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B I R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 3 sonra 

REİS — Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 

MUVAKKAT KÂTÎPLEER : Feyyaz Âli B. (Yozgad), Cevdet B. (Kütahya). 

[Reis Mustafa Kemal.Paşa Hazretleri alkışlar 
arasında Kürsüi Riyasete çıktı]. 

REİS Pş. — Celseyi kuşat ediyorum. Efen
dim, Zabtı sabık okunacak. 

(Zabtı sabık hulâsası Kâtip Feyyaz Âli Bey 
tarafından okundu). 

1. — ZABTI SABIK HULASASI 

Birinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerin

de biliçtima zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul olunduktan sonra Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti Bütçesinin heyeti umumiyesi hakkın
da müzakere cereyan ederek teneffüs için celse 
tatil olundu. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde bilinikat Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti 
Umumiye bütçesi müzakeresine devam edilerek 
telsiz telgrafa ait fasıl tenzil ve yekûnu umumisi 
seksensekiz bin lira olarak kabul edildi. Mat
buat" Müdüriyeti Umuimiyesi hesabatının tetkiki 
için bir heyet izamı hakkındaki teklif dahi kabul 
olunduktan sonra, Muhacirin Müdüriyeti bütçesi 
tadilen ve varidat bütçesinin 1 ve 13 ncü madde
leri tashihen ve diğer maddeleri aynen ve bütçe
nin heyeti umumiyesi 13 redde karşı 84 reyle ka
bul olundu. 

Üçüncü celse • 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde bilinikat iki milyon liralık avans kanunu, 
müzakere edilerek 18 redde karşı 75 reyle kabul 
olunarak 1336 senesi devrei içtimaiyesinin son cel
sesine saat -8 de nihayet verildi. 

Reisievvel Kâtip Kâtip 
M. Kemal Feyyaz Âli ' Cevdet 

REİS — Zabtı sabık hakkında söz söylemek 
istiyen var mı? (Hayır sadaları). Zabtı sabıkı 

kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.... Zabtı 
sabık kabul edilmiştir. 

3. — NUTUKLAR 

1. Meclis Reisi Mustafa Kemal Paşanın 
İkinci İçtima s&nesini açış nutku 

REİS MUSTAFA KEMAL PAŞA Hz. — 
Efendiler; Türkiye Büyük Millet Meclisi bu

gün İkinci İçtima senesine giriyor. (Allah mu
vaffakiyet ihsan etsin sadaları). Geçirdiğimiz 
bu bir sene zarfında Meclisi Âlice ve bütün mil
letçe sebkeden mesaii fedakâraneyi kemali takdis 
ve tebcil ile tezkâr eylerim. (Alkışlar). 

Millî faaliyetimizin bugüne kadar tevlit et
tiği mesut neticelerden bahsederken millî sene
mizin -. bu seneyi millî vasfiyle yadetmekte müs
tesna bir zevk duyabiliriz - ihtiva ettiği haricî 
ve dahilî vekayii hulâsatan hatırlatmak isterim. 
malûmunuzdur ki,,İtilâf Devletleri Onaltı Mart
ta Payitahtımızı sureti feciada işgal ederek Hü
kümetimizi felce duçar eylediler. (Allah kahret
sin sadaları). Makamı Hilâfet ve saltanatı elle
rinde bazice kıldılar. Bir suikast,darbasiyle mil
letimizi zebun ve hakkı hayatını müdafaadan âciz 
bir hale koyduklarını zannettiler ve imhakâr ar
zularının tahakkukuna artık hiç bir mâni kal
madığı zehabına düştüler. Halbuki, Mütareke
nin imzasmdan beri düşmanlar tarafından ika 
olunan feci, ahitşikenane ve imhakârane teca-
vüzat muvacehesinde kâfi derecede ikaz edilmiş 
olan milletimiz, bu son darbeyi hazmedemedi. 
Derhal mukadderatının sahibi hakikisi olduğunu 
hâkimiyetinin ehli bulunduğunu cihana ispat için 
metin ve vakur vazmı takındı (Yaşasın sada
ları). • 

İntihabat'icrasına davet edilen milletimiz he
men vekillerini intihap ederek vazife başına gön
derdi Mukadderatı memleketi, vekillerinden te
şekkül eden Meclisi Âlinizin yediemanetine tevdi 
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eyledi Meclisi Âliniz dahi inikadının birinci 23 
Nisan 1336 günü milletimizin dahilî ve haricî is
tiklâli tam dâhilinde mukadderatını bizzat der-
Uhde ye idareye başladığını bütün cihana ilân 
eyledi (Alkışlar) , Meclisinizi vücude getiren 
Âzayi Kiramın herbiri uzak yerlerden bintürlü 
mihnet ve meşakkatlar ihtiyar ederek Ankara 'ya 
geldiler. İstanbul'da duçarı tecavüz olan Mec
lisi Mebusan Azasından dahi bir kısmı düşman 
tehdidat ve takibatı altında Anadolu'ya geçtiler. 
Bu suretle Büyük Millet Meclisinin bilûmum 
Âzayi Kiramı o karanlık ve müşevveş günlerde, 
milletin talep eylediği ulvi vazifenin ifasına ke
mali azim ve metanetle şitap eylediler Bugün bü
tün bu muhterem arkadaşlarımı tekrar tebrik ve 
tevkire vesiyle ve fırsat bulduğumdan dolayı 
pek bahtiyarım. (Alkışlar). Meclisimizin ne ka
dar müşkül şerait tahtında ve ne büyük fedakar
lıklarla ifayi vazifeye başladığını ve devam eyle
diğini takdir edebilmek için tarihi inikadında 
ve müteakip eyyamdaki vaziyeti dâhiliyemizi der-
hatır etmek kifayet eder. 

Efendiler, hatırlarmızdadır ki, İtilâf Devlet
lerinin himayesi ve İstanbul'un bazı mehafilinin 
teşvikiyle efradı milleti yekdiğerine kırdırmak 
üzere hareket eden Anzavur, Biga havalisinde 
faaliyete başladı. Aynı teşvikatm tesiriyle Düz
ce, Hendek, Adapazarı, Bolu ve Gerede havalisi 
Hilâfet ordusu namı altında icrayi faaliyet eden 
hainlerin tahtı tesirine girdi. Din ve millet ve 
memleketin halâsı gayesine matuf olan teşeb-
büsatı milliyemizi güya lisanı şeriatle tezyif eden 
fetvalar çıkarıyorlardı. Bu iblisane ve hainane 
tahrikat ve teşebbüsat neticesinde Meclisinizin 
burada ilk içtimai günü usat Ankara'nın sekiz 
saat mesafesine gelmiş bulunuyordu. Büyük 
Millet Meclisinin büyük ve metîn vazı ve dür-
binane tedabiri sayesinde teskin edilen bu huru-
şu isyanı Yozgad, Zile ve Akdağmâdeni ve Sivas 
havalisi isyanları ve bunları da Konya, Kara
man, Ilgın kıyamları takip etti. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Paşa 
Hazretleri rica ederim. İsyan Yozgad'in değildir. 
Çapanoğullarmındır. 

REİS .Pş. (Devamla) — Memleketimizin di
ğer bazı yerlerinde de Hükümeti Milliyemize ita
atsizlik asan görüldü ve daha sonra Demirci Meh
met Efe ve Ethem ile kardeşlerinin hiyanetlerine 
şahit olduk. İşte efendiler, Meclisi Âliniz ve 
onun Hükümeti, düşmanların .ve hainlerin tertip | 
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ye teşvikiyle meydana getirilen bu irticaları yö 
asayişsizlikleri bastırmağa muvaffak oldu. (El
hamdülillah sadalan). Nispeten pekaz tahribat 
ve telefatla bu keşmekeşi bertaraf etti. izlâl ve 
iğfal edilmiş olan ahaliyi irşat ve tenvir ederek 
halkın tabakai câhilesini de hakikati halden ha* 
berdar eyledi. Bu noktada bilhassa Anadolu 
ulemayı kiramının hakiki fetvalarla ifa buyur
dukları irşadatı müteşekkirane yadetmeği kendi
me bir vazife bilirim. (Alkışlar). 

