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REİS — Kcü.sani AK Fuat Paşa Hazretleri 
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REİS — Celseyi hafi olarak açıyorum. Geçen celsei hafi zaptı sabık hulâsası okuna
caktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

YİRMİ İKİNCİ İNİKAT 

20 Eylül 1339 Perşembe 
İKİNCİ CELSE 

Reîsisâni Ali Fuat Paşa Hazretlerinin tahtı Ri
yasetinde bilınikat mücadelei milüyeye iştirak etmiyen 
ve hududu milli haricinde kalan erkân, ümera, zabi-
tan ve memurin ve mensubini askeriye hakkındaki lâ
yihanın müzakeresine mübaşeret edildi . Heyeti umu-
miyesi hakkında cereyan eden müzakeratm kifayetiy-
le maddelere geçilmesi kabul ve teneffüs için celse ta
til olundu. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Ali Fuat Paşa Hazretlerinin tahtı Riyasetinde 

kuşat edilerek mezkûr lâyihanın birinci maddesi mü

zakere edildi ve müzakerenin kifayeti kabul edildik
ten sonra verilen takrirlerle beraber madde encümene 
havale edilerek ccîsei aleniyeye geçildi. 

Reis Kâtip 
Reisisâni Bolu 
Ali Fuad 

Kâtip 
Siirt 

Mahmut 

Falih Rıfkı 

REİS — Zaptı sabık hulâsası üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Olmadığına göre reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Zaptı sabık hulâsası ka
bul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Mücadelei mil/iyeye iştirak etmiyen re hu
dudu millî h.arieinde halan erkân ve ümera ve zabit an 
ve mensubini askeriye hakkında yapdacak muameleye 
dair lâyihai Kanuniye. 

REİS — Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve j 
hududu milli haricinde kalan erkân, ümere ve zâbi-
tan ve memurin ve mensubini askeriye hakkındaki 
Kanunun birinci maddesini encümen almıştır. İkinci 
maddeye geçiyoruz. 

Madde 2. — İstanbul'da ve memaliki müstahla-
sada kalıp Mudanya Mütarekesine kadar Milli Mü
cadeleye iştirak etmemiş olan berrî, bahrî, havaî ve 
jandarma sınıflarına mensup erkândan müddeti mu
ayyene! kanuniye olan otuz seneyi ve ümera ve memu
rin ve mensubini askeriyeden yirmi beş seneyi ikmal 
edenleri bir defaya mahsus olarak, rızalarına bakıl
maksızın, tekaütleri icra edilir. 

Atideki fıkralarda gösterilenler işbu madde hük
münden müstesnadır : 

A) Türkiye Bahriye kadrosunu teşkil etmek üzere 
13:0 bütçesine dahil olacaklar; 

B) Esbabı katiyei sıhhiyeden dolayı vazifei milli
yeye şitab ecîemiyenler; 

C) Erkânı Harbiyei Umumiye ve Müdafaai Mil
liye ve vekâletlerince ve Jandarma mensuplarından 
Dahiliye Vekâleti ve Umum Jandarma Kumandan-
lığınca her hangi bir müessesede tavzif veya her han
gi bir mahalde hidematı milliyede istihdam edilen
ler; 

S) 1338 senesi Martından sonra esaretten Dersa-
adet'e ve memaliki mustahlasaya avdet eyleyen er
kân ve ümera; 

H) 26 Ağustos 1338 tarihine kadar makamatı 
askeriyeye müıacaat ederek caizül istihdam olduk-
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lan halde kadroların ademi müsaadesinden dolayı vü
cutlarına lüzum olmadığından Anadolu'ya gelmeleri 
hakkında kendilerine tebligat ifa olunanlar. 

REİS — Efendim; müsaade buyurulursa geçen 
celsei hafiyeye ait zaptı sabık hulasası okunsun. (Zap
tı saibık hulasası okundu.) Bir mütalaa var mı? (Ha
yır sesleri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Paşa Hazretleri bitirdik
ten sonra. 

REİS — Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; hafi celse ma
lumu devletleri kâtipler veyahut zabıt kâtipleri tara
fından tutuluyor. Eski Mecliste de böyle gayet kıy
mettar celsei hafiyeleri vardır. Bu Mecliste de tabii 
olacak. Bunlar tabedilemez. Belki elli sene sonra ta
bedilir. Hiç olmazsa zabıt müceüet olarak heyeti ida
re veya kâtipler tarafından tebyiz edilip mahfuz tu
tulmalı. 

REİS — Efendim geç^n seneden beri böyle yap
maktayız. Yani .stenograflar, zabıt kâtipleri tarafın
dan tutulmaya b^.ş'andığı andan itibaren aynen bu
yurduğunuz yapılmaktadır. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Muhterem efendiler; 
geçen celsede bu kanun müzakere edilirken Kütahya 
Mebusu Recep Beyefendi, bendeniz hakkında bazı 
ifadatta bulunmuş idi. Bunu izah için Reis Paşa Haz
retlerinden müsaade talep ettim. Kendilerinin verdi
ği izahat kâfi olduğundan bah'sle bendenize müsaade 
etmemişlerdi. Fakat bugün maruzatta bulunmaya 
mecbur oluyorum. Bu kanun müzakere edilirken ve 
karar verilirken bendemz Sarıyar yangını dolayısiyle 
bir iki hafta îstan'bul'da mezun idim. Bu esnada bu 
kanunu encümen müzakere etmiş, karar vermiş ve bu 
kararı İstanbul'dan. avdetimde bunu aza beylere im
za ettirirken bendenize de getirmişlerdi. Mecliste 
gördüm ve imza ettim ve hakkı itirazım bakidir de
dim. Yalnız eseri zühul olarak imzamı atarken hakkı 
itirazıma dair işaret etmedim. Bendeniz eseri zühulü 
arz ediyorum. Anın için Kütahya Mebusu Recep Be
yefendinin ifade ettiği gibi, imza edip de bilâhare onun 
aleyhinde söz söylemeyi kabul etmiyorum ve ret ede
rim. Şimdiye kadar da imzam ve sözüme sadık kal
mışım îh*. 

REİS — Efendim hakikaten Mustafa Beyefendinin 
kanunun altında imzaları vardır. Belki eseri zühul ol
muştur. Çünkü kanundaki imzalarına göre beyanı 
mütalaa ettiler. 

RECEP BEY (Kütahya) — Aslında da imzaları 
vardır. 

| MUSTAFA BEY (İzmit) — Yoktur. Encümen 
Reisi Beyefendiyi işhat ederim. 

ALİ BEY (Afyon Karahisar) — Mesele izam edi
lecek derecede değildir. Mustafa Bey mezundu. Biz 
bu lâyihayı yaptık ve bitirdiğimiz sırada Mustafa Bey 
de gelmiştir. Arkadaşlar iştirak edip imza etmişlerdir. 
Halbuki lâyiha hakkında bir fikir peyda etmemişler
dir. Fikirlerini burada beyan etmişlerdir. Onun için 
her iki taraf için defoir şey yoktur. 

REİS — Efendim geçen de arz ettim, imzası var
dır diye söylendiği zamanda, malumu âliniz 'bu kür
süde herkes fikrini söylemekte serfoestir. Mademki 
arkadaşımız bir eseri zühul olarak imza etmiştir. İste
diği kadar söyleyebilir. Binaenaleyh bir mesele kal
mamıştır. Bunu geçiyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
malumu âliniz bu kanunun esas ruhu, özü birinci mad
dedir. Binaenaleyh bu birinci madde meselesi taay
yün etmeden ikinci maddenin müzakeresine mahal 
voktur. Birmci madde buraya gelsin, tespit olunsun, 
kanunun esasını kuralım; ondan sonra ikinci mad
denin müzakeresine geçelim. İstirham ederim bunu 
şimdilik talik buyurunuz. (Doğru sesleri) 

ALİ RTZA BEY (tstan'bul) — Paşa Hazretleri, 
üçüncü ve dördüncü maddeler tamamen müstakildir. 
l':.:nci ma id enin hakikaten birinci madde ile münase
beti vardır. Bu münasebetle onu tehir ederiz. Fakat 
üçüncü ve dördüncü maddeleri müzakere etmekte 
mahzur görmüyorum . 

REİS — Efendim şimdi üçüncü ve dördüncü 
maddeleri müzakere edelim. İkinci maddenin müza
keresinin tehirini reye koyuyorum. İkinci maddenin 
bY;nei madde geldikten sonra müzakeresini kabul 
edenler ellerin: kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü madeye geçiyoruz efendim. 
Madde 3. — İlânı meşrutiyetten itibaren vatandan 

ayrılarak bu günkü Türkiye hududları haricinde 
kalmış bulunan bilumum memalikte hizmet kabul 
ederek veya etmiyerek bilâ ihtiyar kalan veyahut 
memaliki mezküreye bilâ mezuniyet giden veya me-
zunen gidip de müddeti mezuniyetlerini tecavüz ettiren 
berrî, bahri, havaî ve jandarma sınıflarına mensub 
muvazzaf, mütekait ve ihtiyat erkân, ümera, zabitan 
ve memurin ve mensubini askeriyenin tarihi infilâk
larından itibaren nisbeti askeriyeleri kat olunur. Ye-
meu'in vaziyeti mahsusasından dolayı orada kalmış 
olan erkân, ümera, zabitan ve mensubini askeriye Lo
zan muahedesinin imzasından itibaren altı ay zarfın
da mazur ve bu madde hükmünden müstesna addolu
nur. 
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REİS — Efendim üçüncü madde hakkında söz is
ti yen var mı? 

ALÎ RIZA BEY (İstanbul) — Efendim; üçüncü 
madde iki esas ihtiva ediyor. Bunların birisi; hududu 
milli haricindeki memleketler ahalisinden olup me-
zunen, yahut tebdili hava suretiyle oralara gidip müd
deti mezuniyetini veya tebdil havasını geçirenler hak
kındadır. İkincisi de; vaziyeti mahsusası dölayısıyle 
orada kalan erkân; ümere ve zabıtana aittir, ki şim
di bu iki mesele üzerinde fikrimi arzedeceğim. 

Birinci cihet, yani hududu milli haricindeki mem
leketler ahalisinden olup mezunen veya tebdili hava 
suretiyle gidip müddeti mezuniyetlerini tecavüz eden
lerin ordu ile olan münasibeti askeriyelerinin kat'ı 
meselesidir. Bu pekâlâ ve doğrudur. Fakat Yemen'e 
ait olan fıkrada gösterilen altı aylık müddet hiç bir 
zaman kâfi değildir. Çünkü Yemen'de bulunan 
zabitan orada kendi ihtiyarı ile kalmış değildirler. 
İmamı Yahya teşkil ettiği orduyu tensik ve tanzim 
etmek için bu zabitanı alakoymuş ve bilâhare salıver-
memiştir. Şimdi biz altı ay gibi kati bir müddet tayin 
edecek olursak o zabitana tabiatiyle gadir olur. Çünkü 
bu zabitan, arzettiğim esbabdan dolayı, gelemiyor
lar. Bunun için bu zabitanın gelebilmelerini temin 
edildikten aîtı ay sonra gelmiyenler hakkında muame
le yapabiliriz. Fakat Hükümet tarafından bu cihet 
temin edilmedikten sonra birşey yapmak doğru değil
dir. Bunun hakkmdada bir takrir veriyorum. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim ben
denizin maruzatım ufakdır. Yemen meselesi Lozan 
konferansında tamamiyle tahakkuk jetmiştir. Lozan 
muahedesinin imzasından denecek yerde, Lozan mu
ahedesinin tasdikinden denilecek olursa müddet daha 
uzamış ve makul olmuş olur. 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Karesi) 
— Efendim bu üçüncü madenin nihayetindeki cüm
le hakkında bazı arkadaşlar itiraz serdettiler. Malu
mu âlileri olduğu üzere, Yemen'deki kıtatımız çekil
diği zaman umumiyetle esir olmuşlardır. Bazı zabitan 
esareti kabul ederek orada kalmışlardır. Bu zahiren 
kendi arzuları ile olmuş bir keyfiyet gibi gözükür. 
Fakat hakikatta esir olmamak ve kaydı esarete girme
mek için orada İmam vesaire ile teşriki mesai ede
rek, harb üzerinde tesir yapabilmek ve düşmana zarar 
vermek için kalmışlardır. Bir kısmı da İmam tarafın
dan bir senet, yani rehine makamında alıkonmuşdur. 
Maiamımuz olduğu üzere İmama tahsisat falan ver
miyorduk. Aramızda bir takım taahhüdat vardır. Şa-
vti bunlar yapılmazsa diye ona mukabil bu zabitanı 

esir 'bulundurmak suretiyle orada alı*<juulmuşlardır. 
Velhasıl orada 'kalanlardan bir kısmı ihtimalkİ bura
nın istikbalinden ümit kesmiş ve burada evlenir kalı
rım demiş. Yani Yemen'de bulunanları üç kısma ayı
rabiliriz. Bir kere bu günkü vaziyete göre Yemen'de 
kalmış olanların içerisinde arnavut, arab, ve Süryeli-
ler vardır. Binaenaleyh muhtelif milletlere mensub 
olanlar var demektir. Biz işi tabii kendi hududu milli
miz dahilinde olanlara, Türkiyeli olanlara hasrettir
mek istiyoruz. Hududu millimizden hariç bulunanlar 
kendi memleketlerine avdet edebilirler ve orada iş 
bulurlar. Fakat bu memleketin evladından olup da 
orada bir mecuburiyet tahtında kalanlar bu memle
kete geldikleri zaman, uzun müddet memlekette ve 
ordudan ayrılmışlardır diye, bunlara kanunen lâzırri 
gelen ceza muamelesini yapmıyalım. Fakat şurada bir 
nokta vardır. Eğer orada cezaen alakonulmuş ve 
İmamın rızası tahsil olunmadan buraya gelememiş 
olanları tasrih ederek, Rıza Beyin buyurduğu gibi, 
bu müddet az addedersek o vakit ne olur? Kendi key
fi için orada kalmış bir zabit bulunur. Bu orada bir 
müddet hizmet eder. Vaktaki canı sıkılır, oradan bir 
kâğıt alarak beni burada cebren alakoyduîar diye ge
lir. Biz de onu almağa mecübur kalırız. Fakat böyle 
muayyen bir müdet koyarsak orada bulunan Türki
yeli zabitan altı ay zarfında gelmezlerse nisbeti aske
riyesini kat ederiz, dersek o zaman bunu sui istimal 
ederek buraya gelmek isteyenlerin arzularına set çe
kilmiş olur. Fakat İmam tarafından alıkonularak bu
raya gelemeyenler buraya resmen müracaat ederler, 
Hükümet bunun hakkında teşebbüsatta bulunur. Bü
tün bu muamelâttan sonra hükümetin teşebbüsatı 
müsmir olmazsa orada kalırsa, nisbeti askeriyesi kat 
edilmiş olur. Buraya biîâhere gelir. Meclisi âli daima 
münakitdir, mütsmirdir. Böyle şahıslar için Meclis 
af yanabilir. Bunlar hakkında hususi af kanunu ya
pılır. 3inaenaleyh bendenizce böyle orada cebren bı
rakılan bir iki kişinin mağduriyeti düşünülerek mad
denin böyle geniş bırakılması muvafık değildir. Çün
kü sonra herkes orada kalır, sonra sıkışırlar buraya 
gelirler. Her halde bu müddet muvafıktır. Pek müs
tesna olarak mağdur kalacak olan her hangi birisi 
için ayrıca muamele yapılabilir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim birinci madde
nin bir kısmı burada mündemiçtir. Yalnız paşa haz
retleri beyanlarında bir şeye iliştiler. Fakat bu husus-
da madde sakittir. Tasrih etmek icabeder. Osmanlı 
İmparatorluğu beynelmileldi, falan yerde bir kıtamız 
vardı. Biîâhere o kıtalarda kalanlardan birisi buraya 
gelir oturur, memurumuz olur, Nazırımız olur, son-
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rada kalkar gider, falan yerin Nazırı olur. Orada da 
sıkışır, gelir bizden tekaüt maaşı alır. Şimdi de bu
nu bu maddede mübhem bırakacak olursak, gelecek 
zâbitanın Türkiyeli olduğunu tasrih etmezsek, falan 
yerli zabit orduya mensubdur diyerek gelib bizden 
maaş isteyecek, vazife istiyecek. Onun için buraya 
berrî, bahrî, havaî, jandarma sınıflarına mensub 
Türkiyalı muvazzaf mütekait ve ihtiyat ümera ve za
bıtan demeli ve herhalde Türkiyeli olduğu tasrih edil
irle! idi r. 

