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BİRİNCİ

CELSE

Bed'i müzakerat; saat : 1,30
REtS — Reisisani Rauf Beyefendi
KÂTİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Hakkı Bey (Van)

REİS — Efendini celse küşadedildi.
sabık hulâsası okunacak.

Zaptı

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI
Birinci Celse
Reisisani Rauf Beyin tahtı Riyasetlerinde
foiliııikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve tashihan
kabul olundu. Tokad Mebusu Rifat Beyin encü
menlerin on beşten fazla azadan teşkiline dair
takriri mumaileyh tarafından geri alındı. Saruhan Mebusu Reşad Beyin Murakabe Encü
meni hakkındaki teklifinin mezkûr- encümenin
intihabından sonraya taliki müzakeresi karargir
oldu.
Noksan kalan bir idare memurluğu için ye
niden intihap yapıldı. Kâtipler intihabının neti
cesinde Kütahya Mebusu Haydar Beyin 164,
Lâzistan Mebusu Ziya Hurşid Beyin 194, Muş
Mebusu Mahmud Said Beyin 171, Kayseri Mebusu
Atıf Beyin 145, rey ile ihrazı ekseriyet eyle
dikleri anlaşıldı ve noksan kalan iki kâtiplik
için yeniden intihap icra edilerek âra tasnif
edilinceye kadar celse tatil olundu.
ÎMnci Celse
Reisisani Rauf Beyin, tahtı Riyasetlerinde
bilinikat idare memurluğuna Sivas Mebusu
Emir Paşanın 121, reyle intihabedilmiş olduğu
ve kâtiplik için yapılan ikinci intihapta hiç
bir zatın ihrazı ekseriyet etmemiş olduğu
tebliğ edilerek reyi izafi ile olmak üzere üçün
cü intihap icra edilerek Van Mebusu Hakkı
Beyin 107, İzmir Mebusu Enver Beyin 80, rey
le ihrazı ekseriyet eyledikleri tebliğ olundu.
Üçüncü içtima senesinin bidayeti münasebe
tiyle «Afgan Sefiri Sultan Ahmed Han Haz
retlerinin tezkereleri kıraat olunarak Divanı
Riyasetçe cevap yazılması kabul olundu. Mu
rakabe heyetinin tarzı intihabı hakkında mü
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zakere cereyan ederek ihzari olarak her şu
beden 6 namzedin iraesi hususu kabul edildi.
Ve ruznamenin tarzı tertibi hakkında müza
kere cereyan ederek bu bapta verilen takrir
ler içtimai âtide reye vaz'olunmak üzere te
hir edildi. Ve içtimai âti ruznamesine alınacak
mevat kararlaştırılarak Pazartesi günü içtima
olunmak üzere saat 5,5 de celseye nihayet ve
rildi.
Reisisani
Sivas
Rauf

, Kâtip
Lâzistan
Ziya Hurşid

Kâtip
Van
Hakkı

R E İ S •— Zaptı sabık hakkında söz istiyeıı
var mı? (Hayır, sadaları) zaptı sabık hulâsa
sını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul
edildi.
Efendim Meclisi Âlinin faaliyeti için in
tihabı icabeden encümenlerin intihabı ikmal
edilmiştir. Ancak bu encümenlerden Lâyiha,
Nizamnamei Dahilî, Posta ve Telgraf, Sıhhiye
ve îrşat encümenleri reis ve kâtip intihapları
henüz Makamı Riyasete tevdi edilmemiştir.
Bunu rüfekadan rica ederim. Bir an evvel intihabetsinler.
ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Şer'iye ve
rildi
REİS — Evet efendim, onu zikretmedim.
Bu hususta tacil buyursunlar, reis ve kâtipleri
biran evvel intihabetsinler.
4. — LÂYİHALAR
1. — Askerî Ceza
maddesine zeylolarak
yihası.

Kanunnamesinin 24 ncü
tanzim edü&n kanun lâ

REİS — Efendim, evrakı varide meyanmda
Askerî Ceza Kanunnamesinin 24 ncü maddesine
zeylolarak Heyeti Vekileden mevrut lâyihai
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kanuniye var. Adliye ve Müdafaai Milliye en
cümenlerine Yeriyoruz.
2. — Tarik bedel âtı nakdiy esinin iuruk ve
meabir inşaatına hasrı hakkında kanun lâyihası
REİS — Tarik bedel âtı nakdiy esinin tu
nik ve meabir inşaatına hasrı hakkında Heyeti
Vekileden mevrut lâyiha! kanuniye var. Nafıa
ve Muvazenei Maliye encümenlerine veriyoruz.
5. — TEKLİFLER
1. — Kütahya Mebusu Cemil" Beyin, bütçe
açığını kapatmaya medar olacak mevad hakkında
kanun teklifi (2/482)
R E İ S — Bütçe açığını kapatmak üzere Kü
tahya Mebusu Cemil Beyin teklifi kanunisi var.
Lâyiha Encümenine gönderiyoruz.
2. ~— Tokad Mebusu Rifat Beyin, Encümen
âzalarının 25 er kişiden mürekkebolmasına dair
kanun teklifi (2/483)
R E İ S —• Encümen âzalarının 25 er kişiden
ibaret olmasına dair Tokad Mebusu Rifat Beyin
teklifi kanunisi var. Onu da Lâyiha Encümenine
gönderiyoruz.
3. — Malatya Mebusu Sıdkı Beyin,
Kanununa
zeyledüecek mevad hakkında
teklifi (2/481)

Firari
kanun

R E İ S •— Firariler hakkında Malatya Mebusu
Sıdkı Beyin teklifi kanunisi var. Keza onu da
Lâyijıa Encümenine veriyoruz.

6. — TEZKERELER
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REİS — Öyle mi efendim?.
HÜSEYİN
efendim.

AYNİ B. (Erzurum) — Evet

REİS — O halde Adliye, Müdafaai Milliye
ve Kavanini Maliye encümenlerine veriyoruz.
2. — - Büyük' Millet Meclisi Takdirnamesi ile
Taltif Kanununun tefsirine dair Müdafaai Mil
liye Vekâleti tezkeresi
REİS — Büyük Millet Meclisi Takdirnamesi
hakkındaki Kanunun tefsirine dair Müdafaai
Milliye Vekâletinin tezkeresi var. Adliye Encü
menine gönderiyoruz.
3. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm
Akviran karyesinden Yorgi hakkında Adliye Ve
kâleti tezkeresi
REİS — Hıyaneti vataniyeden idama mah
kûm Yorgi hakkında Adliye Vekâletinden mev
rut evrakı hükmiye var. Keza Adliye Encümeni
ne veriyoruz.
4. — Men'i müskirat Kanununun
tatbikindan dolayı verilen altı hüküm hakkında tariki
kanuni bulunmadığı cihetle gönderildiğine dair
Adliye Vekâleti tezkeresi.
REİS — Men'i müskirat Kanununa mütaallik hükümlerin bu bapta bir çare teemmül edil
mek üzere gönderildiğine dair Adliye Vekâleti
nin tezkeresi var. Adliye Encümenine veriyoruz.
5. — Maarif Vekâletince icra kılınan tadilât
ve teşkilâta dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti
tezkeresi

1, — Ruhsatı Resmiye ile mezunen gidip av
dette eşkıya tarafından katledilenlere §ehit na
zariyle bakılması hakkındaki Kanunun tefsiri lü
zumuna dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi

REİS — Maarif Vekâletindeki teşkilât ve ta
dilâta ait İcra Vekilleri Riyasetinin tezkeresini
Maarif Encümenine veriyoruz.

R E Î S — Ruhsatı resmiye ile mezunen gidip
avdette eşkiya tarafından katledilenlere şehit
nazariyle bakılması hakkındaki Kanunun tefsiri
lüzumuna dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi
var. Onu da Adliye ve Müdafaa! Milliye encü
menlerine gönderiyoruz.

1. —• Meclisin üçüncü senei devriyeye girmesi
dolayısiyle Buhara'nm Türkiye fevkalâde kamıtları tarafından gönderilen tebrikname

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Kavanini Maliyeye aittir.

10 — MUHTELİF EVRAK

REİS —--Efendim, bunlardan mâada-Buha
ra kaasıtlanmn Meclisi .Âlinize hitaben yazılmış
bir mektubu vardır. Münasip görürseniz Heyeti
Âliyenize arz edilecektir.
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Buhara
Halk Şûralar Cumhuriyetinin
Türkiye Fevkalâde Siyasi
Kaasıtlığı
13 2/3, 38
Hakanı 48
T. B. M'. Meclisi Heyeti Celilesinc
(Pek sevgili ve muhterem mebus beyefendiler;
Büyük Türk kardeşlerimizin üçüncü senei
millîyesine tesadüf eden şierefli ve mübeccel dakikafları murahhası bulunduğumuz Buhara Halk
Şûralar Cumhuriyeti ve halkı tarafından samimi
yetle tebrik eyleriz.
Bu mesııd gün yalnız buradaki Türklere mah
sus olmayıp belki bütün Türklük ve İslâmiyet
âleminin ve allelhusus bütün şark mazlumlarının
bayram günü olup Buharahlarm da takdis ede
cekleri bir gündür.
Bütün yokluklar içinde sade azim ve sebatla
mücadeleye girişerek bugünkü kuvveti, bugünkü
kudreti vücuda getiren bir milfet varlığını yük
seltmek iktidarına malik olduğu gibi karşıların
daki nâmert düşmanı da az zaman zarfında makhur edeceklerdir. Tasavvurun fevMndeki azim
ve imanla kendi imhalarını gaye ve maksat ittihaz
eden istilâcı Garbın bütün ümitlerini kırmaya
muvaffak oldular demektir. Zira istiklal ve hakkı
hayat ile uğraşan emekçi halktan müteşekkil ve
halk amalinin fedakârı olan dâhi kumandanlarla
idare edilen kahraman bir ordu mağlubolamaz.
Bütün yenii Şark'ı ve bilhassa Buharalıları mem
nun ve mesrur eden tnönü ve Sakarya hâdisei
zaferimeleri bu hüküm ve hakikati katı ve par
lak bir surette ispat etti. Buhara Hükümeti Cumhuriyesi ve onun zahmetkeş ve rençber halikı ve
askterleri tarafından küçük Turan
ordusunun
kahraman efratlardyi'e zâbitan ve kumandanları
na ve bilhassa imanlı kahraman ordusunun Baş
kumandanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve rüfekayı mesaisi paşalar hazaratma bu şerefli ve
millî senei devriye hususundaki tebrikâtımızm
tebliğini rica ederiz. Yüzlere© senelerden bert
»emperyalist ve kapitalistleri medeniyet maskesi
altında Türkiye topraklarını öz menfaati hasiseleri için müstemleke şekline getirmek fikirlerini
besler ve takibederlerdi. Bunların iki asırlık ta
rihi siyasetlerini karıştıracak olursak hakikat
meydana çıkar. Maksatlarının bâzılarına nail olmamışlarsa da takibettikleri plânın birçok kısmı-
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nı tatbik etmişlerdir. Harbi Umumi neticesinde
hasta adam diye telâkki ettikleri Türkiye'yi ar
tık son dakikalar geçirmekte olduğu zanında idi
ler. Kendi elleriyle imza edilen mütareke mevaddma bakmadan askerleriyle Türkiye Paytahtını
işgal ettikleri gibi ellerinde baziçe olan Yunan
ordularını Anadolu'ya saldırdılar. Medeni deni
len o Avrupa emperyalistleri bu yırtıcı barbar
millete muavenetten geri kalmadılar. Fakat, bilâhara bütün emekleri boşa gittiğini görünce
fikirlerinde yanıldıklarını gördüler ve yine ma
sa başına rücu etmeye mecbur oldular.
Türkiye dostunu dost, düşmanını düşman
addeden Buhara Hükümeti ve bütün emekçi ve
amele ve bütün İslâm Türk halkı namına Türki
ye'nin bu üçüncü ve şerefli senei milliyesi dâhi
linde nıisakı millî içindeki istiklâline nail ve
buduna malik olacağını bundan sonra bir devrei felah ve saadetin inkişaf edeceğini Cenabı
Haktan niyaz eyleriz, Muhterem Mebus Beye
fendiler.
Buhara Türkiye Fevkalâde siyasi
Kaasıtları
Mehmed Recep
Mehmed Nazari
(Şiddetli alkışlar)
R E İ S •— Efendim, münasip görürseniz Divanı
Riyasetçe icabeden cevap yazılsın. (Hay, hay
sesleri)
2. — Mfayö Piyer Loti)ye yazılan
gelen cevap.

mektuba

R E İ S — Efendim, vatan ve milletimizin mâ
ruz kaldığı felâket günlerinde bizleri müdafaatiyle kalblerimizde pek muhterem bir mevki tut
muş olan Mösyö Piyer Loti'ye Meclisi Âliniz na
mına yazılmış olan mektuba cevap vâridolmuştur.
Münasip görürseniz Heyeti Aliyenize arz ede
yim. (Hay, hay sesleri)
Mösyö Piyer Loti'nin kâtibi Mösyö G. Camirje
imzasiyle ve 12 Kânunusani 1922 tarihiyle
Büyük Millet Meclisi Reisi Paşa Hazretlerine
vâridolan mektubun tercümesidir,
Müşir Paşa Hazretleri:
Mösyö Piyer Loti hattı destinizle muharrer
kıymettar mektubu ve pederleri dâvaların en
mukaddesi uğrunda şelıit düşen harb yetimelerinin
gözyaşları arasında işlenmiş olmak itibariyle he
diyelerin kalbe en müessirini teşkil eden halıyı
namı âlinize olarak berayı tevdi gelen Ankara

- 51 -

t :3

6 . 3 .1338

C :1

Millî Hükümetinin Heyeti Murahhassasmı kabul
etmek fahri azîmine nail oldu.

bununla işgal etmiyelim.
((Mumsun, sada'ları)

Gözlerine yaş getirecek raddelerde kendisini
mütehassis eden bu gibi ve en yüksek eseri te
veccüh muvacehesinde size nasıl teşekkür etmeli?
'Hiç olmazsa bu teşekkürler kendi elinden çıkmış
olmalıydı. Eyvah ki, artık bu kadar bir sevinç
ten bile mahrumdur. Bu dakikada pek hastadır.
Muazzez vatanınız lehinde girişmeye mecbur kal
dığı cidal ile yıpranmış, Yunan pirvaniyle
güya Hıristiyan bütün Avrupanın tahkirleri, is
tihzaları ve alçaklıkları yüzünden ölgün bir hale
gelmiş olduğundan artık bitaptır. Ve kendisini
mazur görmenizi rica ediyor.

REİS — Efendim, aynen okunması temenni
olunuyor. Kabul edenler el kaldırsın...

Fakat Türk Milletinin gayrimunkati ve mu
kabili zeval surette göstermek lûtfunda bulun
duğu dostluk, istirahatına biraz sülumetbahşolmuştur.
En miımetterane teşekküratmı kabul etmenizi
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına kabul
ettirmek lûtfu tavassutunda bulunmanızı kalbi
nin en umkundan niyaz eder paşa hazretleri.
Zatı sâmileritıin en sadık ve en muti hadimi
olmakla kesbi şeref ederim. (Şiddetli alkışlar)
3. — Meclisi Umuminin kü§adı münasebetiyle
temennii muvaffakiyetti havi Giresun Mutasarrıf ligiyle Belediye Riyasetinden mevrut tegraf
4. — Ardahan'ın senei devriyei şstihlâm mü
nasebetiyle mutasarrflıkla
Belediye
Riyasetin
den mevrut telgraflar
5. — Leylei Regaip münasebetiyle Şark Or
dusu Kumandanı Kâzı Karabekir Paşadan mev
rut tebrik telgrafı
R E İ S — Meclisi Umuminin küşadı münase
betiyle temennii muvaffakiyatı havi Giresun Mu
tasarrıflığının telgrafı vardır. (Cevap yazılsın,
sadaları)
Ardahan'ın senei devriyei istihlâsı münasebe
tiyle Mutasarrıf ve Belediye Riyasetinin telgraf
ları vardır. Okuyalım. (Divanı Riyasetçe icap ya,-zilsin, sesleri) Pekâlâ efendim.
Leylei Regaip münasebetiyle Şark Ordusu
Kumandanı Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerin
den mevrut telgraf var. Münasip görürseniz oku
yalım.
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey
buraya iş görmek için geldik. Heyeti Umumiyeyi

Şahsan dinliyebilıriz.

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) —
Efendini, .Divanı Riyasetçe icabeden cevap yazı
lır. Ve gazetelere aynen verilmiş olursa zannede
rim maksat temin edilmiş olur.
REİS — Peki elendim.