Efendiler, hatırlatmak isterim ki, azim ve 
imanımızı sarsmak için dâhilde ihdas olunan ve-
kayii müessif o henüz cereyan ederken düşmanla
rımız hariçten de tazyikat ve teşvikatı zalimane
lerinde biran bile tevakkuf etmiyorlardı. Garpte 
Yunanlılar ve Cenupta Fransızlarla onların tes-
lih ve aleyhimize taslit ettiği Ermeniler ve 
Şarkta Ermenistan Ermenileri memleketimi
zin aksamı müstevliyesinde ve işgal edilen hu-
dud ve cepheler civarındaki ahalii islâmiyeye 
envai mezalim ve kıtal icra ediyorlardı. Yunan
lılar, birçok kuvvetlerimizin dâhili isyanlarla 
meşgul olduğu ve zaten henüz muntazam 
millî ordumuzun teşekkül edemediği bir sırada 
kuvayi mahalliye ile müdafaa edilen Garp cep
helerimize tecavüz etHler. Bu muharebatm 
maddi netayici müessif olmakla beraber milleti 
daha kuvvetli bir imanı müdafaa ile teşcie 
medar olduğu cihetle faideli addedilmelidir. 
Filhakika mütarekeyi mütaakıp düşmanlarımız 
tarafından silâhları alınarak, mevcutları tenkis 
edilerek eritilen orduları az zamanda âdeta 
yeniden teşkil,, tecdit, teçhiz ve ilbas ettik. Bu-
gün her cephede muzafferane harp. eden ve va
tan müdafaasının ne demek olduğunu tamamen 
müdrik ordularımız vardır. (Alkışlar). Bu 
ordular sayesinde Şarkta. Ermenistan -muzaffe
r iydim kazandık ve Garpte Yunanlıları mağ
lup ettik. (Alkışlar). Şark ordumuzun vazı mü
essiri bizi esasatı milliyeraizin nıkatı mühim
in esinden bulunan Kars, Ardahan ve Art
vin'i istirdada muvaffak etti. (Alkışlar). Or
dularımız memleketi müdafaa ve memleketin is-' 
tiklâli tanımını muhafaza kudretini izhar ve is
pata müheyya bulunuyorlar. (Yaşasın sadalan). 
İnşallah pek uzak olmıyan bir âtide hayat ve 
istiklâli katimizi temin edecek olan kah
raman ordularımızın kumandanlarıyle zâbitan 
ve efradına ve kemali şan ve şerefle müdafaai 
milliyeye fiilen iştirak eden ahaliye ve bilhas-
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Sa vatanlarının müdafaasında müstesna kah
ramanlıklar gösteren Gaziantep ahalisine ve 
"umumiyetle halkın başında vazifei resmiyet
lerini vatanperverane ve feötakârane ifâ et
mekte bulunan memurini Hükümete bütün mil

letin ve Heyeti Celilenizin hissiyatına terceman 
olarak arzı mânnettari eylemeği vecibe adde : 

derim. (Alkışlar). 

Efendiler • Türkiye Büyük Millet Meclisi 
mukadderatı milleti bilfiil deruhde eylediği 
gün bulduğu idare makinasının mazinin istibdad 
fikirleri ve esasları üzerine kurulmuş çürük 
t i r makina olduğunu izaha lüzum görmem. 
Meclisi Âliniz ve Hükümetiniz işte böyle bir 
makinanm ıslahına çalışmakta bulunmuştur ve 
vazettiği ve peyderpey ikmal edeceği esasat 
ile idarei umumiyeyi nispeten şayanı emni
yet bir hale ifrağa muvaffak olmaktadır. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun muhteviyatı tat
bik ve yeni îdarei Vilâyat Kanuniyle ikmal 
edildiği takdirde memleketin dâhilen muhtaç 
olduğu esbabı inkişafın tamamen ihzar edil
miş olaeağina kaniim. 

Efendiler, mücadelenin ehemmiyetini idrak 
eden milletimiz sâyi mütemadisiyle büyük bir 
cehdi malî'göstermiş, memleketin bütün ihti
yacı malisini tatmin edici kavi ümidler bah-
şeylemiştir. Umuru maliyede memleketimizce 
pek mühim bir meselenin halline azçok müte-
vazin bir bütçe tanzimine muvafakiyet hâsıl 
olmuştur. Memleketimizde umuru iktisadiye-
nin mahiyet ve ehemmiyeti belkide tanınmamış 
olduğu halde Meclisi Âliniz memleketin mena-
bii varidatına sahip olmak için esaslar vazet
miştir. Mütarekeyi mütaakıp ecnebiler mena-
bii varidatımıza tamamen vaziyet etmek ted
birlerine derhal tevessül ettiler. İstanbul'daki 
vazı mütahakkimlerinden istifade ederek, ma-
adin taharrisi için muktazi ruhsatnamelerin ita
sını menettirdiler. Biz memleketin bütün me-
nabii servetine sahip olarak ihracat ve itha
lât arasında temini tevazüne ve hasılatın mah
reçlere temini isali için yollarm ıslahına vesa
iti mümkünenin ihzarına tevessül ettik. Maarif, 
sıhhati ıımumiye, nüfus ve ümran cihetiyle pek 
göze görünür netayiç henüz istimal edilemedi. 
Ancak bu hususatta bariz semeratı fiiliye iktitafı 
için zemin ve zaman ve vesait ve çok paraya da 
ihtiyaç olduğu tasdik olunmalıdır.. Maamafih 
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memleket ve milletin âzami ihtiyacatı temin 
edilmek çareleri tedkik ve tetebbu edilmekte 
âtii karibde şayanı memnuniyet netice vüeude 
getirebilecek zeminin ihzariyle iştigal olunmak^. 
tadır. Meclisi Âlinin tesis eylediği istiklâl mah
kemeleri sayesinde seri ve âdilâne surette bir 
çok fenalıklara nihayet verilmiştir. Bugün mem
leket medenî kavanin ve daimi derecatı meha-
kimle temini asayişe muktedir bir haİe getiril
miştir. 

Efendiler; Türkiye Büyük' Millet Meclisi
nin bir senedenberi kemali muvaffakiyetle" ta
kip ve tatbik ettiği dahilî ve haricî siyaseti . 
asarı fiiliyesiyle tamamen tavazzuh etmiştir. 
Efendiler; siyasetimizde muayyen olan prensip
lere bugüne kadar sadık kaldığımız gibi 
bundan sonra da milletin inkişafını, istiklâlin 
masuniyetini temin edecek olan bu siyasetimize 
muhafazai sadakatimiz tabiîdir. Siyaseti dâhi
liyemiz de şiarımız olan halkçılık, yani mil
leti bizzat kendi mukadderatına hâkim kılmak 
esası Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzla tesbit edil
miştir. Bu kanunu ve bu kanuna mütef erri 
olan kanunları; biran evvel çıkararak hüsnü tat-
bika çalışacağız. 

Siyaseti hariciyemizde menafii milletin is
tilzam eylediği esasatı ihtiva eden tamamen 
müstakil ve serbest bir siyaset takip edilmek
tedir. (Alkışlar). Meclisimiz ve Meclisimizin 
Hükümeti eenkcu ve maceraperest olmaktan 
uzaktır. Bilâkis sulh ve selâmeti tercih eder. Bil
hassa insani, medeni mefkurelerin heyyizi husule 
çıkmasına fevkalâde taraftardır. İşte bu esaslar 
dairesinde gerek Şark ve gerek Garp âlemle
riyle daima hüsnü münasebat ve revabıtı dos-
tiyi ararlar. Şarkta Azarbaycan, Şimali kaf-
kas ve Ef ganistan Hükümetleriyle samimi 
ve vicdani münasebetler tesis ettiğimiz gibi 
Irak ve Suriye alıalii islâmiyesiyle de fevkalâ
de samimi rabıtalar vüeude getirdik. Bizce 
kıymettar "olan bu revabıtı muhafaza etmekteyiz. 

Iran Hükümetiyle de münasebatımız vardır. 
Bunu teyit cümlei amalimizdendir. Ermenis
tan ve Gürcistan ile mevcut münasebatımızın 
kariben müstakar ve menafii milliyemize muta
bık bir surete iktiran edeceğini ümit ' ederiz. 

Rus Bolşevik Cumhuriyetiyle mevcut mü
nasebatımız hüsnü ceryan ve devam etmektedir. 

. Ve bu münasebatı elyevm Moskova'da bulunan 
heyeti murahhasamızın dâhil bulunduğu kon-
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ieransta daha ciddî esasata istinat ettirerek tak
viyeye çalışmaktayız. -Bu mesaimizin tama
men arzuyu millete ıtevfik olunacağına şüphe 
yoktur. 