HAKKI BEY (Van) — Birinci madde tasrih edil
miştir. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Efendim bu hususda 
şu takririmi takdim ediyorum. 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim evvelâ 
Paşa Hazretlerinden bir istizah yapacağım. Ondan son
ra reyimi söyliyeceğim. Üçüncü madde de deniliyor-
ki; müddeti mezuniyetlerini tecavüz ettiren beri, bah
rî, havaî, jandarma sınıflarına mensub muvazzaf, mü
tekait ümera ve zabitan hakkında denilmiş. Burada 
i' ' d zabiti yoktur. Yani şurada o zabitan vesaire 
arasına bir de ihtiyat zâbitanın sokulacağı anlaşılıyor. 
Birinci maddede ihtiyat zabitanı diye tasrih edilmiştir. 
Bu aşağıda da tekrar ediliyor. Binaenaleyh burada, 
orada kalmış olan erkânı ve ümera ve zabitan denil
mek lâzımdır. Burada ihtiyat zabitanı nazarı dikkata 
alınmamıştır. Bunu nazarı itibara almamakda maksat 
onları müstesna tutmak mıdır, yoksa zühul müdür? 
yoksa zabitan kelimesinin arasına bunlar da girebile
cek mi? Eğer girebilir ise birinci maddede tasrihe lü
zum yoktur; Eğer tasrihe lüzum varsa burada da tas
rih edilmelidir. İhtiyat zabitanı da ihmal edilmesin. 
Binaenaleyh Paşa Hazretleri bu sualime cevap versin
ler. Bu kelime konsun mu, konmasın mı? 

MUSTAFA BEY (izmit) — Bizim hududumuz 
haricinde kalan mahaller zabitanı bidayette mezu
niyet, tebdili'hava alır ve maalesef mezun ve tebdil 
hava müddetince de paramızı alırdı. Meselâ : Altı 
ay tebdil hava alır ve altt ay burada maaş alırdı. Fa
kat bu tebdil hava müddetince başka yerlere gidiyor 
ve bu müddet zarfında kabulünü temin için uğraşı
yor. Ay. ay tebjdili hava maaşını aldıktan sonra gitti
ği yerde üç ay sonra hizmet buluyor ve maalesef üç 
ay daha mezuniyetini temdit ettirerek maaşını almış 
bulunuyor. İstanbul kuyudunu tetkik ettirecek olur
sanız bütün bunlara vakıf olacaksınız. Binlerce lira
larımız bu suretle gitmiş oluyor.. Gittiği yerlerde .hiz
met buluyor ve buldukları hizmetleri kabul ederek 
ihanet ediyor, orada-kalıyor. Binaenaleyh bazısının 
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orada yaptığı hizmet makbul olmuyor, oradan koğu-
'uycr. sonra hakkı müktesebini dava etmek suretiyle 
yine bize müracaata mecbur oluyor. Binaenaleyh bu
na merhamet etmek lâzım mıdır? Katiyen. Türk za
bitanı Türkiye'de hizmet edecektir. Ahar memlekete 
hizmet etmiş olanların burada yeri yoktur. İkincisi 
Paşa hazretleri buyurdularki Yemen'dek'i zabıtam- * 
miza daha fazla müsamaha edelim. Benedeniz bu 
fikirde değilim ve buna taraftar da değilim. Bugün 
o muhit İmam Yahya'nın emrü kumandasındıa bulu
nuyor. Oradan gelen ümera ve zaibitanın ifadatını 
dinlerseniz, oradaki zâbitanın vaziyetleri hakikaten! 
pak elim olduğunu öğrenirsiniz. Binaenaleyh maaile 
orada bulunan zabitlerden anavatana ilhakı için mü
racaatı mükerrereleri isma edilmemiştir. Anın verdi
ği paraya kanaat etmek mecburiyetindedir. Bazıları 
birçok desiselerle sahillere inerek çok ihtiyaç ve 
zahmet çekmek suretiyle buraya gelliyor. Bir kışımı da 
orada hapishanede bulunuyor ve hapishanede bulu
nan zaıbitanımızın bir kışımı buraya dertlerini anlat
mak için müracaatta bulunuyorlar. Bendeniz düyo-
rum ki Heyeti Vekilemiz orada bulunan Türk zâbi
tanın anavatana gel meşini temin ettikden sonra ve 
kendilerine tebligatı lâzime icra edildikten sonra bin 
müddet tayin edilir, Yemen'den, Sana'dan bir ada
mın anavatana ilhakı içlin nekadar bir müddet lâzım. 
Bunların aileleriyle buraya gelmelerini temin edecek 
paraları var mıdır? Bunlar temin edilmelidir. Bunlar 
temin edildikten sonra ve tayin edilecek müddet da
hilinde gelmiyenler hakkında o muamele yapılmalı
dır. Yoksa başka türlü muamele yapmak doğru de
ğildir. 

REİS — Üçüncü madde hakkında başka söz is
teyen var mı? 

KÂZIM PAŞA (Müdafai Milliye Vekili) (Kare
si) — Efendim Ahmet Süreyya beyin bir suali var
dır. Müsaade buyurunuz cevab vereyim. 

Efendim Ahmet Süreyya Bey, bu maddeye ihti
yat zabitleri dahil midir buyurdular. Tabii Yemen'dJe 
kalan zabitan içinde ihtiyat zabitanı da vardır ve 
bunlar da şüphesiz bu zabitan meyanına dahildir. 
Yani onlar hakkında da şüphesiz ayni müsaade veri
lir. Yani erkân ve ümera ve zabitan içinde hepsi da
hildin 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Müsaade 
buyurunuz sualime cevab verildikten sonra birJind 
fıkraya konan ihtiyat zabiti kelimesinin üçüncü fık
raya aynen tahrir edilmesini teklif ederim. (Muva
fık, muvafıik sesleri) 
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REİS — Efendim teklifinizi bir takrirle yaparsı
nız, 

ABDURRAHMAN ŞEREF BEY (İstanbul) — 
Efendim maddenin metni hakkında söz söyMyeceğim. 
Ali Rıza Bey arkadaşımız bidayetinde buyurdular-
Ikü, bizden ayrılan memleketler ahalisinden olan zabı
tana aittir. Halbuki sonra cereyan eden müzakere, 
hayır onlara ait değil, Türkiyeli olan zabitana aittir 
diyerek lâf oldu. Bu şimdi hangisine aittir? Türkiye'-
li olup oraya gidip kalanlar mı? Yoksa zaten oraları 
ahalisinden olup bizim ordumuzda hizmet edip ora
larda kalanlar mı? Veyahut bunları tefrik etmek 
doğru mudur? Onun için madde mutlak surette ol
mak için itkisinin de ilavesi lazım gelir, zamnedliyorum. 

Gerek Türkiyeli olsun, gerek ora ahalisinden 
olup şu suretle gidip infiikâk etmiş olsun, ikincisi de 
mezunen olanlar haîkkındadırki tarihi infikâklerinden 
itibaren, yani mezun olanların tarihi infikâklerinden 
yerine inkızai mezuniyetlerli, yani mezuniyetlerinin 
inkızası tarihi olacakki, böyle bir kelimeyi oraya 
ilâve etmek daha doğru olur. Yalnız metni hakkında 
sözlerim vardır. Yemen'deki zabitanımız hakkında 
Lozan Muahedenamesinden bahslile aşağı yukarı 
epeyce vakit geçti. Dört beş ay kadar bunların ora
dan buraya gelmesini temin etmek müşkildir. Onun 
için arkadaşlarımızdan bazılarının buyurduğu gibi, 
oniara biraz dıaha müddet göstermek adalet namına 
münasib olur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Üçüncü 
madde iki cümledir. Bendeniz ikinci cümlesi hakkın
da maruzatta bulunmak istiyorum. Yemen'in vaziyeti 
mahsusasından dolayı orada kalmış olan erkân ve üme
ra ve zabıtan, mensub'ni askeriye Lozan Muahedesin
den, malumu âliniz, muahedenizce kesb: katiyet et
mesi için herhalde Meclisi Âlinin tasdik etmesi lâ
zımdır. Şu halde de maddede (imzasından) kelime
sinin yerine (Lozan Muahedesinin Büyük Millet Mec
lisince tasdikinden yazılması, sonra; (itibaren altı 
ay zarfında) cümlesine avdet ve müracaat terkibinin 
ilâvesi ve (bu madde hükmünden müstesna olunur) 
dedikten sonra tetvinini teklif ederim. (Yemen'in va
ziyeti mahsusasından dolayı orada kalmış olan Tür
kiye'n erkân, ümera, zabitan ve mensubini askeriye 
Lozan Muahedesinin Büyük Millet Meclisince tasdi
klinden altı ay sonra avdet ve müracaat edenler bu 
madde hükmünden müstesna addolunur) 

REİS — Üçüncü madde hak'kında başka söz is
teyen var mı efendim? O halde takrirleri okuyaca
ğız. 

İBRAHİM BEY (Ertuğrul) — İki günden beri 
devam eden müzakereden bunların ahvali hususiye-
lerine vâkıf olmadığınızı anlıyorum. Bir zabit kal
mış, bir zabit İstanbul'da kalmış. Bu zabit nerede 
nasıl kalmış, ne için kalmış? Bu zabit nasıl gelebilir, 
parası var mıdır, harcırah gönderilmiş midir, evine 
ailesine para .bırakılmış mıdır veyahut bırakılabilir 
mi? Bunu düşünmüyoruz ve doğrudan doğruya cef
felkalem kararımızı veriyoruz. Bu esbablara binaen 
bu maddenin diğer maddeler gibi encümene havale
sini ve ondan sonra umumunun müzakeresini taleb 
ederim. 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kare
si) — Efendim, bazı arkadaşlarımızın beyan ettikleri 
fikirlere cevab vereceğim. 

Abdurrahman Şeref Beyefendi, Türkiye'li olan 
ve oimıyanların tefrikini taieb buyurdular. Esasen 
maddenin birinci fıkram Türkiye'li ister olsun, ister 
olmasın; ecnebi bir n'-mletcete gitmiş ve orada hiz
met etmiş. Birisine iı^eii o)ursa olsun, biz ordumuz
da hizmet veremeyiz, 

Bu mutlaktır. İkinci fıkrada yalnız Yemen'de 
kalmış olanlardan Türkiyelileri istisna ediyoruz. Di
ğerlerine kendi memleketlerine gitsinler, fakat Tür
kiyeli buralıdır, buraya gelecektir diyoruz. Bunlara 
da bir müsaade veriyoruz. Bu altı ay zarfında buraya 
gelebilirler. Bendeniz kâi'i sürüyorum. Arzettiğim gi
bi, tazyik görmüş ve h.;-.̂ ';, -i'.--"ak kalmış olanlar var
sa bunlar için aypea ! ':•: •• ;La:re!e yapılır ve Mecli
si Âliden bir r~js..;.cri :•,;..:•-...'. e. m ek mümkün olabi
lir. Benden;/. e t- ayı i.Af i ;:,ö.v )rum. Bu müddeti 
daha ziyade ı<_md'ı : .•p.-.kLip. /-aoihr. Fakat namü
tenahi bir akı i m i m,, ;::.-'. ••'. 'üruVli. bunlar orada vazife 
deruhte ederler ve \a:k:ü hali yerinde olur, orada 
kalırlar. Bilâhare tam oradan koğulurlar, o zaman 
bize müracaat ederler. 

ALİ SÜRURİ BEY (Karahisarışarki) — Böyle 
bir kanun yapıldığında bu zevatı nasıl haberdar ede
ceksiniz? Farzedelim ki bugün bu kanun yapıldı ve 
falan tarihten itibaren mer'iyülicradır, denildi. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin böyle bir kanun yap
tığından o zevat nasıl haberdar olacak. Altı ay zar
fında buraya müracaat etmezseniz Hükümet sizi bir 
daha kabul etmiyecektir, diye onlara nasıl ve ne gibi 
bir vesait ile bildireceksiniz? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Yemen'e kadar 
muhtelif vesaitle biz bunun oraya tebliğini tem'irf ede
ceğiz, 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — 
Ne suretle tebliğ edeceksiniz efendini? Yemenle şifon-
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diye kadar muhabere oluyor mu idi? Vesaitinizin nev'i 
nedir? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim Yernen'le 
şimdiye kadar muhabere oluyordu ve bundan sonra 
da muhabere mümkündür. Eğer arzu olunursa ora
ya tebliğ edildiği tarilhten itibaren diyebilirsiniz. Fa
kat eğer daha iyi isterseniz, oraya tarihi tebliğinden 
falan kadar sonra bir kayıt konabilir. 

A l SÜRURÎ BEY (Karahisarışarki) — Hükümet 
bunların avdeti için malen bir fedakârlıkta buluna
cak mıdır? Nakden bir fedakârlık yapılacak mıdır? 
Yoksa kendi kudreti maliyeleri ile mi gelecekler? 
Buradan İstanbul'a gitmek bile müşküldür. Onlar 
nasıl gelirler efendim? Bu kadar müşkülâtla bir za
bit parasız nasıl gelebilir? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim, gerçi bu
yurduğunuz nazarı dikkate alınmağa lâyık bir şey
dir. Fakat bunlara biz şimdi buradan para göndere
lim, buraya gelin dersek, bunu yapamayız. Parayı 
•ayır yine gelmez. 

ALt SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — 
Vesait göndermeli. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim evvelce de 
böyle oldu. Geldikten sonra harcırah veriniz. Yüz li
ra para gönderdik, aldı cebine koydu, gelmedi. Son
ra ne yaparız? Tesirlimiz altında değildirki? Hepsi 
'ister, hepsi geleceğiz derler istedikleri parayı veririz, 
gelmezler. Müsaade buyurursanız şunu da arzedeyim 
İki orada Yemen'de birçok zabitlerimiz vardır. Har
cırah göndermedik, hizmetçilik ettiler. Vapurlarda 
muhtelif hizmetler yaptılar ve geldıiler ve gelmiş 
olanlar Vardır. Binaenaleyh vatanına memleketine 
hizmet etmek isteyen çare bulur, gelebilir. Bendeniz 
öyle zannederim. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Yemen'in vaziye
ti hususiyesinden dolayı Türkiyeli erkân, ümera di
yorsunuz. Bu Türkiyeli olmayı tahdit ettik rrti? Ki
me Türkiye'li diyoruz? Onu anlıyalım. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim, fırkanın 
programlarında ve kanunlarımızda Türkiye'li tabiri 
(konulmuştur. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Henüz biz de ka
nunen izah edilmemiştir. Bunu anlamak isterim. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Türkiye'li kelime
si fırka nizamnamelerinde ve kanunlarımızda mev
cuttur. Bunu burada nasıl izah edeyim ben? Türfki-
ye'li bizim hududu millimiz dahilinde tavattun et
miş Türk zabitleridir. Benim fikrime göre böyledir. 
Bunu herkes nasıl tefs*ir ediyor bilmem. 

