hani iyice ezberlesinler. 
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I YUSUF KEMAL B. (Kastamonu) — Okutu

yorlar ders var... 
Dr. ABİDİN B. (Devamla) — Okutuyorlar, 

fakat ben işitmedim. Maatteessüf yalnız akaidi 
diniyede bilmem nerede okudum, ötede beride... 
İşte böyle; (saded, saded, sesleri). Yalnız şunu 
diyeceğim, beyefendiler, mütatreke tarihiyle yine 
o sadedden çıkmak istemiyorum. Ondan sonra 
son şu vaka tarihi : Yani 16 Mart tarihi. Beye
fendiler, bendeniz Celâl Bey kardeşimiz gibi 
bunu tamamen bir fâsılai meşrutiyet, yani kanu
nen bir defa Meclisi Mebusan lâğvedildikten 
sonra veyahut her hangi esbaptan dolayı ka
pandıktan sonra, meşru olan üç ay sonra bu top
lanacaktı. Bu toplanmadı binaenaleyh burada 
Ali Rıza Paşa kabinesine kadar olan bir müd
dete fâsılai meşrutiyet, hattâ fâsılai saltanat 
derim. Çünkü, sultan var, millete hâkim değil, 
o da bir fasıladır. Çünkü, kendisine mâlik değil, 

I .kendi milletine hâkim değil, ben bunu bir fâ
sılai meşrutiyet addederim. Addedince biz ise 
burada toplandıkta eğer biz bunların tekmil ka-
vanin, mukavelât ve muahedatmı ve tekmil uhu-
datını kabul edecek olursak o zaman kendimiz 

I düşeriz. O zaman meşru idik. Bunlardan meşrui
yet hangisi daha ziyade şeydir. Binaenaleyh, 
biz kendi kendimize düşmüş oluruz. Sonra 
ikincisi merak etmeyin arkadaşlar, islâmlar 
Bahrisiyahtan Bahrihazere kadar, demin, alkış
la kabul ettiğimiz islâm Bolşevik orduları bü
tün muvaffakiyetini ve bütün uhudatmı tama
men yıkarak ilerliyorlar. Onun için rica ede
rim bu, bir hilâl şeklindedir. Bütün islâmlar 
Bahrisiyahtan Bahrihazere, Hind denizlerine ka
dar hilâl şeklinde bize karşı duruyorlar. O hilâl
de bizim bayrağımıza pek müşabeheti olan 
yıldıza da pek müşabeheti vardır. Biz Osmanlı
lar, biz islâmlar burada piştarız. Ona göre or
dunun piştarı bozulmamalıdır. Ordunun piştarı 
bozulursa o vakit orduya da halel gelir. Binaen
aleyh, (sadede gelelim, sesleri)... Sadede geliyo
rum. (Handeler). Yani Yusuf Kemal Beyin de
diği gibi birçok uhudata inşaallah bundan son
ra maazallah bu kadar mukabele, biz burada ta
mamı tamamına tamamiyeti mülkiye ve aske
riyemize ve yalnız eski hudutlarımızı değil, 
tekmil hudutlarımızı işgal etmek üzere, evvelki 
islâmları da içimize almak" üzere buraya toplan
dık. Yoksa yalnız istedikleri gibi ve İngilizin 
bize yapmış olduğu mezalimi, onların hukuku
muzu hukuk tanımıyarak... Biz de hukukşinas 
mı kesilelim? Burada katiyen ben muvafık gör
müyorum ve hukukşinaslardan da rica ederim. 
Biraz da hukuklarını doğrudan doğruya onla
rın zararlarına sarf etsinler. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Oldukça isti
fade ettik, fakat zannımca hepsi nâbemahal ve 
nâbemevsim, binaenaleyh, kıymetli vakitlerimi
zin geçtiğinden dolayı müteessifim. 

1 YUSUF KEMAL B. — Sözünüzü geri alın.. 



î : 12 6.5.1336 C : 1 
TUNALI HİLMİ B. — Müsaade buyurun 

arz edeceğim. Zira bu kadar istifade bahşolan 
bütün şu sözler bendenizin fikrimce sırf madde
lere aittir. Yalnız bir tarih noktasından dolayı 
bunu söylüyorum. Şimdi sözümü geri alıyorum. 
Bir hürmetsizlik etmiş isem... Bu kanaatle bu
nu söylüyor ve tekrar ediyorum. Bunlar nabe-
mahaldir. Tarih meselesine gelince; zannımca 
daima, fou hususu yeni evlenmiş 'karı - koca ara
sında, evlâda isim koymak hususunda her türlü 
müşkülât çekildiği gini (Gürültüler, hande
ler) biz de tarih koymak hususunda cidd3n müş
külata uğruyoruz ve evvelden beri bu müşkülâta 
mâruz kaldığımızı birkaç kere görmüşümdür. 
Evvelki gün işaret ettim ki, iki encümen beynin
de tarih kavgası var, bendeniz bu kavga ve mü
nakaşayı bir an evvel giderebilmek ihtimaliyle 
bir unvan buldum, onu arz ediyor ve çekiliyo
rum : 