Garp âlemine gelince : İhtilâf Devletlerin
den bazılariyle zaman, zaman" nim resmî te
maslar yapılmış ve daima memleket ve mille
timizin menafüni temin etmek şartiyle sulh ve 
sükûnu âleme hadim olmak çaresi artmıştır. İn
giliz ricali siyasiyesi bizim maksadı mesalim-
perveranemizden daima tecahül etmişlerdir. 
Ancak milletimizin bir senelik mücahedesi neti
cesinde mevcudiyet ve istiklâlini müdafaa et
mek hususundaki azim ve kararının lâyetezelzel 
olduğu fiilen sabit olduktan sonra ancak mil
letimiz İstanbul'da padişahın huzuriyle içtima 
edilerek Şûrayi Saltanatta ayağa kalkmak su
retiyle alınan karara müsteniden İstanbul Hü
kümetinin kabul ettiği Sevr Muahedenamesi 
altındaki idam kararının mahiyeti imhakârane-
sini idrâk ettiğini ve buna Türkiyede mahalli 
tatbik olamryacağını mücahedatı azimkârane-
siyle maddeten ispata muvaffak olduktan sonra 
nihayet İhtilâf ricali siyasiyesi bizimle görüş
meğe lüzum hissetmişlerdir. (Alkışlar). 

Geçen senenin bugünlerinde sulha mütedair 
gelen haberler, herkese yeis veriyordu; herta-
rafta düşmanların maddi ve manevi hücum
larına mâruzduk; herkes bizim aleyhimizde 
idi. Bugün bütün dünya dâvamızın kudsiyetihi 
anlamış bulunuyor, âlemi insaniyet ve medeni
yet bize hertaraftan günden güne artan bir 
teveccüh gösteriyor. Geçen senenin bugünle
rini derin bir endişe ve ıstırap içinde idrâk 
eden milletimiz, bu senenin aynı günlerinde 
azim ve metanetin âsarmı görmekle müftehir 
olabilir. (Alkışlar). Geçen senenin bize ge
tireceği en büyük felâket ve musibet Sevr Mua
hedesi idi. 

Efendiler; düşmanların bütün bir senelik 
gayretlerine rağmen neticede bugün Sevr Mua
hedesi muhteviyatı fiilen ve hükmen yoktur. 
(Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Neticesinden ümitvar olmak istediğim Lon
dra konferansı cihanı insaniyetin müstahak 
olduğu sulh ve mesalimeti bir hali intizarda bı-
rakşa dahi bugün anlaşılmıştır ki, Sevr Mua
hedenamesi ahkâmı Türkiyeye cebren tatbik olu
namaz (Şiddetli alkışlar). 
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Efendiler; mağlup sıfatiyle 1918 mütareke-

namelerini imzalamış olan milletlerarasında bu 
neticeye ancak Türkiye takip ettiği siyasetinin 
dûrendişliği ye silâhlarının kuvveti sayesinde 
nail olmuştur* 

Efendiler, İtilâf Devletleri bizi müstakil bir 
Devlet halinde yaşamağa kabiliyeti olmayan bir 
millet telakki ediyor. [Çok yanlış sadaları] ve bu 
yanlış telakki bahanesiyle memleketimizi parça
lamak ye milletimizi, esaret altma almak işiyor
lardı. Onları bu telâkkide aldatan saik, milleti* 
mizin kendi kendisini idareye muktedir olamama
sı zehabıdır. Halbuki milletimiz ilk senedenberi 
hertürlü muavenet ve delâletten ve asırlardan-
beri şekli idareden mücerret olarak milletlerin 
başına gelebilecek olan felâketlerin en büyüğüne 
maı uz bulunduğu ;ıalde en medeni, en insani 
ve bütün şeraiti hürriyete riayetkar bir tarzda 
kendini idare etmektedir. (Alkışlar). Düşmanla
rımız istilâ ettikleri memleketlerimizde her nevi 
müdafaa vesaitinden tecrit edilmiş olan millet-
daşlarımıza karşı bugüne kadar bilâfasıla tahrib, 
yağma, katil, tehcir gibi mezalimi . irtikâb ey
lemekte devam ettikleri halde, Büyük Millet 
Meclisinin hayzai _ Hükümetine dâhil bulunan 
bütün gayrimüslim unsurlar, kanunlarımızın ve 
silâhlarımızın himayesi altında mazharı emnü 
asayiş olarak yaşamaktadır. (Şiarı islâmiyet 
ve insaniyetimizdir sadaları). 

Efendiler, bu beyanatıma ilâveten, Meclisi 
Âlinizin bir senelik mesaisini de kemali tadir ile 
hulâsa etmek isterim. Meclisi Âlinin mebdei iç
timai olan 23 Nisan 1336 tarihinden dünkü güne 
28 Şubata kadar (311) gün geçmiştir. Bu eyyam 
zarfında Meclisi Âliniz (159) gün içtima aktetmiş-
tir. Bu içtimaat (51) i hafi ve (356) sı aleni ol
mak üzere (407) celseyi ihtiva eder. Meclisi Âliniz 
bu meşagil ile şimdiye kadar heyeti umumiyece 
(104) kanun kabul etmiştir. Ve bundan başka 
(149) teklifi kanuniyi müzakere ettikten son-

1 ra reddetmiştir, demek ki (252) kanunla iştigal 
etmiştir. Bundan maada hasbelicab (67) teklifi 
kanuniyi Heyeti Vekileye tevdi etmiştir. (6) ka
nunun müzakeresi ıtehir edilmiştir. (55) kanun 
yeni seneye devredilmiştir. Demek oluyor ki 

• ceman (381) kanunla. Meclisi Âliniz iştigal et
miştir. Meclisi Âlinizin çıkardığı kavanin me-
yanında Hiyaneti Vataniye kanunu, İcra Vekil
leri intihabı kanunu, Temyiz Heyeti teşkiline dair 
kanun, İstanbul'un işgalinden sonra İstanbul Hü-
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kumetince münakit muahedat ve sairenin lağvı ka
nunu, Nisabı Ekseriyet kanunu, istiklâl meha-
kimi teşkili kanunu, Meni Müsirat kanunu, köy
lünün saadet ve refahına müteallik olmak üzere 
baltalık kanunu, Cephe Zammı kanunu, yine 
milletin sıhhat ve hayatına müteallik olması iti
bariyle Frenginin Meni Sirayeti Kanunu, mil
letin ve Heyeti Celilenizin mahiyetini, şeklini 
ve salâhiyetini tâyin etmek itibariyle Teşkilâtı 
Esasiye ve kudret ve iktidarı malimizi göster
miş olmak itibariyle bütçe kanunları zikre şa
yandır. Encümenlerdeki mesaiye gelince: 

Efendiler; muhtelif mesaile ait olmak üzere 
kanunlar da dâhil olduğu halde encümenlere 
703 parça iş havale olunmuştur. Bunlardan 
422 si encümenlerden çıkmıştır, 281 i yeni sene
ye devredilmiştir. Bundan başka Heyeti Celi-
leniz alâkadar olduğu mesaili takib etmiş olması 
itibariyle haizi ehemmiyet olarak ayrıca yüz 
onbir takrir verilmiş ve bunlar Heyeti Vekileye 
havale olunmuştur. Bundar maada yine umuru 
icraiyeyi takibdeki teyakkuz ve intibahına delâ
let etmiş olması itibariyle fevkalâde haizi ehem
miyettir. 122 takrir ile Heyeti Vekileden istizah 
ve sualde, bulunmuştur. 

Arkadaşlar; Heyeti Celilenizin bu Meclis da
iresine ait olan bu mesaisinden başka doğrudan 
doğruya rüfekayı kiramınızdan bir çokları Mec
lisi Âliniz namına hidematı Devlete de fiilen 
iştirak etmek suretiyle ifayı vazifei vataniyede 
bulunmuşlardır. Ezcümle rüfekamızdan bir kıs
mı sefaretlere tâyin olunmuşlardır; bir kısmı 
Şarkta ve Garbta heyeti murahhasa halinde en 
mühim mesaili siyasiye ile iştigal etmekte bu
lunmuşlardır ve yine rüfekamızdan bir çokları 
orduların, kolorduların müfrezelerin, kıtaların 
başında olarak düşmanlarla çarpışmışlardır ve 
çarpışıyorlar ve yine güzide aradaşlarımızdan 
bir kısmı nefer olarak cephelere gitmiş, kıtaatı 
askeriyenin içinde düşmanlarla huharebe etmiş
tir. Arkadaşlarımızdan bir kısmı da İstiklâl 
mahkemelerinde umuru adliye ile iştigal etmiştir. 
Yine bir kısım arkadaşlarımız memleket dâhilinde 
mühim vekayiin icrayı tahkikatına memur edil
miştir. Ekser arkadaşlarımız milletin irşat ve ten
viri için külfetli seyahatlar ihtiyar eylemişler
dir. Çok defalar ordu cephelerini tergip ve teş
vik' için dolaşmışlardır. Doktor olan arkadaşla
rımız muharebe meydanlarında mecruh olan as
kerlerimizin derhal tedavisine şitab eylemişler-

İâ37 Ö ••: İ 
dir. Azalıkla memurluğun imtizacı mesağı ka
nuni dâhilinde bulunduğu zamanlarda da birçok 
rüfekamız valiliklerde, mutasarrıflıklarda, kay
makamlıklarda vesair adli ve mülki memuriyet
lerde bulunmak (suretiyle Devletin hidematma iş
tirak eylemişlerdir. > 
. Efendiler, Meclisi Âliniz bu mesaii fevkal
âde ile meşgul olurken vazaifi icraiyeye tevkil 
buyurduğunuz İcra Heyeti Vekilleriniz de mu
harebe meydanlarındaki kumandanlık karargâh
ları gibi geceli gündüzlü mesaisiyle temayüz 
etmiştir. Vekâletlerin ve bilcümle mesai refikle
rimizin vazifelerini kemali intizam ile tedvir 
etmelerinden dolayı kendilerine' teşekkür ederiz. 
(İştirak ederiz sadıaları). 