VEHBİ BEY (Karesi — Yemen'e memuru mah
sus gönderip de orada kalan bunca vatandaşımıza, 
ınkdaşlarımızı getirmek: mümkün değil mi? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Bu da mümkündür. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bu suretle onları hiz
metçilikle izzeti nefisleri rencide edilerek orada bı
rakılmaktan ise doğrudan doğruya kimseye muhtaç 
olmadan şerefi askeriyeleri muhafaza edilerek geti
rilmesi doğru değil mi? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim, zaten 
bunlardan muhtaç olanlara harcırah vermek esasını 
kabul etmişisizdir. Bu harcırahı gelmelerini temin et
in ak suretiyle sarf edebiliriz. Harcırahım gelmedi. Ben 
bu müddet zarfında gelmedim. Çünikü harcırahım 
gelmedi derlerse şey olmaz. Herhalde biz mümkün 
olan teshilâtı göstermeye ve mümkün olan tedabiri 
ittihaz etmeye çalışıyoruz ve çalışacağız. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Paşa 
Hazretleri, Türkiye'de erkân, ümera ve zabitan kaç 
oldukları malûm mudur? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Malûmdur. Ben
deniz miktrını bilmiyorum. Fakat arzu buyurulursa 
miktarını Meclisi Âlinize getirip arzederim. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Takri
ben ne kadardır? 

KÂZİM PAŞA (Devamla) — 100 le 150 arasın
dadır. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendiler, burada 
en mühim bir meseleye temas ediyoruz. O da Tür-
kiye»'li meselesidir. Benlim fikrimce hiçbir zaman 
Türkiye hududunu tayin etmemişizdir. Efendiler za
bitan içerisinde öyle insanlar bulunacak ki kendisi 
Şam'da doğmuş, Halep'te doğmuş, fakat irken ken
disi Türk kaniyle yuğrulmuştur ve oradaki arap ce
reyanlarına, Arnavut cereyanlarına karşı bütün ru
hiyle Türklüğü müdafaa etmiş ve onlarla mütema
diyen çarpışmıştır. Şimdi biz bu adamın memleket
te, hududu m/illi, dahilinde selâmeti namına memur 
olan pederinin tesadüfen Şam'da, Bağdat'ta dünya
ya gelmiş bir adama biz Türk ve Türkiye'li demliye-
cek miyiz? Bu memleketin Türk evlâdı kaniyle yuğ
rulmuştur. Binaenaleyh, Türk kanı olan bir kimse 
isterse Türkiye'nin bugünkü hududu kenarında bu
lunsun, bu Türkiyelidir, benim için. Onun için çok 
rica ederim, bizim memlekette doğmuş, ne ahlâkiyle, 
ne ruhiyatiyle memleketimlizJie katiyen alâkası olmı-
yan adamları memleketin dahilindekikri memleke
tin evlâdıdır diye Türkiyeli diye bunu kabul edip, 
memleketi için daima zihni, ruhî bütün maddiiyatüyle 
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memleket hikmetinde eskimiş olan bir adama biz 
nasıl olur da Türkiyeli demdyeceğiz? Rica ederim. 
Bu tashih edlirnedlikten sonra bu madde kabul edi
lemez ve gayet yanlış bir saye gitmiş oluruz vemem-
Jekete bütün ruhiyaıtiyle merbut olan evlâdı çıkarmış 
oluruz. Hiç doğru değildir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Teklif buyurunuz. 
MUSTAFA BEY (Çorum) — Neyi teklif ede

yim? 
KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim, Mustafa 

Beyefendinin endişesini 'izale edecek bir maruzatta 
bulunayım. Şimdi fiarzedelim Şam'da doğmuş ve 
Yamen'e gitmiş, orada hizmet etmiş bir zabit.. Bu
nun Türkiye'M tabirini bir istimal ederken bu eğer 
maallie Türkiye'de muta vattın ise bu Türkiye'li 
olur. Yani bizim hududu millimiz dahilinde muta-
vattm ise... Fakat ailesi Şam'da, Beyrut'ta, Suriye'de, 
kendisi oraya gitmiyor, buraya geliyor, belki çok fe-
dakârlıık etmiştir, yani her türlü hidematı sebketmiş-
tir. Olabilir, fakat ailesini buraya getirmiş, bizim 
memleketimiz dahilinde iskân etmişse Türkiyeli 
olur. Yök eğer, ailesini orada bırakmış, gelip bura
da ben vatanıma hizmet edeceğim. Biz buna Türki
yeli demiyeceğiz. Behemahal maaile hududu millî 
dahilinde iskân etmesi lâzımdır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Muahedede ahkâmı kâ
fiye vardır. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Türkiyeli tabiri 
böyledir. Zannediyorum ve böyledir. 

REİS — Efendim, üçüncü madde hakkında baş
ka söz isteyen var mı? 

(Hayır sesleri) O halde müsaade ederseniz tak
rirleri okuyalım. 

Riyaseti Calileye 
Üçüncü maddenin dördüncü satırındaki (veya

hut) kelimesinden sonra (Türkiyeli olup) cümlesinin 
ilâvesini teklif ederim. 

22 Eylül 1339 
Van Mebusu 

Hakkı 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin birinci fıkrasında tasrih edil

d i gibi flkünoi fıikrasında dahi ihtiyat zabitanının tas
hihini talep ve teklif ederim. Binaenaleyh fıkrai sa
niye şöylle olmalıdır: «Yemenlin vaziyeti mahsusa
sından dolayı orada kalmış olan muvazzaf ve ihti-
yart bilûmum Türkiyeli... ilâ.» 

Karesti Mebusu 
Ahmet Süreyya 

Riyaseti Celileye 
Maddenin ikinci cümlesinin son satırı mübhem-

dir. Binaenaleyh zarfında kaimesinden sonra «Av
det veya müracaat edenler» fııkrasının ilâve ve imza 
yerine de tasdlik kelimesi yazılarak mezkûr cümlenin 
berveçhiat'i tadilini teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Yemenin vaziyeti mahsusasından dolayı orada 
kalmış olan Türkiyeli erkân, ümera, zâbitan ve men-
suhini askeriye Lozan Muahedeniamesinin Büyük 
Millet Meclisince tasdikinden iüiıbaren altı ay zar
fında avdet veya müracaat edenler bu madde hük
münden müstesna addolunur. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü madde fıkrai ahiresünin berveçhiâti tadi

lini teklif eylerim: 
Yemenin vaziyeti mahsusasından dolayı orada 

kalmış olan Türkiyeli erkân, ümera ve zahitan ve 
mensubini askeriye Lozan Muahedesinin imzasından 
itibaren altı ay zarfında müracaat ve beyanı mazeret 
edebilip bu madde hükmünden müstesna tutulur. 

Gaziayınıtap 
Ahmet Remzi 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin beşinci satırındaki fıkranın 

bsrveçhizir tadilimi teklif ederim. 
(Mezunen veya tebdili hava suretiyle gidipte müd

deti tebdili hava ve mezuniyetlerini tecavüz ettiren..) 
Caniik 
Talât •• 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin fıkrai ahirindeki (Lozan Mua

hedesinin imzasından) yerine (Lozan Muahedesinin 
Büyük Millet Meclisi tarafından tasdikinden itiba
ren) kaydının kabulünü teklif ve rica ederim. 

Sivas Mebusu 
Haıliis Turgut 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddedeki «Yemenin vaziyeti mahsu

sasından dolayı Lozan Muahedesinin imzasından 
itibaren altı ay zarfında gelımi yenler» fıkrasının «Ye-
men'daki erkân, ümera ve zabitan Hükümetçe av
deti temin edildikten sonra Lozan Muahedesinin afle-
tinden itibaren altı ay zarfında...ilâ» tadilini teklif 
eylerim. 

İstanbul Mebusu 
AE Rıza 
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Riyaseti Celileye 
Üçüncü nııaddendn ikinci fıkrasının şu şekilde ta-

dilen îbajbuKinü teklif edarliız: 
Yemen'in vaziyetti mahsusasından dolayı orada 

kalmış olan Türkiyeli muvazzaf ve mütekait ve ih
tiyat ericân, ümera ve zabıtan ve mensubin'i askeri
yeden Türkiye'ye avdetleri Hükümetçe temin ve ken
dilerine tebligat icra ediMdikten sonra dört maih zar-
fıındia avdet edenler bu madde hükmünden müstes
nadırlar. 

izmit 
1brahim 

REÎS — Efendim, buraya gelen takrirlerin he
yeti umumiyetinden yalnız bir takrir vardır ki ö da 
îbrahlkn Bey (Ertuğrul)'dur, ki bu da birinci madde 
ite müzakere edilmek üzere diğer maddeler gibi en
cümene havalesadir. Binaenaleyh diğeri de hep ta
dil mahiyetindedir. Müsaade ederseniz evvel en bu 
maddeyi reyinize arzedeyim. Üçüncü maddenin de 
encümene havalesiyle birinci madde ile müzakeresi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsınlar. 

REİS — Zannediyorum ki bunun kanunla müna
sebeti yoktur. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Bunda Türkiye 
kelimesi var, ki izah edilsin. 

REİS — Kanunu Esasiye taalluk eden bir me
seledir. Adeta şu suretle telâkki ediyorum ki bu mad
denin tayyını teklif ediyorsunuz. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Hayır, tay değil, 
teehhürdür. 

REÎS — Doğrudan doğruya bundan başlıyor. 
Tehir değil, tay demek istiyor. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Hayır öyle değil
dir efendim. Ayrıca bir madde kanuniye ile tavzih 
edilsin. 

REİS — Yani ne yapacağız? Bu maddeyi ne is
tiyorsunuz? 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Türkiye takriri 
bir kanunla tesbit ediliyor. Ondan sonra yazılır. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — O ayrıca 
tesbit edilebilir efendim. 

REİS — Tehir ediliyor. Evet şimdilik tehir mahi
yetindedir. 

YUSUF AKÇORA (istanbul) — Türkiye tabi
rinin takriri mahiyeti hakkında... 

REİS — Türkiyeli tabiri değil, takririn mahiyeti 
hakkında. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Efendim 
bir Kanun lâyihası müzakere ediyoruz, ki onun 
cinde bir istıtlah hakkında bazı arkadaşlar sarih bir 

fikre desteres olamıyor. Sarih fikir gayri mevcuttur. 
O halde müzakere edilen kanunun bir fıkrası müb-
henı kalacaktır. Belki şimdiye kadar tedvin edilen ka-
vaninde Türkiye tabiri, belki ifade edilmemiştir. Bi
naenaleyh ortada bir meselei müstehire zuhur etmiş 
rannediyorum. Bu münasebetle (Türkiyeli) tabirinin 
;zahı hakkında Kanunu Esası encümenine havale edi-
'ere'c bu işin içinden çıkılabilir. (Doğru sesleri) 

REÎS — Efendim, (Türkiye) tabirine dair bir şey 
müzakere edecek miyiz? Bu, ayrı meseledir. Eğer 
(Türkiye) tabirine dair bir mesele varsa, onu ayrıca 
bir kanunla teklif edersiniz. Her vakit Kanunu 
Esası encümeni halleder. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Varit değildir efendim. 
REÎS — Arkadaşımızın birisi bendenizce (Tür

kiyeli) tabiri anlaşılmamıştır, bunun için bu mad
denin tehirini taleb ediyor. Binaenaleyh üçüncü mad
denin tehiri, yani adeta tay mahiyetinde olduğundan 
dolayı evvelen reyi ailelerine vazedeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Müsaade 
buyurunuz Paşa Hazretleri. Bu tadil takrirleri na
zarı mütalâaya alınırsa okunmasına da hacet kalmaz. 

REİS — Hayır efendim; müsaade buyurursanız 
diğer maddeler gibi doğrudan doğruya müzakere edil
mek üzere encümene, yani Feridun Fikri Bejin ikinci 
madde hakkındaki teklifi gibi doğrudan doğruya en
cümene havalesini teklif ediyor. Kabul edilmezse o 
vakit tadil takrirlerini reye koyarak doğrudan doğruya 
gider ve nazarı tasvibinize arz edilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
hangi maddelerle bunun tadili tasrih edilmeli. Esas 
mesele bendenizin anladığım budur. 

REİS — Birinci madde müzakere edildikten sonra 
tesbit edilir, zannederim. Binaenaleyh evvelâ onu ala
lım. Feridun Fikri Beyin bir takriri var. Eğer encü
mene doğrudan doğruya iadesini kabul etmezseniz c 
vakit nazarı dikkate alınmasını teklif ediyor. Yani 
bütün bu takrirlerle beraber maddenin encümene ha
valesini teklif ediyoruz diyor. (Doğru sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Madde 4 ün bervechi ati tadilini teklif eylerim. 
Gayritürk mensubini askeriye memuriyetlerinden 

affedilmiştir. Ancak fevkalâde hizmeti mesbuk olan
lar ismen ve bir maddesi münferide ile tekrar hiz
meti devlete alınabilir. 

Çorum 
Mustafa 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) (Yozgat) — 
O başka bir kanunla yapılır. 

REİS — Mustafa Beyin takririni kabul edenler, 
ki adeta tay demektir. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Ertuğrul mebusu İbrahim Beyin takriri vardır. 
Tekrar okuyorum. 

(Takrir aynen tekrar okundu) 
REİS — Bu üçüncü maddeyi tekrar encümene 

gönderelim. Birinci maddeden sonra bunu üçüncü 
maddenin de diyor, teklif edelim encümene gitsin. 

ALİ BEY (Afyon Karahisar) — Hiç münasebeti 
yoktur. O birinci, ikinci madde ayrıdır, istanbul'da 
cidali milliye iştirak etmeyenler hakkındadır, ki ayrı 
bir meseledir efendim. 

REİS — Mamafih reyi âlinize koyacağım. Ka
bul edenler lütfen tilerini kaldırsınlar. Kabul edilme
miştir elendim. 

karahisan '-.arki mebusu Mehmet Emin Bey bir 
takrir \eri\or. ki o da üçüncü maddenin Kanunu 
EsciM encümenine havak^ni teklif ederim diyor. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
memiştir. 

Şimdi efendim, üçiin.ü şrkka geliyorum. Yani di
ğer takrirlerin cümlesi tadil mahiyetindedir. Dersim 
mebusu. 1 criuun Fikri Bey bütün takrirlerle beraber -. 
maddenin encümene havalesi hakkında bir teklif tale
ri \\.rivor. (Doğru sesleri) Binaenaleyh nazarı dik
kate alınmak ü/ere bu takrirleri ayrı ayrı reyi ailele
rine vazediyorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen elle
rini kaldırsınlar. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim, şimdi Kanunu Esasî encümenine mad
delerin havalesi hakkında Emin Beyin bir takriri 
vardır. Heyeti Ceiile kabul etmedi. Binaenaleyh ta
dil tekliflerini birer birer reyi âlinize vazediyorum. 

(Karesi mebusu İbrahim Süreyya Beyin takriri 
tekrar okundu) 

REİS — İbrahim Süreyya Beyin Teklifi veçhile 
tadilini kabul elenler lütfen ellerini kaldırsın. Na
zarı dikkate alınmıştır efendim. 

Bozok mebusu Süleyman Sırrı Beyin de bir tak
riri vardır, tekrar okutuyorum. 

(Takrir tekrar okundu.) 
REİS — Bu tadili nazarı dikkate vazediyorum. 

Kabul j&denler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
memiştir efendim. 

