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YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ İ N İ K A T 

27 Kânunuevvel 1336 Pazartesi 

Birinci Celse 

Kuşat Saati : 1.15 

REİS : İkinci Reis Vekili Celâlettin Arif Beyefendi 

KÂTİP : Atâ B. (Niğde) 

REİS — Efendim, ekseriyet var, celseyi açıyo- rum. 

Zabtı sabık hulâsası var, okutuyorum. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Yüzonbirinci In'ikat i 

9 Kânunuevvel 1336 Pazartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bu içtimada cephelerdeki askeri vaziyet, bazı mi- I 
lis kuvvetlerin tasfiyesi hakkındaki istizah takriri mü
nasebetiyle Fevzi Paşa Hazretlerinin izahatı ve Ham-

2. — MÜZAKERE 

Tezkere I 

/. — Çete teşkil etmek isteyen bazı mebuslar hak
kında Dahiliye Vekâleti tezkeresi. I 

REİS — Dahiliye Vekâletinin bir tezkeresi var, I 
okunacak. ' 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Büyük Millet Meclisi Azasından bazılarının çete 
teşkilâtı yapmak üzere hüviyeti meçhul eşhasa vesika 
vermekte olduklarından bahsiyle asayişi ihlâl edebi
lecek olan bu gibi harekâta meydan verilememesi 
hakkında Bâlâ Kaymakamlığından vukubulan işar 
üzerine bu gibi vesaiki hâmil eşhasın vesaiki mezkû-
reyi ne maksatla alıp bunun üzerine ne gibi teşeb-
büsat ve faaliyette bulundukları hakkında isticvap 
edildikten sonra serbest bırakılması ve istirdat edile
cek vesaikin de vilâyete irsaliyle çete teşkilâtı için 
kimseye müsaade edilmemesi lüzumunun cevaben bil
dirildiği Ankara vilâyetinden bildirilmiş ve kayma
kamlığın mürsel telgrafnamesi sureti de leffen arz ve 
takdim kılınmıştır. Azayı Meclisten bazılarının bu ka
bilden olan harekâtı hakkında ittihaz ve tatbik edile-

dullah Suphi Beyin konuşmasından sonra, Diyarbekir 
Mebusu Hacı Şükrü Efendini hakkındaki ithamlara 
cevabı ve Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin bu mev-
zudaki beyanatını müteakip celseye son verildi. 

Reis (1) Kâtip Kâtip 

REİS — Zabtı sabık hulâsasını reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

EDİLEN MEVAD 

cek hattı hareketin bittayin emrü tebliğine müsaade 
buyurulması arzolunur efendim. 1 Kânunuevvel 1336 

Dahiliye Vekili namına 
Sıhhiye Vekili 

Dr. Adnan 
REİS — Efendim, bazı mebusların çete teşkilâtı 

için hususî adamlar göndermekte olduklarına dair 
Dahiliye Vekâleti bir tezkere gönderiyor. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — İsim tasrih olun
sun. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Böyle vesika veren kim
se söylensin. 

i REİS — Efendim, bu Divanı Riyasete tevdi edil
mişti. Musip bulmamıştır ve-celsei hafiyede heyeti 
umumiyeye arzını tensip etmiştir. Heyeti umumiye-
nize malûmat arzolunur. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Vesikalar kimin
dir? Bilinmelidir 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim, çete teş
kilâtı zaruret üzerine teessüs etmiş Jjir şeydir. O za
manlar hakikaten zaruret vardı ve bu inkılâpta çe-

(1) Celseyi idare eden Reis ve Kâtipler tespit 
edilememiştir. 
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teden istifade olunmamış, dersek günahtır. İstifade I 
olundu. Leülhamd velminne şu zaruret de mündefi 
oldu. Yani çeteye ihtiyaç messetliren zaruret de mün
defi oldu. Şu halde rüfekadan hiçbirisinin bu gibi 
şeylerle, yani çete teşkilâtı ile meşgul olacağını zan
netmiyorum. Şayet hâlâ çeteye ihtiyaç var zannı ile 
böyle bir şeyler yapmak isteyenler varsa rica ede
riz bundan vazgeçelim, zarar görülecektir. Zira her 
şey ihtiyaç üzerine müessestir, zaruret bitti. Rica ede
riz, böyle şeyler artık olmaz zannederim, Şayet içtihad 
üzerine böyle bir şey yapan refikimiz varsa, rica 
ederiz, vazgeçsin. 