11. — MAZBATALAR
REİS — Encümenlerde tetkik edilip Heyeti
aliyenize arz edilmek üzere gönderilen mazbata
lar vardır.
/. — Bitlis Mebusu ibadullah Bey ve rüfekli
sinin Van vilâyetine merbut Reşadiye

nahiyesi

nin kaza haline ifrağı ile Bitlis vilâyetine

raptt-

na dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/427)
REİS — Bunlardan birisi Reşadiye nahiyesi
nin kazaya kalbi hakkındaki teklifin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatasıdır. Dahiliye ve Muvazenei Maliye encümenle
rine havale ediyoruz.
2. — Lâzistan Mebusu Esad Beyle rüfekasının, Kars ve Ardahan tarikinin Turku Umumiye
mey anına ithaline dair kanun teklifi ve Lâyiha
Encümeni mazbatası (2/461)
REİS — Kars, Ardahan ve Hopa yollarının
Turku Umumiye mey anma ithali hakkındaki tek
lifin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası var, Nafıa ve Muvazenei Mali
ye encümenlerine gönderiyoruz.
3. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Nizam
namei Dahilînin 8 ve 12 nci maddelerinin tadili
hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/471)
R E İ S — Nizamnamei Dahilînin tadili hakkın
daki teklifin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatasını Kanunu Esasi Encü
menine havale ediyoruz. (Nizamnamei Dahilî En
cümenine, sesleri)
CEMİL B. (Kütahya) — Reis Bey kimindir
o teklif?
REİS — Zatıâlinizin efendim. O halde Ka-

1:3

6 . 3 .1338

nmııı Esasi ile Nizaınııamei Dahilî Encümenine
veriyoruz.
CEMİL B. (Kütahya) — Reis Bey, Nizamna
me! Dahilî Encümeninde sekiz aylık bir tekli
fim vardır. Henüz çıkmadı. Lütfen bir an evvel
çıkarılsın. Mezkûr encümenin ismi var, cismi
yok. (Bu sene yeni intihabolundu, sesleri) Efen
diler, malûmâlinizdir ki, elimizde bulunan Nizamnamei Dahilî yalnız teşriî salâhiyetini haiz
olan İstanbul Meclisi Mebusanma ait bir Nizam
namedir. Halbuki efendiler Meclisi Âliniz hâki
miyet hakkını da haizdir. Teşriden ziyade hâ
kimiyet'hakkını da haizdir. Niçin hâkimiyeti
millîye diyoruz efendim? Bunun için bendenizce
şubelerin her sene değişmesi zaman kaybetmek
ten başka hiçbir şeye hadim olmadığı için ben
deniz böyle bir teklif yaptım. Sonra bendeni
zin bu teklifimde nazarı dikkate alınacak bir
mesele daha vardır ki, o da gerek şubelerde ge
rek encümenlerde ekseriyetin daima adedi nıürettepde aranılması meselesidir. Halbuki 350
azayı muhtevi olan bu Büyük Meclisin azasının
daima üçte biri mevcuttur. Bir kısmı da Heyeti
Vekilededir. Bir kısmı da. cephelerde kuman
dandır. Bir kısmı da sefaretlerde ve Avrupa'ya
gitmiştir. Elhasıl şuraya buraya gitmiştir. Bu
nun. için şubelerde her vakit ekseriyet buluna
mıyor. Kıymetli işlerimiz daima, teehhüre uğru
yor. İşte 4Dendeniz de bu * teklifimde gerek me
zunların, gerek muvazzaf olan azasının mevcut
addedilmiyerek nisabın daima mevcut âza üze
rinden aranılmasını teklif ediyorum. Binaena
leyh ifadatı marazamdan da müsteban olacağı
veçhile teklifim de pek yabana atılacak bir tek
lif değildir. Eğer geçen seneki gibi teklifim Nizamnamei Dahilî Encümeninde Küşei nisyanda
kalacaksa müzakere etmeye hiçi üzüm yoktur.
Gidecekse müstaceliyetle gitsin.
REİS — Efendim Nizamnamei Dahilî Encü
meninin Reisi ile Kâtibi intihabedilmcmiştir. Ev
velce de arz ettim. Ye bir an evvel intihabedilm esini rica ettim.
•
4. — Lâzistan Mebusu Necati Efendinin, Guvanoy Şano karyelerinin
asar borçlarının tecili
hakkındaki kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni
mazbatası (2/459)
R E İ S — Atine kazasına merbut iki nahiye
aşar borcunun tecili hakkındaki teklifin şayanı
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz-
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hatası var. Muvazenei Maliye Encümenine;
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Kavanini
Maliye Encümenine de;
REİS — Pekâlâ Kavanini Maliye Encümeni
ne veriyoruz.
5. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, mec
buri izdivaç ve taaddüdü zevcat kanun teklifi ve
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/448)
REİS — Mecburi izdivaç ve taddüdü zevcat
hakkındaki teklifin şayanı müzakere olduğuna
dair Lâyiha Encümeni mazbatası var, Sıhhiye ve
Seriye encümenlerine.
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Heyeti
Celüece nazarı dikkate alınırsa encümene veril
mesi lâzımgelir.
REİS — Hayır efendim.
6'. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, Nevahi
Kanununun şimdiden berayı tecrübe iki livada
tatbikine dair kanun lâyihası ve Lâyiha Encüme
ni mazbatası (2/471)
REİS — Nevahi Kanununun şimdiden tatbiki
hakkındaki teklifin reddine dair Lâyiha Encüme
ni mazbatası var. Heyeti Al iyenize arz edilecek.
Riyaseti Celileye
Esbabı mucibesini şifahen arz edeceğim. Ne
vahi Kanununun şimdiden berayı tecrübe iki li
vada tatbikine aidolan mcvaddı âtiyenin kabulü
nü teklif eylerim.
23 Şubat 1338
Kütahya,
Ragıb
MADDE 1. — Meclisçe derdesti müzakere bu
lunan Nevahi Kanunu Meclisten sureti katiyade
kabul edilinceye kadar berayı tecrübe ahvali coğ
rafiye ve iktisadiye ve şeraiti içtimaiyesi yekdiğerinden nispeten farklı olan iki livada şimdiden
mevkii tatbika vaz'ı için hükümete mezuniyet ve
rilmiştir.
MADDE 2. — İşbu kanun tarihi
muteberdir.

neşrinden

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Heyeti Vekile memurdur.
Lâyiha Encümeni mazbatası
Meclisçe derdesti müzakere bulunan Lâyiha
Encümeni mazbatası Nevahi Kanununun kabule
iktiranına değin şimdiden iki livada tecrübeten
tatbiki lüzumuna dair Kütahya Mebusu Ragıb
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Beyin lâyihai kanuniyesi encümenimizce tetkik
ve mütalâa olundu. Nevahi Kanununun velev
tecrübeten olsun, şimdiden mevkii tatbika vâz'ı
halinde tahassul edecek fevait müstağni izah ol
makla beraber bu cihet Meclisi Âlinin bir kararı
ile temin edilmiş olacağından bunun için kanu
nu mahsus tedvinine mahal olmadığı mütalâasiyle teklifi mezkûr bu noktai nazardan şayanı
müzakere görülmiyerek Heyeti Celileye arz olun
muştur.
25 Şubat 1338
Lâyiha Encümeni Reisi
Mazbata muharriri
Lâzistan
Yozgad
Esad
Süleyman Sırrı
Kâtip
Âza
Ertuğrul
—
—Necib
Âza
İsparta
Hacı Tahir
Âza
Ruşen

Âza
Ergani
Emin
Âza
—
—
Âza

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim Nevahi
Kanunun fevaid ve muhassenatından bahsedecek
değiliz. Çünkü bu kanunun 42 nci maddesi
Meclisi Âlinizce «kabul edilmiştir. Ancak bu ka
nunun tecrübeten şeraiti içtimaiye ve ahvali
coğrafiyesi yekdiğerine mütebayin veyahut yekdiğerinden farklı iki livada şimdiden tatbikini
arzu edişimin sebebinden bahsedeceğim. Evve
lâ malûmu âlileridirki Türkiye Büyük Millet
Meclisinin teşekkülüne kadar gerek istanbul
meclislerinde ve gerekse İstanbul gazetelerinde
köylüden ve halktan yani köylü halkının hak
kından mükerren bahsolunmuştu. Fakat bun
lar yaldızlı hap mevkiinde kalmıştır. Hiçbir an
için olsun fiilen köylüye bir hak verilmemiş, ne
vakit köylüden bahsolundıı ise zavallının kafa
sına bir de yumruk vurulmuş daima köylünün
zararına hareket edilmiştir. Hiçbir zaman köy
lünün menfaatine bir iş yapılmamıştır ve fiilen
hiçbir vakit • bir teşebbüsde bulunulmamıştır.
Ancak Büyük Millet Meclisi teşekkül eder et
mez Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile halkın, köylü
nün hakkını halka ve köylüye vermek hususu
nu esaslı bir kanunla tesbit etmiş ve ilk hatveyi fiilen atmış bulunuyordu.
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Teşkilâtı Esasiye Kanununda müteferri olan
birtakım kanun lâyihaları dâhi Meclisi Âliye
gelmiş, encümenlerde derdesti müzakeredir.
Ve bu iki livada da tatbikini teklif ettiğim Ne
vahi Kanunu da evvelce İstanbul Meclisinde ha
zırlanmış, encümende derbesti müzakere iken
Heyeti Umumiyeye sevk edilmeden İstanbul
Meclisi dağılmış ve bura Hükümeti Dahiliye Ve
kâleti bu lâyihanın müsveddesini İstanbul Mec
lisinden celbederek Dahiliye Vekâletinde uzun
uzadıya tetkik etmiş, sonra Dahiliye Encüme
nine vermiş, Dahiliye Encümeni de inceden in
ceye tetkik ederek oldukça mükemmel bir hale
ifrağ etmişti. Zannederim, Meclisi Âlide, bu
nun esnayı müzakeresinde, esaslı ve ruhlu bir
tadilât icrasına imkân bırakılmayacak derecede
üzerinde tetkîkatı mühimme yapılmıştır. Ma
lûmu âlileridir ki, Büyük Millet Meclisi de
bidayeti küşadmdan beri daima köylüden ve
köylünün hakkından bahsediyor. Vakıa Teşki
lâtı Esasiye Kanunu mucibince, bu hakkın ken
disine verilmesini kanun vaz'etmiştir. Büyük
Millet Meclisi bu suretle fiilî bir hatve atmıştı
ve'geçen gün senei cedide münasebetiyle Reis
Paşa Hazretlerinin burada irat buyurdukları
nutkun en parlak fıkrası köylünün hakkından
ve köylünün efendiliğinden bahseden fıkra ol
muştur. (O da sözde sadaları)
HÜSEYİN 4VNİ B. (Erzurum) —•Dinleyen
kim?
RAGIB B. (Kütahya) — Fakat efendiler
her halde köylüye vadettiğiniz şeyleri fiilen ve
receğinizi ispat etmiş olmak ve diğer taraftan
bu kanunun müzakeresi cereyan ederken iki li
vada tatbiki münasebetiyle o tatbikten mütevel
lit hâdisatm bize vereceği fikirlerle kanunu da
ha esaslı bir surette çıkarabilmek ve bütün
hakkı da (artık Büyük Millet Meclisi vadettiği
şeyleri vermek için ilk Ihatvesini atmıştır) diye
tatmin eylemek için, şimdiden i'ki veya üç li
vada tatbikini bendeniz istirham eylerim ve bu
münasebetle Hükümeti daha emin bir surette
ve daha kuvvetli yürütebilmek için teklifnni,
teklifi kanuni şeklinde vermiştim. Lâyiha En
cümeni esas itibariyle; «Nevahi Kanununun 2
veya 3 livada tatbikine taraftar olmakla bera
ber kanun, lâyihai kanuniye şeklinde, yahut
kanun mahiyetinde Hükümete mezuniyet itası
suretinde değil, bir karar ile bunun tatbiki için
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Hükümete mezuniyet verilmesi» yolunda beyanı
mütalâa etmiştir ki; bendeniz de bu mütalâaya
tamamen taraftar olabilirim. Yani teklifi kanu
nimi geri alabilirim. Yalnız Meclisi Âlinizden
şu teklifimle bir karar lütuf buyu mi ur da Hü
kümete bir veya iki veyahut üç livada tatbiki
ne mezuniyet verirseniz maksat esasen hâsıl ol
muş olacaktır. Belki daha seri hâsıl olacaktır.
Bendeniz her halde bu kanunun hiç olmazsa iki,
üç livada olsun şimdiden tatbikine başlanılması .
lüzumuna kaaniim.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis
Bey! Lâyiha Encümeni Mazbata Muharriri sıfatiyle müsaade buyurursanız söz söyliyeyim. Bu
lâyihanın mazbata muharriri benim.
HAMDI NAMIK B. (izmit) — Efendiler,
İdarei Ne vahi Kanunu mâlumuâlilcri olduğu veç
hile memlekette halk idaresi tesisi gayesiyle tan
zim edilmiş olan Teşkilâtı Esasiye Kanununun
doğurduğu bir kanundur. Aylardan beri müza
keresine devam edilen bu bedbaht kanunun her
nasılsa yalnız 42 nci maddesine kadar müzakere
edilebilmişti; Gerek Dahiliye Vekâletinin ve ge
rek Maliye ve sair vekâletlerin tanzim etmekte
oldukları birçok projeler bu kanunun intaeedileınemesinden dolayı akim kalmıştır; binaenaleyh,
her halde bu kanunun bir an evvel mevkii tatbika vazîna taraftar olmıyan hiçbir arkadaşımız
yoktur. Yalnız Ragıb Bey arkadaşımız tecrübe
ve numune olmak üzere bunun şimdilik bir veya
iki livada tatbikini talebediyorlar, halbuki, efen
diler üç ay kadar Dahiliye Encümeninde uzunuz.'idıva müzakere edilen bu kanunun bövle bir
livada, üç livada değil, memleetin her tarafında
aynı zamanda tatbik edilebilmesi için meluna emken nevakıstan âri olarak memleketin adatma,
ruhuna muvafık bir surette tanzim edilmiştir.
hattâ Heyeti Vekile bunu böyle bidayeten birkaç livada tatbikini istemişti. Dahiliye Ene limeniniz bunu muvafık bulmadı ve kanuna m-emle-
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na bunu temenni ediyorum ve zannediyorum,
Dahiliye Vekili Beyefendi de bunu bu yolda ka
bul ederler.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, Ragıb Bey Nevahi Kanununun şimdiden
tecrübeten iki livada tatbikini teklif ettiler. Lâ
yiha Encümeni; - bunun böyle tatbikine bütün
mevcudiyetiyle taraftar olmakla beraber böyle
bir maddei kanuniye tedvinine lüzum yoktur,
Meclisi Ali arzu buyurtırsa bir değil beş nahiye
de tatbik eder. - mütalâasını yiirüttü.

Hakikaten lâyihai kanuniye, Ragıb Bey
efendinin buyurdukları gibi bir veya iki livada
değil, bendenize kalırsa her livanın bir nahiye
sinde tecrübeten tatbik edilmelidir. Yalnız ha
tırıma şu geliyorki malûmuâliniz bu kanunu
tatbik etmek için mahallî birtakım salâhiyetler
verilecektir. Bu hizmetin ifası ise birçok mas
rafa taallûk eder. Halbuki idarei Hususiyeye
aidolan varidat henüz taayyün etmemiştir.. Bi
naenaleyh bu kanunun böyle bir iki livada tat
bikiyle beraber, idarei Umumiyei Nevahi Ka
nununun müzakeresinin hitamına talik edilen
idarei hususiye kanununun da hemen müstaoelen müzakeresi lâzımgelir. Binaenaleyh «kanun
şimdilik bir iki livada tatbik edilsin» demek kâ
fi değildir. Bir iki livada ne iş görecektir? Va
ridatı yok ki, hizmeti taayyün etsin. Masrafı
kabul ettirsin. Varidatı hususiye kanunu müstacelen, Nevahi Kanununa tereihan Meclisi
Âliden çıktıktan sonra bunun tatbiki daha ziya
! de temini muvaffakiyet eder kanaatindeyiz.
t
MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Bendeniz tek
i lifin aslı ve usul hakkında beyanı mütalâa ede
'! ceğim. Teklifte Nevahi Kanununun tecrübeten
|j bir veya iki livada tatbiki teklif ediliyor. Lâyi
|! ha Encümeni de bunun bir bir maddei kanuniye
(' şeklinde değil, belki bir kararname ile kabulü
:: hususundan bahsediyor. Bendenize göre tatbik

ketin hazmedebileceği bir sekil verdiği için bunu ' edilecek kanun mevcut değildir ki, bir veya
iki livada tatbik edelim. Sonra kararname şek
her yerde defaten tatbik edilmesi lâzımdır. Yal
linde de olamaz. Hükümete bu hak bahsedilme
nız bir nokta vardır, eğer Heyeti Celileniz tasmiştir. Zaten Meclis müstemir olduğu için Hü
vibederse.. Bendeniz diyorum ki: 42 maddesi
kümet tatbika salâhiyattar değil. Meclisten de
müzakere edilmiş olarak bu kanunun varidat kıs
henüz bu kanun çıkmamıştır; mahiyeti kanunimını dahi acilen - malûmuâliniz şûralar âdi, fev
yeyi iktisabetmemiştir. Esas itibariyle teklifin
kalâde bütçeler yapacaktır - müzakere edersek
Nevahi Kanununun bir veya iki livada tatbiki
diğer kısmının bilâhara müzakere edilmesi şartalebi kanuni olmadığı için; esasen kanun yok,
tiyle, Dahiliye Vekâletine şimdiden bunun tatbikanun olmayınca bir teklifte olamaz. Esasen
kına müsaade verelim. Bendeniz encümen namı•