(Van Mebusu Hakkı Beyin takriri tekrar okundu) 
REtS — Bu tadili nazarı dikkate alanlar lütfen 

ellerini kaldırsınlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 
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(tzrmilt Mebusu Süreyya Beyin takriri tekrar okun
du) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Nazarı dikkate alınmamıştır 
efenkiim. 

Efendim; İstanbul Mebusu Ali Riza Beyin tak
riri vaırdır. 

ALt RIZA BEY (İstanbul) — Paşa HazreL'iei i 
benim takririm İbrahim Beyin takririnin aynıdır. Bi
naenaleyh hacet kalmamıştır. 

REİS — Yani reye vazetmiyeyi'm. mi? 
ALt RİZA BEY (İstanbul) — Evet. 
(Sivas Mebusu Halis Beyin takriri tekrar okun

du) 
REİS — Hate Beyin takririni nazarı dikkate alan

lar lütfen ellerini kaldırsınlar... Nazarı dikkate alın
mıştır efendim. 

MEHMET BEY (Karesi) — Beşinci maddede sa
rahat vardır Paşa. Burada ise Lozan muahedesinden 
itibar ediliyor. Nasıl olur? 

REİS — Efendim, müsaade ederseniz bir de Ço
rum Mebusu Mustafa Beyin takrirleri vardır. 

(Çorum Mebusu Mustafa Beyin takriri tekrar 
okundu) 

{Canik Mebusu Talât Beyin takriri tekrar okundu) 

REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kal
dırsınlar... Nazarı dikkate alınmamıştır efendim. 

(Gaziantep Mebusu» Ahmet Ham di Beyin takriri 
tekrar okundu) 

REİS — Üçüncü maddesinin tık rai ahiresinde, 
nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Na
zarı dikkate alınmamıştır efendim. 

Karahisan Şarki Mebusu Emin Beyin takriri var, 
okutuyorum. 

R'iyasötii Ceiileye 
Üçüncü maddenin son fıkrasının «Lozan muahe

desinin B. M. M.'nce taısdikınidan ve alakadarına teb
liğinden ve avdetleri esbabının hükümetçe teminin
den itibaren iki ay zarfında mazur ve bu madde hük
münden müstesna addolunur» suretinde tadilini tek
lif ederüm. 

Karahisan Şarki 
Mehmet Emin 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate ailanlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim, müsaade ederseniz encümenden rica 
ederiz, bu nazarı dikkate alınan takrirlerle beraber 
maddeyi tespit etsin, gelecek müzakerede bize tevdii 
etsin. 

file:///eri/or
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ALİ RİZA BEY (İstanbul) '— Şimdi verebilirler 
efendim. 

REİS — Dördüncü maddeye geçiyorum efen
dim. 

Madde 4. — Memleketleri hududu millî haricinde 
kalan ve halen orduyu millîde istihdam edilmeikte 
olan berrî, bahrî, havaî jandarma sınıflarına mensup 
erkân, ümera, za&tan ve memurin ve men^ubini as
keriyeden memleketlerine gitmek arzu ve talebin
de bulunanlar istifa, tekaüt ve tahdidi sin gibi müd
deti muayyenei nizamiyelerinin ikmaline bakılmaksızın 
ve ileride hiçbir hak talebinde bulunmamak partiyle 
rn'emlaketlerine terhis olunurlar. 

REİS — Efendim, bu madde hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) 

İSMAİL CANBULAT BEY (İstanbul) — Efen
dim, bu madde ne zamana kadardır? Anlamak isti-
tiyorum. 

REİS — Sual mi sormak istiyordunuz efendim? 
İSMAİL CANBULAT BEY (İstanbul) — Evet 

efendim. 
Bu maddeye göre hiçbir müddet yoktur. Elli sene 

sonra da bir adam bu maddeyi hakkında tatbik evi
rebilir. Yani o zamana kadar tabii artık usulen bir 
zabit nasıl terfi eder, ne suretle cezaya çarpılır? 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Ka
fesli) — Efendim, biz bu maddeyi koyarken müddettin 
tahdidini kanun ile zaten verdiğimiz bir emirle; fa
raza iki ay zarfında mezunen gitmek istiyenler git
sin. Ondan sonra izin istiyenlere izin verilmiyecJktir 
diyeceğiz ve ondan sonra da izin istiyene iı'in vermi-
yeceğiz, diyeceğiz. Belki bir müddet idarî b<r ımüele 
diye itaat edeceğiz. Bu kararı böyle natmürenahi bı
rakamayız. Fakat halâ ordunun içerisinde müJ.ahdem 
olan çok zabit vardır. Kanunla manasını vermek di
ye yazmadık. Bir emirle müracaat edenlere verece
ğiz. Yani emirle tahdit edeceğiz. Yani iki ay zarfında 
müracaaat edenlere izin vereceğiz. Ondan sonra mü
racaat edenlere izin verilmiyecektir diye tahdid ede
ceğiz. Bunu zaten tebligatla yapacağız. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İstanbul) — İki ay
dan sonra herhangi bir zabit sizin aleyhinizde bu 
maddeye istinaden şikâyet eder ve sizden hakkını is
ter. O halde mademki iki ay diyorsunuz. Buraya iki 
ay kaydını; Müdafaai Milliyenin tebligatından iki ay 
sonra müracaait etmiyenler tarzında bir kayıt koymak 
lâzımdır. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim buraya o 
iki ay kaydını koyacak olursak; hepsinin kıtasına ka-

numun ne zaman tebliğ edildiğini nazarı itibaar alma
lıdır. Velhâsıl çok sıkı ve idaresi güç olur. Böy'le 
kanunun içerisinde tahdit edersek ve kısa bir zurnan 
olarak bunu tadil edersek iki ay zarfında giden git
sin. Gitmiyeni ondan sonra bırakamayız dersek ve 
bu adamın memleketinde gözü varsa bir gün durmaz 
gider. 

REİS — Başka sual sormak isteyen var mı efen
dim? 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Şimdi asıl bu ka
nunun sahibi zabitandan dolayı, sonra hududu millî 
haricinde kalan zabitanın ihtiyarına terke bırakıyoruz. 
Onları ihtiyarına bıraktığımız zamanda asil olanlar 
da kadro harici çıkmak icabeder. Bunun hakkında ne 
düşünüldü Bunu anlamak istiyorum. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Sualinizi anlama
dım. 

Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim; . 
dördüncü madde mucibince hududu millî haricinde 
kalanlar ihtiyarî bir terhise tabi olacaklar. Kendileri 
arzu ederlerse ihtiyarî bir terke mecbur kalıyorlar. 
Kendileri arzu etçikleri vakit terkedip memleketlerine 
gideceklerdir. İhtiyarî bıraktığımız zaman bizim asıl 
kendimizden mecburen kadro harici çıkmaları icabe-
der. Niçin bu maddeyi böyle yapıyorsunuz? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Kadro haricine çık
maya mecbur olmazlar. 

Dr. MUSTAFA BEY (Devamla) — Dört bin içe
risine bunlar da girdikleri zaman o vakit bunlar ha
riç kalacaktır. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim, bizim hu
dudumuz dahilinde olanlar, bizim memleketimiz aha
lisinden olanlar mecburdur orduda muayyen müddet 
hizmet etmeye. Eğer kadrolar taşar da bu kanuna göre 
isBifa ve tekaüt müddetini tenzil etmek icab ederse o 
ayrı bir meseledir. Suriye'lidir, gözü Suriye'dedir. Bu
nu biz zorla tutmak istemiyoruz, gitsin Suriye'ye. 

Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Anlaşılmadı 
ifadem. Bendeniz demek istiyorum ki ihtiyarî değil, 
gayri ihtiyarî olarak bir kanunla, hakları ne ise ve
rilip çıkarmalıdır. Diğerlerini almalıdır. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Yani, orduda müs
tahdem Suriye'li hududu millî haricindeki ehalfiden... 
(Biz anladık sesleri) olanları kendi arzularına bırak-
mıyalım. Cebren çıkaralım. (Evet sesleri) Yani böyle 
söylemek istiyorlar. Bugünün işi değildir bu. 

Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Bu, vekâlet me
selesi değildir. 
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KÂZIM PAŞA (Devamla) — Bugünün işi değil- « 
dir. 

Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Bugünün işi 
değilse siz niçin yapıyorsunuz? Memlekete bu ka
dar memur vardır açıkta. 

REÎS — Sual tarzından jçıktı söz oldu. 

HALtT BEY (Kastamonu) — Efendim; malûmu 
âliniz orduda hizmet etmiş ve mevki işgal etmiş zevat 
bulunabilir. Ertkân vardır. Ordunun bütün esrarına va
kıftır. Ihtimalki halen memnun olmayanlar da bu
lunur. Bunlar bu sırada gidecek olurlarsa bu az bir 
müddet zarfında ordunun esrarını harice ifşa etmez 
mi? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Eğer ordumuz içe
risinde böyle suiniyet sahihi adam varsa bu oraya bu 
suretle gitmek değil, istediği gibi gidebilir. Başka va
sıta ile bunuı terkedebilir, yani iltihak edebilir. «İs-
tiyen gitslin.» diyoruz. Fakat Mustafa Beyin buyur
duğu gibi, zorla koğarsak o vakit bu tazyik belki 
casusluk değil, bazı tesirata da sebep olabilire Onun 
için arzu edenler gitsin diyoruz ve bunların içerisinde, 
bunu arzu edip gitmek istiyenlerin içerisinde bizim 
ordumuzun esrarından düşmanları haberdar edecek 
'kadar adî hisli olanlar varsa, zaten onu buradan da 
yapar. Mektup yazar, hafiyelik eder, casusluk eder, 
ihbar eder. izinli giderse bu suretle istediğini yapar. 
Buna mani olmak mümkün değildir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Öyle adamın dur
maması daha iyidir. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Evet efendim, dur
maması daha iyidir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendiler, bu 
'kanunun heyeti urnurniyesine bakacak olursanız, bun
da açık bir ruh vardır. O ruhta millî ruhtur ve bu 
ruhla yapılmıştır. Fakat maddeler tertib edilirken bu 
rüh hâkim olamamış tamamen. Oradan görülmüş, 
ikaçmış, diğer bir yere gitmişler. Orada başka bir 
mahzur görmüşler, diğer bir noktadan yürümüşler. 
Fakat bir diğer taraftan mahzur gösterilmiş, oradan 
kaçmışlar. Bunun heyeti umumiyesi mütereddit bir 
vaziyete girmiştir. Dördüncü madde de böyledir. 

Efendim, burada bir ruhu millî yarıdır, yaşaması 
lâzımdır. Meselâ hududu millî dahilimde yaşayan bir
takım mensubini askrnye var. Efendiler, bendemiz 
açık söyliyeyim, çünki bende riya yoktur. Arap vardır, 
Arnavut vardır, bunların hariçte gözleri vardır. Bun
ların hariçte hükümetleri vardır. Evvelâ hariçte hü
kümetleri olması dolayısiyle ve bir hissi dinî ile bu I 

I adamlarln arttk bizlim içimizde durmamaları lâzımdır. 
Lüzum yoktur, gitsinler memleketlerinde çalışsınlar. 
Çüriki açık söylüyorum. Bizim memleketimiz Türk' 
tür. Artık bizim m'amleketimizde ve bizim ordumuzda 
Türk yaşamalıdır. Binaenaleyh niçin böyle memle
ketin içerisinde açık olanları bıralkalım. Bunların ha
ricinde açık, sarih olarak diyelim ki; bunlari'n içinde 
memlekete hizmet etmiş ve memîekte p2lc büyülk ya
rarlık yapmış olanlar vardır. Bunlar şazdır. Kaidei 
esaisiy-eyi ihlâl etmez. Onlar için makamı aidi mü
kâfat ile vesaire ile, onları memnun eder. Fakat bun
ların haricinde olan aksam, denir ki, birtakım ku-
yut ve şuruta hacet kalmadan bu günden veyahut bir 
müddeti muayyeneden sonra şu, şunlar hududu millî 
haricine çıkacaklar ve kendi memleketlerine gidecefk-
lerdir. Bu maddenin bu şekilde tadilini teklif ediyo
rum ve bir takrir vereceğim. 

Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendiler, bu 
madde yine deminki madde ile alâkadardır ve ben 
yalnız Müdafaai Milliye Vekilinin değil, bütün He
yeti Vekilenin, bilhassa Sıhhiye Vekili Riza Nur 
Beyefendinin de böyle bir kanun teklif etmesini bek
lerdim. Memlekette yalnız zabıtan meselesi yciktur, 
bütün memurin meselesi vardır. Efendiler; memlekette 
bulunan memurin meselesi o kadar mühim, o kadar 
had bir şekle gelmiştir ki bunun için çok ziyade acı
mamak, bütün kalbiyle, bütün hissiyle buna iştirak 
etmek neyin mahsulüdür? Bunu anlamak istiyorum. 
Memlekette" bulunan memurin meselesi memleketin 
kudreri tabammüliyesi meselesi olsaydı, ben de buna 
iştirak ederdim. Fakat hayır, öyle değil. Memleketin 
kudreti daha fazladır. Yani kuvvetler tanzüm edilirse 
bu iş daha iyi yapılacaktır. Fakat ortada bir endişe 
var. Memurinimizin kısmı azamî daha ziyade terfih 
edileceğinden şüphem yoikJtur. Biz kimlerden korku
yoruz, neden korkuyoruz anlamıyorum. Biz ki bu ka
dar ihtilâller yapmışız, bütün cihana ilânı haribeömişiz. 
Üç zatın, beş zatın yüzüne karşı hakaret edemiyoruz. 
Yüzüne karşı söyliyemiyoruz. Kudretli olunca zâta 
karşı bir çekinme hissediyoruz. Ne ise müsaade bu
yurursanız bu maddenin burada yeri yoktur. Bu ve-
ıkâletlerin heyeti umumiyesine ait bir meseledir. Bunu 
o suretle, demin arzettiğim gibi, (Türkiyeli) olarak 
tesbit etmelidir. Demin de arzeütiğim gibi (Türkiyeli) 
olarak tesbit edildikten sonra bütün Türkiyeliler alı
nırlar.. Türkiyeli olmryan memurin bundan sonra 
Türkiye'de ifayı hizmet edemez. Hak budur. 

FUAT BEY (Lâzistan) — Arkadaşlar, bu madde 
I encümence tanzim edilirken bazı mebus arkadaşların 
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söylediği fikirle yapılmış bir maidde değildir. Yani 
yabancı unsurların ordudan ihracı mafcsad'iyle yapıl
mış bir madde değildir. Bu bütün mücadelei milliye 
esasında ordumuzla en müşkil ve en buhranlı zaman
larında bu memlekete, bu millete karşı mevcudiyet 
göstermiş kimseler ınerbutiyetini göstermiş olan ha
kikaten bazı yabancı arkadaşlarımız vardır ki, bugün 
ordu ve memleket bunlarla ne kadar iftihar etse seza
dır. Biz bu maddeyi bu kıymetli arkadaş tanımızı bu
radan uzaklaştırmak değil, bilâkis bu kıymetli arkadaş
larımızın ordumuza irtibatlarını daha fazla temin 
maksadiyle koyduk. Görüyorsunuz ki burada mezu
niyet talep eden arkadaşların nisbeti askeriyeleri kaJte-
dilecektir. Bu kadar mücadeleye işjtıirak e'im'iş ve bu 
kadar fedakârlık göstermiş olan bir aislker düğer bir 
memurla kabili kıyas değildir. Aşjk ile yapılacak bir 
iştir. Neticesi ölümle karşılaşmalk demektir ve ölüm
le mücadeledir. En tehlikeli anlarda hayatını tehlike
ye atmaik kolay bir mesele değildir. Bunun yine bu 
'kıymetli arkadaşları orduda ibka etmek için bunların 
böyle hariçle olan irtibatlarını kaftötmek maksadiyle 
bu madde konulmuştur. Eğer aileleri dışarda be bun-
ler ailelerini getirecekler, bu suretle tavattun edecek
lerdir ve ordu bunlardan azami bir surel'îe istifade 
ettmiş olacaktır. Zira yanlış telâkki edilmesin, bu ya
bancı telâkki ediğimiz arkadaşlar belki bizim kadar 
bu memlekete hizmet etmişlerdir, belki bizıim kadar 
bu millere ve bu memlekete karşı sadakat gösiterm'jş-
lerdir. Yani Arap, Arnavut unsurlarını sırf ihraç için.. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Yanlış anlaşılmasın 
efendim. 