MEHMET NADİR B. (İsparta) — Hâlâ çete teş
kilâtı devam ediyor. (Kürsüye sesleri) \ 

RIZA B. (Muş) — Bâlâ'dan Abbas isminde birisin- | 
den bir kâğıt geldi. Bunlardan bazısı benim maiye
timde bulunmuş, bana yazmışlar. Bunun için yetmiş 
seksen süvari ve tüfeğimiz var diyorlar. Jandarmalar 
almaya--gitti. Bu mesele için cevap vermiştim. Bun
lar yetmiş seksen süvaridir. O kâğıt elimdedir. (Gürül
tüler) Binbaşı Rıza Bey vardı. Onunla görüşmüşler. 
Bu süvariler kaymakama gitmişler ve Müdafaayı Mil 
üye emrine verilmişlerdir. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Hali hazırda düş
manların karşısında çeteler hizmet ettiler. Evet, çete
ler büyük hizmet ettiler. Lâkin mademki Elhamdü
lillah Büyük Millet Meclisi teessüs etti, askerliği yap
tı, memurini teşkil etti. Artık çeteye de lüzum kal
madı. Benim dünkü gün Hacı Mehmed Efendi namiy-
le aldığım bir telgrafta bunlar Ayıntap'ın üzerine 
düşmana karşı gidiyorlar. Lâkin şu havalide dünkü 
gün aldığım telgrafta Hacı Mehmed Efendi ve Polat
lılı Abdullah... 

MUSTAFA B. (Tokad) — Mebus olanlardan çe
te teşkilâtı ile meşgul olan var mı? Onu söyleyiniz. 

FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Bunlar Maidafaai 
Milliye (Reisi tarafından verilmiş ve onun) (1) emri 
ile gönderilmişti. Lâkm şu havalide mebusan arkadaş
larımız tarafından çete yazmaları muvafık görülemez. 
Evet, rica ederiz. Arkadaşlarımız yapmasın. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Efendim, malûmu 
âliniz ki mütarekeden sonra düşmanımız olan hükü
metler bizi silâhsız bir şekilde avlamak istediler. Da
ha doğrusu (saflık ettik. Onlar için birtakım ahkâm 
kabul ettik.) (2) Zannediyorduk ki, kendi mevcudiyeti
mizi ve istiklâlimizi Vilson prensipleri muhafaza ede-

(1, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 

cek. Bu meyanda kabul olunan şeraitten daha ziya-
de üzerimize basarak, elimizi kolumuzu bağlayaraK 
ve silâhlarımızı ve toplarımızın kamasını, tüfeklerimi
zin mekanizmasını aldılar. Firar eden efradımızı ta
kipten menettiler. Bu suretle mevcut fırkalarımız, 
kolordularımız hepsi birer iskelet halini aldı. Yani 
biraz sonra düşmanlar tarafından İzmir'e malûm olan 
taarruz vaki oldu. İzmir'e taarruz eden Yunan kuv
vetleri yerli Hıristiyanlarla beraber - hepiniz pekâlâ 
biliyorsunuz - ahalinin hürriyetine, malına, canına ve 
en nihayet ırzına tecavüz ettiler. Eli bağlanmış, or
dusu yok olan bu millet, böyle bayağı bir tecavüz 
karşısında kalan bu millet eline silâhını aldı, çıktı. 
Yani Kuvayı Milliyenin bidayeti teşekkülü böyle ol
muştur. Bittabi on adam, yüz adam böyle müdafaaya 
çıkınca içerisinden biri kim daha cesur, kim daha iyi 
ise başbuğ olur. İşte bu suretle Kuvayı Milliye na
mı ile düşmana karşı çalıştılar. Bu teşkilâtı beslemek 
ve erimekten menetmek için de. her tarafta bu ka-
naatta bulunanları iş başına getirdiler. Nihayet va
ziyet inkişaf etti. Meclisi Mebusan harimine varınca
ya kadar el uzattılar. Nihayet İstanbul'da hüküme
tin devamına imkân kalmadı ve buraya kaçtılar ve 
millet Heyeti Âliyenizi intihap etti, gönderdi. Şimdi 
hamdolsun hükümet şeklini aldık. Meclisimiz var, 
Heyeti Vekilemiz var, ordumuz var. Uğraşıldı ve bu 
altı ay zarfında, noksanları olmakla beraber, yoktan 
bir ordu meydana geldi. Muntazam hükümetlerde 
memleketin müdafaası hiç şüphesiz ki orduya müte
vakkıftır, aittir. 