Bu buhranlı senei mesainin mükâfatını gör
mekle mesut olan Meclisiniz, ilk gününü idrâk 
ettiği ikinci senei mesaide de ayni faaliyetle ça
lışarak inşaaliâh nihai muvaffakiyeti elde ede
cektir. (îıişaallâh sadalarr). Cenabı haktan cüm
lemize muvaffakiyet dua ederken hakkı baka ve 
istiklâlimizi kurtarmak gibi bülent ve kutsi mü-
cahede-uğrunda ihrazı şahadet eden kardaşla-
rmıızın mübarek ruhlarına da fatihalar ithaf 
eylerim. (Fatiha okundu). 

Meclisi Âli ikinci senei mesaisine onikisi 
Malta'da mevkuf, altmış sekizi, İstanbul Meclisi 
Mebusanmdan iltihak eden ve ikiyüz yetmişi de 
Büyük Millet Meclisine âza olarak intihab edi
len ki ceman (350) muhterem âza ile başlıyor. 
Malta'daki mağdur ve muhterem arkadaşlarımı
zı da kariben aramızda görmemizi temenni ede
rim. (İnşaaliâh sadaları). 

Efendiler, milletimizin fevkalâde kabiliyet
leri vardır, bu kabiliyetlerin inkişafı ve feyizli 
teeelliyatı şüphesiz parlak netayice iktiran ede
cektir. Ancak tarihin bazı korkunç kayitlerini 
kemali teyakkuz ile hatırlatmağı faydalı bulu
yorum. Arkalaşlar, bir millette bahusus bir mil
letin serkârı idaresinde bulunan müdiranında 
ihtirasat ve. münakaşatı şahsiye, vazifei milliye 
ve vataniyyenin müstelzem olduğu hissiyatı âli-
yeye galebe derecesini bulduğu memleketlerde 
inhilâl ve inkıraz gayri kabili ihtirazdır. Mille
timizin hakiki mümessilleri olan bilcümle rüfe-

' kanın bu gibi nekayıstan daima münezzeh kala
caklarına asla şüphe edilemez. Heyeti celilenin 

mütekabil hissi uhuvvet ve tesanüdünün müvekkil
leriniz olan umûm millete de daima ayni feyiz 
ile şamil vesari olacağı tabiîdir. 

6 — 
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Muhterem arkadaşlarım, bütün bir millet, 

ölümle gözgöze baktığımız mütareke günlerin
den başlayarak bugüne kadar katettiğimiz me
safeleri, «atlandığımız sayısız müşkilâtı bir defa 
daha beraber tahattur edelim, nevakit başladığı 
bilinmeyen zamanllardanberi şerefi istiklâl ile 
yaşayan milletimiz en- feci bir izmihlal ile niha
yet ölüyor gibi görünmüş iken kay di esarete 
karşı evlâlını kıyama davet eden ecdat sesi kalp
lerimiz içinde yükseldi ve bizi son halâs müca-
. nedesin©' davet etti. (Alkışlar) artık yeis 
ve fütur günleri çok arkada kaldı. Memlekete 
halâs ve hakikat yolunu işaret etmiş ve bütün 
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milleti kendi istiklâl bayrağı altında toplamış 
olan Meclisi Âliniz ikinci senei mesaisine dâhil 
olurken ben, ufkumuzda inkişafa başlayan ışık
ların bukadar felâket görmüş olan betbaht vata
nımızda bir sabahı hayır olmasına dua ediyo
rum. (Sürekli alkışlar). 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Paşa, Paşa 
senin tebrik ettiğin millet namına ben de seni 
senin ululuğunu tebrik ediyorum (Alkışlar). 

REÎS — Efendim yarım, saat teneffüsten 
sonra tekrar içtima etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 5 sonra 

REÎS — Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 

MUVAKKAT KÂTİPLER : Feyyaz Âli B. (Yozgad), Ragrp B. (Kütiahya) 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Reisisani intihabı 

REÎS Pş. — Efendim, celseyi açıyorum, ruz-
namei müzakeratımızda Divanı Riyaset intiha
bı vardır. Bunun için yoklama yapacağız efen
dim. Nisabı müzakerenin mevcut olup olmadığı
nı 'anlamak istiyoruz. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Yoklamaya ha
cet yok. Ekseriyte vardır. 

REÎS — Evvelâ yoklama yapacağız, ondan 
sonra Divanı Riyaset intihabına başlıyacağız. 
(Yoklama icra edildi.) 

Efendiler, nisabı müzakere mevcuttur. -Şim
di Reisisani intihap buyurıüacaktır, reylerinizi 
istimal buyurun. (Yalnız bir isim mi sesleri). • 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Paşa Hazret
leri, Nizamnamenin altıncı maddesi veçhile Re
is Vekilleri bir kâğıda yazılır. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Ayrı ay
rı yapmak daha doğrudur. 

REÎS — Şimdi yalnız Reisisani intihap edi
yoruz. Sonra Reis Vekillerine geldiğimiz zaman 
gösterdiğiniz maddei kanun iyeyi tatbik edeceğiz.' 

(Reyler toplandı.) 

(Behçet B. (Kângırı), Rpşen B„ (Gümüşane), 
Mazlum Baba Ef. (Denizli) ba kura tasnife me
mur oldular.) • 

2. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfit Beyin, 
Meclis namma İsmet Paşaya teşekkürü 

MAZHAR MÜFÎT B. (Hakkâri) — Bizi yı
kılmış, ezilmiş bilen Avrupa 'nın bu zehabı batı
lını, înönü 'nde Cenabı Hakkın avnü inayetiyle 
fiilen tekzip eden, kahhar kılıçlariyle mevcudi
yetimizi gösteren muhterem ordumuzun, muh
terem Kumandanı îsmet.Paşa bugün aramızda 
bulunuyor. (Alkışlar). înönü kahramanlarının, 
bu kahraman kumandanına şu kürsüden bir de
fa samimî olan teşekküratımı takdime bendenizi 
tevkil buyurmanızı istirham ederim. (Hay hay 
sesleri). 

REÎS — Müsaade buyrun. Efendim, Mazhar 
Müfit Beyefendiyi, Garp Ordusu Kumandanı İs
met Paşa Hazretlerine, Meclis tarafından beya
nı teşekküre memur buyuruyor musunuz? (Hay 

. hay, maaliftihar sesleri). 
MAZHAR MÜFÎT B. (Devamla) — îsmet 

Paşa Hazretleri, Meclis, zatı âlilerine pek samimî 

— 7 — 
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ve har teşekküratıhı . takdim eder. Bu hususta 
bendenizi tevkil buyurduğunuzdan dolayı da 
kendimi bahtiyar addederim. (Alkışlar). Sani
yen arkadaşlar, bu yeni senenin birinci içtinia-
mda bütün ordularımızın muvaffakiyatını Ce
nabı Haktan tazarru ve niyaz ettiğimizin de ma-
asselâm Divanı Kiyasetten ordu kumandanlarına 
tebliğini teklif ediyorum. (Hay hay sadaları). 

3. — Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ve Garp 
Ordusu Kumandanı İsmet Paşanın nutku 

(İsmet Paşa Hazretleri) şiddetli alkışlar ara
sında kürsüi hitabete gelerek : 

Arkadaşlar; iki üç ay aranızdan ayrıldıktan 
sonra size cephelerden daha müsait haberler ve 
daha hayırlı müjdelerle geliyorum. (Teşekkür 
ederiz sadaları). Bize sulh şeraitini kabul ettir
mek için, zulüm dünyasının elinde en kuvvetli 
olan Yunan ordusu, (Kahrolsun sesleri). Bu
gün sükûneti kalple söyliyebiliriz ki ; Anadolu'yu 
istilâ etmek ve bize cebren muahedeyi tatbik et
tirmek vazifesini ifa edemiyecek bir vaziyete gir
miştir. (Alkışlar). Bu vaziyet, Yunan ordusu
nun büsbütün zayıflamış ve kuvvetten düşmüş 
olmasından değildir. Belki daha ziyade hazır-
lanmantadır ve pek büyük bir kazancı elinden 
kaçırmamak, için, son kuvvetlerini sarfetmeğe, 
son kuvvetlerini toplamağa başlamıştır, telâşlı 
bir vaziyettedir ve bu vaziyet ise, bire kadar te
nezzül etmiş olan ordumuzun, bugün dağlar gi
bi, dünyaya heybet salan bir haşmetle cepheye 
dayanmasındandır. (Alkışlar). 

Bundan bir sene evvel mütareke veya mu-
salâha müzakeresine başlandığı zaman dünyanın 
insafına ve dünyanın merhametine istinat eden, 
merhamet uman bir vaziyetten başka birşey 
yoktu. Bugün murahhaslarımız Londra'da; or
dularımız cephelerde olduğu halde müzakereye 
girmişlerdir, Cephelerimiz vardır, ordularımız 
vardır, müdafaa ediyoruz ve müdafaa edeceğiz, 
Bir nefere kadar tenezzül etmiş olan bu kuvvei 
müsellâhayı; dâhilde ve- hariçte ehemmiyet ve-
rilcek bir haşmet ve intizam ile Büyük Millet 
Meclisi yapmıştır. Büyük Millet Meclisinin or
duları dâhilde ve hariçte ve her cephede herke
se hürmet telkin edeeek bir azamettedir. Ordu
lara ait olan bu mâruzâtı kemali ehemmiyetle 
söylerken, ordumuzu teşkil eden efrat ve zabı
tanın, bütün dünyanın milletlerine, bütün dün-. 
ya tarihlerine heybet salan celâdet ve basaleti 
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! maaziyadetin haiz olduklarım size temin ede

rim. (Alkışlar, varolsun sadaları). Emir dinler
ler, düşmana karşı gider dururlar, her manevrayı 
yaparlar ve emir aldıkları zaman düşman siper
lerine girmek için, düşmana hücum etmek için 
hiç birşeyden sakınmazlar. Omuzlarında bulu
nan yüklerin ağırlıklarını tamamen anlamışlar
dır. Henüz ifa olunacak çok vazifelerimiz var
dır. tnşaallah ordularımız, milletimize ve tarihi
ne karşı hiç bir milletin ordusuna karşı kıyas ka
bul etmiyen ağır vazifelerini yüzakiyle yapacak
lardır. (înşaallah sesleri). Ve hepimiz göz nu
ru dökerek varımızı yoğumuzu sarf ederek, yetiş
tirmek istediğimiz ordumuzun semeratını, hiz
metini, maaziyadetin iktitaf edeceğiz. (înşaallah 
sesleri, alkışlar). 

4. — İkinci içtima senesini tesiden âmyi ku
ram tarafından irat olunan nutuklar 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Efendiler, 
bendeniz Riyaseti Celileden söz söylemek üzere 
mezuniyet istemiştim. Teşekkür ederim ki o 
zaman tehir için emir buyurmaları bendenize da
ha büyük fırsat verdi. Çünkü muhterem Kuman
danımız îsmet Beyden sonra (Paşa, Paşa sesleri). 
Evet, Paşa Hazretlerinden sonra söz söylemek 
hissesi bendenize isabet etti. 

Evvelâ : Meclisi Âlinize ikinci devrei içti
ma iyesini idrak ettiğinden dolayı kemali sami
miyetle arzı tebrikât eylerim. 

Saniyen : Beyefendiler, bendeniz öyle görü
yorum ki bu milletin heyeti umumiy esinde bir 
hasleti âliye vardır. Fakat izharı hamiyet eden 
zat mevkian ne kadar yükselirse anın gösterdi
ği hamiyet o nispette memlekette daha nâfi olu
yor. 335 senesine atfı nazar buyurulursa mem
leket eyadii âdâya geçmiş, hukuku islâmiye çiğ
nenmek isteniyor, beri taraftan aczü meskenet 
Ümmeti Muhammede tahmil edilmek üzere bu
lunuyordu. O sıralarda Reisi Âlimiz Mustafa 
Kemal Paşa Hazretleri Sivas'a Üçüncü Ordu 
Müfettişliği ile teşrif buyurmuşlardı. Memleketin 
bu felâketli ânına mütehammil olmayan vicdanı 
âlisi, tabiî milletin, bu felâketten tahlisi çaresini 
taharriye başladı, İstanbul Hükümeti rezilesi 
telâşa düştü, ecnebiler birbirine karıştı... 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hiyanetin ya
nında rezalet sıfır kalır. 

YAHYA GALİP B. (Devamla) — Elbette 
o sıralarda idi ki : Muhterem Reisimiz Mustafa 
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Kemal Paşa Hazretleri Üçüneis Ördü Müfettişlik I 
ğinden istifa etmişlerdi. Evuakımı karıştırır-
ken istifanameleri vilâyete tebKğ- edilmesi iti
bariyle elime geçti. Meelisi Aliniz fevkalâde bir 
Meclistir. Ümâit ederim kd bu fevkalâde şeyi de, 
zabıt ceridelerine geçirerek âleme ilân buyurur. 

BÎR MEBUS BEY — Onlar geçmiştir, Yah
ya Öalip Bey. 

YAHYA GALlP B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Şimdi istifanın suretini 
okuyacağım, ondan, sonra birkaç söz söyliyece- | 
ğim, sonra kim isterse gelir söyler, geçmiş bir I 
mesele amma mühim bir meseledir. (Kıraetle) : 

(Mübarek vatan ve milleti pa^pl^nmafe teh.-
likesinden kurtarmak, Yunan, ve Ermeni amali
ne kurban etmemek için açılan müeahedei milliye 
uğrunda milletle hep beraber serbest suretle çalış
mağa sıfatı resmiye ve askeriyem artık mâni ol
mağa başladı. Bu gayei mukaddese için milletle 
beraber nihayetine kadar çalışmağa mukad&esar 
tim namına söz vermiş olduğum cihetle pek âşı-
kı bulunduğum mesleki celili askeriye bugün 
veda ve istifa ettim. Bundan sonra gayei mu-
kaddesei milliyemiz için her türlü fedakârkla 
çalışmak üzere sinei millette bir ferdi mücahit 
olarak bulunmakta olduğumu arz ve ilan ederim. 
(Alkışlar). 

YAHYA GAklP B. (Devamla) — îşte efen
diler; bu mühim biram tarihidir.- Eğer Mustafa 
Kemal Paşa Hazretleri Qrdu müfettişliğini kıy
mamış olsaydı, milletim, önüne bir azmi galibane 
ile düşmemiş olsaydı, bugün bu hal tecelli etmez
di, bununla. demek isterim ki; bugün Mustafa 
Kemal Paşa azmü bülendinin asarı feyzini 
görüyor; înkşaallah bu Meclisi Âlinin himmeti 
Üe millet felâketlerden kurtulacak, amaline her 
halde muvaffak olacaktır. Bu hamiyetin hissesi 
tabiî. aledderecat millete aittir. 

ikinci misal olmak üzere ismet Paşayı ve rü-
fekasinı gösteririm. Onların gösterdiği hamiyet, 
bloğun Rumları, Yunanileri memleketimizden 
tarda kâfil oluyor. 

Beyefendiler; Şunu demek isterim ki; Musta
fa Kemal Paşadan yüksek bir derecedıe bulunan 
bir zat eğer ufak bir fedakârlık etmiş olsaydı 
bu memleket şimdiye kadar kurtulmuş olacaktı. 
(Bravo sesieri). Bunu nazarı ibretle görünüz Bi
naenaleyh, hamiyet ne kadar büyük taraftan ge
lirse o nispette bu millete feyizler ihsan eder, | 
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Maah^ft ş» münasebetle hem Meclis Âlinizi teb
rik eder, hem de MeeKsi ü^&Mn Beisi ete© e 
Zati âlikadfodes milleti» dafeâ/ âli mnvaffakryet 
göreceğini Cenabı Hakkın lütuf ve inayetü»istö-
danea a»z«yteriajL (Biz- de istiflrak ecteriâ «esteri). 