•'
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Nevahi Kanunu ruznameye dâhildir, derdesti
müzakeredir. Binaenaleyh hukukan mevcudolmıyan bir şeyin tatbikini talebetmek doğru bir
şey değildir. Ademitatbikten mütevellit, Mec
lisçe henüz kabul edilmiyen kanundan eşhas ve
Hükümete terettübedecek zararların sonra ne
şekilde tazmini lâzımgelir? Binaenaleyh nabe
muhaldir. Encümenin mazbatası doğrudur. Ka
rarname şeklinde de bunun tatbiki doğru de
ğildir. Teklifin usulen reddini teklif ediyorum.
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim
Iiagıb Beyin teklifi üzerine Lâyiha Encümeni
nin mütalâası bize bir ihtiyaç telkin etti, o da;
pek çok tadilât ve ıslahat ihtiyacı. İslahatı te
min edecek olan bu mesele üzerinde Meclisi Âli
nin senelerce durması bize iflıam ediyor ki, biz
ancak elli sene zarfında bir teşkilâtımızı ikmal
edeceğiz. Demek ki, bir zaruret karşısında bu
lunuyoruz. Hepimizin her «ün kalbinde çarpan
Nevahi Kanununun bir seneden beri ancak kır
kıncı maddesindeyiz. Her vakit birtakım mesa
ili fevkalâde daima buna tefevvuk ediyor ve bu
geri kalıyor. Bir sene daha geçse zannediyorum
ki, kırk sekizinci maddesine gelebileceğiz. Halbu
ki bu üç yüz maddelik bir kanundur. Bunun
çıkması epeyce zamana mütevakkıftır. Halbuki
gerek vaziyeti maliyemiz gerek asayiş dolayı siy
le bu kanunu zaruri olarak pek çabuk çıkarmaya
mecburuz. Yalnız bu kanun değil. Teşkilât büt
çemizle mütenasip değildir, efendiler! Bu teşki
lâtı ihtiyacımızla mütenasip bir hale kalbetınek
i«çin yeni bir usul teklif olunuyor. Bugün elimiz
deki kanunlar malûmuâlileridir ki, İstanbul'un
kararnameleri, iradeleri ve sair mahiyettedir.
Acaba Dahiliye Encümeninin bu kadar seneden
beri üzerinde işlenmiş bir kanunu, şimdiye ka
dar tatbik olunan iradei seniyelerden daha kuv
vetli midir, değil midir? Burayı düşünmek lâzım
gelir. Bu vakıa usulümüzün haricinde bir me
seledir, yeni ihdas edilmesi icabeden bir usul
dür, Lâyiha Encümeni diyor ki, bunu bir kanun
olarak değil, Meclis bir kararla tatbik ettirsin.
Bu; bize bir ihtiyaç telkin ediyor. Biz böyle teş
kilâtı uzatırsak iyi olmıyaeağı kanaatindeyim,
ne ahvali maliyemiz ona müsaade edecektir. Ne
hiçbir şey.. Demek ki, bir ihtiyaç karşısında Mec
lis yeni bir müzakere kapısı açacaktır. Acaba
öyle müstacel hususatta encümenlerin bu kadar
salâhiyeti yok mudur? Meselâ Dahiliye Encü-
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meninden geçmiş, müzakeresi bitmiş bir kanunu
Heyeti Umumiyeden geçmeden tatbik edebilecek
miyiz, edemiyecek miyiz? Meselenin ruhu bura
dır. Meclisi Ali bu noktaya karar verirse mesele
halledilmiş olur. Ondan sonra da buyurdukları
gibi varidat usulü bilâhara temin edilecek bir
meseledir. Bu edilmediği takdirde doksan mil
yona karşı para bulmanın çaresini bulmalıdır.
(90 milyon) bütçe var. Ona göre düşünün.
DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ VEHBİ
B. (Karesi) -— Efendim; Meclisi Âli kendisine
unvan verdiği zaman
(Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümeti) unvanını verdi ve sıfatı mümeyyizesi olarakta (halk hükümeti) dedi. Esasatımızı da daima halkımızın ekseriyetini teşkil
ve bu memleketin en ağır yüklerine tahammül
eden köylünün refahını temin edecek şekilde tesbit etmeyi umde ittihaz etti. Halbuki şimdiye
kadar düşünecek olursak halk hükümeti ve köy
lü refahı namına henüz Meclisi Âliden bir ka
nun geçmiş değildir. Halk hükümeti deyince ve
Teşkilâtı Esasiye Kanunu göz önüne getirilince,
onun neticesi olarak elde bir Meclisi Âliniz var
dır ki; halk memleketin mukadderatı âliyesinde
vekilleri vasıtasiyle işe vaziyed etmiştir. Fakat
vilâyet idarei niahalliyesinde ve köylü köyünün
işinde hiçbir işe vaziyed etmiş değil. Elde nakıs
bir şekilde İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun idarei mahalliyei vilâyat kısmı vardır. Köy
lere gelince : Kanundan nasibi yoktur. Binaen
aleyh Meclisi Âliye mürettep ve hepimizin üze
rine yüklenen en büyük yük, köylüye ait hakları
bir an evvel tesbit ve. vazifeleri kendilerine tah
mil etmektir. Elde İdarei Nevahi Kanunu lâyihası
vardır. Bu lâyihanın tarihçesi uzundur. 1333 se
nesinden başlamıştır, bugüne kadar, 5 seneden
beri İstanbul Meclisinde, feshedilen mecliste ve
sonra kapatılan. Mecliste, her iki Mecliste de
Dahiliye Encümeninden çıkmıştır. Bendeniz o
zaıman Dahiliye Encümeni Mazbata Muharriri
idim. Mazbatasını yapmış birakmışt^m 1333 de.
Muvazenei Maliye Encümeninden de çıkmıştır, he
yeti umumiyede kalmıştır. Yani orada mütehassıs
addedilen encümenler mütalâasını dermeyan et
miştir. Burada ise bir buçuk iki seneden beri
Dahiliye Encümeninde... Mütehassıs addedilen
encümen mütalâatmi; kanaatini dermeyan et
miştir. Meclisi Âli de 42 nci maddeye kadar mü
zakere ederek noktai nazarını göstermiş ve bir
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istikamet vermiştir. Şu halde Musa Kâzım Efen- I di. Meclis bulunmadığı zamanda Hükümet mu
di Hazretlerinin buyurdukları gibi elde bir ka
vakkat kanun neşrederdi. Ona kararname diyor
rarname değil âmâli milliyenin muhassalası,
duk. Meclisi Âli o usulü lâğvetmekle de kalma
kuvvetli bir muhassalası vaziyetinde bir eser mev
dı, hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir. Maddei
cuttur. Bunun varidat kısmı müzakere edildik
kanuniyesiyle; Meclisten musaddak olmryan her
ten sonra - ki asıl müzakere edilecek odur - tes
hangi bir kanunun müzakeresini ikmâl etmeden;
bit edildikten sonra, kanunun şekli tatbiki kalır.
lâyihanın tatbikine müsaade etmek azîm bir te
Acaba her tarafta aynı zamanda tatbik etmek
zat teşkil etmez mi? Ve istikbâl için, âti için bir
mi lâzım ki bu bir ihtiyaçtır. Ve köylünün bir
teamül halini almaz mı?. (Alır sadalan) bende
hakkıdır. İkincisi ; Acaba muhtelif livaların her
nizce Dahiliye Vekili Vehbi Beyefendinin Nahi
tarafında mı tatbik etmeli? Yani bir, iki livada
ye Kanununun lüzumu vücubuna dair söyledik
ve fakat bir, iki muit akasında mı?
leri sözleri tamamen kabul etmekle beraber Mec
lisi Âlinin bu hususta yapacağı bir iş vardır. O
Üçüncüsü : Memleketin her tarafındaki liva
da Vehbi Beyefendinin ifade ettikleri veçhile
ların birer nahiyelerin de mi yani her livada
bir an evvel müzakere edip çıkarmaktır. Zaten
muhtelif kazada mı yapmalı? Yoksa hiçbir ta
bir kısmı çıkmıştır ve ruznanıededir. Bir an ev
rafta tatbik etmeyip de kanun lâyihasını bir an
vel
müzakere edip çıkarmak lâzımdır. Eğer ka
evvel burada kesbi katiyet ettirmek mi lâzım?
rarname şeklinde veyahut Dahiliye Encümeni
Geçen seneden bu seneye kadar lâyihanın ge
nin kabul ettiği tarzda şimdiden tatbikine mü
çirdiği sergüzeşte bakmıyarak, kanaat getirsek
saade ederseniz, hukuku tesmiyenin ve hâkimi
ki, çabuk çıkacaktır. En iyi yol, en kestirme ta
yeti milliyenin en mühim rüknünü ihlâl etmiş
rik, bir an evvel kanun lâyihasının Heyeti Oeolursunuz. Bundan çok hazer ediniz.
lilenizce müzakere edilip tesbit edildikten sonra
tatbik edilmesi, evvelâ bittarik; iyi olur. Fakat
RAGIB B. (Kütahya) — Salâhiyeti Meclis
bize masebak gösterdi ki, bu aralıkta yine bo
veriyor.
ğulup kalacaktır. Halbuki bu bir ihtiyaçtır ve
HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efendim
bir zarurettir, memleketin köylüsünün bir hakkı
kanun vaz'etmek halikı Meclisindir. Meclisten
tabiîsidir. Binaenaleyh bunun bir an evvel tatbi
müfrez komisyonun değildir.
kine ve varidat kısmını müzakere ettikten son
REİS — Efendim Kütahya Mebusu Cemil
ra arz ettiğim şekillerden birisini tesbit etmek
Beyin, Feyyaz Âli Beyin müzakerenin kifayeti
suretiyle tatbikata Heyeti Celileniziıı müsaadesi
ne dair takrirleri vardır. Aynı zamanda Tevfik
memleketin nef'ine hadimdir ve bendenizce za
Efendi (Kângırı), Halil İbrahim Efendi (An
ruridir. Nitekim - Musa Kâzım Efendi Hazret
talya), Emin Bey, Abidiıı Bey, Tunalı Hilmi
lerine söyliyeceğmı - gayet esaslı bir kanundur
Bey, Basri Bey, Ragıb Bey, Süruri Efendinin,
buyurdular. Hakikaten esaslıdır. Çünkü memle
sözleri vardır. Şu halde müzakerenin kifayetini
ketin cüzü ferdi idaresini meydana getirecek bir
reye koyuyorum. Müzakereyi kâfi görenler lüt
kanundur. Onun için mühim bir kanundur. Fa
fen el kaldırsın, müzakerenin kifayeti kabul
kat Mükellefiyeti Askeriye Kanunu ki Kan Ver
edildi efendim.
gisi Kanunudur. On seneden beri kararname
Bu bapta verilmiş takrirler var efendim. Arz
tarzında tatbik edilmektedir. Mecliste iki sene
edeceğim. Feyyaz Âli Beyin takriri :
dir müstemirren buradadır ve üçüncü senesine
Riyasete
giriyor. Binaenaleyh kanunların, halkın huku
1.
Müzakere
kâfidir.
kuna aidolan kısmına biraz daha müsait davra
2. Henüz Meclisçe tasdik ve kanuniyet iknırsak çok iyi olur zannmdayım.
tisabetmiyen lâyihai kanuniyenin şimdilik tat
HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Nevahi
biki caiz değildir. Teklifin reddini teklif eyle
Kanununun lüzum ve vücubu hakkında rüfekarim.
nın söylediği sözlere tamamen iştirak ederim.
Yozgad
Bu kanunun bir an evvel Meclisi Âliden tasdik
Feyyaz Âli
edilip mevkii meriyete vâz'ı hakikaten memle
ketin menafime muvafıktır. Fakat malûmu âli
Riyaseti Celileye
leriniz efendim, bizim, evvelce bir usulümüz var- |
Müzakere kâfidir,
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Nevahi Kanununun en mühim kısmı henüz
müzakere edilmemiştir. Meselâ varidat kısmı
köylünün yükünü hafifletecek yerde ağııiatacaktır. Ve bu kanundan beklenilen ümitleri sön
dürecektir.
Halbuki Heyeti Umumiyede bu varidat faslı
ve diğer fasıllar, şüphesiz kabili tatbik bir hale
ve halkın menafii hakikiyesine mutabık bir hale
geleceğinden böyle yarımyamalak tatbikata kal
kışarak birçok ümitler beslediğimiz bu kanunu
öldürmekten ise bir an evvel Heyeti Umumiyeden
geçirilmesini teklif eylerim.
Ertuğrul
Necib

REİS — Diğer takrirlerde hemen hemen hepsi
reddini teklif ettikleri halde yalnız Kütahya Mebusu Ragıb Bey (Nevahi Kanununun bir taraf
tan Mecliste müzakere olunmakla beraber diğer
taraftan ahvali coğrafiye ve şeraiti içtimaiyesi
yekdiğerinden farklı iki livada Hükümetçe şim
diden tatbik olunmasına karar itasını teklif ey
lerim.) diyor. Evvelemirde kanunun reddi'(hak
kındaki takrirleri reyinize arz ediyorum. Tek
lifin reddini kabul edenler, yani Nevahi Kanu
nu iktisabı kanuniyet etmeden evvel tatbik edil
mesi hakkındaki teklifin reddini kabul edenler
lütfen eL kaldırsın. Ekseriyetle tatbiki reddedil
di efendim.

REİS — Tevfik Efendinin takriri de
mealdedir. .Reddini teklif ediyor.

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Buna da
ir bir takririm var efendim. Şimdi takdim et
miştim.

aynı

Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Kanunun dörtte biri henüz
Meclisten çıkmıştır. Böyle natamam bir kanunun
tatbiki mazarrattan başka hiçbir faydası olamıyaeağmdan ve âtide kanunun badelikmal tatbikin
den melhuz olan fevaidi bile tehliyeke mâruz
bırakacağı cihetle teklifin reddini teklif ederim.
Karahisarı Sahib
ismail Şükrü
REİS — İsparta Mebusu Hacı Tahin Efendi
nin takriri var, reddini teklif ediyorlar.
Karesi Mebusu İbrahim Bey de kanunun tehi
rini talebediyor.
Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir.
Nevahi Kanunu müzakeresi hitam bulmadıkça
tatbiki mümkün olamıyacağı cihetle bir an evvel
müzakeresini ve hitamında tatbik edilmek üzere
talikini teklif eylerim.
Karesi
İbrahim
Riyaseti Celileye
Nevahi
Kanunu
müsveddesi
henüz ne
bir kararname
ve ne de bir .kanun
ma
hiyetindedir.
Binaenaleyh
bir veya mev
cut livalarda tatbik edilecek mahiyeti kanuniyeyi haiz bir kanun mevcut bulunmadığından
hiçbir veçhile kanuna tevfik olunamıyan işbu tek
lifin reddini teklif ederim.
Konya Mebusu
Musa Kâzım

7. — TAKRİRLER
1. — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şük
rü Beyle Bursa Mebusu Emin Beyin İdarei Kura
ve Nevahi kanun lâyihasının haftada iki gün mü
zakere edilmesine dair takrirleri
REİS — Bu bapta diğer takrirler var efen
dim. Okunacaktır.
Riyaseti Celileye
""Nevahi Kanununun müzakeresi teehhür et
mektedir. Memlekette hâkimiyeti milliyeyi mev
kii fiile koyacak ancak Nevahi Kanununun tatbi
kidir. Binaenaleyh kanunu mezkûrun süratle çı
karılmasını temin için haftada iki defa münhası
ran Nevahi Kanununun müzakeresiyle çıkarılma
sını teklif eylerim.
Karahisarı Sahili
Mehmed Şükrü
Riyaseti Celileye
Nevahi Kanununun senei sabıkada olduğu gi
bi Pazartesi ve Salı günleri müzakeresine devam
edilmesinin tahtı karara alınmasını teklif ederim.
Bursa
Operatör Emin
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis
Bey, usulü müzakere hakkında söyliyeceğim.
TEVFİK Ef. (Kângırı) — Reis Beyefendi
Hazretleri, Meclisin sebebi vücudu bütçedir. Bir
kere on, on beş gün içerisinde bütçeyi çıkaralım
da ondan sonra başka işlere bakalım.
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen I Hibelerimizi tahattur edelim. Teşkilâtı Esasiye
dim, Meclisi Âli bu kanunun müstemirren mü
Kanununa haftada iki gün hasrettik, iki hafta
zakeresi için evvelce Pazartesi, ve Salı günle
geçmedi, o iki gün kararı yine bozuldu. Tekrar
rini tâyin etmişti. Sonra bu üçüncü karar ola
karar verdik. Yine bozuldu. Bu acı tecrübe, za
caktır. Binaenaleyh, bu, Makamı Riyasetin elin
rarlı tecrübe maatteessüf Nevahi Kanununda da
dedir. Bunun için arzu buyurdukları takdirde
sebk. etti. Onun için arkadaşlar bendenizin dü
başka işe baktırmazlar. Bu iki günde sırf bu işi
şüncem mümkünse araya bir şey sokmaksızın
müzakere ettirirler.
bu zavallı Bütçe Kanununu elden çıkaralım,
ondan sonra meydanı bu en mühim olan, en za
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) —
vallı olan Nevahi Kanununa verelim. Eğer in
Efendim, içtimaatı umumiye Cumartesi, Pazar
tizam tahtında hareket edersek her ikisinin de
tesi, Perşembe günleri oluyor. Bu günlerde tabiî
müzakeresinin cereyanı tamamiyle sehil bir
ruznameye dâhil olan mesail, bütçe mesaili, ev
tarzda devam eder ve güzel de neticeler çıkar.
rakı varide ve saire müzakere edilmek lâzımgelir. Meclisi Âliniz geçen sene bir karar vermiş
NEClB B. (Ertuğrul) — Efendim, bugün
ti ki, «Haftada iki gün münhasıran Nevahi Ka
zaten ruznamenin tarzı tertibine dair müzakenuniyle iştigal edilsin.» Fakat Nevahi Kanu I ratta bulunacağız. Zannederim evrakı varide
niyle iştigal edilmek lâzımgelirken ortaya yine
bitmedi. Onlar bitsin, ondan sonra ruznameyi
evrakı varide konuyor. Evrakı varidenin «mü
ne şekilde ve hangi surette tertibedeceğimizi
zakeresiyle Meclisin zamanı geçiyor. O günler
tesbit ederiz. Eğer ruznamenin tarzı tertibine
de Meclisin yevmi içtimaına mahsus evrak kon
dair müzakerat başladıysa bendeniz bu husus
masın. Celse açılır açılmaz bismillah deyip Ne
taki sözlerimi söyliyeyim.
vahi Kanununa geçmeliyiz ve ta geç vakte ka
REİS — Hayır.
dar müzakere edip bu kanunu çıkarmalıyız. Bu;
NEClB B. (Devamla) — O halde bu mesele
bütçenin tetkikine mâni olmaz, diğer mesailin
bitsin, efendim.
de tetkikine de mâni olmaz. Zaten haftada üç
RElS — Efendim, hakikaten Perşembe gün
gün içtimai umumi oluyor. O günlerde mesaili
kü içtimaımızda, âti ruznamesinin, içtimaa hi
ruzmerre yapılır, çıkar, iki günü bu kanuna
tam vermezden evvel tanzim ve tesbiti Heyeti
inhisar ettirmek suretiyle bu kanunu çıkarabi
Aliyece takarrür etmiş ve bugünkü içtimaımız
liriz. Yoksa hâkimiyeti milliye, kitapta ve dilde
da bu bapta müzakere icrası hususu kabul edil
kalıyor. Köylünün hukuku paymal ediliyor.
mişti. Tensibederseniz bu müzakereyi ruzname
(Doğru, sesleri)
nin tanzimi zamanına talik edelim. (Muvafık
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendiler,
sesleri)
Şükrü Bey biraderimizin son sözü ne kadar
Efendim, bâzı rüfeka hafiyen müzakere lü
acıysa şu anda tesbit edeceğimiz bir esas da o
zumunu görmüştür. Onun için samiin lütfen
kadar mühimdir. Tahattur buyurunuz ki, ge
I mevkilerini terk etsinler.
çen sene tesbit edemedik ve hâlâ da neticelen(Hitamı celse saat : 2,30)
diremedik. Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki tec-

(îkinci ve üçüncü celseler hafidir.)