Ordu ile Kuvayı Milliye arasındaki fark şudur. 
Kuvayı Milliye denilen heyet kanaati gayet sağlam 
olan insanlardan, efrattan müteşekkil olan cesur bir 
heyettir. Pek müteredditler veya korkaklar oraya gir
mezler. Ordu ise uzun boylu bir talim ve terbiye dev
resi geçirerek müthiş inzibat altına girmiş binlerce, 
yüz binlerce insanlardan müteşekkil bir heyettir. Çün
kü bu kolay iş değildir, bu can pazarıdır. İnsan ölü
me seve seve gider derseniz, gitmez. Doğru değil
dir, gitmez. Fakat onu ölüme sevk eden vatan mu
habbeti, arkadaş gayreti, akrandan utanmak gibi bir 
çok hissiyat vardır. Bir saygıyı sayarak gider. Yüz 
binlerce insanlardan müteşekkil olan bir orduyu bir 
heyet haline getirmek uzun boylu talim ve terbiye 
etmek ve iyi bir heyeti zabitana ve iyi bir küçük za
bit heyeti bulunmak lâzımdır. Tabiî bunu mütemadi
yen tezyit edeceğiz. Yani hepimizin noktai nazarımız 
budur. Sonra ayrıca Kuvayı Milliye için memleketin 
dahilinden insan yazmak, toplamak bendenize kalır
sa doğru değildir. Bir kısmının tarzı iaşesi başka, el-
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bisesi başka, maaş ve kumandanı başka ve diğeri de 
alelade bildiğimiz askerlik namı. altında yan yana ay
nı cephede harbetmesi biraz müşkül olur zannederim. 
Hakikaten bazı zamanlar oldu ki onların sayesinde 
burada oturduk. Fakat bugün bir ordu vardır. Her
kesin bu orduyu takviyeye çalışması vatanperverlik 
icabındandır. Binaenaleyh dahilen yeniden Kuvayı 
Milliye teşkiline bendeniz kendi hesabıma lüzum gör
mem. Zannederim, heyeti âliyeniz de buna muvafakat 
etmez. 

Sonra pek âlâ bilirsiniz, Makedonya muhitinde 
orada bulunan Bulgarlar çeteleri kendi vatanları, ken
di menfaatları icabı hizmet ederler. Fakat nerede et
tiler, daima hududun öbür tarafında. Bulgar çetele
ri Bulgaristan dahilinde bir şey yapmadılar. Bu böy
ledir. Bizim de bazı serdengeçti bazı fedai adamları
mız varsa ve bu fedai insanlar ufak tefek çete ha
linde Bursa ve İzmir taraflarında birtakım işler ya
parlarsa hakikaten çok güzeldir. (Nitekim geçenlerde 
ajanslarda okuduk; Lazkiye'ye kadar.) (1) Türkler 
gitmişler, deniyor. Fakat zannedersem bu bizim mun
tazam askerlerimiz değildir. Oraya kadar Haleb'in 
daha aşağısına sıçrayıp gitmişler, bunu anlarım. Ay
niyle bu teşkilâtın en ziyade Garp cephesinde neşvü
nema bulması (arz ettiğim gibi ilk ihtiyacın mahsu
lüdür.) (2) Şarkta zararsız bir ordu vardır, ingiliz
ler oraya el uzatamadılar. Dokuzuncu kolordu, ol
dukça intizamını muhafaza etmişti ve orada da Yu
nan işgali gibi bir şey yoktu. Orası bu suretle yapı
lan teşkilâtı milliyeyi eline aldı. Tamamiyle ordu şek
line soktu ve şimdi orada ordu vardır. Yanında baş
ka teşkilât yoktur, zannederim. Kezalik Ayıntap, Ur-
fa vesaire... Oralarda da teşkilâtı milliye oldu. Bu 
Kuvayı Milliye ordunun bir parçası şeklindedir. Şe
raiti hayatiyesi de ordudan fazla değildir. Ne fazla 
maaşları vardır, ne de fazla bir şeyleri vardır. Asker 
gibi yerler, içerler, giyerler ve emrü kumandaya ta
bidir. Fakat, bundan sonra dahili memlekette bu nam 
altında asker celbini bendeniz muvafık görmüyorum. 
Çünkü zaten lâzım olan esnanısilâh altına celbediyo-
ruz. İnşallah muzaffer oluruz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Mevzuu müzakere 
olan mesele şu tezkerede yazılan meseleden ibaret idi. 
Fakat bilâhara dallandı, büyüdü, başka bir cereyana 
doğru gitmeye başladı. 

Bir kere Kuvayı Milliye ile çeteciliği aynı şey zan
netmek bendenizce hatadır. Kuvayı Milliye eğer Ku

fi, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 

vayı Milliye ise çete değildir. Eğer arkadaşlarımızdan 
biri sırf hükümete, orduya muavenet etmek endişesi 
ile böyle bir vesika vermiş ve Kuvayı Milliye teşkilâtı 
yapmış ise herhalde memlekete ihanet etmiş addedile
mez ve bir mebus olmak haysiyetiyle ihanetten aza
dedir. Yok eğer tezkerede yazıldığı gibi memleketi 
soyan, memlekette çapulculuk eden, memlekette asa
yişi bozan, memlekette her türlü fenalığı yapan bir 
çete teşkilâtı meydana getirmek istemişse bu hareke
ti hakikaten bir ihanettir ve tecziye edilmek lâzımdır. 
Yalnız böyle alelamya mebuslardan bazısı tarafından 
vesika veriliyor; demek ve bu tarzda beyanatta bu
lunmak zannederim muvafık değildir. Vesikayı veren 
kimdir, vesika Hükümete, orduya muavenet için mi 
verilmiştir, yoksa arzettiğim şekilde bir çete teşkili 
emeli ile mi verilmiştir? 