FUAT BEY (Devamla) — Arapla yabancı un
surları çıkarmak maksadiyle değildir. Zira bazı tekâ
lif yapılmıştır. «Siz bize hizmet etmişsinizdir, hizme
tinize teşekkül ediyoruz, bu hizmetinize karşı alınız şu 
mükâfatımızı... Alınız da defolun, gidin...» demek bu 
küfranı nimettir. Zira en müşkil zamanlarımızda, en 
buhranlı zamanlarımızda öyle arkadaşlar tanıyorum 
ki bizimle omuz omuza gitmiş ve ifnayı hayat etmiş-
Hir. Bunların pek çoklarının aileleri şurada burada, 
belki yabancı memleketlerde sürünüyor. Yani biz 
kadirşinas olmalıyız ve bu kıymetli arkadaşlar. Türk
lüğe daha ziyade rabtederek onlardan amazi istifade 
itmeliyiz efenciiler. 

REÎS — Rıza Nur Bey. 

SAM İH RÎFAT BEY (Biga) — Milliyet için şim- I 
iye kadar kan tanlil edilmemiştir. Milliyet revabıtı 
randan ibaret değildir, harstır, dindir. 

RİZA NUR BEY (Sıhhiye Vekili) (Sinop) — 
Efenidim, Çorum Mebusu Mustafa Bey bendenizden 
bahsettiler. Vekâlete taalluk eder bir surette idarei 
kelâm ettikleri için ufak bir şey arzetmek isterim. 
Banideniz Sıhhiye Vekâletinde bulunduğumdan beri, 
hatta daha harekâtı milliyenin ibtidasmda Maarif 
Vekâletinde bulunduğundan beri daima kendim JÇ.'LT; 
prens'p ittihaz etmiştimdlr. Maarif Vekâleitindc bu 
lunduğumdan beri daima prensip olarak bunu takip 
ettim ve daima bu memleketin evlâdından memur 
tayin etmişimdir ve ederim. Hariçten hiç tayin etme-
mrşimdir. Böyle bir günah işlemişimdir (Alkışlar) ve 
böyle bir memur varsa tedricen çıkarmışimdir. Çün-
ki bu memleketin evlâdı bendenizce hepsine mürec 
cahtır. Aç kalamazlar ve onlar bu memleketin, bu 
milletin mukadderatını idare ederler ve Dünyanın 
her tarafında olan da böyledir. Fakat bilmiyorum 
ciheti askeriye meselesin*. Sırf Sıhhiye Vekâletine ait 
olmak üzere bu maruzatta bulundum. 

FERÎDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendiler. 
mevzubahis olan mesele hakikaten yeni Tiirkiyenin 
en ziyade ehemmiyetle tetkik etmesi ve halletmesi lâ
zım gelen meselelerdendir. Biliyorsunuz, ki bu dev
let, yani bugünkü devlet değil, bundan evvelki devlet, 
altı asır bir çok kıtalarda yaşamışlar ve bu münase
betle aynı zamanda İslâm olmakhğımız itibariyle 
anasır ve akvamı muhtelife ile kız ahp kız vermişiz
dir. Bu adamlar muhtelif adamların hayatiyle temas 
etmişlerdir. Bugün memleketimizde hâkim olan bir 
esas vardır, o da milliyettir. Binaenaleyh, bugün va
hidi kıyası olarak milliyeti alacağız. Alacağız ama, 
maziyi de nazarı itibara alacağız. Yani mazideki kı
yası da nazarı itibara alacağız ve bugün milliyet ne
dir? Milliyetin hududu nereden bşlıyor. nereye kadar 
gidiyor bunu da tesbit. edeceğiz ve tesbit ederken ak
vam ve milleti muhtelifenin, akvamı hazıranm, te-
rakkiyatı haziranın, fikri cedidin raili'iy^.e naşı! bir 
mana verdiğini de nazarı itibara alacağız. Böyle bir 
mütalâayı nazarı itibara aldığımız takdirde. - ê ası 
demin SamÜh R:fat Beyto buyurduklarıdır - yani mil
liyet mefhumunda Türk milliyetperverliğine kanla, 
harsla, anane itibariyle hatıratı müştereke ile, hülâ
sa mazi ile merbut bütün evladı vatan dahildir. Bun
lar Türktür ve Türkten başka birşey değildir. Bir 
adamın babası Arnavut olabilir, filan adamın annesi 
veya büyük validesi Arnavut olabilir. Fakat dünya
nın hiçbir memleketinde bilhassa Fransa ki dünyada 
vatanperverlikte en çılgın derecesine vâsıl olan bir 
memlekettir. Orada Uruku muhtelife diye bir milliyet 
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vücuda getirmişlerdir ve son zamanda vücuda getir
dikleri nazariye, milliyetin manasını beraber yaşamak 
duygusudur. Kollektif vouloir viure cellectüvment 
(vuluvar vivr kollektif) yani hep beraber yaşamak 
luygusudur. (Ernet Renan) nazariyesi bugün dünyanın 
bütün tabiiyet kanunlarının vahidi kşyasisi olarak 
kabul edilmiştir. Lâkin bu maddeye ben taraftarım 
ve bunun kabul edilmesi fikrindeyim. Çünkü son 
bir defa daha memleket, geçende Fethi Beyin dediği 
gibi, dönüm noktasındadır. İçimizde bazılarımız bu 
vatanı sevmiş olmakla beraber kendi vatanına karşı, 
meselâ Arnavutluklarına karşı bir milliye duyabilir
ler, bir varlık duyabilirler. İşte o adamlara son bir 
fırsat veriyoruz. Çünkü efendiler, bu kaydı koymak
la memleketimizin en kıymetli kanunlarından olan 
Tabiiyet Kanunumuzu da değiştiriyoruz. Çünkü, r.ıa-
lumuâliniz, Tabiiyet Kanunu bu memleketin en ser
best bir kanunudur. O kanun mucibince bir adam 
tabiiyetimizi terk edecek olursa her türlü hukuku ta-
sarrufiyeden ve saireden mahrum kalıyor. Binaena
leyh biz bu maddeyi farkında olarak kanunumuzu 
az çok icabatma menafi bir vaziyette ve onları ten-
his etmekte ve onları Tabiiyet Kanunu ile telif olma
yacak bir şekle getiriyoruz. Binaenaleyh efendiler. 
bizim yapacağımız bu şekli tereddüdü kalbimizden 
silelim, son bir fırsat verelim. Arnavut olan Arnavut
luğa, Arap olan Arap memleketine gitsin. Herhangi 
bir milliyete mensup olan gitsin ve son bir imkana 
nail olsun. Fakat bundan sonra memlekette kalan ev
lâdı vatan içerisinde ecnası muhtelife vardır. Yan: 
Çerkez, Boşnak vesaire vardır. Bunlar ne olacaktır? 
Bunlara ne diyeceğiz, bunları ya memleketten koya
cağız veyahut bir hayati siyasiyeye karıştıracağız. 
Çünkü kendilerine Çerkez diyeceğiz. Halbuki Çerkez
lik yoktur. Memleketimizde tek bir milliyet vardır, 
belki muhtelif ırklara mensup olanlar vardır. Fakat 
harsı biridir. O da Türk Milletindendir. 

Biz kanla, fikirle herhangi bir duygu ile bu har
sın etrafında herkesi toplamak mecburiyetindeyiz. 
Şimdi biz Türk harsını kabul ettik. Şimdi evladı va
tandan birisi Türk harsını kabul etmiş ve Türküm 
demiş ve Türk milliyetperverliğinin bütün icaba'tım 
kabul etmişimdir derse; siz, yok arkadaş sen Türk 
değilsin çerkezsin bana arkadaş olamazsın demek 
doğru olamaz ve kimsenin de kalbini kırmak doğru 
değildir. Yani memlekete hizmet etmiş ve memlekete 
gayret etmiş evladı arasında bir esas kabul etmeliyiz. 
O esası da hars birliği, yani bu vatanda ve bu millet 
içerisinde .erimek harsıdır. Erimek istemeyenin bizim 
vatanımızda yeri yoktur. Onların yeri bizim memleke-

1 timizin haricidir. Türklük içerisinde erimek istemeyen 
yoktur. Fakat Türklük içerisinde erimek isteyen ve 
bize karşı biz olmak: isteyenlere karşı ben vatanın 
selâmet ve saadeti namına her türlü harekâtımızda 
seyyanen adaletle muamele yapılmasını elzem görüyo
rum. (Bravo sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Efendim, 
bendenizin bu maddeden anladığım, memleketten 
hudut milli haricinde kalan ve orduda istihdam edilen 
ümera ve zabitanı memleketlerine gidip gitmemekte 
muhtar bırakıyoruz. Mademki vatanın en felâketli de
virlerinde de harekâtı milliyeye iştirak etmiş, mem
lekete kaniyle, caniyle iştirak etmiş bir zabiti serbest 
bıraktırmayıp da bu Arnavuttur, Araptır diye kapı 
dışarı atmak doğru değildir. Bu memlekette şimdiye 
kadar Türk oğlu Türk olarak tanınmış olduğu halde, 
memleketi felâkete sürüklemiş, kana boğmuş olan Ça-; 

panoğullarını tecziye eden ve onları ıslah eden şimdi
ki dışarı atmak istediğimiz kimselerdir. Binaenaleyh 
bunların hizmetini takdir etmek ve kendilerine git
mek istemediği halde gitmeye icbar etmek Meclisi 
Âlinin şiarı merhametiyle kabili telif değildir. Bende
niz geçen gün bir mektup aldım. Tanımadığım bir ih
tiyat zabiti şahsını da ismini de bilmiyorum. Diyor ki; 

ben Easrahyım, memleketim işgale maruz kaldığın
dan orada kalmak zilletini kabul etmedim geldim. İh
tiyat zabit mektebine girdim, zabit olarak çıktım. Bü
tün safahatı harbe iştirak ettim. Para aldım; hizme
tim takdir edildi, terfi ettim, takdirname aldım. Bu
gün ihtiyat zabit olmaklığım dolayısiyle ordunun ter
hisiyiz ben de terhis edildim. En âdi bir memuriyet 
kabul etmek istedim, nereye müracaat etmek istedim-
se kovdular. Kanımla; canımla bu memleketin selâ
metine ve zaferin istihsaline gayret ettiğim halde be
nim böyle sürünmekliğim muvafık değildir zannın-
dayım. Beni kemafıssabı'k orduya âhnmaklığım ne ise 
onu temin etmek için delâlet ediniz. Çünkü benim ka
nım ordu ile beraber akar, diyor. Binaenaleyh böyle 
zaferi milliye hizmet etmiş olanlar ve memlekete ka
niyle, caniyle burada kalmak isteyenleri çıkarmak 
doğru değildir. Binaenaleyh maddenin şekli hazırı 
muvafıktır. Aynen kabulünü bendeniz de istirham 
ediyorum. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendiler, bendeni
zin sözüm galiba yanlış anlaşıldı. Evvelâ bendeniz 
şunu arz edeyim ki ben de bu memleketin ... veya 
hususi mesail umumiyesini anlamış bir adamım tak
dime hacet yok amma söylemiş oldum. Ben Şam'dr 
bulunuyordum 1319 senesinde neffedilmiştim. Ora 
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da pelc muhterem ve pek yüksek diye tanınan erkânı 
harelerden bir Arap cemiyeti vardı. Bunlar altı zat 
idi bu altı zatın cemiyet teşkil ettiğini ... Beyler ne 
ise. Bunların içerisinde bunlar altı zattı. Bunların ce
miyet teşkil ettiklerini ben sezdim ve kendilerine de
dim ki, siz bir cemiyet teşkil ediyorsunuz ve bunu 
da bir cemiyeti hayriye diye herkese ilân ediyorsu
nuz. Acaba bu cemiyeti hayriyenin istilzam ettiği 
evsaf ne ise, ben de o cemiyete girmek arzusunda
yım. O evsafı ben de haiz değil miyim? Lütfen beni 
de o cemiyete dahil etmez misiniz deyince, tabiî da
hil etmediler. Sonra yine 1319 senesinde ismini söy
lerim; kendisi 1319 senesi mezunlarından tıbbiyeli
dir, Mektebi Tıbbiyei Askeriyedendir. Elbistanlıdır. 
İsmini söylemiyorum. Kendisine samimiyetle teklif 
ediyorum. Bana kendisi diyor ki maalesef Mustafa -
Çünkü Mektebi Tıbbiyei Askeriyede samimilik me
selesi gayet büyük ruhi meseledir. Diyor ki, maalesef 
ben Arnavut istiklâl Cemiyeti âzasındanım. Binaen
aleyh bu cemiyete iştirak etmek mecburiyetindeyim. 
Efendiler, Balkan harbinde bizi idam ediyorlardı. Altı 
Türk zabitinin isimlerini size söyleyeyim. Bendeniz 
Şam'da bulunuyordum. Hürriyet ilân ediliyor, bü
tün Arap zabıtanı geliyor diyorlar ki burası Arap 
memleketidir. Polis Müdürü Türktür çıkacaktır di
yor. Sonra efendim İttihad Terâkki Cemiyetinden di
yerek değil ya, bunlar Türktür diyerek, hepsi Türk
tür bunları ihraç ederek yerlerine Araplar girecek
tir. Bizim arkadaşlardan Şam'da bulunanlar belki 
haberdardır. (Sadede geliniz sesleri) Müsaade buyu
runuz, biz derken bir kulübe şey ettik. Dediler ki 
biz cemiyetten ne istersiniz, yahut biz heyeti merkezi-
yeye girmek istiyoruz dedim. Hepsini bize şahsan yer 
yer söyleyeyim dedim, sokmadılar. Hem girmek işe
yen efendiler kimlerdir bilir misiniz? Şam Bank Os-
mani Müdürü Mösyö Şavil, yani hıristiyan. Araplık
ta hıristiyanlık şeysi yokmuş. Efendiler, o hıristi-
yanı kabul ediyorlar da bendenizi kabul etmiyorlar. 
Ha sonra Fuat Beyefendi bir şey söylediler, bende
niz memleketin içinde hizmet etmiş, en çok kan dök
müş olanları kast etmiyorum. Kanun onlar için yapı
lamaz, onlar müstesnadır. Kanunlar umum için yapı
lır. Binaenaleyh onlara ben şey tahsis etmiyorum. 
Tabiî efendiler ayrıdır, onlar her zaman. içimizde da
hildir. Fakat böyle bir kanun ile ekseriyeti Türk olan 
ve Türk unsuru ile memleketin en felâketli zamanın
da Türklükten başka Türk olmayanların dahil kal-
nası ben bunu anlamadım. Efendiler, mütareke za-
nanmda gözümle gördüm ve şahitlerim de vardır. 
Efendiler öyle şey olmuştur ki o zavallı Türîtten baş