DÖRDÜNCÜ

CELSE

REÎS — Reisi sani Rauf Beyefendi
KATİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Ziya Hurşid Bey (Lâzistan)

REİS — Celseyi açıyorum. Söz Hariciye Ve
kâleti Vekili Celâl Beyefendinindir.
8. — İSTİZAHLAR
1. — Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü
rüfekasmın, Hariciye Vekili Yusuf Kemal
esnayı seyahatlerinde İstanbul'da
bâzı
vâki olan mülâkatma dair îcra Vekilleri
setinden istizah takriri.

Beyle
Bt"yin
zevatla
Kiya

2. — Aydın Mebusu Tahsin Beyle rüfckasının, Yusuf Kemal Beyin İstanbul'daki tarzı ha
reketine dair istizah takriri.
9. — SUALLER
1. — Trabzon Mebusu Hafız Mehmed Beyin,
Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin İstanbul'da
ki tarzı hareketine dair İcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinden sual takriri.
2. — Karesi Mebusu Abdülgafur
Efendinin,
İzzet Pasa Heyetinin Londra'ya seyahati hak
kında İcra Vekilleri Jl&y&ti Riyasetinden
sual
takriri
HARİCİYE VEKÂLETİ VKKİLÎ MAH
MUD CELÂL B. (Saruhan).— Efendiler, Muh
terem ark ada ş'l aranızdan Aydın Mebusu Tahsin
ve Kırşehir Mebusu Yahya Galip beyle]' ve rüfe
kasmın ve kezalik Diyarbekir Mebusu Hacı Şük
rü Beyin verdikleri istizah takrirleriyle Trabzon
Mebusu Hafız Mehmed Beyin sual takriri, vazi
yetin tavzihi hakkında Karesi Mebusu Abdülga
fur Efendinin talepnamesi kemali dikkatle mü
talâa olundu. Yusuf Kemal Beyin İstanbul tari
kiyle seyahatini ve orada vukubulan temaslarını
mevzu ittihaz ederek verilen işbu takrirler hak
kında Meclisi Âlinizi lâyıkiylo tenvir edebilmek
için biraz maziye doğru ircaı nazar etmek mecbu
riyetini görüyorum.
1. Malûmuâlintizdir ki, İstanbul'da menafii
memleket ve vatana aykırı harekâtı hainanesiyle

Türk ve İslâm efkârı umumiyesi karşısında düş
manlarımızın ve bunların amal ve efkârı muzırrasına karşı aııkasdin iktifa ve ittıba eden mebafîMn bile mevkiinde tutamadığı, açıktan açığa
müzaheret ve sahabet eyliyemediği Ferid Paşa
Kabinesinin zaruri ve ıztırard vâki olan sukutu
üzerine Tevt'ik Paşa ve' rüfcfcası mevkii iktidara
gelmişlerdir. Bu heyetin efkâr ve siyaseti üzerin
de en kuvvetli ve yegâne âmil Ve müdebbiri görü
len izzet Paşadır, izzet Paşanın şayi olan şöhre
tine istinadetmek istiyerek bugün memleketin ha
yat ve istiklâli namına bir rol oynamaya başla
dığı tarihten beri bütün esasat ve safahatına vâ
kıf olduğumuz ve şimdi izah eyliyeeeğim harekât
ve icraatı tetkik olunursa kendisinin kuvvetli bir
imana, bir fikri selime malik ve sağlam bir zih
niyet sahibi olmadığı görülür. İzzet Paşa ve rü
fekasmın minelevvel vâki olan efal ve harekâtı
ve mevcudiyetleri bir heyet halinde bulunmala
rı, düşmanlarımızın memleketimiz hakkında bes
ledikleri âmâl ve maksadı terviç ve teshile ve
memleket, içinde mefkure itibariyle bir iftirak
**tevlidederek Sevr Muahedesi ahkâmına karşı
açtığımız mukaddes mücadeleyi zarf ve iııhilâle
düşürmeye matuf olmaktan hiçbir vakit hâli kal
mamıştır.

~ 60

2. İzzet Paşanın bu suretle vazifesine baş
lamasını mütaakıp istanbul'da Anadolu ile te
mas etmek arzuları da tezahür etmiştir. Evvelâ
bilimi habere ve bilâhara bizzat ve karşıkarşıya
gelmek suretiyle vâki olan bilûmum temaslarda
en bariz bir hassai mümeyyize olmak üzere mem
leketin halâsı namına düşmanlarımızın amaline
serfc'üru etmekten Sevr Muahedesi ahkâmı umum iyesini çar naçar kabul eylemekten başka bir
çare olmadığına iman etmiş olmaktan mütevel
lit bir zaıf nazarı dikkati celbeder. Bu hale ilk
defa bize bir zat vasıtasiyle şifahen tebliğ edi
len notlar arasında şahidolmaya başlıyoruz, iz
zet Paşa burada yalnız za'fmı hissettirmekle kal-
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mamış Anadolu'ya da telkin etmeye tasaddi et
miştir. Mezkûr notlar arasında şayanı dikkat
olan bir nokta, nasıl bir fikir ve maksatla işe
başladıklarını ayanen göstermek suretiyle pek
ziyade mühimdir. îzzet Paşa 26 Teşrinievvel
1336 tarihinde bizimle temasına tavassut eden
zata kaydettirdiği mutırada kendisinin ezcanü
dil itilâf taraftarı olduğunu zikir ve ispattan
sonra aynen şöyle diyor :
(Bu sayede musalâhanamenin bâzı şeraiti mıızırrasınm tehvini mümkün gibi görülür. Mahaza bu olmasa dahi, çizilen hudut dairesinde müs
takil ve terakki edebilecek bir Hükümeti mimtazama teşkil ettirileceği birçok rical ve alelhusus İngilizler tarafından vadolunmaktadır.)
Efendiler, bu fıkra üzerinde bilhassa nazarı
dikkatinizi celbetmek isterim. Bu rücülü siya
si «musalâhanamenin bâzı şeraiti muzırrasmm
tehvini mümkün gibi görülür» suretinde hiçbir şey
vadetmiyen müphem bir emilirden sonra da «mahaza bu olmasa dahi çizilen hudut dairesinde»
yani Sevr Muahedesiyle taayyün eden hudutlar
dâhilinde muştaki] ve terakki edebilecek bir Hü
kümeti munta^ama teşkil ettirileceği, demekle;
bize Sevr Muahedesinin bir hakkı beka bahşetmiş
olduğunu tasvir ediyor. Efendiler, buna imkân
var mıdır? Kendisine 9 Teşrinisani 1336 tarihin
de aynı zat vasıtasiyle verdiğimiz cevapta; hare
kâtı milliyenin esbap ve sevaikmi izah sadedinde
aynen şöyle denilmişti: «Haricî düşmanlara kar
şı müdafaai istiklâl ile başlıyan mücadele hakiki
bir inkılâbı dahilî ile devam etmiş ve milletimizin
vicdanından kaniyle mühürlenmiş yeni umdeler
le yeni bir Türkiye vücuda getirmiştir. Yeni um
deler milletimizin ve iradei milletin dahilî ve ha
ricî istiklâli tam dâhilinde payidar olması esasi ariyle hulâsa.olunabilir.
Büyük Millet Meclisinin vücut ve tarzı Hükü
meti bütün cihana karşı Türkiye için bir emriva
ki olduğu gibi, Büyük Millet Meclisi Hükümeti
nin ecnebi askeri bulunmıyan bir mmtakada de
vamı hayatı da, münakaşaya devam olunmıyan
bir semerei tecarüp addolunur. Kezalik düveli âliyeyc karşı istiklâli tam dâhilinde bir mevcudiyeti
siyasiye, hayatı mil üyemizin rüknü esasıdır.»
Kendilerinden gördüğümüz za'fı izaleye me
dar olmak ve kuvveti kalbi iman hâsıl etmek üze
re de aynen şu fıkrayı ilâve etmiştik: «Müşir Ah
met izzet Paşa gibi zevatın mucibi hayır olacağı
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ve milletin ecnebi silâhiyle iftirak ettirilen sami
mî evlâtlarının müesses umdeler dâhilinde birleş
tirilmesine imkân hâsıl olacağını ümidetmekt'eyiz. Bütün memleket, bütün vesaitiyle din ve
memleketimize kasdeden düşmanlara karşı tevhi
di âmâl ve mesai ederse muvaffakiyet elbette katî ve seri olur.»
23 . I I . 1336 da -temasa tavassut eden zat
vasıtasiyle İzzet Paşa tarafından görüşmek üze
re İstanbul'ca Anadolu'ya bir heyet izamına mü
saade etmemiz talebolundu. 26 . I I . 1336 tari
hinde yazılan bir cevap ile kendisinin ve Sa
lih Paşanın dâhil bulunmaları muktazi bulunan
heyetle en seri ve sehil olarak Bilecik'te müla
kat mümkün olduğu tebliğ edildi. Bunun üze
rine İzzet ve Salih paşalarla süferadan Cevat Bey ve Fatin Hocadan mürekkebolan he
yet refakatlerinde müşavir olarak bulunan Mü
nir Beyle birlikte Bilecik'e geldiler. Kendi
leriyle olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
Eeisi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile İsmet Pa
şa mütaakiben bendenizin dâhil bulunduğum
Meclis azalarından mürekkep bir heyet müzakere
ve mükâlemeye iştirak etti. İzzet Paşanın gönder
miş olduğu ilk muhtıradaki za'fı kalbin burada
da simaan şahidi olmuştuk. Bilecik'e kadar
gelmek suretiyle ihtiyari zahmet ettiklerini ve
kendilerinin mülakat talebimle
bulunmakla
bizde memleket için hayırlı olacak bâzı esa«at elde ettikleri zannı hâsıl olduğunu söy
ledik. Ve «Sevr Muahedesi hakkındaki noktai nazarlarımızı izah ederken bir vait alma
dıklarını ve âtiyen de bu muahedenin tadili
ahkâmı mevcudolmadığmı söylediler. Bu he
yetin Sevr Muahedesi ahkâmını kabule bizi
imaleye çalışmak üzere geldiği vâzıhan an
laşılmış bulunuyordu. Bütün arzu ve teklif
leri yapılacak bir şey yoktur, Sevr Muahe
desinin kabulü lâzımdır, cümlesiyle hulâsa;
olunabilirdi. Zaten İzzet Paşa bilâhara mat
buatla resmî mülakatlarında bunu teyideylemiştir. Mukaddes dâvamızın müstenidolduğu
bütün esasatı hayatiye ve istiklâliyeyi teme
linden sarsan bu teklife karşı bütün müeyyitlerimizi ve herekâtı milliyenin esbabı vesevaikmi, Şark ve Garba ait siyasetimizin um
delerini izah ettik ve bu meselede müzakere
ve münakaşanın mucubi istifade olacağından
bahsile kendilerini serbest ve açık kalple mü-
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hakaşaya davet ettik. Epeyce devam eden müzake
reden sonra bizim tarzı hareketimizi ve siyaseti
mizi haklı bulduklarını, kendilerinin hatalı....
düşündüklerini, tuttuğumuz yolda yürümeye de
vam edebileceğinizi ve bizimle hemfikir olduk
larını söylediler. Biz de; «Mademki bizimle hem
fikirsiniz ve madem ki, İstanbul'da bir iş gör
meniz kabil değildir o halde burada kalınız,»
dtdik ve burada alıkonuldular.
Bu fikir Ankara muhitinde dâvayı millîmi
zin umdelerini teşkil eden fikir cereyanlarını
yıkından takibetmiş oldukları, Misaki millî ile
muayyen olan gayemizin istihsali uğrunda sarf
edilen fedakârlığı tezahür eden azmü iman ve
heyecanı millîyi reyelaym gördükleri halde bile
verdikleri muhtırada; «Beş senelik bir devre hi
tamında ahalinin arayı umumiyesine müracaat
olunarak tzmir mmtakasmda bir Hükümeti muh
tar ei mahalliye teşkili gibi fikirlere tesadüf edi
yoruz. İstanbul'dan gelen bu heyet burada bu
lundukları müddetçe vâzıhan taayyün eden fikir.
ve maksatlarına göre tesir,ve propaganda yap
maktan hâli kalmıyorlardı. Kendileriyle son
defa icra edilen bir mülakatta, İstanbul'da yal
nız hususi ve ailevi işleriyle uğraşacaklarını, hiç
bir hizmet kabul etmiyeeeklerini Heyeti Vekile
huzurunda şifahi ve İstanbul'a gidergitmez is
tifa edeceklerini de 7 Mart 1337 tarhili bir ve
sika ile tahrirî olarak temin ettikleri cihetle ser
best bırakıldılar. Filvaki bu efendiler İstanbul'a
muvasalatlarını mütaakıp burada vâki olan ta
ahhütlerine riayet etmiş olmak için istifa ettiler,
fakat bu, zevahiri kurtarmak için ihtiyar edilmiş
bir hileden başka bir şey değildi. Çünkü bu isti
fa üzerine teşkil edilen kabineye girmekte tereddüdetmediler. Kabineye bu suretle tekrar girdik
ten sonra İzzet Paşa'dan Yunan taarruzunun
arifesinde aldığımız bir telgrafta: «Şu son za
manlarda ahvali siyasiyemizin kesbettiği vaha
mete ve Düveli İtilâfiyece Yunanistan'a muave
net emrindeki temayülün bütün memleket ve bil
hassa İstanbul hakkında dai olacağı tehlikeye bi
naen bilaistisna her taraftan vâki olan ilhah ve
ibram üzerine müstainünbillâh hariciye nezare
tini kabul ettim. İtilâf ve bitaraf Hükümetlerle
heyeti mümessile tarafından hayırhahane bir ka
bul ve telâkkiye mazhar olunduğu gibi, iki gün
den beri Avrupa efkârında bir sükûnet ve yeni
den lehimize ve halâsa doğru bir tahavvül hâsıl
olduğu görülmektedir, deniliyor ve İzmir'in tah-
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üyesinin mevzuubahsolduğu gibi, nikbinane mu
ta! âat serd ediliyordu. Buna mukabil kendisine
28 - 29 . V I . 1337 tarihli şifre ile cevap verildi.
Bunu aynen okuyorum: «İstanbul'da Ahmet İz
zet Paşa Hazretlerine; telgrafnamenizi Zongul
dak İstihbarat Müdürü vasıtasiyle aldım. Vaziye
tinizi Salih Paşa Hazretleriyle birlikte vermiş
olduğunuz ahde muhalif gördüm. Yalnız bir nok
ta lehinizde tereddüdümü muciboldu. O da şu
dur: Deruhdei vazife etmekle hakikaten millet
ve memlekete müteveccih azîm bir fenalığın önü
ne geçmiş olmanız ihtimalidir. Çünkü, Anka
ra'yı teşrifinizden evvel hüsnüniyetle ve mem
lekete nafi olabileceğiniz ümidiyle vazife demli
de etmiş olmanızı istinadettirdiğiniz esbabın ne
kadar zayıf olduğunu ilk mülakatımızda takdir
ve itiraf buyurmuştunuz. Telgrafnamenizin muh
teviyatı sizi bu yeni vaziyete sevk eden esbabı
kâfi bir sarahatle göstermiyor. Tavsiye buyurdu
ğunuz hususattan menafii millet ve memlekete vo
akdettiğimiz muahedata velhasıl Misaki millîmi
ze mutabık olanları esasen nazarı dikkatte tutul
makta ve icabatma tevessül edilmektedir. Bina
enaleyh vaziyeti umumiyeye ve Zatı Devletinize
telkin edilmiş olan efkâra nazaran evvelce oldu
ğu gibi bu defa da iğfal edilmiş olmaktan kor
kuyorum. Bu tahmin ve muhakememizi iptal ede
cek izahata mazhar ve hâdisatm müspet inkişa
fa tın a şahidolursak bahtiyar olacağımızı arz ede
rim,. efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Mustafa Kemal»
İstanbul'da HaTİciye Nezareti vazifesini ifa
eden bu zatın bize yazdığı telgrafta dermeyan et
miş olduğu efkâr ve mütalâatı nikbinanenin derecei isabetini az zaman sonra vâki olan Yunan
taarruzu pek güzel ve vazıh bir surette gösterdi.
Biz İstanbul 'dakilerin perişanii fikrini tahak
küm ve esaret havası içinde her an mütebeddil
bir vaz ve siyaset aldıklarını pek iyi biliyor
duk. İstanbul'da hükümferma olan bu vaziyeti
müşevvişeyi nazarı dikkate alarak son defa ol
mak üzere kendilerini vazifei vataniye ve viedaniyelerine davet etmeyi, kendilerinin bir vazı
meşruu olmadığını ve binaenaleyh Meclisin vaz'ı
meşruunu ve teşebbüsatımızı teşviş etmemelerini
ihtar eylemeyi Heyeti Vekileniz münasip gördü.
Binaenaleyh dâvayı millîmizin meşruiyetini is
pat etmek üzere Avrupa'ya giden Yusuf Kemal
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Beyefendiye İstanbul üzerinden geçerek icabedenlere bunları anlatması ve düşmanlarımızın
aleti olmaktan müeanebet lüzumunu ciddî ve ha
kiki arzu ve izhar edildiği takdirde Makamı Hi
lâfetle temasa gelmesi salâhiyeti verildi. Çünkü
efendiler; biz Makamı Hilâfeti tanıyoruz ve şer'i
şerifin tarifatı münifesi veçhile tanımakta da
devam edeceğiz ve bu takibettiğimiz esasat eümlesindendir.
Makamı Hilâfeti işgal eden zatın da bütün
mahiyetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisini ta
nıması şarttır. Binaenaleyh Yusuf Kemal Bey
İstanbul'da bu zevatla temas etmiş ve müttehiden hareket etmek lüzumu karşısında memleket
te yegâne meşru bir kuvvet olan Büyük Millet
Meclisi Hükümetinin mümessili sıfatiyle Avrupa'daki seyahati esnasında Misakı Millî daire
sinde vâki olacak teşebbüslerinin teşviş edilme
mesi hakkında müzakereye devam olunduğu, sı
rada İzzet Paşa 20 Şubat 1338 tarihinde akşam
üzeri saat beş buçuk raddelerinde Yusuf Kemal
Beyi bulunduğu hanede ziyaret ederek Padişahın
kendisini görmek istediğini söylemiş ve mülakat
vâki olmuştur\ İzzet Paşanın gerek bu mülakat
esnasındaki ifadatı ve gerek mülakattan sonra
Yusuf Kemal Beye verdiği cevaplar delaletiyle
yalan söylemiş olduğu vazıhan anlaşılmıştır.
Yusuf Kemal Beyefendi Makamı Hilâfeti işgal
eden zata «Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
Hükümeti takip ettikleri esaslar icabı Makamı
Muallâyı Hilâfete nıuhafazai merbutiyet eyle
mektedir. Meclisin tanınmasını talöbeder.» de
miş ve maalesef müphem ve menfi cevap almış
tır. Bu mesele üzerine İzzet Paşaya Yusuf Ke
mal Beyefendi tarafından yazılıp gönderilen
mektubu tavzihi keyfiyet için aynen okuyorum.
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ye'de Büyük Millet Meclisince istenilen şerait
ten dun sslh yapacak bir heyet mevcudolduğu
ümidini vererek âmâl ve metalibi millîyemizin
tahakkukunu tehir etmekten ve içinde İstanbul
halkı da dâhil olduğu üzere bütün efkârı mille
tin izhar ettiği vahdetin, sırf sizin tarafınızdan
ihlâl edildiğini göstermekten başka bir şeye ya
ramayacak olan hareketiniz zannı mevcudun
butlanını ispat etmiştir. Ben elyevm Makamı
Muallâyı Hilâfeti işgal eden zata ancak onun
ciddî ve samimî talebi vukuunda lâzimülittıba
hakayikı izah zımnında görüşmeye mezun oldu
ğumu söylemiştim.
Zatıâlinizin rüfekanızla beraber beni müra
caatçı vaziyetinde göstermiş olduğunuzu bilâhara anladım. Bu tarzı hareketiniz zaten gayrimeşru olan vaziyetinizle müterafik değildir, de
nemez. Mahaza bu mülakat Padişahın efkâr ve
niyati hakikiyesine kesbi ittılâ etmiş olmak iti
bariyle istifadesiz olmamıştır. Pek bariz anlaşıl
dı ki milletin hakiki mümessili olan ve mukad
deratı millet ve memlekete şer'arı ve hukukaıı
yegâne vaziülyed bulunan Türkiye Büyük Mil
let Meclisini tanımaktan iba ile beraber kuvvei
mâneviyenin kesri hülyasiyle tahdidatta bulun
makta berdevamsınız. Binaenaleyh her türlü
temasınızın ve bilcümle efkâr ve harekâtınızın
menafii âliyei millet ve memlekete münafi ve
muzır olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümetine arz ettim.»
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Umuru Hariciye Vekili
Yusuf Kemal