Sonra bendeniz arzettiğim veçhile, hiçbir mebus 
arkadaşımızın böyle asayişi ihlâl edici mahiyette bir 
vesika vermesi mümkün değildir. Arzettiğim gibi, Hü
kümete muavenet içindir ve binaenaleyh samimiyetten 
mütevellit bir teşebbüstür. Yalnız Kuvayı Milliyeye 
lüzum var mı, yok mu meselesinden evvel, vesika ve
rilmek meselesi mucibi muahaza ve tenkit olabilsin. 

Efendiler, Ömer Lütfü Beyefendi tarafından ta
rihçesi beyan buyurulduğu veçhile, Kuvayı Milliye-
nin ilk doğduğu muhit, İzmir havalisidir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Yanlıştır. Çünkü 
bu kolay iş değildir, can pazarıdır. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — (1) Bilfiil Yu
nan işgali dolayısiyle ahali müdafaai meşrua mecburi
yetinde kaldı. Heyecanı millî neticesinde bir Kuvayı 
Milliye teşkilâtı meydana geldi. Bu teşkilât herhalde 
çetecilik teşkilâtı değildi. Bir müdafaai meşrua idi. 
Kendi dairei intihabiyem namına arzediyorum ki biz
de efendiler, Cenabı Hakka şükürler olsun çetecilik 
olmamıştır. Kuvayı Milliye demek memleketin asayi
şini muhafaza eder, memleketin iffetini, namusunu 
muhafaza eder, memlekette namuskârlığı esas olmak 
üzere tanır bir teşkilât demektir. 

REİS — Efendim mevzu değişiyor. Kuvayı Mil-
liyenin mevcudiyetine lüzum var mı, yok mu?.. Fa
kat şimdi esas ruznamemiz bu değildir. 

H. BASRİ B. (Devamla) — Mademki müsaade 
olunuyor, bendeniz de bildiklerimi arzedeceğim. (Mev
zuun haricine çıkılmasın sesleri) Bizde Kuvayı Mil
liye bu şekildedir ve sizi bütün namusumla temin ede
rim ki dairei intihabiyemdeki Kuvayı Milliye hiçbir 

(î) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 
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çapulculuk yapmamıştır. Gayet namuskârane çalış
mıştır. Bu Kuvayı Milliyenin bakayası bugün de yi
ne namuskârane olarak cephede harp ile meşguldür. 
Kuvayı Milliyeyi çetecilikle tevhit etmek hatayı azim
dir. (Çok doğru sesleri) 

Sonra Kuvayı Milliyenin ibka veya ilga maddesi 
henüz hallolunmamıştır buyuruldu. Efendiler, Kuva
yı Milliyeyi ilga etmek için memleketi yüzde yüz 
muhafazaya, müdafaaya muktedir olduğumuza ka
naat hâsıl etmek ve Kuvayı Milliyenin - arzettiğim gi
bi - çetecilikten azade olan Kuvayı Milliyenin he
yecanı millî ve meşrudan doğmamış olduğunu kabul 
etmek lâzımdır. Efendiler, mademki celsei hafiye
de bulunuyoruz. Dertlerimizi samimî bir halde söyle
yelim. Efendiler, filhakika bazı yerlerde Kuvayı Mil
liye namı altında icrayı şekavet eden, çapulculuk 
eden birtakım kuvvetler türemiş ve bu kuvvetler 
memlekette büyük zararlar yapmıştır. Bu gayrı kabili 
inkâr... Fakat ben kabahati lâyıkı ile vatanî hislerle 
mücehhez olmayan ve cehil içinde pûyan olan efrat
tan ziyade bu efradın cevelân ettiği memleketlerin eş
rafında buluyorum. 

MUSTAFA BEY (Tokad) — Eşraf şikâyet edi
yor. (Gürültüler) 

H. BASRİ BEY (Devamla) — Efendiler, mem
lekette namuskârlığı hâkim kılmaya âzım olan eşraf, 
memlekette emin olunuz, hiçbir çapulculuk yaptır
maz. Dışarıdan gelsin, içeriden gelsin, ordulara yar
dım kılacak teşkilâtı halkın ruhundan doğma bir ha
rekete getirmek lâzım gelir. Hulâsa olarak arz ediyo
rum. Eğer hakikaten memleketi yıkan çete... 