kası, hepsi de birer tarafa gitmişlerdir. Ben şuyum, 
ben falanım demiş çekilmiştir. Çünkü ben Türküm, 
el'an Türkün içerisinde öleceğim demiştir. Şahsım için 
demiyorum. Türklük namına söylüyorum. Binaen 
aleyh çok rica ederim, bu mesele yalnız Müdafaai 
Milliye meselesi değildir. Heyeti Vekile meselesidir. 
Memlekette umumi bir tasviye yapınız. Yani umumi 
bir tasviye yaparken bunu hiçbir zaman nazarı itiba
ra almayalım ve umumî tasviyeye tabi tutarken, bi
zim kendimizden olan, yani mağduriyetleri mesbuk 
olan kimseleri düşünelim. Nazarı dikkatinizi celb ede
rim. Bu maddei kanuniyeyi kabul etmeyelim. Bence 
bu maddei kanuniye doğru değildir. Bunu tay etmek 
lâzımdır. Efendiler başka bir kanun gelmek lâzım
dır. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arkadaş
lar, bendeniz de ordu mensubini bulunduğum için 
tecrübe geçirdiğim için arzu ederim ki orduda bulu
nan bütün zabitan ve asker Türk olsun ve Türkiyeli 
olsun. Fakat bu maddenin tevlit edeceği mahzurla
ra nazarı dikkati celp ederim. Son harekâtta bende
niz fırka kumandanı idim. İzmir'in işgalinden sonra 
bir terfi, taltif listesi yapıldı. Bence fırkanın dört 
batarya kumandanı Manastırlı... vesaire idi. Yani bu 
maddeye temas eden yerlerden ve bu arkadaşlara de
rim ki tekmil fedakârlıklariyle son derece büyük bir 
hissi fedakâriyie çalıştılar, ve cidden hizmetleri şa
yanı takdirdir. Haklarında hiçbir sui zan götürüle-
mez. Efendiler batarya kumandanına olan ihtiyaç pek 
fazla olduğu için bu arkadaşların hizmetler: feda
kârlıkları binbaşılığa terfileri iktiza ettiği halde b*'z 
ümera çoktur, batarya kumandanına ihtiyaç daha faz
ladır, diyerek bunların takdirname ile taltifini ilti
zam ettik ve binbaşı bile yapmadık. Yani bataryala
rın başından ayrılmasını iltizam etmedik. Binaenaleyh 
orduda eski vaziyetimizi düşünerek böyle kıymetli 
bir çok arkadaşlarımızın infikâkına mahzur olabilir. 
Malumu âliniz Osmanlı Hükümeti zamanında askeri 
idadiler var idi, zabıtanın menşei hep orası idi. Me
selâ Şam'da, Erzurum'da, Bağdat'ta, Manastır'da, 
Edirne'de, İstanbul'da idadilerimiz var idi ve bu ida-
diî askerilere giren talebelerin" çoğu da asker evladı 
veyahut asker mıntakasından olan yerler ahalisi idi. 
Malumu âliniz, eski zamanda ordumuzun büyük bir 
kitlesi Rumeli'de Şark cephesinde idi. Bu Anadolu içe
risinde hiç kıtaatı nizamiye yok idi. Binaenaleyh za-
bitanımız hududu millî haricinde olan yerler, Şarkı, 
bir de İstanbul'u ihraç edersek başka yerler aiıali-
sindendir. Bugün biz bu maddeyi kabul eder ve bunu 
da neşredersek orduda birçok kılü kali teşkil eder ve 
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bundan <folayı peK. çok kıymetli arkadaşları da kay
betmiş olabiliriz. Bu istiskal mahiyetindedir. Ben mi
sal olarak farzettim. Dört batarya kumandanını bil
fiil mağdur bıraktık. Binbaşı bile yapmadık. 

Sonra, bu millet bir sürü para sarfetmiştir. Bun
ları yetiştirmiştir. Ne zaman biz hududu milli da
hilinde zabit yetiştiririz, iş başına getiririz, ondan son
ra onlara buyurun diyebiliriz. Yoksa bunu kabul et
mek bizim zararımızadır. Sonra bir çok doktorlar 
var, Tıbbiye Mektebinde bedava okumuş, orduya ve 
idarei mülkiyenin bir sürü doktora ihtiyacı vardır ve 
onları biz bir çok masraflarla yetiştirdik, bunlardan 
tam istifade edeceğimiz zaman, buyurun diyoruz. 
Sonra ihtiyara terk ediyoruz. Bari bunu kabul ede
ceksek ihtiyara terk etmeyelim. Müdafaai Milliyenin 
istifa ... basıl edeceğim zaman öyle. Öyle değil mi 
ya. Millet bu kadar masraf etmiş, ben ufak bir misal 
arz ettim, bir fikir verdim. Binaenaleyh maddenin 
esası iyice düşünülerek ona göre şümullü bir suret
te yapılması için encümene havalesini teklif ediyo
rum. 

MEHMET EMİN BEY (Ergani) — Biz müslü-
man kardeşliği Osmanlı kardeşliği namları altında 
memleket ve millet mukadderatını idare ettiğimiz za
manlarda daima kardeşlere kollarımızı uzatıyorduk. 
Rumlar (Silevuş) cemiyetleriyle eski Bizans'ın tekrar 
vücuda getirilmesi için kiliselerinde ve mekteplerinde 
çalışıyorlardı. Arnavutlar Mahmut Hayrileriyle, naim 
Kraşeleriyle Arnavutluk rüyasını görüyorlar. Ermeni
ler Alışanları, Kahikatalariyle, Kırimyalariyle Ararat 
dağlarına bakarak büyük Ermenistanın tesisi için ne 
yapmak lâzım geliyorsa, her şeye teşebbüs ediyor
lardı. Araplar cehalet devrinde Mekke duvarlarında 
asılmış olan rnuallakalarında vermek istedik!eri hissi 
millilerini, son şairleriyle kabileden kabileye, çölden, 
çöle götürüyorlardı. Bu tarihin mukadderatından baş
ka bir şey değildi. Keza ecdadını tanıyan, tarihi öğ
renen, millî şiir ve edebiyatına sahip olan bir mil
let, milli rüyasına vücut vermek için kendinde hak ve 
salâhiyet görüyordu. Bu yeni başlayan dünyanın bir 
kanunu Adi, tarihin mukadderatı bizim eski sınırları
mızın içerisinde bulunan ülkeleri ayırdığı gibi, bitta
bi» o ülkelerin dillerini konuşan, tarihlerini hafıza
larında yaşatan milletleri de bizden ayırmıştır. Yal
nız geçenlerde arz ettiğim gibi, milliyet tahlil edi
lecek: olursa, ondan lisan çıkıyor, din çıkıyor, tarih 
çıkıyor, hissiyat çtkıyor, hatıratı ecdat çıkıyor, an'a-
nât çıkıyor. Bu noktai nazardan dilimizi kendisinin 
dili yapmış, terbiyesi Türk terbiyesi olmak üzere ken

disinin terbiyesi olmuş bir çok kardeşlerimizi kendi 
hududumuz dahilinde bulunan kardeşler gibi telâkki 
ediyoruz ki orduda kahramanlık gösterdikleri bahis 
olunan zatlar da bu cümledendirler. Fakat bunu ha
ricinde olmak üzere taazzuu siyasi yeye sahip olmuş 
olan memleketlerin kendi evlatlarını kendileri besle
meleri, kendi mukadderatlarına kendilerinin hâkim 
olması lâzım gelir. Türk bundan sonra artık yabancı 
dişler için ot olmayacaktır. (Bravo sesleri) 

AHMET MAHİR BEY (Kastamonu) — Bende
nizin evvelemirde Paşa Hazretlerinden bir sualim var
dır. O da; orduyu millide istihdam edilmekte olan 
berrî, bahrî, havaî ve jandarma sınıflarına mensup er
kân, ümera, zabitan, memurin ve mensuhmi askeri
yeden memleketlerine gitmek arzu ve talebinde bu
lunanlar diyorsunuz, bu memlekete gitmek arzu ve ta
lebi bilistifa mı, yoksa sizden mezuniyet alarak mı? 
Yani ne suretle gidecek? 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kare
si) — Memleketime gideceğim, artık burada hizmet 
etmeyeceğim diyenler (Pekâlâ git) diyeceğiz. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Devamla) — İste
mem diyor; pekâlâ git diyeceğiz ve hakkı istifa ver
miyoruz. Çünkü hakkı istifa, hakkı tekaüt, başka 
şeylerdir. Memleketine gitmek istiyor, memleketi hu
dudu milli haricindedir, biz de, pekâlâ uğurlar ol
sun, git diyoruz. Bundan ibarettir böyle memleketle
rine bilistifa gitmek arzu ve talebinde bulunanlar için 
kanun muvafıktır. Yoksa memleketlerine bilistifa git
mek arzusunda bulunmayanları bu kanun ile terkin 
kayıt ederek askerlikten çıkartmak ve onları seneler
ce bu devlete, bu memlekete ettiği hizmeti ayaklar 
altına almak doğru değildir. Bendenizin söyleyece
ğim şey şundan ibarettir. Memleketine gitmek arzu VÎ 
talebinde bulunursa febiha... Öyle olmadıkları halce 
kendilerini terkini kayıt ederek göndermek doğru de
ğildir. Bunlar bizimle beraber kaniyle, caniyle hiz
met etmişlerdir. Yıllarca bizimle beraber yaşamış; di
ni, lisanı bizimle hemhal olmuş, meskenleri burada 
bulunmuş; bunlar bizim aynı vatandaşımızdır. Bun
ları terkin kayıt ile bırakmak kafiyen caiz değildir. 

FUAT BEY (Lâzistan) — Buraya çıkan arkadaş
lar maddenin lehinde idarei kelâm ettikleri halde, en
cümene iadesini talep ediyorlar ki, anlayamıyorum. 
Halil Bey benim söylediklerimi aynen tekrar buyur
dular ve dediler ki; bu zabıtanın vücuduna ihtiyaç 
vardır. Orduda kalsınlar buyurdular. Lâkin bu mad
de ile bunun aleyhinde bulundular. Söz de bu mad
de bizim fikrimizin aleyhinde imiş gibi encümene ha-
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valesini teklif ettiler. Evvelce arz ettiğim gibi, bu 
madde hakikaten değerli olan bu zabitanın orduda 
temini ibkasına ait idi. O halde Ha'lit Beyin bu mad
denin tekrar encümene havalesi talebinden bir şey an
layamadım. Sonra Emin Beyefendi Türkiye dahilinde 
yalnız Türkler kalsın, diğerlerini süpürge ile kova
lım buyurdular. 

MEHMET EMlN BEY (Karahisarı Şarkî) — Ha
yır mukayyettir efendim. 

FUAT BEY (Devamla) — Bizim bahsettiğimiz 
bu za'bitan içerisinde yalnız Arap ve Arnavut yok
tur. Belki bir kısmı Türktür. 

MEHMET EMİN BEY (Karahisarı Şarkî) — On
ları ben Türk farzediyorum. 

FUAT BEY (Devamla) — Bunlar buhran dola-
yısiyle memleketleri düşman işgali altında kalmış bir 
çok arkadaşlarımız vardır ki, ta Balkan ve Trablus-
garp harbindenberi ordunun içerisine karışmıştır ve 
bir sel gibi çoluğunu çocuğunu bırakarak buraya ka
dar sürüklenmişler ve bugüne kadar da ordu içe
risinde ifayı vazife etmiştir. İşte bu madde odur efen
dim ve bu madde başka bir maksadı istihdaf etmiyor, 
diyor ki; ordu dahilinde hizmet etmiş olan zabitan-
dan, bu ordu dahilinde ifayı hizmet etmek isteyen za
bıtandan hududu millî haricinde kalan zabrtan, şayet 
buradan irtibatı kat edip de hududu milli haricinde 
kalmış aileleri nezdine istiyorlarsa, biz de kayıtlarını, 
haklarını, hizmeti askeriyelerini nezediyoruz. Yani 
kendilerini nezediyoruz ve tehdit ediyoruz. Kendileri 
gideceğine memleketin bu gibilerine ihtiyacı vardır, 
ailelerini de getirsinler de bu memlekette tavattun 
etsinler. Gaye bundan ibarettir. Yani maddenin şekli 
sarihi budur. Belki bunların yüzde doksanı Türk un
surlardır. Belki bunların yüzde onu Arap, Arnavut
'tur. Fakat o Arnavut ve Araplar içerisinde bu mem
lekete - bir çok tecarib ile öğrendik ki - sadakatini 
ibraz etmiş şahıslar vardır. Aileleri hariçte kalmış 
olursa mahzuru vardır. Ordu mensubini maddeten, 
manen bu memlekete merbut olması lâzımdır. Eğer 
yalnız kendileri burada aileleri hariçte bulunursa bel
ki bu memlekete maddeten merbut bulunurlar. Fakat 
manen merbut olmazlar, olamazlar. Biz tecrübesini 
yaptık. Derne harbinde, Bingazi harbinde bir çok 
Türk zabitanı orada idi. Arap olmakla beraber orası 
bir islâm yurdu idi. Fakat Balkan harbi meydana çı
kınca oradaki şeyi unuttuk, kendi evlât, ailemizi ha
tırladık. Orasını bırakıp buraya koştuk geldik. Bugün
de vaziyet aynıdır. Kendisi Türk ordusu içerisinde, 
ailesi hariçte olan bir çok arkadaş vardır. Bunların 
bir kısmı Arap ve Arnavuttur, Orasını bilmiyorum. 
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ABDULLAH BEY (Trabzon) — Şimdi bunları rı
zalarına bırakıyoruz. Orduda büyük hizmeti görül
müş, yararlılığı görülmüş zabıtandan gidenler de ola
bilir. Mademki onların rızasına bırakıyoruz, maksat 
kısmen fevt oluyor. 

İkincisi : Mademki hizmet etmişler, cezaen gitmi
yorlar. Bunların içerisinde istifa hakkını haiz olan
lar, tekaüt hakkını ihraz edenler vardır. Bunları da 
vermek lâzımdır. Halbuki burada yalnız hiçbir tale
be hakkı olmamak üzere gidenler diyoruz. 

FUAT BEY (Lâzrstan) — Efendim bu son bir 
tecrübedir. Eğer onlar cidden bu memlekete bizim 
tanıdığımız gibi merbut iseler çoluk çocuğunu da bu
raya getirirler ve buranın mutavattını olurlar. Yok 
her şeye rağmen biz oraya gideceğiz derlerse, bu 
memleket onları tekaüt etmek vesaire gibi bir şey 
yapamaz ve onlara para vermek doğru değildir. Ar
zularına bırakıyoruz. 

TALAT BEY (Kângırı) — Aceze kalacak. 
FUAT BEY (Devamla) — Aceze değil, kıymet

leri kalacaktır. Aceze kalmaz. Evvelce de arz ettim, 
en kıymettar olanlar kalacaktır. Askerliği iyi bilen
ler takdir ederler ki, bu iş maddeten bir faide gör
mekten izyade bir aşk neticesidir. Aşık olanlar ka
lacak, olmayanlar gidecektir. Fakat bunlar orduda
ki zabitanın zarf noktasını teşkil etmektedir. Biz o 
zaif noktayı kırmak istiyoruz. Bütün ailesini^ çolu-
ğu çocuğunu merbut olduğu neleri varsa bu Tür
kiye hududu dahilinde kalacaktır. Bu hudut içerisine 
girecektir. Ondan sonra bu zabitan hakikaten Türk 
ordusunun en mühim bir unsuru olacaktır. Binaen
aleyh biz bu madde ile bu zabitanı teşvik ediyoruz ve 
zannediyorum o kadar da müstağni değiliz. Böyle ye
tişmiş fazla insanlarımız yoktur. Bilhassa bu fevka
lâde bir meslektir. Muharebelerde tecaribi görülmüş 
zabitanı böyle hiçbir zaman elimizden çıkarmak iste
meyiz. Bunu bir tehdit mahiyetinde kullanmışızdır. 
Encümenin ru'hu budur ve bunu talep ediyoruz. Bu
rada beyanı mütalâa eden bütün arkadaşların hepsi 
de bunu istiyorlar. Fakat, neticede maddenin encü
mene şevkini ileri sürüyorlar, bunu anlamıyoruz. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Bunar cezaen 
gönderilmiyor öyleJmi efendim?.. 