BEStMATJUiiAYB. (Küâafeya) —Efeyim, 
bendenim sim&ım., hüyafe ve kutsi Peygamberimi
zin yine büyük ve kuM bir hadisi meali ile başla
yacağım. 

Buyuruyorlar k i :Hm asır b»şHi<ia Hadletim 
i$ba AHâbabealâ Hazretleri HHJeeddtt bir adam 
nasbeder. Tarihi islâm gö&önüne alındığı va-
kıtlârda biz bunu her bir surette görürüz. Ömer 
İbni Abdülâzijş Milleti Mâmiyeyi tevhide gayret 
etti, Araya girmiş olan tefrikanın önünü atma
ğa çalıştı ve aldı. Ondan sonra Abbasiler m-
maniada bir çok müeeddidin yetişti. Bilhassa 
Abbasilerin kesbi zaaf ettiği zamanda, şarktan 
nuru islâmiyet ile tenevvür etmiş, saf ve bakir 
bir kavm garba doğru geliyorlardL Onlar Al
lanın kitabını ve Peygamberin sünnetini kendile
rine düsturu âmel bilerek Küçük Asya ?ya ve Ira-
ka dogım. yayıldılar, islâmlığı tâ Macaristan îın 
göbeğin* kadar yaydılar, onlar da arasıra te
zelzüle ve inkıraza uğradığı zamanda AUabıta.-
alâ onların içinden de birtakım mücedditler gön
derdi, zaman zaman islâmiyetin nasıyei pikini 
göklere kadar yükseltti. Bir taraftan Ehlisalip 
orduları şarka ve islâm âlemine hücum ederken, 
islâmı haritai âlemden silmek isterken - ki, sile
mez, o nur daima yükselir ve yükselecektir -
Salâhattin Eyyubîler, Kılıç Aslanlar bir avuç 
Türk kahramanlariyle, müslüman mücahitleriyle 
onlara karşı koyuyorlar ve düşmanı bir karış 
ileri göndermiyorlardı. 

Ondan sonra vaktaki Selçukîler zaafa uğradı, 
Allah Osman Gaziyi gönderdi. Mîlleti islâmiye-
yi ihya buyurdu. Geçen sene bu günlerde ne 
elemli, ne kederli günler geçiriyorduk. Şüphesiz 
meyus idik. Fakat Allahm kuranına iman eden
ler meyus olmazlardı, onlar biliyorlardı Allah 
bir müceddit, bir münevver gönderecektir. Ar-
zettiğim tarihi islâm buna şahittir efendiler. 

Tarihi islâmın vekayiini bırakalım, tarihi mi-
lel de böyledir, herhangi millet sıkışırsa, azmini, 
kuvvetini, iradesini eline alırsa, o millet en son 
deminde muvaffak olacaktır. Romalıları, Ani-
bal Roma kapıların» kadar sıkıştırmıştı, Roma 
Mahvolmak üzere iken; "Roma *nm son hücumu; 
AnibaPı vatanına kadar kovaladı ve orayı da 



1337 O : 2 t : l 1,3. 
îöaJıvetti. Şarl Kartel Puatye'de kazandığı mu-
zafferiyet ile, hırıstiyanlık âlemini kurtardı, ls>-
lâm âleminin arasına giren tefrika onları yaşattı, 
ne ise ... 

islâmlann Anadolu'ya girmesini, Garp âle
mi bir türlü affedemiyordu Bilhassa islâm âle
minin yükselmesini, Türklerin Anadolu'ya gir
mesini, hem irkî ve hem de iktisadi surette Av
rupa çekemiyor. Bir mesele icat ediyordu ki, bu
na Şark Meselesi diyordu. 

Dini islâm şüphesiz hristyan dinine muadil 
olduğu için, değil Hazreti îsânın getirdiği sâf ve 
bakir dini.... îslâm dinini ortadan kaldırmak Ku
düs'ün yollarını açmak istiyorlardı Irkî bir ga
ye ile buna doğru gidiyorlardı. Çünkü Ariyanî bir 
ırk arasına Altaylardan Turanı bir ırk gelmişti. 
Bunu ortadan kaldırmak, eski hudutlarına atmak 
istiyorlardı. 

İktisadi nikatı nazardan da bizi buradan çı
karmak istiyorlardı. Çünkü Hint yollarını, Mı
sır yollarını tutan Anadolu Türkleri idi. Bun
ları Anadolu'dan çıkarırlarsa dünyanın iktisadi
yatına hâkim olacaklardı, Allaha bin şükür ki, 
buna ne dinen muvaffak oldular, ne de ırkan 
muvaffak oldular, ne de iktisaden muvaffak ola
bileceklerdir. 

Biz azmimizi, irademizi bu suretle hüsnü isti
mal ettikçe daima Allah bizimle beraberdir. Efen
diler; bilirsiniz ki, bu millet büyük bir denize 
benzer, zaman zaman coşmuş, etrafına dalgalar 
saçmış ve o dalgalar birer deniz teşkil etmiştir. 
Hint'te teşekkül eden büyük Moğul Hükümeti
ni^ bıraktığı asar hâlâ insanlara, hâlâ âlimlere 
hayret veriyor. Bulgar islamların Rusya ?da bı
rakmış olduğu asar hakeza... 

Ecdadımızın Anadolu'da Rumeli'de ve İstan
bul'da meydana getirdikleri bedayii asar bir mil
letin köğsünü kabartacak kadar büyüktür efen
diler. 

Ey şanlı, şerefli günler görmüş, Akdeniz, Ka
radeniz, Kızıldeniz'de muzafferane gemilerini gez
dirmiş (Helmen mübariz, menem diğer nist) 
sayhasını af aka kaldırmış olan neslin evlâdı, 
en acıklı günlerin acısını, felâketini tatmış olan 
kardeşlerim biliniz ve emîn olunuz ki: biz birleş
tikçe, biz azim ve kudretimizi hüsnü istimal et
tikçe Allahütealâ Hazretleri bize İsmetler gibi, 
bize Kemaller gibi, çünkü benim dilimde riya 
yoktur, Türk dilinde riya kelimesinin mukabili 

yoktur ve ben istersem gördüğüm şeyi burada 
tenkit edebilirim. Size tekrar ediyorum ki, biz kar
deş gibi kalplerimizi bir arada tuttukça, biz az
mi irademizi şey ettikçe Allahütealâ böyle mü-
cedditleri bize ihsan edecektir. Allah onların zil
lini eksik etmesin, Allah cümle ümmeti Muhamme
di mansur eylesin. (Âmin, âmin sesleri). 

Gelecek senenin daha ziyade şerefle gelmesini 
nasip eylesin. (Alkışlar). 

RASİH E i (Antalya) — Rüfekayı Kiranı! 
Cenabı Hak kuranı mübininde Estaizübillâh (Le-
in şekertüm leezidennçküm) buyuruyor. 

Girdiğimiz müeahedenin azameti, mütareke-
denberi milletin çektiği felâketin dehşeti ve buna 
mukabil bugün görmekte olduğumuz hal, saadeti 
hâl bendenizi bu kürsüye çıkarırken, cümlenizin 
kalplerindeki mabihüzzamire tercüman olmak için, 
eğer müsaade buyurulursa; şu ayeti celileyi oku
yacağım: 

Estazizübillâh : « Elhamdü lillâhillezi hedânâ 
lihâzâ ve ma künna nehtedi lev la en hedanal-
lâh .... >. 

Arkadaşlar: Mütareke akdedildikten sonra 
bilirsiniz ki, Avrupalılar; bizi; mütareke aktede-
rek sizinle insaniyet esası üzerine sulh akdede
ceğiz; bütün millet mukadderatına hâkim ola
caktır diye aldatarak mütareke akdetmişlerdi. 
Fakat daha akdettikleri mütarekenin mürekkebi 
kurumadan onu ihlâle başladılar... Bir tarafta 
memleketimiz dâhilinde buldukları münafık, iman
sız küruhiyle memleketi sarsarken bir taraftan 
da bizim elimizden silâhlarımızı alarak, kendi 
silâhlarını memleketimiz dâhiline tamamen ithale 
çalışıyorlardı... Fakat rüfekayı kiram: 

Ondört asırdır dünyaya insaniyet esasını ne
şirde devam eden ve ondört asırdır girdiği yerde 
adalet desatirini tatbikten başka hiç bir şey yap
mayan islâmlar; Avrupalıların nazarında insani
yetin hasmı, adaletin düşmanı ve binaenaleyh, 
imhası lâzım bir millet olarak görünmeğe 
başladı ve bunu da fiilen izhar ettiler.. 