Yusuf Kemal Bey bu suretle icra ettiği muh
telif mülakatlar neticesinde
Îstanbul'dakileriıı
bizimle müttehiden hareket etmek istemedikle
İzzet Paşa Hazretlerine,
rini anladıktan ve Tevfik Paşa ile son bir müla
kat
icra ettikten sonra şayanı teessüf bir ma
Türkiye Büyük Millet Meclisine ve onun
nevranın
daha şevahidine destres olmuştur. İs
millet ve memleketin hayat ve istiklâlini kur
tanbul'daki! er İzzet Paşanın Avrupa seyahatini
tarmak için takibettiği mukaddes dâvaya müdmuhik ve nmsip göstermek üzere bunun doğru
deiyatı zahirenize bakarak sadık bulunduğunuz
zannı ile zatıâlinizi ve rüfekanızı memleket ve j dan doğruya kendi teşebbüsleriyle değil ve fakat
bilûmum mahafili siyasiye ve ecnebiyenin gös
millete karşı medyun bulunduğunuz vazaifi ha
terdiği lüzum üzerine ve sırf bu mahafilin sevk
miyeti ifaya davet ettim. Maatteessüf beyana
ve teşvikiyle vâki olduğunu göstermek istemiş
tınızdan binnetice münfehim olan mânayı ha
lerdi. Bu lüzum ve zarureti gösterdiği iddia
kiki ve saray mülakatının tarzı tertibi bilhassa
edilen mühim bir makam ile Yusuf Kemal Be
bizim Avrupa'da bulunacağımız zamanda sizin
yin
vâki olan mülakatı bu iddianın sıdka makde Avrupa ricalini ziyaret etmek için seyahate
run
olmadığını isbat ve bu makam İzzet Paşa
kalkışmanız, bu suretle hasımlarımıza Türki-
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ve rüfekasmm tarzı hareketine izharı hayret-'
ten kendini alamamıştır.
»
Efendiler; vaziyet şimdiye kadar vâki olan
beyanatımızdan anlaşılacağı veçhile, bizim tara
fımızdan gösterilen hulûsu niyete mukabil çirkin
ve menin bir surette İstanbul'daki mahafili ana
la mc tarafından duçarı teşviş olmuştur. İzzet
Paşa Avrupaya doğru seyahatine devam ediyor.
Yunanlıların müsaadesiyle Yunan işgali altında
bulunan araziden Yunan süngülerinin himayesi
altında geçerek ve belinde Yunan bayrağı altın
da şimendiferlerle seyahatine devam ediyor.
«Kahrolsun sesleri».
Yusuf Kemal Bey de Pire'ye uğramıyacak
bir vasıta ile denizden seyahatine devam etmek
tedir. İstanbul'un pek mahdut ve haris bâzı ri
cali tarafından müşkülâta uğranılmak maksa
dına matuf olan bu hareketler bizi maksadımı
zın istihsaline doğru metin ve azimkar yürü
mekten hiçbir surette alıkoyamıyacaktır. Cenabıhakkm lütuf ve inayetîyle maksadı mukaddesemizin istihsali uğrunda dökülen şehit kanla
rının mükâfatsız kalmıyacağına kaaniiz. Hedef
ve gayemize herine pahasına olursa olsun eriş
mek azminde bulunduğumuzu bir kere daha bu
kürsüden ilân etmek isterim. Milletimiz binihaye mezalim ve şenayie mâruz kalırken, evlât
larını kaybeden anaların gözlerinden kanlı yaş
lar akarken, bütün bunlara karşı bihis ve ca
mit arkasını çeviren mahdut ve bedbaht gafiİ
bir zümrenin âkibetini, tarih kaydedecek ve
millet hükmünü bittabi ona göre verecektir. v
REİS — Efendim müsaade buyurun, «Mec
liste ekseriyet yoktur böyle mühim ve hayati
mesailin acilen bir karara raptı doğru değildir.
Bu baptaki müzakerat ve münakaşatm içtimai
âtiye talikini teklif ederim» diye Mersin Mebu
su Salâhaddin Beyin bir teklifi vardır. (Kaç
adam var, sesleri),*(Sayınız sesleri), (gürültü
ler)
HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. (Saruhan) — Celse açılırken
ekseriyet vardı, şimdi ekseriyet yok ise bile
müzakereye devam hakkı kanunen caizdir.
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Vekil Bey
efendi, evvelâ zatıalinize ademiitimat beyan
ederim. Okuduğunuz maskaralık nedir? Söz

söyliyeceğiz.
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Riyaseti Celileye
Mecliste ekseriyet kalmamış ve mevzuu mü
zakerenin ehemmiyeti derkâr bulunmuş oldu
ğundan müzakerenin yarın saat bire talikini
teklif ederim.
Trabzon
Hafız Mehmed