FUAT BEY (Devamla) — Hayır. 
ABDULLAH BEY (Trabzon) -—O halde niçin 

hakları verilmiyor? Bunlara daima müşkül taraf suu? 
betli taraf gösteriliyor. Yani Osmanlı ordusunun za
bitanı bütün heyetiyle bütün merbut olduğu mukad-
desatiyle bunu hudut miHi haricinde tutmayaçaklar? 
dır. 
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SAMİH RİFAT BEY (Biga) — Efendiler bu ka
nun münasebetiyle cereyan eden münakaşat, bugün 
memleketin hayati mesailinden birine temas ediyor. 
Geçen seneden ve daha evvelki senelerden beri ce
reyan eden bir çok münakaşat arasında öyle fikir 
cereyanları husule gelmişti ki memlekette Türk na
mını Türk vasfı mütemayizini ihraz edebilecek olan
ların, ancak Türkiye'de doğmuş olanlara inhisar et
mesi âdeta bir Kanunu Medeni ve kanunu ilmi ha
lini almış oluyordu. Efendiler Türk, asaleti ırkiyesi 
kablettarih zamanlara dokunan vasi bir millettir. 
Türk, aksayı şarktan Baltık'a kadar asırlarca hâkim 
olmuş bir millettir. Efendiler, hududu millimiz dedi
ğimiz zaman Anadolunun şu veya bu noktasını de
ğil, kablelmilat üçüncü asra kadar bütün Asya üze
rine yayılmış olan Türklerin hududu gözönünc ge
tirmek lâzımdır. Bundan emin olmalısınız ki efendi
ler, bugün gayri Türk addettiğimiz Avrupayı merke
zî akvamından bir çoğunun damarlarında cevalan 
eden kan, Türk kanıdır. Osmanlılar oralara gittik
leri zaman Avrupayı merkeziye gittikleri zaman yal
nız din siyasetini ele almakla bir hata ettiler. Eğer 
onlar on sekizinci asrın doğurduğu milliyet cereya
nı, yirminci asrın anladığı ve his ettiği Türk ruhu. 
o zaman anlaşılmış olsa idi bugün Macarlar, Finler, 
Boşnaklar hepsi biz Türküz diye bağıracaklardı. Bun
lar filhakika Türktür ve damarlarının içinde bizim ba
balarımızın kanı cereyan etmektedir. (Doğru sesleri) 

Efendiler biz bu adamları ancak Türkiye'nin mah
dut huduttan içinde doğmamış oldukları için, gayri 
Türk addedersek yalnız bugün için değil, istikbal için 
de pek çok şey gaib etmiş olacağız. Biz Türk lisanı
nı söyleyen Türklüğü ve Türk şirini terennüm eden 
Türklük ruhunu gösteren, Türk olan ve «Ben Tür
küm» diyen insanları da içimize almalıyız. Diğer 
milletler kendi mahdudiyetleri içinde böyle yaparak 
yabancı milletleri bile içlerine almaktadırlar. Biz 
öyle değil... Zaten gaib etmiş olduğumuz anasın içi
mize almalk için göstereceğimiz teşebbüsatta böyle 
mahdut fikirlere inkiyat ederek, kendimizi daraltır
sak âtide, istikbalde çok zararlar ve zayiata uğradığı
mızı göreceğiz. Efendiler; bilmeliyiz ki Türk <bir çok 
akvamın babasıdır. Türk, Avrupaya yayılmıştır. Türk 
asırlarca Asyaya hâkim olmuştur. Her yerde Türk 
vardır. Bir an için bir hata yapmış ise sureti kafiye
de Türklükten ihraç etmek doğru değildir. Dünyanın 
her tarafında doğan, Türk vardır. Dünyanın her ta
rafında Türk olduğunu iddia edenler Türktürler. Boş
naklar, Macarlar Türktür. Arnavutların içerisinde 
Türk vardır. Bulgaristan'da da Türk vardır. Araplar 

içinde dahi Türkler vardır. Irak'ta Bayatiler vardır. 
Oğuz kabileleri vardır. Onlar oralarda yaşamaktadır
lar. Hulâsa her yerde vardır. Tarihi gözümüzün önü
ne getirecek olursak, Oğuzların yani Türklerin kab
lelmilat zamanlarda bir çok temevvüçlerle Asyadan 
gelip Avrupayı istilâ ettiklerini görürüz. Bu adamlar 
ne oldular? Mahvu perişan mı oldular? Yakın za
mana kadar Litvanya'da yüz binlerce Türk vardı bu
gün ne oldular? Niçin onların isimleri bile anılmıyor? 
Onları temsil etmeye çalışan yabancı düşmanlarımız 
vardır. Biz kendi mallarımızı kendi evlatlarımızı ya
bancı ellere verecek değiliz. Biz tetkikatı ilmiyemiz
de, lisan tetkikatında, milliyet tetkikatında, din tetki-
katında, ırk tetkikatında, Meclisi Millimizde Türkleri 
arayacağız. Bunları Türklük haricine çıkarmayacağız. 
Daralmayacağız. Bunları ordumuz haricine çıkarma
yacağız ve Türk diye kabul edeceğiz. Çünkü Türk
lük çok vasidir efendiler. 

ALİ BEY (Müdafaai Milliye Encümeni Reisi) 
(Karahisarı Sahip) — Efendim; bu madde arkadaş
ların düşündüğü derecede öyle bir maksadı mahsusa 
ile buraya konulmamıştır. 

ALİ BEY (Karesi) — Malumu âlinizdir ki ordu
da maddî, manevî alâka suretiyle hizmet daha ziya
de tahtı temine alınmış olabilir. Bazı zabitan maddî 
cihet dolayısiyle anavatandan ayrılan mahalde alâka
sı olduğunu söylüyor. Meselâ; ailesini Suriye'de bı
rakmış, tabiîdir ki aklı daima orada kalıyor ve ora
da emlâk ve arazisi varsa oraya gitmek ve orada ya
şamak istiyor. Buna mümasil daha bir çok şeyler 
vardır. İşte böyle vatanımızdan hariç kalan mema-
likte alâka ve rabıtaları olanlar bu gibi bir. çok mü
racaat bulunuyorlar. Şimdi akıl ve fikri orada olan 
bir zabiti burada hizmette istihdam etmek ve ondan 
istifade etmek fikrini besliyorsak doğru yapmış ol
mayız. Bunlar arzulariyle müracaat ettikleri zaman 
bu suretle bir kabul kapısı açıyoruz. Memlekete mer-
butiyet ve hizmeti olanlar için istiskal gibi bir şey 
katiyen varit olmamıştır. Bu, müracaatlara karşı bir 
tedbir olarak kabul edilmiş ve teslihât göstermekten 
ibaret bulunmuştur. Madde basittir. Eğer müzakere
si kâfi görülürse reye konulmasını teklif ediyoruz. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir vardır. Evvelâ müzakerenin kifayetini reyi âli
nize vazediyorum. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim mad 
dede şahsıma taalluk eden hususat vardır. Cevap ve
receğim. Esasen maddenin mahalli tatbiki yoktur, 

REİS — Şahsınıza aidiyeti varsa buyurunuz, 
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HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendiler bir 
defa dördüncü maddede (memleketleri hududu milli 
haricinde kalanlar) deniliyor. Bu madde çok müphem 
ve yanlıştır. Hududu milli haricinde kalan bir çok 
Türkler var. Bu madde ile Türkler kendi memleket
lerine, yani İşkodra'ya, Üsküp'e gidecek diye bir fii
lin vukuu bile imkân dahilinde değildir. Bunu tasav
vur etmek bile imkânsızdır. Burada (Hududu milli 
haricinde kalan) denilince Türkler değil, gayri Türk
lerin maksut olduğu tamamiyle meydana çıkar. Bun
dan başka orduda hizmet etmiş bir çok gayri Türk 
zabitan vardır ve bu gayri kabili inkârdır. Fakat aile 
ve alâkası tamamen hariçte kalmış olan aksam ve bil-
ahssa bunların içinde müstesna olarak söyleyeceğimiz 
zevat kendi memleketlerinde alâkası.... 

RElS — Şahsınıza ait bir şey göremiyorum. 
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Netice itiba

riyle oraya çıkar. 
REİS —- Madde hakkında söylüyorsunuz. (Devam 

sesleri) 
NECATİ BEY (İzmir) — Madde herhalde basit

tir. Umuma şâmil bir manada değilse de müzakere
nin aldığı cereyan memlekette tutacağımız istikame
tin ne cihetten olacağını gösterecek mahiyettedir. Bi
naenaleyh umumi mesaiie taalluk etmiştir. Şu halde 
memleketin umumi mesailine taalluk eden ve haki
katen her yerde mevzuu bahis olan ve memleketimi
zin her tarafında bir mesele teşkil eden bu mesele 
etrafında daah bir çok şeyler söylenmek, daha bi
raz tetkikat yapılmak lâzımdır. Milli hayata ait olan 
bu mesailin müzakeresini tacil etmeyelim. Memleket
te en canlı hayatî mesele budur. Binaenaleyh böyle 
mühim bir mesele üzerinde biraz daha müzakere ya
palım ve kafi bir karar ittihaz edelim. 

(Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Beyin kifayeti 
müzakere hakkındaki takriri okundu) 

REİS — Efendim müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. (Ekseriyet yoktur sesleri) 

Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen aya
ğa kalksınlar... Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Efendim takrirler vardır. Okuyacağız. 
Riyaseti Celi leye 

Yararlıkları görülen zabitanın memleketlerine git
meleri arzu ve taleplerine bırakılıyor ve bu gibileri
ne müsaade olunduğu halde cezaen gönderilmiş olu
yor. Halbuki maksadın bu olmadığı anlaşılıyor. Bu 
maksada göre maddenin tadili için encümene gönde
rilmesini teklif ederim. 

Trabzon 
Abdullah 

(Encümene sesleri) 
Riyaseti Ceİileye 

Memleketleri hududu milli haricinde kalan ve ha
len orada istihdam edilmekte bulunan zabitan ve men-
subini askeriyenin vakti seferde hakkı terhisinden is
tifadeye kıyam etmemelerini teminen memurin ve 
mensubini askeriyeden kelimelerinden sonra (Vakti 
hazarda) kelimesinin zikrini teklif ederim. 

İzmit 
İbrahim 

Riyaseti Ceİileye 
Dördüncü maddeyi de ihtiyat zabitanı kaydının 

ilâvesini talep ve teklif ederim. Buna nazaran madde 
kısmen şöyle olmalıdır. 

«Memleketi hududu milli haricinde kalan ve ha
len orduyu millide istihdam edilmekte olan berrî, 
bahrî, havaî ve jandarma ve ihtiyat sınıflarına men
sup erkân, ümera ilah... 

Karesi 
Ahmet Süreyya 

Riyaseti Ceİileye 
Orduda hududu milli haricinde kalan yerlerden 

bazı zabitan vardırki ihtisasları hasebiyle hemen in-
fikâklarında mahzur olabilir. Bu gibilerin büsbütün 
ihtiyarlarına tadil edilmek üzere encümene iadesini 
teklif ederim, 

22 , 9 . 1339 
Kastamonu 

Halit 
Riyaseti Ceİileye 

Dördüncü maddenin fıkrai ahiresinin şu tarzda 
hariçte müstakil hükümeti olan ırka (Zabitan ve me
murin ve mensubini askeriyeden mensup zabitanın 
arzularına bakılmaksızın memleketlerine terhis olu
nurlar. Yalnız fevkalâde hizmeti görülen ve Türklüğü 
kabul edenler bu madeden müstesnadır.) tadilini tek
lif eylerim. 

Sivas Mebusu 
Halis Turgut 

Riyaseti Ceİileye 
Dördüncü maddeye (Memleketleri hududu milli 

haricinde kalan kelimelerinden sonra (ve Türk olmı-
yan) kelimelerinin maddeye ilavesini teklif ederim. 

Afyonkarahisar 
İzzet Ulvi 

REİS — Efendim takrirler heyeti umumiyesi iti
bariyle ikiye taksim ediliyor. Bir takrir müstesna ol
mak üzere, diğer takrirler maddenin tadili hakkında
dır. Diğer bir takrir de maddenin aynen kabulü hak-
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kındadır. Binaenaleyh tadil takrirlerini nazarı dik-
katindedir. Birer birer reyi âlinize vazedeceğim. 

(Afyonkarahisarı Mebusu İzzet Ulvi Beyin takriri 
tekrar okundu) 

REİS — Efendim bu takrirde (Memleketleri hu
dudu milli haricinde kalan) kelimesinden sonra (Türk 
olmıyan) kelimesinin ilâvesini teklif ediyor. Bunu re
yi âlinize vazediyorum. Nazarı dikkate alanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Efendim bu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Kastamonu Mebusu Halit Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Halit Beyin takririni nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Trabzon Mebusu Abdullah Beyin takriri tekrar 
okundu.) (Kabul sesleri) 

REİS — Daha reye koymadım. Bu takrir bir ta
dil mahiyetindedir. Fakat ne yolda tadil teklif edi
yor, bu müphemdir. 

RAtF EFENDİ (Erzurum*) — Efendim Ahvali ru-
hiyelerinden anlaşılır. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — İzahat tamamen 
taayyün ediyor, onun için tezat iki, üç yerde görü
nüyor. Hatta bunu kendileri de itiraf buyurdular. Ye
niden o ruhu okşıyacak yeni bir tarzı beyan vaki 
olursa daha iyi olacak. (Gürültüler) 

NECATİ BEY (İzmir) — Bir takrir vermiştir, ar
tık bu geri alınmaz. 

REİS — Efendim encümen ne diye nazarı dik
kate alacak? Zannediyorum ki teklifi daha sarih yaz-
sanız daha iyi olur. Yani encümenin düşünmesi ile 
tarzı tahrir arasında mübayenet ne ise lütfen onu 
tahrir etsinler de. bunu öyle reye koyalım. Çünkü an
laşılmıyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Maksatla
rını izah etsinler daha iyi olur. 

(Karesi Mebusu Ahmet Süreyya Beyin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Efendim Karesi Ahmet Süreyya Beyin 
bu yoldaki tadil teklifini nazarı dikkate alanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(İzmit Mebusu İbrahim Beyin takriri tekrar okun
du) 

REİS — Yani (Vakti hazır) kelimesini ilâve edi
yorlar. Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Çorum Mebusu Mustafa Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Şimdi Trabzon Mebusu Abdullah Bey takrirleri
ni sarahaten yazmışlardır okuyacağım^ 

Riyaseti Celileye 
Yararlıkları görülen zabitanın memleketlerine git

meleri arzu ve taleplerine bırakılıyor ve bu gibilere 
müsaade olunduğu halde cezaen gönderilmiş oluyor. 
Halbuki maksadın bu olmadığı anlaşılıyor. Bu 
maksada göre maddenin tadili için encümene gön
derilmesini teklif ederim. 