«Mütareke devresine mahsus Osmanlı mu
kadderatı» kanuni tarihi nasıl itibar edebilir
seniz ediniz. İkinci müzakerenin kifayetini tek
lif ediyorum. (Doğru sesleri) # 

REİS — Müzakerenin kifayetine karar ve
renler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Söz aldık 
efendim sesleri) 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Efendim, 
münazaamız tarihi mütareke mi, yahut tarihi 
işgal midir 1.. Bu bapta mütarekeden sonra, 
mütareke şeraitine muhalif olarak İngilizler ve 
sair Düveli Mütelife tarafından bizim aleyhi
mize (İşitmiyoruz, fazla söyle sesleri) o şeraite 
nakız vâki oldu mu, olmadı mı? (Oldu, sadaları) 
Şüphesiz, şu halde şeraiti mütarekeyi bizden ev
vel onlar nakzettiler. Onun için zannederim hem 
hukuku 'beynelmilel kavaidine ve hem de bizim 
kavaidi esasiye ve şer'iyemize göre bu itirazat 
varit değildir. Çünkü evvelâ kendileri nakzet-
mişlerdir. Zannedersem mütarekeden sonra İs
tanbul'a kuvayi külliye sevk ettiler, İzmir'i işgal 
ettiler, öteye bilmem ne yaptılar. Bunlar hep 
mütarekeye muhalif idi, mütareke şeraitine 
muhalif idi, mademki onlar kendi fiilleriyle nak
zettiler, bizim de bu suretle hareketimiz ne hu
kuku siyesiyeye, ne hukuku düvele ve beynel
milele, ne de hukuku şer'iyeye muhalif değildir. 
(AlkHar, bravo sesleri) 

NECATİ B. (Erzurum) — Efendim, zanne
diyorum ki, bu mesele o kadar şümullendirile-
cek bir mesele değildir. Bizi en ziyade ürkü
ten bu mesele, bugün İngilizlerin tahtı tesir 
ve tazyikinde bulunan heyet tarafından Avru
pa . Sulh Konferansına bir 'heyet gönderilmiş. 
Bunlar âmâli milliye hilâfında birtakım mu-
karrerat ıkabul ederse 'bunu millet kabul etmi-
yeceğini... (Gürültüler) Rica ederim müsaa
de buyurun, millet çünkü mukadderatına doğ
rudan doğruya vazıyed etmiştir. Kendi mukad- i 
deratını kendisi tâyin etmiştir ve bunu bütün ı 
cihana ilân eylemek lâzımgelir ve bu kanundan I 

j maksadı asli bu olsa gerektir. Yoksa kendimizi 
I başka şekilde hissiyata kapılarak bütün ciha

na karşı bir vaziyette görmek, mütarekename-
yi feshetmek, onlar feshetmiş diye... Bu gibi 
sözlerin burada cereyanı katiyen (Gürültüler) 

! müsaade buyurun gürültüye lüzum yoktur. 
Umuma karşı ağzımıza gelen, dimağımıza gelen 
şeyleri sarf etmemiz doğru değildir. Düşünü
nüz ki 'bugün büyük bir harhden çıktığımızı 
nazarı dikkate alalım. Biz müzahereti umumi-
yeye her zaman arzı ihtiyaç etmekteyiz, öyle 
rastgele, böyle hissiyat ile aldanırsak zanne
derim iyi yola gitmiş olmayız. Binaenaleyh on 
altı Marttan sonra vukuageleeek muahedat için 
bunu ilân etmek bir farizadır. Zaten o tarih
ten itibaren, Payitahtımız İngilizlerin tahtı iş
galine geçtiği tarihten itibaren biz orada bir 
Hükümet kabul etmiyoruz. Zaten bunu cihana 
ilân edersek îbundan sonra onlara memleketi
mizden fedakârlık etmek, birtakım taahhüdat 
altına girmeyi kaîbul etmez ve kendilerini men-
etmiş oluruz. 

ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Rüfekayı 
kiram: Söylenen sözler bu meselenin zannederim 
her veçhine temas etti. Bendeniz bu meseleyi 
başka bir veçheden arz etmek isterim. Zannede
rim o veçhe her maksadı temin edecek gibi ge
liyor. Hukuk, ahkâmı hukukiyenin, hakikat iti
bariyle mukaddes ve malbihülâmel olması lâzım-
geleceğinde zannederim hiç kimse tereddüd-
etmez. Bu hakların da en büyüğü hakkı hayattır. 
Hayat hakkı da hayatın istiklâli tammiyle kaim
dir. Bu da muhakkaktır. Hukukun nazariyatı. 
tedvinatı itibariyle çok güzel eşkâli vardır. Bu 
şekillerden ziyade hakayikı, Ihakları ve hakayi-
km netayici mihverini nazarı itibara almanız 
lâzımdır. Şekillerle oynamıyalım. Hukukçular, 
hukuka hâkim vaziyetini takınan garplılar ma
atteessüf kendilerinin o güzel güzel düşündük
leri hakkı hayatını, hakkı tealisini temin ede
ceğiz diye çalıştıkları a'hkâm ve kaidelerini ne
tice itibariyle pek feci surette kendileri yıktılar. 
(Alkışlar) ve çoktan beri yıka yıka aldanmak 
caiz olmıyacak dereceye geldi. (Alkışlar) Şu 
hal yalnız mütareke ile başlamadı; bu hakların 
yıkılması çoktan beri başladı. Onun için bâzı 
hakları kabul etmeleri, bâzı hakları takdir V3 
takdis yollu sitayişkârileri de sırf telbisatı şey-
taniyelerinden ibaret, hususiyle şu zavallı Müs
lümanları bu suretle de aldattılar. Bunu nazarı 
mütalâaya aldıktan sonra çoktan beri böyle şey-
taniyetle, tebellüsle aldatıcı olan kalbler son 
zamanlarda açık açık 'bizim hukuku mukaddese-
mize hassaten en mukaddes olan haıkkı hayâtı
mıza tecavüz suretiyle her şey yaptıkları mey
dandadır, aşikârdır. Şu halde tafsile, şerhe ha
cet yoktur. Bahusus mütareke anından bu tara
fa geçen bütün şuunatı siyasiyemiz şayanı te
essüf bir mahiyettedir. Hükümetimiz de maale
sef hakkı hürriyeti tammesine malik olamamak, 
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düşüne düşüne söylemek, karar vermek mecbu
riyetini hisseder, ciğerleri yana yana, vicdanla
rı sızlıya sızlıya söz söylemek mecburiyetini 
hissettiler. Kararlarını düşüne düşüne vcimek 
mecburiyetini hissettiler. Onun için hakikat 
itibariyle düşünecek olursak bir zamanı fetret ge
çiriyoruz. Mütarekeden bu ana kadarki mukar-
rerattan bilemem uhudattan bahsetmeyi fazla 
görüyorum. Zira mütarekenin şeraiti esasiyesi-
ni ilk' hamlede düşmanlar kendileri yıktılar 
(Bravo, sadaları) Kendileri fashettiler. Biz de 
onların feshini ilândan neden tehaşi edelim? 

Evet onlar hukuku mukaddesemizi tanımadı
lar. Kendilerinin de düşündükleri kendileri ara
sında vaz'ettikleri esasatı hukukiyeyi çoktan-beri 
yıka yıka bize nümunei imtisal oldular. Biz hu
kuk yıkmıyoruz. Lâkin hakkı mukaddesemize 
kendimiz hâkim olduğumuzu fiilen tanıtıncaya 
kadar alâkamızı kesmek suretiyle ilânı harb de
ğil lanı hak ediyoruz. (Alkışlar) Bunun için ben 
deniz mütareke tarihinden itibaren, suretiyle 
tashih edilmesi taraftarıyım. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Yusuf 
Kemal Beyefendinin vâkıfane ve âlimane beya
natı bizi eok müstefidetti. Her şeyden ziyade il
me, vukufa hürmet edelim. Bilirim ki, bizim gi
bi talihsiz milletlerin başına gelen her felâket 
ilimsizlik, bilgisizlik yüzünden gelmiştir. Ah... 
Ne diyeyim, ne diyeyim, ilim her yerde takdis 
edilseydi.... Ah.... Herkes ilmi bizim gibi mev
kii tazim ve ihtiramda tutsaydı... her millet 
ilme (Sıfatullah) ı izafe etseydi... Arapça bir söz 
var; (ilim mızrakların ucunda parlıyor. Yok
sa yıldızlarda değil.) İlmî hukukun ince, haki
katen vâkıfane, hakikaten milletlerin münasebe
tinden, milletlerin itiyadatmdan doğmuş güzel. 
yüksek nazariyeleri vardır. Fakat onlardan ev
vel bir ilim vardır ki, süngü, top, tüfek efen
diler... Bunlar geldiği vakitlerde senin ne hu
kukun kalıyor. Ne nahivin kalıyor. Ne sarfın 
kalıyor. Ne şu kalıyor, ne bu kalıyor, yalnız 
bir şey hâkim oluyor. Ne?... Top, tüfek, kuvvet, 
biz ne yaptık, biz mütareke akdettik, silâhımızı 
teslim ettik. Onların bugün bizi ezmek istiyen 
başvekilleri; «Türklerle meskûn olan vilâyet 
Türklerindir. Biz Türklerle harb ediyoruz. Fa
kat kendilerini payitahtlarından mahrum bırak
mamak için» diyordu. Bunu Millet Meclislerin
den bağırarak söylüyordu. Vilson kalkıyor, bir
takım prensipler vaz'ediyor ve milletlere .ıürri-
yet ve istiklâl vâdediyordu; neticede hepsi, de 
hic!... Biz silâhımızı terkettik, onların adaletine 
iltica ettik ne oldu?... Zavallı İzmir ateşler için
de yakıldı. Adana'da çocukların göbekleri deşil
di: Aslanlar diyarı olan Lâzistan bilmem hangi 
bir millete vâdedilivor. Hani ilim? Hani hukuk? 
(Sadede, sesleri) Peki sadede geliyorum. Yusuf 
Kemal Bey hocamız buyurdular ki, yeni nazari
yat ile yeni., ukuk vaz'etmek istiyorsunuz!. İlmi 