REİS — Müsaade buyurun söz istiyen arka
daşların esamisini okuyacağım...
(Söz alanların isimleri okundu).
REİS — Bu kadar zevatın hakkı kelâmı var.
Müsaade buyurun takriri reye koyacağım. Vaktin
ademimüsaadesine mebni celsenin yarma talikini
teklif ederim diyor. Bu teklifi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırışın. Kabul edilmedi (Anlaşıl
madı sesleri) Diğer takrirleri de ayrı ayrı reye
koyuyorum. (Yoklama lâzım sesleri)
HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Yoklama
yapılsın itimat reyi vereceğiz, mutlaka ekseriyet
olmalıdırj. tâyini esami ile olmak lâzımgelir.
REİS —- İcabederse onu da yaparız. Bu hap
taki müzakeratın içtimai âtiye terk edilmesi hak
kındaki bu takriri kabul edenler lütfen el kaldır
sın. (Anlaşılmadı sesleri) Efendim anlaşılmıyacak bir şey yoktur. Ekseriyet yok diye demin
Salâhaddin Beyefendinin okuduğum takririni ay
nen reye koydum. Ekseriyet hâsıl olmadı zanne
dersem anlaşılmıştır. Yani takriri kabul edilme
di. Tevfik Rüşdü Beyin bir müracaati vardır.
Riyaseti Celileye
Hariciye*Vekili Beyden başka bir hatip söz
almadan evvel meselenin tenevvürü için sükût ile
geçiştirilen bir noktayı sual edeceğim. Sualime
müsaade Duyurulmasını rica ederim.
Menteşe Mebusu
Dr. Tevfik Rüşdü
T E V F İ K RŞDÜ B. (Menteşe) — Sözümü sıra
sında söylerim.
REİS — Şu halde ekseriyetin mevcudu iddia
ediliyor ve müzakereye devam arzu olunuyor.
Bâzı zevat da ekseriyet yoktur, yoklama yapılsın
diyor. (Yoklama lâzımdır sadaları) Yoklama yapa
cağım, efendim.
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) —
Usulü müzakere hakkında söz söyliyeceğim. Ek
seriyet olmadığı halde de devam olunur. Yalnız
kararda ekseriyet aranır. (Doğru sadaları)
HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Usulü
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müzakere hakkında iki kelimeye müsaade buyu
run. Efendim, dainizin anladığıma göre, yanlış
yola gittik. Evvelâ hafi müzakerenin kifayeti ve
bu meselenin alenen müzakere olunup olunmama
sını reye koymadınız. (Konuldu sesleri)
REİS — Koydum, efendim.
İLACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Hayır efen
dim, konmadı, yalnız kifayet kondu. Başka kon
madı.
R E İ S — Aynı meselenin aleni celsede müza
kere edileceği tebliğ edildi. Ve bunu Meclis arif
olarak kabul etti. (Doğru, doğru şada lan).
Efendim, bu müzakerenin devam ve adcmidevamı hakkında iki sureti hal tebellür
etti. Birisi karar alamıyacağız ekseriyet yoktur.
Yoklama yaparız. Fakat müzakerenin devamı ca
izdir. Çünkü ekseriyetle açılmıştır. Müzakereye
devam ediyoruz. Karar zamanı yoklama yaparız.
HAFIZ MEIIMED B. (Trabzon) — Usulü
müzakere hakkında efendim. Söz evvelâ takrir sa
hiplerine aittir. Nizamnamei Dahilî mucibince
evvelâ takrir sahipleri izah edeceklerdir. Buna
riayet etmek lâzımgelir ki,- devam edelim. Değilse
başka.
REİS — İstizah takriri veren Tahsin Beydir.
TAHSİN B. (Aydın) — Efendiler, bendeniz
Hariciye Vekili Beyefedinin burada vukubulan
beyanatına istinaden evvelâ Heyeti Vekilenin bu
bapta vazifesini hüsnü ifa etmediğini ispat ede
ceğim. Malûmuâlinizdir ki, siyasi her bir teşeb
büste bir gayeye istinadedilir ve onda da bir
netice husulü memul olursa teşebbüs etmek lâ
zımgelir. Bundan bir müddet evvel Velialıdin
Sakarya muzafferiyetimizi tebrik sadedinde yaz
mış olduğu telgrafa Heyeti Vekilemiz bir cevap
tertibetmiştir ve bunun da keşidesine...
B E İ S — Tahsin Bey evvelce hafi celsede mevzuubahsolan mesele burada tekrar edilmez.
Ş E R E F B. (Edirne) — Usulü müzakere hak
kında iki kelime söyliyeceğim. Meclisi Millî dün
yanın her tarafında, her meclisinde de siyaseti
hariciye mevzuubalısolduğunda o kayda tâbidir.
işte Nizamnamei Dahilî o kaydın haricinde umu
mi münakaşa yapılamaz, demektedir. Şu halde
Meclisi Âliniz noktai nazarını, o meselede pekâlâ
tesbit etmiş ve Heyeti Vekileve bir veçhe tâyin
etmişti.
TAHSLV B. (Aydın) — Tasavvur buyuru
nuz efendiler, Yunanlıların memleketimize ayak
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bastıkları günden beri, bir taraftan Yunanlı
ların, bir taraftan islamların birbirini kırmak
suretiyle belki bir buçuk milyon Müslümanm
mahvolmasına ancak Sultan Mehmedi Sâdis de
nilen adamın Hilâfet bayrağını Yunanlılar eli
ne teslim edip bizim üzerimize saldırmasından
ve islâmları yekdiğeri aleyhine isyan ettirip Hü
kümeti milliyeyi onlarla mücadeleye mecbur
etmesinden tevellüdetmiştir. Tasavvur buyu
runuz efendiler, düşününüz efendiler. Bu adam
her vakit bu hiyanetinin mesuliyetini ve mil
lete karşı bunun hesabını vermek mecburiyetini
düşünmekten bir an hali kalmıyacaktır. Bu İha
leli ruhiyede ve bu zihniyette bulunan bir ada
ma hitabetmek ve onunla anlaşmaktan bir ne
tice husulü kabili tasavvur mudur? işte Heye
ti Vekilenin birinci hatası buradadır. Acaba
Hükümeti millîyede, Meclisi Millînin, milletin
noktai nazarını almak mecburiyeti yok mu idi?
Bizi kiyamete kadar Heyeti Vekilenin bu gibi
gayrimusip icraatla, birtakım emrivakiler karşı
sında bırakmasına ilânihaye sabredecek miyiz?
Bu sabrın bir nihayeti yok mudur? Malûmu âli
niz siyasi mesailde hata bir diğerini tevlideder.
İşte, ikinci hata da yine Hariciye Vekili Beye
fendinin beyanatına istinaden arz ediyorum,
Alımed İzzet Paşanın mahiyeti ahlâki'yesi ve
onun haleti ruhiyesi, mefkuresi buraya vuku
bulan ziyaretinde pekâlâ taayyün etmiştir. Hal
buki bendenizin zannıma göre, Ahmed izzet
Paşanın geçende buraya gelirken o sırada Hü
kümeti Milliyenin Ruslarla müzakeratı sırasın
da, yekdiğeriyle akdi rabıta eyledikleri sırada
mücerret o siyaseti işkâl etmek merkezinde in
gilizlerin maksadına alet olmak için o siyaseti
ihtiyar ve irtikâbetmiştir. Çünkü Haricîye Ve
kilinin beyan ettikleri veçlhile, ne Avrupa hü
kümetlerinden bizim Hükümetimizin maksadı
lehine bir tebliğ almış ve ne de bize tebliğ ede
cek, yalnız ve yalnız muvaffakiyetimizi ihzar
edebilecek bir hale koyacak yedinde bir şeraiti
haiz olarak .gelmişti. Bundan tamamen anla
şıldı ki, maksadı, Rusları vesveseye düşürmek
ve aramızda, cereyan eden müzakeratı akim bı
rakmak için yine İngilizlerin melanetine alet ol
muşlardım. Milletin yüz binlerce nüfusunun ka
nım dökmek suretiyle istihsaline çalıştığı bir
gayeyi tâkim etmek için ihtiyarı siyaset eden
bir adamla anlaşmak için Hariciye Vekilimizi
Heyeti Vekilemizin memur etmesi, esasen bir
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hatadır. Sonra onun vasıtasiyle anlaşmak için I den bir adam, izzet Paşa gibi bir adama karşı
Sultan Mehmed'e onu göndermesi, temas etmek
daha İstanbul'da aldanmaya başlarsa bendeniz
için mezuniyet vermesi aynı hatadır. Sultan
onun âtisinden doğrusu korkarım. Ve korkarım
Mehmed orada bir esirdir. Kabul ettiğimiz ka
ki, o da bize Bekir Sami Bey gibi birtakım
ide budur. Bir esir alınmak istenildiği zaman
emrivakiler getirirse • onları da bertaraf et
onunla mı pazarlık edilir, yoksa efendisi ile mi?
mek için aylarca uğraşacağız. Binaenaleyh
Yani orada Amiral Harington ile mi anlaşır?
bundan evvel de arz etmiştim, biz daima seySultan Mehmed'i almak isterse ona gider. Onun
fen kazandığımızı kalemen... Kaybederiz. Bi
la anlaşmak lâzımdır. O bir esirdir. Onun efen
naenaleyh bu gibi vaziyetlere düşmemek için,
disi Harrington, onun efendisi Loid Oorç... Bi
bu gibi müşkii vaziyete nihayet vermek için
naenaleyh İstanbul'da Sultan Mehmed'le müza
bendeniz Hariciye Vekilinin hem geriye davet
kere «ötmesi doğru olur mu? Bu böyle. Sonra Ha
edilmesini ve hem de Heyeti Vekilenin artık
riciye Vekilinin velev Sultan Mehmed'le - zaten
devrilmesini talebederim.
gayrikabili hal bir meseledir. Tasavvur buyuru- j
RElS — Efendim, istizah sahibi söylemiş
nuz ki, Sultan Mehmed. bugün yüz binlerce imlâ
tir. Buyurun Şeref Bey.
mın kanını dökmeye setoebolmuştur. Bunların he
ŞEREF B. (Edirne) — Efendiler, bende
sabını vermek mecburiyetindedir.
niz Hariciye Vekilimizi burada dinlediğim
REÎS — Sadede gel beyefendi.
vakit, nazarım önünden bin üç yüz senelik
TAHSÎN B. (Aydın) — Mevzu budur, Reis
bir tarih geçti. Düşündüm, hikmeti işrakBey.
dan tulu, eden imanı îslâmm bütün dünyaya
R E l S — Mevzu bu değildir. (Tamamen mev
saadet getireceğini iman eyliyen halifeler bi
zudur, sadaları)
rer birer nazarımdan geçti O kutsiyeti gör
düm. Baktım k i - b ü t ü n âlemi islâm bir mih
TAHSİN B. (Devamla) — Bu böyledir. Bu
raba doğru teveccüh etmiş kalbini, fikrini,
adamın behemehal mevkiinde bulunmak ve tu
nesi varsa hepsini ona bağlamış, başta Halife
tunmak için her halde ingilizlere istinadetmek
olmak üzere, dört yüz milyon müslüman bu
mecburiyeti vardır; ilânihaye öyledir, ingilizler,
nun
arkasına düşmüş, bir varlık gösteriyor.
Arapların başına Emir Faysal'ı, Mefcfcelilerin
Fakat öyle halifeler geçti k i - b ü t ü n varını
başına Şerif Hüseyin'i musallat ettikleri gibi,
yoğunu hespsini nesi varsa yalnız îslâmm şeref
bizde de milletle saltanat arasına bir fitne ocağı
ve ilâsına sarf etmiş, taşa yaslanmış, topra
bulundurmak için daima onu başımızda bulundu
ğa düşmüş fakat Islâmın ihyasına çalışmıştır.
racaktır. Bugün izzet Paşanın da yine Harring
Yine nazarım önünden öyle geçti k i ; Ulu Ha
ton'un tavsiyesi üzerine Londra'ya gitmek iste
kan, Ulu Türk Hakanı Yavuz Sultan Selim'e
mesi, orada kendisini hakiki mümessil gösterm'ek
hatip minberde ilk defa olmak üzere : Hadiiçin olup, bu da aramızda bir tefrika ihdas ede
mül
haremeynişşerifeyn,
derken başından
cektir. Ve ingilizler cihana diyeceklerdir ki,
destarmı
altından
seccadesini
atarak topra
efendiler, bunlar kendileriyle anlaşmayı kabil olğa kapanan ve Allanma secde eden o Büyük
mıyan bir millettir. Bundan bir müddet evvel
Padişah s ile şimdi bir sarayın muzlim köşe
Tevfik Paşanın eseri hamiyeti ile bertaraf edilen
sinde sığınan şahsiyet, didişen, çalışan, çır
bir müşkilin bugün yine karşısında kalacağız, iş
te bu hatalar, bu vaziyetler beyefendiler, Heyeti ı pman, yaşamak istiyen koca bir milleti ne
hale getirdiğini düşündüğüm zaman, Allahım
Vekilenin vazifesini müdrik olmamasından ve bu
gibi jnesailde de Meclisi Millînin iradesini istih- j büyüktür, ana kahredenler senin saikai ilâs-ale lüzum görmemesindendir, ve bunu biddefaat I hiyen ile mahvolacaktır, dedim, (inşallah, ses
leri)
ve bilmerre yapıyor. Biz de tahammül ediyoruz.
Binaenaleyh Izztet Paşa gibi buraca mayası ma
Efendiler, bütün islamların imanına, vicda
lûm olan bir adamla, Hükümeti Millîyenin bir
nına müracaat ederim. Sağ elinizi makarrı
Hariciye Vekili sıfatiyle milletin mukadderatına
sıdku iman olan göğsünüze koyunuz, hiçbir
vaziülyed bulunan ve milletin hukukunu muha
îslâmm kalbinde Makamı Hilâfete tazimden,
faza etmek için Avrupa'ya kadar anlaşmaya gi- j takdisten başka bir his yoktur.
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O makam ne kadar büyükse, o makama gelen
bir mekinin seciyesi islâm olmak şartiyle pek çok
alçak olabilir. Fakat makamın ulviyetini onun
fenalığı katiyen örtemez. Çünkü makam kutsi
dir. Zira bütün felâm âleminden alınmış ve niha
yet efendiler; mahbubu hüda olan Fahri Risaletin makamını haiz bulunmuştur. O makam, ma
kamı kutsî, fakat şahsiyet, her vakit için sefil ve
nakâmdır. Ben tahattur ediyorum ki, ilk defa
olmak üzere mütarekenin akdini mütaakıp ingi
lizlerin İstanbul'u işgal ettiği zaman işte .ben o
vakit ağladım. Gördüm ki, memleketin içinden
birçok evlâdını ingilizler topluyor. Düşman
bunları sürüyorken padişah da sarayında kahka
halarla gülüyordu. Yalnız efendiler; o gün bir
faciaya rastgeldim. Defteri Hakaniye giderek
kendi emlâki hususiyesini - ki vaktiyle millet
elinden almış - onun senedini taharri içm Refik
Beyi göndermişti, iyi hatırlıyorum ki - Meşru
tiyetin hini ilânında ve şimdi içimizde bulunan
ve rüfekamızm ser tacı olan Rıza Nur Beyefendi;
«Serveti Şahane ve Hakkı Millet» diye yazmış
olduğu bir kitap üzerine millet hakkını aramış,
emlâki almış ve milletin hazinesine teslim etmiş
iken, işte en son şimdiki şahsiyeti sefile bundan
istifade ederek o emlâki kendi üzerine çevirmiş
tir. Efendiler; işte düşününüz ki, bir millet ya
şamak için çırpmırken, uğraşırken mütareke de
nilen belâyi siyah üstüne çöktüğü dakikada ben
milletin reisi bulunduğum diyen zat, kendi şah
si menfaatini temin için üç beş parça binanın,
beş on parça tarlanın tapu senedini çıkarmakla
meşguldür. Efendiler, ben isterdim ki, Ahmet
Celâyiri'yi Temürlenk'e teslim etmektense, koca
muazzam bir saltanatın enkazı tarumarı üzerine
kapanmayı, Yıldırım Bayizit 'in„ halef i nâ hale
fi bu mal kadar alçalmasın. (Alkışlar)
Efendiler; Sakarya vadilerinde son kanını
dökerek milletin namusunu, alsancağın asırlar
dan beri şerefini, nihayet islâmm mihrabını, kâbesini yoktan varlığını, müdafaa eden mehmetçik, bütün caniyle didişirken, efendiler saray ve
saltanatta bulunan şahsiyet, Halife ise, genç,
müstesna bir kadınla izdivaçtan vazgeçmemiş
tir. (Allah kahretsin, sesleri)
SALÂHADDlN B. (Mersin) — Efendiler, bu
perdeler çok çirkin perdelerdir. Bunlar açılmamalıdır. (Doğru, sadaları), (Gürültüler)
HAŞÎM B. (Çorum) — Ben de, şapkalı ola
rak fotoğrafım çıkaracağım.
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ŞEREF B. (Devamla) — Efendiler, açılma
sın denilen perdeyi bir defa daha açayım efen
diler. iyi dinleyiniz, şimdiki Halifenin ayağına
Meclisi Millîden ve Heyeti Temsiliyeden dört,
beş zat gitmişti ki, o arkadaşlar içinizdedir.
Padişahın kendisine vaziyeti hazırayı tamamiyle anlatmış ve kendisine demişti k i ; sen altı as
rın şehnamesini taşıyan bir varlığın başında bu
lunuyorsun, buyurun milletin başına, demişler
di. Efendiler o eşhas sarayın kapısından çıkar
ken, papas Füro, Haremi Hümayunda, huzura
kabul olundu. (Pek doğru, sesleri) işte bir vak
ayı tarihiye, binaenaleyh benim kendisinden hiç
bir ümidim yoktur, yalnız hiçbir şahıs ve şahsi
yetle de alâkam yoktur. Arkadaşlar, dâvayı mil
lide iki senedir gösterdiğiniz azîm ve metanetin
büyüklüğünü görüyorsunuz ve semeresini de id
rak ediyorsunuz. Belki biraz yıkacak ve belki
biraz devireceğiz. Belki azap çekeceğiz. Belki aç
kalacağız, fakat efendiler, dâvada zaaf yok,
onun için bu Meclisi Âli zaafı kabul etmez. Bu
Meclis halk Meclisidir. Her kes nasibei mukadderesi ne ise, bu Meclisten alır gider. Millet ka
rarını vermiştir, millet her vakit Makamı Hilâ
feti takdis ve takdir ediyor ve kalbinde nasıl ki,
mümtaz bir his varsa, onu suiistimal eden şahsi
yeti Halifeye karşı da hiçbir vakitte serfüru
edemez, mümkün değildir. Sonra vakanın sureti
cereyanına gelince, bendeniz bunu gayet çirkin
bulmakla beraber zaten Sarayın etrafında yeti
şenlerden bir şey ümidetmek kadar bedbahtlık
yoktur.
Size yalnız bir vaka söyliyeyim: Balkan faci
asını mütaakıp ordumuz Edirne'ye doğru ilerler
ken Midye ve Inoz'ü işgal edeceğiz dedikleri va
kitte, şimdi Hariciye Vekilimizin sıfat ve sami
miyetini suiistimal eden izzet Paşa ordu kuman
danı idi ve katiyen, bugün Sevr Muahedesinde
dediği gibi, o gün de bizim bütün hakkı hayat ve
istiklâlimiz, yaşamamız ancak ingilizlerin dediği
noktadadır, demişti. Onlar bize ^lidye - Inoz hat
tını gösterdiler, fakat işte bütün Anadolunun,
Rumeli'nin hüşyar evlâtları onun bu sözünü çiğ
nedi ve onu cereyanına katarak aldı götürdü ve
Rumeli'yi eline aldı. Eğer onu dinliye idiler... Bu
gün bendeniz kendilerini pek iyi tanırım, o kadar
iyi tanırım ki, bu zat islâm ve Türk muhibbi ol
maktan ziyade biraz Alman dostluğunu çok şeye
tercih eder. Kendisi Şam'da Menfa'da kolağası
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iken oraya gelen heyete iltica ederek, Padişah
tan af istihsal eyliyen ve o sayede kendisinin rüt
besini terfi ettiren ve nihayet mensubolduğu mil
letin namusunu, istiklâlini müdafaa edeceği yer
de gidüpte bir dilim ekmeğe arzı iftikar eyliyen
bir adamın bu milletle alâkası yoktur.
ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — Bu, Heyeti
Vekilece malûm değil mi imiş evvelce?
ŞEREF B. (Devamla) — Oraya da nakli ke
lâm eylerim. Müsaade buyurun. Binaenaleyh
bünyanı marsus gibi meramı millîyi temsil eden
koca bir Mecliste yekdiğerimizle derdesti vifak
olarak yürüdükçe, bu paşalarımızın, büyükleri
mizin Avrupa'ya gidüp bir iş yapmasının ihti
mali yoktur. Fakat şu kadarını bilelim ki, Heye
ti Vekileyi muaheze ederken biraz düşünelim;
Heyeti Vekilenin bir zaaf göstermiş olduğunu
kabul etsek, acaba İzzet Paşayı bilmiyor mu, fa
lanı biliyor mu idi? Hayır efendiler, Yusuf Ke
mal Bey buraya geldiği vakitte bütün menabiden istifade edeceğim, demişti, ve biz de müttcfikan, evet her menbadan istifade edebilirsin.
Hattâ her esen rüzgârdan da istifade edeceğim
demişti. Biz de bilâkaydüşart kendisine beyanı
itimat etmiştik.
Yalnız halledilmesi iktiza eden bir nokta var.
Heyeti Vekile gelip Meclisin reyini almamıştır.
îşte bu cihetten Heyeti Vekileyi şayanı muaheze
görüyorum. Fakat bir de insaf etmeli ve düşün
melidir ki, İstanbul'da Yusuf Kemal Beyi alda
tan heyet acaba kazandılar mı? Katiyen. Benim
katiyen imanım vardır : Hiçbir şey kazanmadı
lar. Efendiler, zannetmeyiniz ki, bugün Avrupa
İstanbul'da beş on şahsa münhasır kalan bir he
yete, evet orada dört duvar arasına saklanmış
bir şahıs ile onun etrafına toplanmış beş, on kâselise hükümet namını veriyorlar? Hayır efendi
ler, eğer vermiş olsaydılar yaptıkları Sevr Mua
hedesini tatbik ederlerdi. İşte bu millet o Sevr
Muahedesine vaz'ı imza eden bu zevat niçin tat
bik edemediler? Demek onu tatbik etmek için
kendilerinde hiçbir kudret ve istitrat yoktur. Şu
halde kudret ve istitaat yalnız ve yalnız milleti
bihakkin temsil eden işte bu meşru hükümette
dir. Ve Yusuf Kemal Beyefendinin bu bulaşık
paçavrasını Büyük Millet Meclisi namına onla
rın suratına atması, aynen dâvayı millimize kar
şı işte bu hainane emelleri besliyenlerin suratına
bütün milletin attığı bir darbedir. Ve artık dü-
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şününüz efendiler. Bir müslüman çocuğu tasav
vur ediniz ki, bütün Türk'ün âbidatı mefahirini
yaşatan Trakya'nın ortasından Yunan bayrağı
nın altında bir trenle geçerken, iki tarafta boy
nunu bükmüş, mazlum bir islâm*kütlesi var ki,
bütün kalbini işte bu Meclise, işte burada çarpı
şan şanlı orduya bağlamış, ondan istimdat eder
ken, trenin içinde Yunan bayrağı altında millete
esaret getirmeye giden İzzet Paşayı görünce ora
da bulunan mümin kardeşlerimiz ona lanet et
mekten başka ne yaparlar? (Şüphe yok sesleri)
Yunan'ın sayei himayetinde Avrupa'ya giden İz
zet Paşa emin olunuz ki, haip ve haşir dönerken,
Büyük Millet Meclisi Hükümetini temsil eden
vekiliniz bütün umurunda muvaffak olarak ge
lecektir. Çünkü dâvamız haktır. Allah bizimle
beraberdir. (Alkış) Bu tarih yaşıyaeaktır ve
müebbeden yaşıyaeaktır. (Alkış)
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahil)) —
Şeref Beyin pek parlak nutkundan sonra uzun
söz söylemeye lüzum yoktur. Yalnız şayanı dik
kat iki nokta vardır ki, Heyeti Aliyenizin na
zarı dikkatini bu iki noktaya celbetmek isterim.
Efendiler, gerek İzzet Paşanın ve onun dâhil ol
duğu heyetin ve gerek sarayın, dâvayı millîmi
ze karşı yaptıkları hıyanet herkesçe malûmdur.
Bilhassa Heyeti Vekilece daha evvel sabit olmuş
bir hakikattir ki, biz onları vaktiyle kulaktan
kulağa işitirken, onlarca bu bir hakikati müsbete olarak malûm idi. Böyle hüviyetleri, mahi
yetleri ve dâvayı millimize karşı bu güne kadar
irtikâp ettikleri rezail ve dalavereler malûm
iken, bu tariklerden istifade etme kiçin Yusuf
Kemal Beyi İstanbul'a sevk etmek ve bunu tahtı
karara almak basiretsizliğini irtikâp etmek doğ
ru mudur? Bendeniz buna basiretsizlik diyorum.
Çünkü, affınıza mağruren, tamamen bunun basi
retsizliğine kaaniim. Çünkü bunlarla temasdan