EMİN BEY (Eskişehir) — Mesele vesika verilip 
verilmemesi hakkındadır. Bu nazik bir meseledir. 
Bunlara mani olalım. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Teşkilâtı 
mahsusanın devam eden ilgasına dair olan şu mü-
zakeratta vesika veren zatı ne tenkit ve ne de mua-
haza ve ne de bundan şaibei kasd hissetmedim ben
deniz. Takdir buyurursunuz. Bunlar Ankara Hükü
metinin ilk teşekkülünde ve bundan evvel memlekete 
ifa ettikleri vazifeyi lisanı sitayişle Meclisi Âliniz ya-
detmiştir. Bu da resmen zabıt ceridenize geçmiştir. 
Gayenin istihsali için Kuvayı Milliye mi, ordu mu 
çok çalışmıştır? Arzettiğim gibi Müdafaai Milliye büt
çesinde bu müzakere edilip karar verilecek bir me
seledir. Bu kâğıttan bendenizin anladığım mana; ve
sika veriliyor. Hiç şüphe yok ki hizmet kasdiyle ve
riliyor. Vesika veren zatın kim olduğu ve nereye ne 
suretle verildiğini bilmiyorum bendeniz. Kuvveti tez-

yid kasdiyle bir teşkilât yapın, diye verebilirler. Da
hiliye Vekâleti tezkeresi ile istiyor ki ordu kuvvetini 
muntazam menbalardan alıyor. Ankara Hükümetinin 
bidayeti teşekkülünden bugüne kadar yapılagelmek-
te olan usul veçhile herkesin kuvvet toplayarak va
tanî vazifeye koşmasına lüzum görülmüyor. Ordu bu 
vazifeyi ifa ediyor. Azayı kiram haberdar olsunlar. 
Arzı malumattan ibarettir. Divanı Riyasette bu tez
kere okundu. Her arkadaşı Divanı Riyasete davet 
ederek bunu okumak imkânı var mıdır efendiler? 
Yoktur. Bu, arzı malumat için burada okunmaktan 
ibarettir zannederim. 

Benden evvel söz söyleyen zevatın hatırına gel
diği gibi, Kuvayı Milliyeyi ilga etmek mevzuubahis 
değil. Kuvayı Milliyeyi tevsi etmek; bu da mevzuu
bahis değil. Laalettâyin elli kişi başına toplayan cep
heye sevketmek vazifei vataniye idi. Bugün buna ha
cet kalmadığını anlatmaktan ibarettir ve bunda hiç
bir suretle arzettiğim gibi tenkid şaibesi yoktur. Ben-
denizce bu meseleyi kapatsak daha iyi olur. (Kâfi, kâ
fi sesleri) 

REİS — Efendim; müzakere kâfi görülüyor mu 
(Kâfi sesleri) Kâfi görülmüştür. 

2. — Büyük Millet Meclisi Bütçesi. 

REİS — Efendim Erzurum Mebusu Salih Efen
dinin takriri vardır. (Okundu) (Pek muvafık sesleri) 
Bu takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edildi. Kararı âiiniz veçhile müfredat üzere bütçemi
zi tetkik edelim. Bizim maaşımızı kesiyorlar diye bir 
leke hâsıl olmamak için alenî celsede müzakeresini 
arzetmiştim. (Reye koydunuz, kabul edildi sesleri) 
Reye koymadım, tabiîdir ki Meclisi Âlinizin kara
rına ittiba ederim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bütün te
ferruatı hasbıhal etmekten ibarettir. Kabulü katisi 
umumî bütçe ile birlikte olacaktır ve rakamı da ora
ya kayacağız. Malûmu âliniz bütçede fasıllar reye 
konur ve kabulü katî yekûnu umumîler üzerine yapı
lır. Meclisin umumî bütçesi tereddüde mahal kalma
mak için fasıllar hakkında hafif bir izahat verilir. 
Azayı kiram tahsisatı, memurin tahsisatı ile Meclisi 
Âliniz geçiverir ve olur biter. Şimdi görüşmekten mak
sat hasbihalden ibarettir. Yoksa yine resmî kabulü 
katîsi yine açık celsede olacaktır. (Hasbihal olmaz so
daları) 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Sonra ezberden 
okuyorlar, bilmiyoruz. Körü körüne tasdik olur mu? 
Sonra millet bizi tahtie eder. 
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MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Efendim 
Nizamnamei Dahilînin maddei mahsusası mevadına 
atfı nazar buyurulursa muvazenei maliyenin birinci 
fıkrası diyor ki; Meclisin bütçesini tetkiktir. Arzu 
buyurursanız muvazenei maliyeye verirsiniz. Muva
zenei maliyeye gitsin, nasıl isterseniz. (Encümene sa-
daları) (Kabul, kabul sesleri) 

3. — Van ve Hakkâri mebusluklarına seçilenler
den Meclise vaktinde iltihak etmeyenler hakkında ka
rar ittihazı. 