hukuku bilmem. İtiraf ediyorum. İnsan her şe 
yi bilmez ve bilemez ya, yalnız bildiğim bir şey 
var; kanunlar, ihtiyaçtan doğar, her şey ilıtiya-
cm müvelledi olduğu gibi kanunlar da ihtiyacın 
mevlûdu olur. Yazık olsun o kanunlara ki: İh
tiyacın müvelledi değildir. Hani, bizim merhum 
Serseri Kanununda olduğu gibi. Diğer bir arka
daşımız da yüzlerce islâm orduları bilmem nere
den geliyormuş, nereden yıkıyormuş, nereden 
deviriyormuş, diyor. Allah aşkına biz bunları 
çok işittik. Harbi Umumide Mısır ihtilâl ediyor 
du. Bilmem nere ne yapıyordu. Ne oldu? Neti
cede vurun yine abalıya?. Şunu arkadaşlarım
dan rica ediyorum; biz kendi kuvvetimizi iyice 
denemeliyiz. Ne yapmak istediğimizi bilmeliyiz. 
Başkasının kuvvetinden, başkasının muavene
tinden yardım ümidedersek yarı yolda kalırız. 
(Alkışlar) Biz evvelâ Allahın yardımına, sonra 
kendi azmimize istinadederek yolumuzda yürü-
meliyiz. (Alkışlar) 

REİS — İki teklif var, reye koymak lâzım
dır. Takrirler okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müzakere kâfi olduğundan meselenin reye 

konulmasını teklif ederim. 
Karahisarı Sahib 

İsmail Şükrü 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müzakerenin kifayetinin reye vaz'mı teklif 

ederiz. 
Karahisarı Sahib Antalya Mebusu 
Mehmed Şükrü Hamdullah Subhi 

REİS Pş. — Müzakereyi kâfi görenle} elle 
rini kaldırsın. (Eller kalkar) Kâfi göriildü. 
Şimdi efendim, Bolu Mebusu Nuri Beyin bir 
takriri var. 

Büyük Millet Moclisi Riyaseti Celilesine 
Serlevhası müzakere olunmakta bulunan lâ-

yihai kanuniyenin İcra Vekillerinin Heyeti 
Umumiyesine tevdi ve gelecek şekle göre tekrar 
müzakereye vaz'mı teklif ederim. 

6 Mayıs 1336 
Bolu 
Nuri 

(Hayır, hayır, sesleri) 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(PJller kalkar) Kabul olundu. 

Efendim, ruznamede müzakere edilecek baş
ka bir şey yoktur. Heyeti umumiyesinin müzake 
resini Pazar gününe talik ederiz ve o vakte ka
dar İcra Vekilleri tetkik eder. (Gürültüle?*, Cu
martesi gününe, sesleri) Müsaade buyurun. Cu
martesi günü Heyeti İcraiyenin içtimai var. Ben
denizin hem orada, hem burada bulunmam 
adimülimkândır. 
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TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Vakitlerimiz 

dardır. Yarın toplanmak hattâ gece (Gürültü 
ler) 

RÜŞTÜ B. (Kastamonu) — Ekseriyet yok. 
REÎS — Zatı âliniz karşı tarafı görmüyor 

sunuz. Ekseriyetin olduğuna yanımdaki kâtip

ler de şahittir. Rüfeka bendenize ekseriyet var, 
yok diye hakkıma taarruz buyuruyorlar. Onun 
için beni mazur görün çekiliyorum ve Celseye 
hitam veriyorum. 

Kapanma saati : Z. S. 6,30 



T. B. M. M. Matbaan 