bir netice çıkmıyacağı malûm iken ve sarayın
İngiliz'lerin tahtı esaretinde olduğunu ilân eder
ken, İngilizlerin hâkimiyeti altında bulunan bir
yerden menfaat çıkarmak ümidini beklemek, af
fınıza mağruren söyliyeceğim, basiretsizliktir.
Bu basiretsizliğin irtikâbı ve onun binnetice
tevlidettiği şey, memleket dâhilinde milletin te
sanüt ve itimadını bozmak için düşmanların ek
meğine yağ çalmak olmuştur. Ve bunun neticesi
budur. İşte bu Heyeti Vekile ki, en mühim mesailde Meclisi Âlinizin reyini almak ieabederken
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ve Meclisi Aliniz onlara veçhe tâyin etm^k kud- I avdet ettim. Ben sizi o seyahatime dair tetkikareti kanuniyesini haiz iken bunu burada söyle
tımı arz ederken selâmlamak isterdim. Maattees
memek ve bunu Meclisi Âlinizden gizlemek en
süf veyahut maşşükran dâvayı millî uğrunda
büyük hatadır, lâf meydana çıktıktan soma, bu
bugün sizin huzurunuza daha evvel çıkıyorum.
meseleyi bugün huzuru âlinize atmışlardır. Efen- J Deminden beri size nakledilen maceradan anla
diler; mesul olacak orta yerde yalnız Heyeti
dınız. Yusuf Kemal Bey bir acaip entrika mu
Vekile vardır, işlemiş oldukları cürmü siyasinin
vacehesinde kalmış ve onun üzerine vazifesini
günahını çekecek yalnız Heyeti Vekile vardır?
yapmış, Yusuf Kemal<Bey Avrupa'ya giderken
Çünkü mahiyetleri bugüne kadar yapmış olduk
dâvayı millînin müdafaası uğrunda uzun bir
ları cinayetleriyle malûm olan eşhastan istifade
s,»yahata çıkmış bulunurken, bizim de vazifemiz
etmek hevesine düşmüşlerdir. İşte Meclisi Alini
bugün Yusuf Kemal Beyin arkasında bünyanı
zin soracağı ve hesap ve divana çekeceği şey
marsus gibi müdafii olduğumuzu cihana göster
budur? Onun üzerinde imali fikretmek lâzımdıı\
mektir. Yusuf Kemal Bey bizim mümessilimizdir.
Bunun üzerinde beyanı mütalâa etmek lâzımdır.
Biz onu tutuyoruz. Ve bütün entrikalara rağmen
.yapılan her cinayetin hesabını sormak vazife
tutuyoruz. Şimdi bir arkadaşımız, Hoca Ef.
siyle mükellef olan ve bilhassa ferdî işlerden
buyurdular ki, bir şahıs ile uğraşmak doğru de
dolayı sabırsızlık gösteren Meclisi Alinizin,
ğildir. Fakat o şahıs bizim dâvayı millî uğrun
bütün cemiyetimizi; bütün milletimizi, ızrar ede
da yürüdüğümüz, mücadele ettiğimiz zaman,
cek olan bu hâdiseyi tevlidettiklerinden dolayı.
ayağımıza takılmamak şartiyle, bize engel olma
bendeniz bunların İstiklâl Mahkemesine verilme
mak şartiyle biz ondan bahsetmemeyi ma al kelerini teklif talebediyorum.
raho kabul ediyoruz. Halbuki daima bize, dâvayi
millîmize engel olmak istemişlerdir. Arka
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı salıib) —
daşlar-,
mütarekeden beri cereyan eden şeyleri
Arkadaşlar, bendeniz bâzı ufak noktalara işaret
birer
birer
gözünüzden geçiriniz, mütarekeden
etmek isterim. Malûmuâliniz, İslâmiyet şahsa
sonra İttihadı Terakki Kabinesi düştüğü zaman,
merbut olmaktan çok uzaktır. Makamı Hilâfetin
bu memleket yalnız ve yalnız o bir noktaya gö
kudsiyetini hepimiz tasdik ediyoruz. O makamı
zünü dikti. O da, saray idi. Acaba saraydan
işgal eden zat hakkında şer'i şerif, mahkemei
bir
şulei ümit çıkar mı, acaba başsız kalan mil
şer'iye hükmünü elbette verecektir. Fakat zan
let
oradan
bir hayır görür mü? Fikri herkesin
nedersem mahkemei şer'iyenin hüküm vereceği
kalbinde
biraz
yer tutmuştu. Pekâlâ biliyorsu
zaman henüz hulul etmemiştir. Çünkü; esaret
nuz ki, saraydan ancak ve ancak Sultan Hâmid'ikrah zail olmamıştır. Ve birtakım esbab ve avain 30 - 40 yılda t&sis edebildiği istipdadı, iki yıl
mil de bu hükmün teehhürünü zaruri kılmak
tadır. Âmâli milliyemizin husulü zarureti bunu j da, bir yılda tesis etmek için birtakım entrika
icabettiriyor. Biz bir halk Hükümeti ilân ettik. I lar çıktı. Efendiler, unutmayınız ki, nerede kö
şede kalmış tozlu rical varsa onları çıkardılar.
Halk bir taraftan namına dua ederken, 'bize bu
Kanbul İzzetler, Nemrut Mustal'alar, Dahiliye
kürsüde şahsı ile oynamak icabetmez. Hüküm
Nazırı
Cemaller bilmem Nemrut Mustafalar, bil
verilinceye kadar. Gerçi bendeniz de kaaniyim ki
mem
Mustafai
Sabriler, bilmem Dahiliye Nazırı
âmâli milliye hilâfında gayet mel'unane dolap- ı
Cemaller..
Nereden
çıktı bunlar? Bu tozlu ricali
lar çevriliyor. Fakat bunun esbab ve avamili suçıkardılar.
Sultan
Hâmid'in
30 senede tesis ede
veri hakikisiyle meydana çıkıp mahkemei şer'iye,
bildiği istipdadı bir yılda tesis edebilmek için
mahkemei milliye hükmünü verinceye kadar, bi
unutmayınız arkadaşlar; İzmir işgali üzerine
zim gibi dinini, vatanını kurtarmak için kalbi
Şûrayı Saltanat diye bir şey tesis ettiler. Şûra
çırpınan mebuslara düşen şey, ağır kanlılıktır ve
yı
Saltanatta ben de bulundum. Şûrayı Salta
zannedersem bu babda biraz nezahati lisaniye,
nat
bir komediden ibaretti. Perde açıldı, bir şa
edep ve terbiyei milliye ve diniyemiz iktizasın
hıs
çıktı.
Bir çeyrek saat sürmiyen üç beş keli
dandır. Bendeniz bunu söylemekle hiçbir vakit
me söyledi ve ondan sonra Damat Ferit ayağını
onun müdafii olmadığımı da arz etmek isterim.
ayağı üzerine attı. Ondan sonra bir şey oku
İSMAİL SUPHİ B. (Burdur) — Arkadaş
du. Ondan sonra kimseye sual ve cevap hakkı
lar, ben huzuru filinize bu maksatla çıkmak iste
vermediler. Yalnız herkes fikrini söylesin,
mezdim. Biliyorsunuz ki, bir büyük seyyahatten »
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dediler. Ve netice sıfırdan ibaret kaldı.
Oraya biraz ümit ile gidenler,
sarayın
kapısından çıkarken, başları önlerine eğilmiş
met'tur, biçare, ümitsiz.. Nereye müracaat edecek
lerini bilmiyordular. Hepimiz ağlıyorduk. Kalben
ve hakikaten.. Bundan sonra pekâlâ* biliyorsunuz,
daha pek çok entrikalar geçti. İşte Anzavur hâdi
sesi, Balıkesir'i arkasından vurmak istiyenler,
İşte İzmir cephesini kahpece arkasından vurmak
istiyenler. İşte Bolu hâdisesi, işte çıkan vesaik.
İşte Konya'yı iğfal edenler, işte Yozgad hâdisesi,
bunları kimler yaptı efendiler? Rica ederim, bun
ları elbette ve elbette söylemeye mecburuz. Fakat
Maalkerahe.. Biz şahıs ile uğraşmıyoruz, fakat
bizi icbar etmesinler.
Arkadaşlar; ben uzak diyarlardan geliyorum.
Her yerde ve her yerde sizin teşkil ettiğiniz, yok
tan vücuda getirdiğiniz mucizevi hükümetin her
yerde İslâm, Hıristiyan, Türk, Mccusi anlıyan,
anlamıyan herkes takdirkârı oluyor. Herkes size
düahuvan oluyor. Bir millet ki, bütün dünyaya
karşı istiklâlini müdafaa için mucizeler halketmiştir, herkes ona takdirkârdır. Fakat İstan
bul'da bulunan üç, beş rezil bunu anlamaktan,
anlıyabilmekten âcizdir. Yılan giresi yürekleri,
soğukkanlı yürekli harekete gelmekten âcizdir.
Onlar kahpedirler, alçakdırlar... (Bravo »adaları).
Arkadaşlar, ben bu defa İstanbul'a uğradım,
ailemi görmek için. Koyun tüccarı sı fatiyle uğra
dım. İstanbul'dan Boğaziçinden geçerken feci
bir hüzün duydum. Sarayın karşısında bir Yunan
bayrağı çekiliyordu. Yunan bayrağının her; gün
bir silâh atılarak selâmlanmaktan âr hissetmiyenler, acaba zannediyor musunuz ki, efendiler, sa
ray denilen şeyden insanlara saadet gelmiştir1?
Tarihi işhat ederim. Her memlekette ekseriya sa
raylar; milliyetsiz, mezhepsiz, rjezil menfaatpe
restlerin yuvasıdır, muhtekirlerin yuvasıdır. İşte
Rusya^sarayı; ben Moskova'da Petrograt'ta Çar
ların saraylarını gezdim. Oralarda ne kadar feci.
entrikalar olmuş. Karanlık köşeler ve nihayet
âkibetlerini bulmuşlar. Adalet onlara çarpmış.
Alalım Buhara'yi, Harzem Sarayını. Buhara
Emiri, Harzem Hanı ne yapmışlar? Huzuru
nuzda söylemeye teeddübettiğim şeylere dair
fetva çıkarmışlar, sonra halkı kendilerine
sağmalı koyun ittihaz etmişler. Yemedik
leri melanet kalmamış. Türkistan'ın Ahmed
Mithad Efendisi Behbud Efendiyi o zatı J
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katlettirmişler. Bir Türk miralayını katlet
mişler. Bu saray.. Sonra bir kütüphaneye gi
dip de bir kitap istediğiniz zaman cedidi diye
»izi idam ederler. Kendisi şeriati elinde alet
ittihaz etmiş en şen'i âmâli için? Bu, saray
numunesidir. Aynı hali Harzem'de sarayda
gözünüzün önündedir. Rica ederim arkadaş
lar, - sözü uzatmak istemiyorum - ben Yusuf Ke
mal Beyin saraydan ne kadar entrika karşısında
kalmış olsa yine bizim kuvvetimiz arkasında
olduğu için elbette Avrupa'ya giderken, el
bette İzzetPaşayla gayrikabili kıyas derecede
bir mevki ve kuvvet sahibi olarak gittiğine
eminim. Bütün dünya Yusuf Kemal Beyin
Büyük Millet Meclisinin mümessili hakikisi
olarak ve bu toprakların hakiki mümessili ve
bu halkın mümessili olduğuna ve binaenaleyh
bir dâvayı âdilenin hakiki sahibi olduğuna
şahittir. Binaenaleyh saray bu entrikasını
yanlış çevirmiştir. Saray gibi rezil, milliyet
siz mezhepsiz, menfaatperesetler aşağı; benim
azmini her vakit ispat etmiş olan milletimin
dâvası her zaman yukarı. (Alkışlar)
HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
dim, bendeniz meseleyi üç şekilde düşünüyo
rum. Hükümet Meclisi Âlinin malûmatı ol
maksızın Hariciye Vekilini Padişahla görüş
meye memur edebilir mi? Edemez mi? Bunun
la görüşmekte fayda var mı, yok mu? Mazar
rat mı var, fayda mı? Bu meseleler müzakere
edelim, kararlaştıralım. Meclisi Âli kendi sa
lâhiyetini, hukuku esasiyesini tabiidir ki, böy
le, yani Halife ile, Padişahla görüşmeğe muhtaeolubolmadığmı kararlaştırmak Meclisi Âli
nin bizzat hukuku esasiyesidir. Buna Mec
lisi Âli muhtaç mı, değil mi? Buna kendisi mi,
karar verebilir. Yoksa Heyeti Vekile hiçbir
vakit Meclisi Âlinin meşruiyetini, Meclisi Âli
nin Hükümetinin meşruiyetini tasdika ihtiyacolduğuna karar veremez.
GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara)
— Öyle bir şey yoktur. Böyle bir karar olamaz.
HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Hari
ciye Vekilinin beyanatında vardır. Arz edece
ğim efendim, biz Müslümanız. Makamı Hilâ
fete merbutiyetimiz lâyezaldir. Buna şüphe
yok. Fakat bendenizden mukaddem iradı nutuk
eden rüfekanım tadat ettikleri birçok fecayiin
müsebbiplerinden olan ve kendi şahsi menfa-
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atini milletin ve işgal ettiği Makamı Hilâfetin
menfaatinin de fevkinde tuttuğunu ispat eden
Padişahın şahsına karşı, bizim muhafazai merbutiyet etmekliğimizde ve muhafazai merbutiyet ettiğimizi dünyaya göstermekliğimizde ma
zarrat mı var, menfaat mi var? Çünkü bütün
filemi İslâm nazarında ve âlemi insaniyet na
zarında şöyle bir ittilham altında kalacağız.
Bize birbirimizi katle teşvik eden, birçok nıukatelelere sebebolan, aramıza girip İslâm kanı
na giren, fetvalarla, mahkemelerle birçok ri
calimizi mahkûm eden, fetvalar çıkarıp bizi
bâgi, âsi diye ilân eden... (İftiradır sadaları)
Halbuki bizim maksadımız, gayemizin kııdsiyeti gayrikabili inkâr iken, bizi bu suretle âsi
diye. üzerimize ordu sevk ettiği halde bugün
yine ona sarılmak ve onunla barışmak ve on
lardan bizim mevcudiyetimizin tasdikini iste
mekle, zannediyorum ki, bütün âlemi İslâmi
yet ve insaniyet nazarında hacil düşeceğiz. Bi
naenaleyh bu suretle bizim hiçbir menfaatimiz
olmadığı kanaatindeyim. Mazarrata gelince:
Arz ettiğim gibi, bir kere Türkler, kendi milliyetlerine, kendi benliklerine sahip değillerdir.
Mutlaka Padişahın esiridir. Türkler, hiçbir va
kitte kendi milliyetlerine ve kendi varlıklarına
kail değildirler ve her daim bu, önlerinden
gitmedikçe, bunlara rehber olmadıkça bir şey
yapamazlar, burada iki seneden beri bu kür
süde, Reisimizin ve diğer hatiplerin bağırdık
ları nutukları, feryatları hepsi hava ve hepsi
nin yalan olduğunu bütün âlemi insaniyete kar
şı ilân ediyoruz. Çünkü filimiz, ahvalimiz hila
fıdır. Bu suretle bütün âlemi insaniyetle Islâmiyet arasında mevkiimizin tenezzülüne badi olaeak olan böyle bir harekete karar veren heyeti
hükümete karşı, bendeniz itimat edemiyeceğim
ve itimat ettiğimiz takdirde bu mesele burada
mevzuubahsolmamalı idi. Olduktan sonra, bu ka
dar sözler söylendikten sonra bu hükümeti ipka
etmek, harekâtını tasvibetmek demektir; bu doğ
ru değildir. Bunun hakkında ikinci bir şey kalir; hükümeti iskat Padişahı da hal ... Fakat
hal hakkındaki kararımızın kabiliyeti tatbikıyesini düşünüyorum. Kabiliyeti tatbikiyesi olma
masına binaen bu teklifimi geri alıyorum. Buna
göre Meclis vaziyetini tanzim eder. Her halde
Heyeti Vekilenin ıskatı lâzımgelir. Bu Meclis
mevkiini muhafaza edecektir.
REİS — Efendim; daha çok söz alan arka-
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daşlarımız var. Müzakerenin kifayetini istiyorlar
(Hayır sadaları).
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HEYETİ VEKİLE REİSİ FEVZİ Pş. —
Efendim, Yusuf Kemal Beyin İstanbul'a uğ
raması ve İstanbul'da Padişahla görüşmesi He
yeti Âliyenizin malûmatı haricinde, Heyeti Ve
kilenin verdiği karardan dolayı Heyeti Aliyeniz tarafından muaheze olunuyor. Malûmuâlinizdir ki, Yusuf Kemal Bey, Avrupaya sırf
maksadı millîmizi, Misakı Millîmizi teşrih ve
izaha gitmişti. Bu Misakı millî dâhilinde İstan
bul 'da bizim kabul ettiğimiz bir Makamı Hilâfet
vardır. Oraya uğramaksızın sıvışıp gitmek, doğ
rudan doğruya bizim kuvvetsizliğimizi cihana
ilân etmek demektir. Zaten bu hareketimizle Avrupada, bizim aleyhimizde düşmanlarımızın yap
makta oldukları teşvikatı, propagandaları doğru
dan doğruya açarak isbat etmek ve bilhassa İstanbul'daki ahalinin doğrudan doğruya ruhan bi
zimle olduğunu ispat etmek istiyorduk, ve bil
hassa İstanbul'a gittik, isbat ettik. Sonra efen
diler; oradaki heyet bizi ikilik olarak gösteri
yordu. Halbuki biz onu kabul etmiyorduk. Yal
nız siz, bizi tanıyacaksınız; eğer Padişah isterse
ona da gideceğiz, bu teklifimizi söyliyeceğiz de
dik. Bununla isbat etmek istedik ki, biz Türkiyenin yegâne hükümetiyiz ve İstanbul bizim em
rimize tâbi olacaktır. Fakat bu vaziyette aca
ba muvaffakiyet varan idi, yokmu idi diyerekten düşünmek caiz değildi. Biz doğrudan doğ
ruya hakkımızı dünyaya ispat ettirmek için gi
diyoruz, orada gördüğümüz muamele, İstan
bul'daki heyetin, düşündüğümüz gibi ecnebi bir
tazyik altında olduğunu gösterdi. Bundan kuv
vetsizliği değil, daha ziyade kuWet kazandığı
mızı anladık. Mamafih Heyeti Âliyeniz hakem
dir. Vukua gelen muameleyi ariz ve amik tet
kik edersiniz, bu Heyeti Vekilenin yaptığı bir
harekettir. Ve şimdi bundan sonra da hüsnü
netice hâsıl olacağına kaaniim.
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Geçen sene malûmu ihsanınız, Kânunusani veyahut Şubat
içerisinde olacak - bu yolda İstanbul'dan Avru
pa'ya bir davet vukubulmuştu. Bu esnada bir
karar verilmiş ve bir tebligat yapılmış, böyle
bir kararın Meclisi Âlinin ıttılaına evvelâ arz ile,
badehu ittihazı mukarrarat edilmesini bâzı rüfeka teklif etmişlerdi. Bendeniz de onlar meyanında bu teklife imzamı koymuştum. Bu kür-
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süde uzun münakaşat ve mübahasat olmuştu ve
bâzı arkadaşlar bu cereyanı başka taraflara çe
virmişti. O zaman Heyeti Vekile müttehiden,
bir daha Meclisi Âlinin böyle kararını almadan
ittihazı mukarrerat etmiyeceğini burada söyle
miştir Yani Meclisi Âli milletin böyle menafii
esasiyesine mütaallik olan hususatta, Meclisi
Âlinin kararını almaksızın, bundan böyle bir işe
girmemek istediğini ve binaenaleyh evvelce it
tihaz olunan mukarreratı teljdil ederek, Avru
pa'ya heyet izamı hususunu faideli bulduğunu
ve tasvibettiğini mütjtefikan kabul etmiştir. Bu
Heyeti Vekile buraya başka bir çehre ile geli
yor, bunu sorarım.
FEVZİ Pş. (Kozan) — Yusuf Kemal Bey
Avrupa'ya gideceği sırada Heyeti Celilenize gel
di ve size izahat verdi ve her bir kuvvetten is
tifade edeceğini söylemişti. Ve bu dairede lâzımgelen malûmatı vermişti.
SALÂHADDlN B. (Mersin) — Faşa Hazret
leri, îcra Vekilleri Reisi, yani heyeti Hüküme
tin Reisidir. Kendilerine soracak sualimiz tabiî
çoktur.
GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) —
Efendiler, mevzuubahsolan meselede tenkidlerin teveccüh ettiği noktaya dair ben de iki ke
lime söylemek istiyorum. Heyeti Vekilenin Ha
riciye Vekiliniz Yusuf Kemal Beye; istanbul 'da
ifa edeceği vazife ve vermiş olduğu talimat, ta
mamen salâhiyeti ve mezuniyeti d-airesindedir.
Çünkü Meclisi Âlinizin bütün milletle beraber
takibetmiş olduğu esasat eümlesindendir ki,
Makamı Muallâyı Hilâfete muhafazai merbutiyet etsin. Evet merbutuz, Çünkü Makamı Hi
lâfet ve saltanat her hangi bir şahsın değildir.
Doğrudan doğruya bütün alemî islâmm müzaharetiyle beraber Türkiye hakkındadır? O ma
kam bizimdir, .muhafaza ettik ve nihayete ka
dar muhafaza edeceğiz. (Alkışlar) Binaenaleyh
o makamda henüz câlis olup millet tarafından,
Heyeti Celileniz tarafından bir hükmü seriye
tutulmaktan uzak olan bu zat, Meclisi Âlinizin
« mukarreratına, teşebbüsatma, milletin amaline
mutabık hareket edeceğini söylemek üzere cid
dî ve hakiki arzu ve talep de bulunursa, o Ma
kamı Muallâya ki, merbutuz, müracaat edebi
lirsin, böyle bir mülakat yapabilirsin, demek, he
pimizin salâhiyeti dahilindedir. Vekillerinizden
mürekkebolan heyetin de tamamen salâhiyeti
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dahilindedir. Binaenaleyh Yusuf Kemal Bey
efendi bu noktada almış olduğu talimatı tama
men tatbik ve hüsnü ifa etmiştir. Ancak kendi
sine davet vukubulduğu anda bu daveti ya
panlar ve yaptıranlar âdi bir surette ve iğfal-,
kâr bir surette entrika yapmışlarsa, bunda Yu
suf Kemal Beyin ne kusuru olabilir? Maahaza
Yusuf Kemal Bey yine mülakatı yapmakla ken
disine teveccüh etmiş vazifeyi yapmış bulunu
yor. Bilhassa istanbul'dan müfarakat etmeden
evvel bütün vaziyeti teşrih ederek yazmış oldu
ğu mektuplar, bu vazifesini hüsnü ikmal etmiş
ve muhataplarının- mahiyeti asliyelerini tama
men izhar ve ilân etmiş bulunuyor, istanbul'da
kabine halinde, heyeti hükümet halinde hiçbir
vaz'ı meşruları olmadığı halde, memleketin ve
milletin mukadderatına alâka gösteren ve ci
handa bu zavallı milletin tarihi üzerinde teşvisat yaratan insanlara karşı vazifei insaniyeye,
vazifei vicdaniyeye ve vazifei hamiyete davet
etmek için Hariciye Vekiline salâhiyet vermek
bittabi Heyeti Vekilenin yapabileceği ve yap
makla mükellef olduğu vazaiftendir. Böyle bir
talimat verdiğinden dolayı Heyeti Vekileyi
zannederim ki, tenkidde isabet mevcut değildir.
Efendiler istanbul'da birtakım adamlar vardır
ki, zevahir halleriyle müraidirler. Dünyayı ai
data gelmişlerdir. Ve bugün dahi aldatmakta
dırlar. Binaenaleyh her nasılsa iktisabı şöhret
etmiş ve kendilerini hamiyetli ve vatanperver
tanıtmış olan bu insanların, içini bizim okudu
ğumuz kadar, bütün milletimizin ve bütün âle
mi islâmm okumasının imkân ve ihtimali yok
tur. Kazanabilmiş oldukları bu mevkiin vermiş
olduğu salâhiyetle dünyayı iğfal etmektedirler.
Biz ve milletimize ve âlemi islâma karşı bu ze
vahiri ve bu mevaidi iğfalkârane ile hareket
etmekte olan insanların iç yüzünü göstermek
vazifesiyle mükellefiz. Binaenaleyh Yusuf Ke
mal Bey bu hakikatin tecellisine ve bütün vu
zuhla tebarüzüne pek büyük hizmet etmiştir.
Binaenaleyh Heyeti Vekilemîzin hareketi bence
doğrudur. Ve Yusuf Kemal Bey kendisine te
veccüh eden şeyi bihakkin ifa etmiştir. Binaen
aleyh . Heyeti Celilenizin yapacağı şey, Istanbul'da olanlarla istanbul'dan Londra'ya gön
derilenlerin, teşebbüsatı meşrua ve mâkulemizi
ızrar etmek için vukubulacak teşebbüslerinin
hiçbir kıymeti ve ehemmiyeti olmadığını bu
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kürsüden Heyeti Umumiyenizle beraber bütün
cihana ilan etmektir. (Alkışlar)
REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
kaldırsın... Ekseriyeti azîme ile müzakere kâfi
görüldü.
SALÂHADDİN I i. (Mersin) — Karar ve
rilmesi için ekseriyet olması lâzımdır.
REÎS -— Müsaade buyurun.
Riyaseti Celileri
Müzakere kâfidir.
İstizahın kâfi görülerek
ruznameye geçirilmesini teklif ederim.
Trabzon
11.üs re v
2.