REİS — Mevzu üzerinde buyurun Hasan Fehmi 
Beyefendi. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Tahmi
nen bir buçuk ay mukaddem hafi bir celsede nisabı 
müzakere kanununun ikinci maddesi müddeti muay-
yenesi zarfında Meclisi Âlinize... (İşitemiyoruz sesle
ri) Gelmeyen zevatın nisabı müzakere kanununa tev
fikan müstafi addedilmelerine dair bir karar icâbedeıı 
mahallere tabiî günü gününe tebliğ edildi. Van ve 
Hakkâri mebusluğu mazbatası ile buraya bir karar 
gelmiştir. Bu mazbatalarını ibraz ve birer de istida 
takdim etmişlerdir, Müstafi kararı tetkik edildi. Yal
nız Tevfik Beyin müstafiler meyanında ismi geçmiş
tir. Bunlar alelusul şubelere havale edilir. Usule, ka-. 
nununa muvafık ise Heyeti Celileniz kararını ittihaz 
eder ve kararını verir. Değilse icabı icra kılınır. Fa
kat Tevfik Bey uzun bir istida veriyor ve istidasın
da diyor ki; intihap olunduktan sonra hasbellüzum 
(beni Van Valisi Hakkâri Mutasarrıflığına) (1) gön
derdi ve o vakit de Meclisi Âliye dahil olmamaklığım 
bundan neşet etti. Böyle bir istidaya mazbatasını 
rabten veriyor. Fakat evvelce Meclisi Âliniz 
müstafi addettiği için bu zatın mazbatasını ve 
istidasını şubeye havale etmeye tabiî • imkân yok
tur. Riyaset bunu ihzari bir muamele olmak üzere 
Meclise gönderiyor. Çünkü Meclisi Âlinizin müsta
fi kararı Van'dan da buraya kadar bu zat kalkmış 
gelmiş. Malûmatımız yok diyor. Müstafi addedildi
ğine dair malûmat vermiş olsaydı vaziyet ne olacak
tı, şubeye gönderelim mi? (Hayır hayır sadaları) Van-
dan buraya gelmiş, elinde bir intihap mazbatası var. 
Beni hasbellüzum Hakkâri mutasarrıflık vekâletinde 
bulundurdular, diyor. Bu muamelenin tetkikine ma
hal olup olmadığı hakkındaki noktai nazarınızı izhar 
buyurursanız mesele tavazzuh eder ve kolaylaşır. 

(7) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 

Dr. SUAD BEY (Kastamonu) — (Efendim; 5 Ey
lül tarihinden çok muahhar olduğu kanaatinde bulu
narak bir) (1) karar verdik ki, eğer bu tarihten sonra 
intihabat vukubulursâ keenlemyekûn addedilsin diye... 
O tarihten sonra intihap edildi ise bu yenidir. Mua
melâtı da Teşrinievvel olduğuna göre... 

Halbuki bugün tetkiki mevzuubahis olan zatın 
muamelesine gelince; Kânunuevvelde mevzuubahis 
oluyor. Her ne kadar esbabı meşruadan dolayı teeh
hür etmiş deniliyorsa da aradan yedi sekiz ay gibi 
bir müddet geçtikten sonra meşru bir surette Meclise 
kabul edildikten sonra, reddi karargir olduktan sonra 
bunu yeniden tetkike mahal yoktur. Kararı sabıkta ıs
rar edilmiştir. (Hacet yok sadaları) 

FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Arzedeceğim bir 
kaç kelimeden ibarettir. Yalnız o cihetlerin istilâya uğ
ramış olduğu bir; ikincisi, Ermeni ordusuna karşı 
hudutta bulunduğu cihetle istifade etmek ve ahvali 
mahalliyeye vukufundan dolayı bir mutasarrıflığa 
gönderilmiş ise, demek ki, bir hidematı vataniye se
bebiyle teehhürde bulunuyor. Müsaade buyurulursa 
Encümene havale buyurulsun. Buraları da tetkik edil
sin. 

RAGIB BEY (Kütahya) — Bir şey arzedeceğim. 
HAMDt BEY (îzmit) — Efendi Hazretleri bu

yurdular ki; mutasarrıflığa tayin olunmuş. Hizmeti 
vataniye ifa etmiş. Binaenaleyh kabulü lâzım gelir. 
Malûmu âliniz bizim kanunu yaptığımız o tarihte 
mutasarrıflığı tercih etmiştir. O zaman buradan, Mec
lisi Âlinizden; ben şöyle bir hizmet kabul edeceğim 
diye kendisi veya vilâyet böyle bir işarda bulunsaydı 
ve Meclisi Âliniz de bunu kabul etseydi olurdu. Fa
kat şimdi bunu kabul etmek zannedersem doğru de
ğildir. 

RAGIB BEY (Kütahya) — Efendim, bu zat zan
nederim ilk intihabatta intihap edilmiş, 5 Eylül tari
hindeki Nisabı Müzakere Kanunu müzakere edilmez
den evvel gelmemiştir. Vakıa 5 Eylülden sonra vürud 
edecek bilumum mebusların ademi kabulü karargir 
olmuş ise de bunlara şâmil değildir. Bunlara şâmil 
olan diğer bir madde vardır. O da; intihaptan 5 Ey
lüle kadar ne müracaat etmişler, ne de kabul etmiş
lerdir. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarkî) — Efendim, 
her mebus bir mazbata ile buraya gelir. Bunun maz-

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 
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batası evvelemirde Encümende tetkik edilir. Encüme
ne gitmeden, tetkikat yapılmadan nasıl karar verilir 
bilmem ki?.. (Müzakere kâfidir sesleri) 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

(Dahiliye Vekâleti tezkeresine ekli olup, okun
madığı için zapta geçmeyen belgedir.) 