Şu izharlarına karşı; milletin hukukunu, 
mileltin varlığını; milletin yaşamasını düşünen 
erbabı hamiyet; heyeti umumyesiyle derin bir 
düşünceye dalmış fakat;.. Fakat işe başlamak 
zamanının hululüne intizaren inliyordu ve Al
lanın adaletinin tecellisi zamanını gözetiyordu. 

Arkadaşlar; mütarekenin akdinden sonra 
İstanbul'a, yalnız kontrol vazifesini göreceğiz 
diye sokdukları gemileri, bir taraftan şehir dâ-
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hilinde toplarını yerleştirirken diğer taraftan I 
Anadolu sahillerinde, Anadolunıın sırf Türk- \ 
lerle meskûn olan yerlerin, yurdlarm, saf hal- | 
ki arasında kendilerine medhal arayorîardı... I 
Sonra istanbul'da yaptıkları tesir ile Ana- ! 
doluya göndermek istedikleri ve gönderdikleri 
memurlar vasıtasiyle de halkı kendi boyundu
ruklarına sokmak için çalışırken, halk da imanı 
ezelisini ikaza çalışıyordu.. Çünkü Anadolu; islâm 
melcei, islâm yurdu olan Anadolu halkının bu 
noktada yegâne imanı: (Lâyettehizülkâfirine evli-
yaen mindünilmümin) sırrı idi. Bu imana tama
men kanaat eden ve milliyetini muhafazaya azme
den milletimiz hiçbir ecnebi kuvvetinin esareti al
tında kalmamağı bir daha ahdile, peyiman ile 
tecdit ederken ve düşmanlarda bir taraftan pek 
akurane bir surette sahillerimizden; memle
ketimizin işgaline koşarlarken, İstanbul'dan 
validir, mutasarrıftır diyerek memleketimize 
göndermekte oldukları beyler de; siz sükûtunuzu 
muhafaza edin... Memleketinizi sükûnetle ingi
lizler, Fransızlar, YunanMar işgal etsin, siz 
sükût edin; çünkü biz Avrupanın adaletin
den eminiz. Siz sükûnetinizi muhafaza edin
ce Avrupa da sizin hakkınızı teslim edecektir id-
diasiyle halkı teskine çalışıyorlardı. Arkadaş
lar: bir taraftan izmir'de bulunan zat; Yunan 
işgalini orada hoş görerek halka nasihat eder
ken, Antalya işgalini hoş gören diğer bir zat 
da italyanların resmigeçidini seyrediyordu. (Zat 
değildir onlar, sesleri...) 

Adanayı, Aymtabi; diğer vilâyatı işte böy
le bir şekilde kendimizin içinden çıkmış adam
lar teslime çalışıyorlardı. Bilirsiniz ki, arka
daşlar; bu mücadele; bir iman mücadelesidir. 
imanı zaif olan, imanı şüpheli olan böyle ec
nebi yardakçıları, bizi, o eenebi boyunduruğuna 
sokmak için ellerinden ne gelirse, onu yapmak
tan hiçbir vakit çekinmiyorlardı, çekinmediler 
de... Bu suretle taşradaki idare memurla
rının muavenetiyle memleketimize giren ec
nebi kuvvetler; bir taraftan da istanbul'dan 
elde ettikleri yüksek bir makamda oturan bir 
zattan aldıkları beyannameler ve Şeyhülislâm 
namını verdikleri âdi bir adam tarafından neş
redilen fetvalarla da halkın arasına propa
ganda neşrediyorlar, halkın imanım tazif et
mek istiyorlardı. Fakat halk, dinini, imanını, 
azmini, onlar kadar bilmez ve onlardan öğrene
cek değildi. Bu noktayı takdir edemiyorlardı... 
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Halk, Anadolu sekenesi, asırlardânberi İslama 
alemdarlrk eden Anadolu sekenesi, kendi yurdu
nu kendi milliyetini kurtarmakta hiç bir vakit 
canını malını fedadan çekinmiyecekti. Fa
kat diğerlerinde zâöiman okadar yerleşmiş; 
zilleti nefis, miskinlik kendilerinde okadar 
tecelli etmiş ki: Yunanlıya hizmet etmeyi, ken
di vazifelerinden bilerek mütemadiyen Yunan
lılar namına propaganda yapıyorlardı. Bu su
retle galeyana, gelen hissiyatı milliyeyi tekvin 
edip bir noktadan idare etmek için, malûmu âli
niz evvelâ Erzurum'da ve saniyen Sivas'ta içtima 
eden murahhaslarımızdan mürekkep heyetleri
miz, müeahedemizin esasını çizdiler ve lâzüb -
gelen programı tertip ettiler ve o program ve o 
karar neticeten, şu Muhterem Meclisi, şu Gel il 
Meclisi doğurdu. Bu Meclis bir senelik müçahe-
desinden sonra bugün ikinci senesine devreder
ken zannederim ki, Erzurum'da ve gerekse Si
vas'ta içtima eden o Heyetleri ve netice onla
rın mülhakatta doğurmuş oldukları ilk Müda-
faai Hukuk Heyetlerini Meclisi Âlinizin hatır
laması takdir şinasane bir harekettir. 

Arkadaşlar; birinci seneden ikinci seneye 
başlamazdan evvel eğer tensip buyurursanız 
Umuru Şer'iye Vekili Efendi Hazretleri lütfen 
bir dua kıraat buyursunlar, biz de âmin hân 
olalım.. (Çok muvafık sesleri). 

MÜFlD E l (Kırşehir) ~ - Efendim; Heyeti 
Muhteremenizi tasdi etmek istemezdim. Fa
kat böyle mübeccel bir günü bendenizde tesi • 
etmek istediğim için şu kürsüden müsaâcfri 
âlileriyle bir iki söz söylemek istiyorum. 

Sadrı islamda, isîâmın enaz bulunduğu 
bir zamanda; münafıklar, islâm perdesi al
tında islâma darbe vurmak istedikleri zaman 
Cenabıhak; isiâmın yine muini olmak itiba
riyle münafikini haip ve hasır bırakmış idi... 
Aynı sadrı islamdaki ahval, bundan bir sene 
evvel burada toplanan bu Heyeti Muhter«me-
nin ve bu milletin de başına gelmişti... Şimdi 
henüz devrei içtimaiyesi itibariyle bir yaşma 
giren bu nevzat Meclis, bundan bir sene evvel 
münafıkların neşretmiş oldukları nifakkârane 
ve âdeta şer'i, kendilerine, kendi mefeedetlerine 
âlet ederek neşrettikleri ve fetva namını verdik
leri sözlerle milleti mahva, izmihilâle mah
kûm etmek istiyorlardı. Fakat 16 Mart işgali 
günü ki - Burada bulunan rüfekayi kiramın ek
serisi de gelmemişti.. - Bendeniz burada, Hükü-
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met avlusunda, bu memlekette mevcut aha-
linin toplandığı zaman; ey ahali mahzun ol
mayınız, Allah bizimle beraberdir, Cenabı hak
kın Kuranı Keriminde beyan buyurmuş olduğu 
ayeti kerimesinin sırrı tahakuk etti ve tekrar 
tecelli etti ve bizimle beraber olduğu da ta
hakkuk etti ki; bugün elhamdülilâhhutâala bu 
millet kendisinin arzu ettiği dairede ve hu
kuku milliyesi ve hududu milliyesi dairesinde 
inkişaf etmek şartiyle; kendisiyle düşman olan 
devletlerle akdi sulh etmek üzere tarafların
dan murahhaslarını göndermiştir. 

işte-' Cenabı hak : «întansurullâhe yensurü-
küm...» Ayeti celilesi ile bize vaid buyurduğu 
veçhile; biz Allaha yardım ettikçe, yani Alla
nın emri dairesinde bu dini, bu milleti kurtar
mağa müttefikan ve ınüttehiden azmettikçe Ce
nabı hakkın nusratı bizimle olacağına katiyen 
şüphemiz, yoktur. 