ra Vekilleri Heyeti Reisi Paşa Hazretlerinden
sual etmeye mecburuz. Bu takrirlerin hangisini
kabul buyuruyorlar? Onu reye vaz'edeceğim.
FEVZİ Ps. — Yunus Nadi Beyin takririni
kabul ediyorum.
REİS — Bu takriri reyi âlinize arz ediyorum.
Kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey ve
recekler. Reylerinizi istimal buyurunuz.
Reyler toplanmeaya kadar bir mesele var,
onu arz edeyim :
ti, — Mebuslardan yedi zatın vazaifi vataniyeye memur edildiklerine dair
Başkumandanlık
tezkeresi
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Siird Mebusu Halil Hulki Efendi,
Van Mebusu Haydar Bey,
Muş Mebusu Rıza Bey,
Diyarbekir Mebusu Zülfi Bey,
Siverek Mebusu Abdülgani Bey,
Bitlis Mebusu Sadullah Bey,
Muş Mebusu İlyas Sami Bey.

İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI

t.
İstizah neticesi Heyeti Ve kileye beyanı
itimadedilmesine dair İzmir Mebusu Yunun Nadi
Beyle rüfekasmm takriri
Riyaseti. Oelileye
Müzakere kâfidir. Verilen izahata göre hâdi
se, Yusuf Kemal Beyin İstanbul'da bir entrika
ya mâruz kalmasından ibaret olarak bunu mütaakıp yapılması lâzımgelen vazifenin dahi bak
iciyle ve tamamiyle yapılmış olduğu anlaşılmış
tır. Binaenaleyh gerek İcra Vekilleri Heyetine
ve gerek Hariciye Vekilimiz Yusuf Kemal Beye
beyanı itimat olunarak ruznamei muza kerata
geçilmesini teklif ederiz.
İzmir
İstanbul
Corum
Yunus Nadi
Arif
Sıddık
Riyaseti Oelileye
Bu mesele hükümete itimat ve ademiitimadı
muciptir. Binaenaleyh itimadın tâyini esami ile
olmasını teklif eyleriz.
Maras
Bitlis
Karesi
Yusuf Ziya
Basri
Tahsin
İzmir
Karahisar
Siird
Mehmed Şükrü
Kadri
Süleyman
Burdur
Karesi
Gene
Abdülgafur
Akif
Haydar
Mersin
Bir imza
Ertuğrul
Necib
Okunamadı
Salâhattin
Karahisar
Saruhan
Ömer Lûtfi
İsı nail Şükrü
Hakkâri
Mehmed Tufan
REİS — Efendim; tâyini esami ile itimat
edilmesini 15 imza ile teklif edildiğine göre İc-
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Balâda muharrerilesami zevat vazaifi mühimmei vataniyeye memur edilmişlerdir. Arzı ma
lûmat eylerim efendim.
Büyük Millet Meclisi Reisi ve
Başkumandan
Mustafa Kemal
3. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Kürdistan vakayii hakkında deveran eden sayıata
dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri
REİS — Efendim, bu mevzua ait Bitlis Me
busu Yusuf Ziya Beyin bir istizah takriri vardır.
=
Riyaseti Oelileye
Bir, iki günden beri Meclisin koridorlarında
Kürdistan'da bâzı vakayiin hudusu ve tahaddüs
eden vakayiin önüne geçmek için bir heyetin
Kürdistan'a derdesti sevk bulunduğu rivayeti
mütevatırdır. İstihbarat Dairesinin şubeler, en
cümenler rüesasma vâki istihbarat listelerinde de
bu rivayet başka, başka suretlerle muharrerdir.
Bu rivayet ve ihbaratın mahiyeti esasiyesi hak
kında zirdeki mevadm izahı, istizah şekil ve ma
hiyetinde, Dahiliye Vekâletine teveccüh eder.
Kemali istical ve ehemmiyetle keyfiyeti istizah
eylerim.
1. Meselenin mahiyet ve hakikati nedir?
2. Gönderilen heyetten beklenilen faide ne
den ibarettir?
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3. Heyet Meclisi Âlinin âzasından olmak iti- I
bariyle bunları istihdam ve izam hakkı mücerret
Meclisi Âliye ait iken Meclisi Âlinin bu bapta I
rey ve kararının alınmaması neye müstenittir?
4 Mart 1338
Bitlis Mebusu
Yusuf Ziya
R E l S — Efendim, bu istizah takririni reye
vaz'edeceğim. Fakat ondan evvel okunan tezke
rede esamisi muharrer zevatı Büyük Millet Mec
lisi Reisi ve Başkumand.an, olbaptaki salâhiyeti
ne istinaden, böyle bir vazifeye gönderdiklerini
tebliğ ediyorlar.
Bu tezkere Meclisi Âlinize bir malûmat olmak
üzere yazılmıştır.
I
YUSUF ZİYA B (Bitlis) — Vazaifi vataniyeden bahsedilmiş, o hususta söz istiyorum.
REÎS — Efendim, istizah takriri kabul edil- |
meden müzakere açmaya usulümüz müsait değil
dir. Çünkü müzakere açılmasını arzu etmiyorlar.
istizahı reye arz edeceğim.
GAZÎ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) —
Reis Bey, ufak bir noktayı izah etmeye müsaade
buyurulur mu? Verilen takrirde bir heyet mese
lesi mevzuubahistir. Arkadaşları tenvir için diyo
rum ki, bir heyet gönderilmemiştir. Efendim, bu
rada isimleri okunan arkadaşları mühim telâkki
ettiğim vazife için göndermişim. Yoksa heyet ha
linde giden bir şey yoktur.
R E İ S — Efendim, istizah takririni reyi âli
nize arz ediyorum. Diğer mesele bitmiştir. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsınlar... (Ret, ret sadaları) Kabul edilmedi efendim.
YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Suale kalbediyorum.
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Rica ede
rim; o istizah takriri celsei aleniyede okunmama
lı idi.
I
YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Milletin en mü
him bir derdini soruyorum.
REÎS — Efendim, Heyetin kabul etmediği
mevzu üzerine söz veremem.
YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Bunun kabul
edilmemesi nedir? Memleketin en büyük bir der
dini soruyorum.
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bendeniz
usul hakkında soyuyorum.
R E Î S — Efendim; sahibi takrir istizahım su
ale kalbediyorlar, haklarıdır. Makamı Riyaset,
tebliğ eder, Dahiliye Vekâleti de lâzımgelen ceva-
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bı verir.
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey,
şimdi bunun hakkında bir, iki kelime söylesinler
rica ederim.
1. — Mebuslardan iki zatın bâzı ahziasker
müessesatmı teftişe memur edildiklerine dair
Başkumandanlık
tezkeresi
REÎS — Bir tezkere var :
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Zirde isimleri muharrer- rüfekayı kiram bâzı
ahzı asker müessesatmı teftiş için memur edilmiş
lerdir. Arzı malûmat ederim, efendim.
5 . I I I . 1338
Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan
Mustafa Kemal
Haindi Namık Bey (izmit),
A l i S i p B e y (Urfa),
REÎS — Efendim; Başkumandanlığın teşki
line dair yapılan kanunda, verdiğiniz salâhiyete
binaen Başkumandan Paşa gönderiyor. Ve Mec
lisi Âliye malûmat veriyor.
SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Meclisin söz
söylemek hakkı yok mu? O halde hakimiyet kim
dedir? Size soruyorum. Meclisin salâhiyet, vazi
yeti ve hâkimiyeti nerede kalıyor?
REÎS — Kanunu siz tanzim ettiniz verdiniz.
Reyler tasnif ediliyor. Neticesini arz edece
ğim.
SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Yarın hepi
niz mezun olursanız... Meclisin hakkı bakidir.
YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Kanunda böyle
bir salâhiyet yoktur.
R E t S — Efendim, reyler tasnif ediliyor. Âra
henüz hitam bulmadı. Âti ruznamesine ithal
edilecek hiçbir şey yoktur. Çünkü mevcudolan
işlerden hiçbirisi intacedilmemiştir.
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib)
— Nevahi Kanununu unutmayınız, Beyefendi.
REÎS — Bütçe var... Nevahi Kanununu da
ruznameye ithal ettik.
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib)
— îçtimaatı umumiyenin haricinde, iki gün tah
sisini teklif ediyorum. Onu müzakere edelim.
Evrakı varide ruznameye alınmasın.
3. — AZAYÎ KÎRAM MUAMELÂTI
1. — Mebuslardan 16 zata izin
dair Divanı Riyaset kararı
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R E l S — Efendim, izinler hakkında Divan
kararı var.
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Sıtkı Bey (Malatya), Altı ay.
Esat B. (Mardin) Bir Şubat 1938 den itiba
x
ren ve temdiden 2 ay,
İbrahim B. (Mardin) Bir Şubat 1938 den iti
baren ve temdiden 2 ay,
Tahir Ef. (Kângırı) 28 Şubat 1938 den itiba
ren ve temdiden 2 ay,
Hamdi B. (Genç) 30 Kânunusâni 1938 den
itibaren ve temdiden 2 ay,
Bekir Sıtkı Ef. (Siverek) 1 Şubat 1938 den
itibaren ve temdiden nisan iptidasına kadar,
Hamdi B. (Amasya) 1 Mart 1938 den itiba
ren ve temdiden 2 ay,
Hamdi B. (Tokad) 9 Kânunusani 1338 âen
itibaren ve temdiden 1 ay, (Tabip raporiyle),
Fuad B. (izmit) 16 Şubat 1338 den itibaren
ve temdiden 4 ay, (Tabip raporuna müsteniden),
Diyap Ağa (Dersim) 14 Mart 1338 den itiba
ren ve temdiden 3 ay,
Hacı Bekir Ef. (Konya) 3 mah,
Osman Kadri B. (Muş) 4 mah,
Mehmed Hamdi Ef. (Adana) 5 mah,
Hâşim B. (Çorum) 4 mah,
Hakkı Hami B. (Sinob) 6 mah,
Balâda esamisi muharrer zevatın mazereti
vakıalarına binaen isimleri hizasında mürakkanı
müddetlerle mezuniyetleri Divanı Riyasetin
4 . III . 1338 tarihinde münakit birinci içtimamda tensip kılınmakla Heyeti Umumiyenin naza
rı tasvibine arz olunur efendim.
6 . III . 1338
Büyük Millet Meclisi Reisisanisi
Hüseyin Rauf
* RElS — Sıdkı B. (Malatya), 6 ay.. Kabul
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir.
ibrahim B. (Mardin) * Şubattan itibaren iki
ay. Kabul edenler lütfen el kaldırsınlar. Kabıri
edilmiştir.
Tahir Ef. (Kângırı) 28 Şubattan itibaren bir
ay. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul
edilmiştir.
Hamdi B. (Gene), 30 Kânunusani tarihinden
itibaren bir ay. Kabul edenler lütfen el kaldıriçtimai âti ruznamesi :
1. — Murakabe heyeti intihabı,
2. — Ruznamei müzakerat meselesi,
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sın. Kabul edilmiştir.
Bekir Sıdkı B, Kabul edilmiştir.
Hamdi B. (Tokad), 29 Kânunusaniden itiba
ren bir ay. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir.
Hamdi B. (Amasya), iki ay kabul edenler
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir.
Fuad B. (izmit), 11 Şubattan itibaren tabip
raporiyle bir ay. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir.
Diyap Ağa (Dersim), Kabul edenler lütfen
el kaldırsınlar... Kabul edilmiştir.
Osman Kadri B. (Muş), 4 ay. Kabul edenler
lütfen el kaldırsınlar.. Kabul edilmiştir.
Hacı Bekir Ef. (Konya), kabul edenler lüt
fen el kaldırsınlar. Kabul edilmiştir.
Mehmed Hamdi Ef. (Adana), Beş ay. Kabul
edenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul edilmiştir.
Hâşim B. (Çorum), 4 ay. Kabul edilmiştir.
Hakkı Hami B. (Sinob), Kabul edilmiştir.
Efendim, Yunus Nâdi Beyle rüfekasınm He
yeti Vekileye itimadı mutazammm teklifinin ne
ticesinde (117) zat reye iştirak etmiş; halbuki
o vakit tadadettik, kâtip beylerle beraber., öyle
anlaşılıyor ki, bir çok rüfeka reylerini istimal
etmemişlerdir. Onun için kontrollü yoklama ile
yapacağız.
YUSUF ZlYA B. (Bitlis) — Bendenizin isti
zah takririm reye bırakıldı; ekseriyet yokmuş
Mecliste... (Kabul edenler iki kişi sadaları)
RElS — Celâl Bey (Trabzon).. Dairei intihabiyesinden başlıyacağız efendim. Yeniden rey
istihsal ediyoruz. Takriri kabul edenler beyaz,
etmiyenler kırmızı pusla versinler... Lütfen rey
lerinizi istimal ediniz.
Efendim; tensip buyurursanız yarın zaten
Salıdır. Meclis yapacağız. Nevahi Kanunu mü
zakeresine Salı gününü tahsis buyurdunuz. Bu
reyi de yarın istihsal ederiz, muameleyi itmam
ve ikmal ederiz.
YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Reis Bey, bizim
takririmiz de reye konurken o zaman ekseriyet
yoktu. Onu da yeniden reye koymak icabediyor.
• RElS — Yarın bermutat saat 1,5 da içtima
edilmek üzere Celseyi tatil ediyorum.
Hitamı Celse : 8,00
3. — Bâzı askerî kanunlar,
4. — 1338 bütçesi,
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