(Mahrem) 
(Balâ Kaymakamlığından gelen 25 Teşrinisani 1336 

tarihli şifre mahlûli suretidir.) 
Mebusini muhteremeden bazılarının çete toplamak 

üzere hüviyeti meçhul kesana vesika ita eyledikleri 
istihbar kılınmıştır. Ezcümle kazasının Afşar kariye-
sine gelen ve mukaddema çete firarisi olan Yusuf 
Çavuş namında birisine Muş Mebusu Rıza Beyin bir 
vesika verdiği ihbar edildi. Hâmili taharri olunmakta 
ise de bu gibi haller halk arasında sui misal teşkil 
ederek halkın zararı ile nihayet bulmakta ve hâmille
rini de menfaat hisleri temin eylemektedir. Çete teş
kilâtı zaten mülgadır. Olmasa da bu haller asayişi ih
lâl edeceğinden icrasına müsaade olunamaz, fşbu ve
sika usulünün refini sureti mahremanede arzederim. 

Kaymakam 
Osman Nuri 

İşbu suret aslına mutabıktır. 1 Kânunuevvel 1336 
Süleyman Ferit 

(Yozgat Mebusu İsmail Fazıl Paşa'nın takriri) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Geçen 25 Kânunuevvel 1336 Cumartesi günündeki 

Meclisi Âlinin içtimai umumisinde şimendiferlerin ye
dek aksamının mubayaasına ait Karahisar Mebusu 
Şükrü Efendinin vakî olan izahatı ile hutebai kira
mın bu baptaki itirazatına. vermiş olduğum izahat 
kâfi görülmeyerek binnetice verilen ademi itimat ka-
rariyle Nafia Vekâletinden iskat olunmuştum. 

Bu mubayaanın müstağnii izah olan ehemmiyeti 
fevkalâdesine mebni, bir an evvel hayyizi husule geti
rilmesi ve bunun için memurlar vasıtasiyle Roma'da 
mubayaaya girişilmesi hususunda Heyeti Vekileye 

Encümene havale edelim ki? (Hayır sesleri) Müs
tafi addedenler lütfen ellerini kaldırsın. Müstafi adde
dilmişlerdir. 

Celseye nihayet veriyorum. 
Kapanış Saati : 2.20 

vermiş olduğum takririn muhteviyatı ve Roma'ya git
meye talip olan Mebusandan Süreyya ve Mustafa Bey
lerin azimeti tasvip ve kabul edilerek bu zevata ve
rilecek harcırah ve tahsisatlar da Maliye Vekâletince 
hesap ve tespit edilerek mumaileyhimin azimetlerine 
Divanı Riyasete ruhsat verilmiştir. 

Salifülarz mubayaanın bu şekli surette olması, mil
letin parasının daha emin bir tarzda sarfına matuf 
olmakla beraber Meclis bu hareketimizi ve bu müta
lâayı bir hata addeylediği halde, bunun mes'uliyeti 
yalnız Nafia Vekâletine mi terettüp eder? Yoksa mua-
melei vakıayı tasvip eden ye kabul eden Heyeti Ve
kile ile harcırah ve tahsisatları bil'hesap ita eden Ma
liye Vekâletine ve Mebusanı müşarünileyhimin Ro
ma'ya azimetlerine ruhsat veren Divanı Riyasete bu 
mes'uliyetin şümulü olmaz mı? Binaenaleyh ademi iti
mat meselesinde kabine dahil değil mi? Bu şümulü 
tasdik etmeyecek bir vicdan, bir kanun yoktur zan
nederim. Şu halde bu meselenin tashihini Meclisi 
Âlinin mesleki hakkaniyet perverisinden şiddetle ta
lep eylerim. Bu talepteki maksadı âcizanem Meclisi 
Âlinin her nasılsa hakkı âcizanemde tatbik etmiş ol
duğu haksız bir muamele ile derecei nihayede renci
de edilen haysiyet ve izzeti nefsimin tatmin edilme
sinden ibarettir. Zira Mebusanı Kiram ellerini vic
danları üzerine koyup da şahsımı düşünürlerse, hak
kı çâkeride reva görülen muamelenin gayri lâyık 
olduğuna derhal hükmedeceklerinden eminim. 