Şu nusratı ilâhiyeye sebep olan zevatı âli
ye hakikaten şayanı takdirdir..: Kendilerinin 
yüzlerine karşı medihetmeği bendeniz arzu etme-
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diğimden dolayı daha bu millete nâfi birçok 
efali lıaseneye' muvaffakiyetlerini ve milletin de 
ilâyevmülkiyame saadet ve selâmetini bu kür
süden barigâhr nezdi ulûhiyete- arzederek ve 
cümlenize de bugünkü içtimanızdan dolayı teb
rik ve teşekkür ederim arkadaşlar. (Alkışlar). 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Bismillahirrâhma-
nürrahim, elhamdülillâhi rabbülâlemin hamdölsun 
bugün sabahdenberi buraya çıkıp inen arkadaş
larımız Cenabı hakkm avn ve inayetinden, 
Iiazreti Peygamberin ruhaniyetinden iğtiraren 
bizim muvaffakiyetimizi dua ve temenni ediyor
lar. 

Arkadaşlar; sizi tasti etmek istemem, çün
kü rüfekayi kiram söylenecek sözleri söyle
diler. Bendeniz Mustafa Kemal Paşa Hazretle
rinden ve gerek îsmet Paşa Hazretlerinden te
menni ederim. Bir sene evvel şu kürsüye koy
duğumuz siyah perdeyi kaldırsınlar. En' mü
him mesele bugün Bursa ve İzmir vilâyetlerini 
almaktır. Cenabıhakdan temenni ederim ki, 
inşallah muvaffakiyetleriyle mübeşşer oluruz. 
Barekâllah bihürmetül fatiha... 

TAKRİRLER 

."/. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin, 
Ordu kumandanlarına Meclisten birer teşekkür-
name yazılmasına dair tahriri. 

REİS Pş.. — Efendiler; Mazhar Müfid Beye
fendinin bir takriri var. Bu münasebetle ordu 
kumandanlarına Meclisi âliniz namına birer 
teşekkürname yazılması teklif ediliyor, (Muva
fık sesleri). Bunu münasip görenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edildi. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertugrul) — 'Aynı 
teşekkür Müdafaai Hukuk Cemiyetlerine de ya
zılsın efendim. 

REİS Pş. — Müdafaai Hukuk 00101,7611611116 
beytim teşekkür edilmesi teklif ediliyor, kabul 
buyuranlar ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

2. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin, is
tiklâl marşı güftesinin Hamdullah Suphi Bey 
tarafından Meclis kürsüsünden okunmasına dair 
takriri [1] 

REİS Pş. — Efendim; iki takrir vardır, ar-

[1] İstiklâl marşı hakkında Maarif Vekâleti
nin de bir tezkeresi vardır. Gild 8 - Sayfa 434. 

kadaşlardaiı Basri Beyin Hamdullah Supni Be
yefendinin istiklâl marşının kürsüden okunması
na dair teklifleri var. 

.. MÜHlDDÎN BAHA B. (Bursa) — Hangi is
tiklâl marşı, Basri Bey söylerler mi! 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Daha ka
bul edilmedi efendim, bir encümen teşekkül ede
cekti. . 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Maarif Ve
kâletince yedi tanesi intihap edilmiş, bunlardan 
herhangi birisi okunsun. 

REÎS PAŞA — Maarif Vekâletince intüıab 
edilmiş olanlardan birisinin kıraati tensib edi
liyor. 

MUHİDUÎN BAHA B. (Bursa) — Ham
dullah Subhi B . , Basri B. hagisini isterlerse 
okusunlar. 

REÎS PAŞA — Efendim Basri Beyin bu 
teklifini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul olunmuştur efendim. 

• REİS — Hamdullah Suphi Beyefendi buyu
run. (Simdi gelir sesleri). 

Maatteessüf bu dakika için tehir ediyoruz. 
Geldikleri, zaman .söyleriz;. • • . - . • 
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3. — Samban Mebusy Reşat Beyirıt celse so

nunda Karesi Mebusu AbduLgafur Efendi tara
fından bir dua irat edilmesine dair takriri 

REİS — Yeni bir takrir var, Saruhan Mebu
su lleşat Beyindir. (Bu mübarek Meclisimizin 
içtimai nihayetinde Abdülfafur Efendi tarafın
dan bir dua irat buyıtruhaattpu arz ve teklif 
ederim) diyorlar. (Şerjye Vekili Efendi var ses
leri). i)ua -edilmişim kafyul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

İstiklâl marşlarından bir tanesinin kürsüden 
okunmasına Heyeti (Mile karar vermişti. 

HAMDULLAH SUPHİ B. (Antalya) — 
Arkadaşlar, hatırlarsınız Maarif Vekâleti son 
mücadelemizin ruhunu terennüm edecek bir marş 
için şairlerimize müracaat etmiştir. Bkjjpk^ 
şiirler geldi. Arada yedi tanesi en fazla evsafı 
haiz olarak görülmüş ve ayırdmıştır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — İsimleri nedir? 
HAMDULLAH SUPHİ B. — Ayrıca arze-

dilecektir. Yalnız vekâlet yapmış olduğu tetki-
katta fevkalâde kuvvetli bir şiir aramak lüzu-. 
munu hissettiği için ben şahsen Memet Akif 
Beyefendiye müracaat ettim ve kendilerinin de 
bir şiir yazmalarını rica ettim. Kendileri çok 
asil bir endişe ile tereddüt gösterdiler. Bilirsi
niz ki bu şiirler için bir ikramiye vadedilmiştir 
halbuki bunu kendi isimlerine taikrib etmek ar
zusunda bulunmadıklarını ve bundan çekindikleri
ni izhar ettiler. Ben şahsen müracaat ettim. Lâzım-
gelen tedabiri alırız ve icabeden ilânı yaparız 
dedim. Bu şartla büyük dinî şairimiz bize fev
kalâde nefis bir şiir gönderdiler. Diğer altı şiirle 
beraber nazarı tetkikinize arzedeceğiz. 

întihab size aittir. Arkadaşlar reyimi ihsas 
ediyorum. Beğenmek, takdir etmek hususunda 
haizi hürriyetim. İntihabımı yapmışım, fakat 
sizin intihabınız benim intihabımı nakşedebilir. 
Arkadaşlar bu size aittir efendim. 

! i îstdjklâl marşı 

•v 1 

Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
(Şiddetli alkışlar) 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 
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Çatma; kurban olayrm, çehreni ey nazlı hilâl, 
Kahraman. u ta ıa . bir- götü ne bu- şiddet, bu celâl ? 
Sana olpiaz dökülen kafalarımız sonra helâl... 
Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklâl. 

(Alkışlar) 

3 
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, 
Hangi çılgın baha zincir vuracakmış! şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner aşarım; 
Yırtarım- dağlan, enginlere sığmam, taşarım. 
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Garbın âfakını sarmışsa çelik zırhlı dıvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! nasıl böyle bir imanı boğar, 
^Medeniyet!» dediğin tek dişi kalmış canavar? 

5 
Arkadaş! yurduma alçakları uğratma, sakın. 
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 
Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın.. 
Kim bilir belki yarın., belki yarından da yakın. 

(Alkışlar) 

6 
Bastığın yerleri «toprak!» diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsanda, bu cennet vatanı. 

(Alkışlar) 

7 
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? • 

(Alkışlar) 
Şüheda, fışkıracak, toprağı sıksak şüheda! 
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

(înşaallâh sadaları) 

8 
Bunumun senden, ilâhi şudur ancak emeli, 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar - ki şahadetleri dinin temeli -
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. 

9 

O manian veedile bin secde eder - varsa - taşım, 
Her cerihamdan, ilâhi boşanıb kanlı yaşım, 
Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşınl; 
Ozaman yükselerek arşa değer belki başım. 

(Alkışlar) 
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Dalgalan «en dfc şafaklar ,gribi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlanman hep» helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır; hakka tapan, milletimin istiklâl. 

'<" (Sürekli alkışkr) 
KBÎS PAŞA — Efendiler tasnifi ârâ neti

cesi bŞyle zuhur etmiştir: 82 rey Gelâlettin Arif 
Bey, BÖ rey Adnan Bey kazanmışlardır. Yalnız 
bir rey pusulasına iki isim yazılmıştır. Hem 
Gelâlettin Bey ve hem Adnan Bey bunun için 

intihabta bir sakatlık olmuştur. Bu dahi olmasa 
171 kişi reye iştirak etmiştir. Buna nazaran ni
sabı ekseriyet 86 dır. O halde her̂  iki zatın ka
zanmış plduklan rey noksandır. Tensip ederseniz 
intihabı yarına bırakalım. 

Efendim yarın öğleden sonra saat üçte içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. Kabul buyur
duğunuz gibi Abdülgafur Efendi Hazretlerinin 
duasına âminhan olalım... (Müteakiben Abdül
gafur Efendi tarafından dua edilmiştir.). 

Kapanma saati : 6 Sonra 
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