Trabzon 
Abdullah 

REİS — Efendim bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

Efendim encümen bu takrire göre tadil etsin. 
Şimdi efendim kanunun beşinci ve altıncı maddeleri 
kanunun neşrine ve icrasına dairdir. Ondan evvel iki 
madde daha teklif ediyorlar. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci madde olarak berveçhizir maddenin mü

zakeresini teklif eylerim. 
(Matrut ve mütekait zabıtandan İstanbul hükü

metince hizmeti muvazzafaya nakledilenler vaziyeti 
sabıkasına irca olunur) 

İstanbul 
Ali Rıza 

(Encümen sadaları) 
ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Efendim müsaade 

ederseniz izah edeyim. Efendim mütarekeyi müteakip 
İstanbul hükümeti zailesi, bir takım matrut ve mü
tekait zabitanı tahtı silâha davet ettiği gibi, aynı 
zamanda da hizmeti muvazzafaya naklettirmiştir. Bu
gün elimizdeki, kavanini mevcude gerek matrut 
ve gerek mütakait zabitanın sınıfı muvazzafaya nak
line sureti katiyede müsaade etmiyor. Yani yapılan 
bu muamele gayri muvafıktır. İkincisi bundan sar
fı nazar hali hazırda bunlardan bir kısmı mühimmi 
terfi de etmişlerdir. Şimdi bu tertip etmekte olduğu
muz kanunun ikinci maddesi mucibince bunları te
kaüde sevketmek lâzım gelirse rütbelerini ve hatta 
müddeti hizmeti askeriyelerini nazarı dikkate alarak 
taküt etmek mecburiyetindeyiz. Bunlara biz fuzuli 
olarak bir hayli maaş vereceğiz. Buna mahal kalma
mak için bu suretle gayri kanuni olarak hizmeti mu
vazzafaya naklettirilmiş olanları vaziyeti sabıkaları-
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na irca etmek suretiyle işi tavzih etmiş oluruz. Bun
dan dolayı bu maddeyi teklif ediyorum. 

REİS — Bu madde hakkında mütalaa var mı? 
(Lâyiha encümeni sesleri) 

Lâyihayı encümene teklif ediyorlar. Yani Müda-
faai Milliye encümenine de havalesini teklif ediyor
sunuz. 

ALİ RIZA (İstanbul) — Bu kanuna ilâve edilmek 
üzere encümene havalesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim Ali Rıza Bey beşinci madde
nin nazarı dikkate alınarak encümene havalesini tek
lif ediyor. İkinci bir şık daha vardır ki tetkik' edil
mek meselesi... 

Dr. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Tetkik edilmek 
üzere; lüzum var mı, yok mu? 

REİS — Şimdi ikinci şıkkı arz ediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. Şimdi tetkiki suretiyle havalesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Beşinci madde olarak bir takrir daha var okuya
lım. 

Riyaseti Celileye 
Zirdeki maddenin müzakere edilmekte olan ka

nuna altıncı madde olarak ilâvesini teklif eylerim. 

Madde Harekâtı milliyenin mebdei filiyesi İzmir' 
in tarihi işgali olan 15 Mayıs 1335 ve müntehai fili
si Mudanya müterekenamesinin tarihi imzası olup 
mezkûr tarihler arasında Anadoluya iltihak ederek 
milli orduda hizmet eden sınıfı muhtelifi erkân, üme
ra ve zabitan ve memurini ve mensubuni askeriyesine 
Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun beşinci maddesi 
mucibince yapılacak zamaim bu esas dairesinde he
sap olunur. 

İstanbul 
Ali Rıza 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kavanini 
Maliye Encümenine. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim Refiki muh-
terememiz Ali Rıza Beyin teklif buyurdukları bu 
maddenin hakikaten bu kanunla ehemmiyetli bir nok-
tai teması vardır. Hakikaten teklif edilmesi lâzım ge
len bir madde idi. Malumu âliniz müzakere edilmekte 
olan bu lâyihanın şimdiye kadar mevzubahis olan 
mevadında, herhangi suretle cidali milliyeye iştirak 
etmemiş veyahut bigâne kalmakla iktifa etmiyerek 
bu cidale muhalif kalmış zevatın mukadderati hak
kında birtakım ahkâm vazediyoruz. Eğer şimdi tek
lif edilen madde kanuna ilâve edilirse o vakit ka
nun hakikaten zül tarafeyn olur. Bir taraftan müca-
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deleye iştirak etmemiş, bigâne kalmış olanların mu
kadderatı diğer taraftan filen mücadeleye iştirak et
miş olanların hakkının temini manasını ifade etmek
tedir. Bu maddenin hükmü bendenizce şu suretle an
laşılıyor. Malumu âliniz Balkan harbinde olduğu gi
bi ve bütün muharebelerde olduğu gibi askeri tekaüt 
ve istifa kanununun beşinci maddesinde harbde ge
çen müddetler yalnız tekaüde mahsup olunmak üze
re iki misli olarak kabul ediyor zannediyorum. Bu
nu düşünüp de vazeden vazıı kanun bu müddetin 
böyle muvazzaf olarak kabul edilmesinde harbde ge
çen müddetin meşakkatinden ve yıbratıcı bir va
zife olmasından mülhem olmuş ve bu müddeti tekaüt 
hesabında iki misli olarak kabul etmiştir. Bu asıl
dır. Bu kanunun esnayı tatbikinde Balkan harbinde 
ve harbi umumide dahi bu mesele gayet muvafık 
hareket edilmiş ve gayet muvafık hesap edilmiştir. 
Halbuki bendeniz bazı muamelât hesabiyle Müdafai 
Milliyede temas ettiğim bazı mesailde, ciddi millide 
hizmet edip de tekâüd edilmesi icabedenlere ait mua
melenin safhai tatbikatında bazı muhtelif vekâlet
lerin mütalealarının haylûletiyle bu meselenin sabit 
ve salim bir şekilde halledilmediğini gördüm. Bilhas
sa Müdafaai Milliye Vekâletince tavazzuh etmemiş 
olan esası, cidali millinin mebdei ve müntehası tarih
lerinin sarahaten tayin edilmemiş olmasıdır. Bir tez
kere gördüm cidali millinin mebdei bunda 16 Mart 
gösteriliyordu. Halbuki Ali Rıza Bey teklif buyur
dukları aynı maddede İzmir'in işgal tarihi olan 15 
Mayıs olarak kabul etmiştir, ki gayet doğrudur. (Doğ
ru doğru sesleri.) İzmir'in işgal tarihi ki hakikaten 
milleti heyecana getirecek, bütün milleti cidali mil
liyeye sevk ve tahrik edecek hadisattandır. Fiilen vu-
kubulmuştur. Vaka bundan evvel Girit'tede bazı ha
diseler olmuş ise de, zabitan seferber olup harbe git
memişlerdir. Münteha olarak da yine Ali Rıza Be
yefendi Mudanya müterakanamesini göstermiştir. Ha
kikaten bu mütarekenin imzasından sonra, ben kah
ramanım diye Anadoluya gelmiş olanların arz ettiğim 
gibi, iki misli zamaimden istifadeleri hiç de muvafık 
değildir. Bunda Mudanya müterekanamesi tarihinin 
kabulü pek bariz ve becadır. Eğer bu şekil kanunun
da tespit edilmemiş olursa, cidali millide harbe işti
rak etmiş olan arkadaşlarımızın tekaütlüklerinde bu 
sınıf muamelenin esnai hesabında bazı hatalar olur ve 
hakikaten filen olmuştur ve bendeniz bunu temamiyle 
anladım. Erkânı Harbiyei Umumiye hususi bir telâk
kide bulunmuştur. Vekâlet bunda mütehayyirdir. 
Ezcümle cidali milliye iştirak etmiş olan bir çok ma
lûl zabitanın tekaüt hesabı sınıf üzerinden yapılamı-
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yor. Bu arz ettiğim sınıf hesabı birçok yanlışlıklara 
sebep oluyor. Binaenaleyh bu gibi şeyler gayri kanu
ni olarak yapılamıyor. Bütün bu ademi vuzuhu tav
zihe sevketmek üzere, esasen mevcut bir kanunla mev
zubahis olan bu kanunu sarih bir metin ile tespit et
miş oluruz ve bu suretle kelimeler üzerinde müzake
re cereyan etmiş olur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim 
bendeniz bunu Müdafai Milliye Encümenine gitme
siyle beraber kavanini maliye encümenine de git
mesini teklif ediyorum. Çünkü bu kavanini maliyeye 
aittir. Tekaüt meselesidir. Herhalde kavanini maliye 
encümeni bir kere görsün efendim. 

ALİ R & A BEY (İstanbul) — Efendim. Müda-
faai Milliye Encümenine gitsin ve kanuna ithal edil
sin, kanuna bir madde olarak ithalini istiyorum. • 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendim 
yalnız bir cihet vardır, onu arz edeceğim, tarihi intiha 
hakkında. Efendim, mademki müdafai milliye en
cümenine gidecektir, mücadelenin tarihi ibtidasiyle 
tarihi intihasının heyeti celilede tayin ve tebellür et
mesi lazımdır. İzmir'in işgal tarihi milli hayat cida
limizin mebdeidir bu itibarla mebde hakkında göste
rilen tarih pek doğrudur. Yalnız bana münteha ta
rihi biraz vasidir gibi geliyor. Çünkü malumu âli
niz 26 Ağustos'da İzmir'i kurtarmak için, memaiiki 
meşguleyi kurtarmak için Afyonkarahisarın da muha
rebe başlamış ve o tarihten sonra da hiç kimsenin 
orduya girmemesi emir olunmuştur. Şu halde 26 Ağus
tos tarihinin münteha tarihi olması lâzım gelir. İzmir 
kurtulduktan sonra gelenleri, kuvai milliye ile bera
ber çalışmış, milli ordu ile birlikte çalışmış addeder
seniz o zaman onlara da hak vermiş oluruz. Bina
enaleyh taarruz iarihi münteha tarihi addedilmelidir. 
Mesele bu suretle hal olunacak olursa millete hizmet 
etmiş olanların hakkını vermiş oluruz. Aksi takdirde 
Mudanya müterekesini münteha tarihi kabul ede
cek olursak zaferi kazandıktan sonra gelmiş olan 
zabitana da bu hakkı vermiş oluruz. Onun için mü
saade buyurursanız münteha tarihinin 26 Ağustos ol
masını teklif ederim. 

ALİ RİZA BEY (İstanbul) — Müsaade buyurun, 
bu münteha hakkında söyleyeceğim. 

RAİF BEY (Erzurum) — Müsaade buyurursa
nız, bu mücadelei milliye tarihini daha evvvele götür
mek istiyorum, çünkü İngilizler mütereke ahkâmının 
hilafında, Mondros müterakesinin hilafında milletin 
varlığına bütün mevcudiyetine suikast ederek memle
ketlerimizi işgale başlamış olması üzerine mücadelei 

milliye başladı ve mücadelei milliye esnasında Sivas 
kongrelerinde, Erzurum kongrelerinde asker kardaşla-
rımızdan bir çoklarının İstanbul'da yaptığı mücadelat 
vardır. Binaenaleyh o tarihlerin de nazarı dikkate 
alınması icabeder. 

ALİ BEY (Afyonkarahisar) — Kongreler İzmir'in 
işgalinden sonradır. 

RAİF EFENDİ (Devamla) — İzmir'in işgali Er
zurum kongresinden sonradır. Hatta bizim Erzurum 
kongresini yaptığımız esnada... 

ALİ BEY (Afyonkarahisar) — Hayır... 
RAİF EFENDİ (Devamla) — Öyledir, öyle... 
ALİ BEY (Afyonkarahisar) — Yunanlıların İz

mir'i işgal tarihi (15 Mayıs 1335)'dir. Erzurum kong
resi 10 yahut 14 Temmuz'da akdedilmiştir. 

RAİF EFENDİ (Devamla) -— Müsaade buyurun 
Erzurum'un ondan evvel bir vilâyet kongresi vardır. 
Bu ondan daha evveldir. Ondan sonra Velâyatı Şarki
ye kongresi vardır, Erzurum'da Mücadelei Milliye 
daha evvel başlamıştır. Erzurum kongresi mahalli bir 
kongredir. Mahalli kongre mahiyetinde olarak her 
tarafta kongreler yapılmıştır ve o zaman bunlar, doğ
rudan doğruya memleketin bir hayat memat mese
lesi olmuştur, doğrudan doğruya memleketin umumu
na şamil bir vaziyet tahaddüs etmiştir. Sivas kong
resi de Eylül dörtedir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendim, 
müsaade buyurunuz kongreler mebde olamaz .Kongre
lerin mebde olması lâzım gelirse İzmir'de bütün Ana
dolu garbinin iştirakiyle müdafai hukuk kongresi 
yapılmıştır ve bu Erzurum kongresinden üç ay ev
vel olmuştur. Bunun da mebde olması lâzım gelir. 
Onun için bu doğru değildir. Binaenaleyh taarruz ta
rihini mebde yapmak-daha doğrudur. 

REİS — Efendim müsaade ediniz, bendeniz uzun 
uzadıya müzakere edecek bir mesele görüyorum me
sele mebde meselesidir. Zaten bir takrir daha vardır, 
ki kanuna bir madde olarak ilâvesi teklif olunan bu 
maddenin nazarı dikkate alınarak encümene havale
sini teklif ediyor. Bize getireceği şekil üzerine müba-
hise ederiz. Binaenaleyh teklif, nazarı dikkate alın
mak üzeredir. (Berayi tetkik sesleri.) Müsaade buyu
run efendim, şimdi elimde takrir var. Takrirde mev
zubahis kanuna bir madde olarak ilâvesi nazarı dik
kate alınmak üzere teklif edilen altıncı maddenin 
Müdafaa! Milliye Encümenine havalesini teklif eyle
rim diyor. Binaenaleyh evvelâ bunu reyi âlinize va
zediyorum. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim encümence 
icabeden şekle konur. Bu zültarafeyndir. 
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REİS — Efendim müsaade ederseniz şu suretle 
reye vazediyorum. Bir nazarı tetkike almak, bir de 
nazarı dikkate almak suretiyle binaenaleyh... 

RECEP BEY (Kütahya) — Ben de tetkika razı
yım. 

REİS — Efendim Rıza Beyin takririni nazarı 
tetkika almak üzere encümene havalesini nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mıştır. 

Efendim müzakere etmekte olduğumuz kanunun 
başka maddeleri kalmamıştır. Asıl kanundaki beşinci 
ve altıncı maddeler kanunun neşrine ve icrasına ait
tir. Müdafaai Milliye Encümeninden geldikten sonra 
müzakere edilir. Binaenaleyh kanunun müzakere edi
lecek bir yeri kalmamıştır. 

Şimdi müsaade buyurursanız celsei hafiyeden cel-
sei aleniyeye geçelim. Celsei hafiyeden aleniye geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın celsei aleniyeye geçil
miştir efendim. 

Riyaseti Celileye 
Madde birinci fıkrasının «haricinde» kelimesini 

müteakip ibaresinin berveçhiati tadilini teklif eylerim. 
Kalacağı olanlardan asgari onbeş seneyi ikmal eden
ler müddeti hizmetlerine göre tekaüde sevk olunur. 
Diğerleri müstafi addolunur. 

Çorum 
Mustafa 

Riyaseti Celileye 
İstanbul kelimesinin tayyi ile (Türkiye vesair 

memalikde kalarak) cümlesinin ikamesini teklif eyle
rim. 

Erzurum Erzurum 
Mahmut Celâl Halit 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir* Encümence tadil edilen şek

lin aynen reye vazını teklif eylerim. 
Kayseri Mebusu 

Dr. Halit 

Riyaseti Celileye 
Bugünkü ruznamenin üçüncü maddesindeki idarei 

örfiyeye müteallik mazlbata ile dördüncü maddesinde
ki izalei şekavet lâyihası hakkındaki mazbataların 
müstaceliyetle müzakeresini teklif eylerim. 

23 Eylül 1339 
Karesi 

Mehmet Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin mensubini askeriye ile memu

rini mülkiye ve ilmiye kaydının ilâvesini teklif eyle
rim. 

Hüseyin 
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