Şevki hamiyetle şurasını da arzedeyim ki, Nafia 
Vekâletinin ilk defa olarak malûl görülen bir mese
lesi, ki esasen tek makûl ve hatadan beridir, muahe
zeden ise asıl milletin paralarını alabildiğine israfa 
uğraşanlar ve bugün mevcudiyetimizin hayat ve me
mat meselesinde pek feci rol oynayan bazı vekayi üze
rine Meclisi Alinin bezli himmet ve murakabe eyle
mesini mingayrihaddin tavsiye eylerim. 

(ZABITLARDA GEÇMEYEN BELGELER) 

— 269 — 



1 : 123 27 . 1 1 . 1336 C : 1 

Bu bapta bir celseî hafiyede izahatı muktaziye ifa
sına da hazır bulunduğum maruzdur, 29 Kânunuevvel 
1336 

Yozgat Mebusu 
İsmail Fazıl 

Ankara'da Millet Meclisi Riyasetine 

Kütahya, 29 Kânunuevvel 1336 
Bu israfat ve ihtirasat ile dolu şerait tahtında mil

letin ve memleketin harbe tahammülü kalmamıştır. 
İstanbul'dan gelen ve tevkif edildikleri şayi olan sula 
tavassut hey'etinin muvafık ve müsait şerait tahtında 
geldikleri beynennas şayi olduğuna göre hey'eti müşa-
rüileyhanın serbest bırakılarak müzakerat-ı sulhiye-
nin teşriini menafi-i memleket namına ihbarı - keyfiyet 
eylerim. Ankara'da içtima eden Meclisin ne şekilde 
içtima ettiğini tabiî hepimiz biliyoruz. 

İlk icraatları da bu fakir milletin sırtından kendi
lerine senede üç bin küsur lira tahsisat yapmaları ol
muştur ki senede içlerinde yüz lirayı bir arada gören 
pek azdır. Şimdi bol bol dalkavuklukla me'lufturlar. 
Gelen hey'eti âliyenin hemen İstanbul'a iadesi ehem
miyetle maruzdur. 

Kuvayi Seyyare ve 
Kütahya Havalisi Umum 

Kumandanı 
Çerkez Ethem 

Asker Kardeşler 
Ethem kuvvetlerini imha ettik diyerek Ankara 

Meclisinde Mustafa Kemal alkışlanırken kendi ifla
sını hazırlayan Millet Meclisine bu telgrafı keşide et
tiğim vakit Meclislere lâyık bir temkin ve teenni ile 
karar kıhnsa idi ne ben ve ne de bu son fırsat gaip 
olmaz ve sizler de iyi kötü bir huzuru kalple mem
leketlerinizde işinizin çoluk çocuğunuzun başında bu
lunur idiniz. Talihsiz kardeşler. 

Çerkez Ethem 

İzmir 19 Şubat 1337 
Harp Tarihi Başkanlığı Arşivi : 
Dolap : 46 
Klasör : 2485 
Dosya : 99 
Fihrist : 60-1 

Kütahya'da Garp Cephesi Harekât Şubesi Müdü
riyetine Karahisar 12 nci Kolordu Kumandanlığına -
Şifre 

İsmet ve Refet Beyefendilere 
Ethem Beyin Millet Meclisinin meşruiyetine teca

vüz ve isyanı mutazammın çektiği telgrafname üzeri
ne dün 29 Kânunuevvel'de kuvvei seyyare meselesi
ni Mecliste bütün tafsilât ve teferruatiyle izah etmiş, 
Ethem Beyin son telgrafnamesini de aynen Mecliste 
okumuştum. Ethem Beyin kumandadan iskatı hakkın
da verilen karar ve tarafımızdan ittihaz olunan teda-
bir Meclisçe tamamen tasvip edilmiş idi. Bugün Kü
tahya'dan avdet eden zevat da Meclise geldiler. Bun
ların avdetiyle ve hayatlarına dair verdikleri izahat 
üzerine Mecliste meselenin yine kan dökmeden halli 
için bir temayül hâsıl oldu. Bunun üzerine Büyük 
Millet Meclisinin son bir eseri ulüvvücenabı olmak 
üzere Ethem Bey ile biraderlerine sureti katiyede kuv
vet başından ayrılarak hükümete dehalet eylemeleri 
için son bir teklif yapılmasını ve dehalet eyledikleri 
takdirde hayatlarının temin edileceğinin ve hakların
da verilecek hükmü kanunun affı için hükümetçe Bü
yük Millet Meclisi nezdinde tavassutta bulunulaca
ğının tebliğ edilmesini Meclise teklif ettim ve bu tek 
lif Meclisçe kabul edildi. Buna göre son olmak üzere 
Ethem beyler rüfekasına tebligat ifasını ve neticenin 
işarını rica ederim. 

İsmet Beyefendiye ve berayı malûmat Refet Beye
fendiye yazılmıştır. 30 Kânunuevvel 1336 

Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Mustafa Kemal 

Kapadım : 30 minh 
İmza 

Harp Tarihi Arşivi : 
Dolap : 46 
Klasör : 2485 
Dosya : 99 
rihrist : 60-3 
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