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MUnderecat 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

SUALLER, CEVAPLAR 

Sayfa 
319:320 

320,326 

1. — Mersin Mebusu Besim Beyin; Urfa 
Valisinin mucibi şikâyet bazı harekâtı hakkın
da Dahiliye Vekâletinden suali. 320 

2. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
Keskin Gazetesinin esbabı tadili hakkında Da
hiliye Vekâletinden suaji. 320 

3. — Denizli Mebusu Kâzım Beyin; Darül
fünun müdavimlerinin, haysiyeti milliyeyi leke-
dar edecek hareketlerde bulundukları hakkında
ki neşriyata dair Maarif Vekâletinden suali. 320 

4. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
Dersim ve Eîâziz Vilâyetlerinin telâkisinde kâin 
Aşgüni - Aşvan Köprüsü hakkında Nafıa Vekâ
letinden suali. 320 

5. — Dersim Mebusu Ahmet Şükrü Beyin; 
Dersim ve Eîâziz Vilâyetlerinin; telâkkisinde 
kâin Aşguni - Aşvan Köprüsü hakkında Maliye 
Vekâletinden suali. 320 

6. — Kastamonu Mebusu Mahir Efendinin; 
Ceiâliye ve emsali vakfına ait dergâh ve tekke
lerin sureti idaresine ve bu bapta ihzarı muta-

Sayfa 
savver lâyihai kanuniyeye 
suali. 

dair Başvekâletten 
320 

7. — İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi 
Beyin; Ahırkapı misafirhanesinde iskân edilen 
mübadillerin vaziyeti elimesine dair Dahiliye 
Vekâletinden suali ve Dahiliye Vekili Cemil 
Beyin şifahi cevabı. 326:328 

8. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
Türk üserasınm celbi için Rusyaya gönderilen 
heyet hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinden 
suali ve Müdafaai Milliye Vekili Fethi Beyin 
şifahi cevabı. 328:329 

9. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Harbi 
Umumi ve İstiklâl Muharebatında hayat ve me-
matı meçhul kalan efrat ve zabıtanın miktarı 
ve zevceleri hakkında Adliye ve Müdafaai Mil
liye Vekâletlerinden suali ve Adliye Vekâleti 
Vekili Saraçoğlu Şükrü ve Müdafaai Milliye 
Vekili Fethi Beylerin şifahi cevaplan. 329:331 

10. — Kars Mebusu Ömer Beyin; Demir
yollarına ferş olunan traverslerin ağaçtan imal 
edilmeyerek hariçten demir traversler celpedil-
mesi esbabına dair Nafıa Vekâletinden suali. 331 
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Sayfa 
3. — EVRAKI VARİDE 320 

Lâyihalar 320 
1. — Hükümet ile Fenerler İdaresi arasında 

münakit 11 Temmuz 1339 tarihli itilâf namenin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/594) 320 

2. — 1326 tarihli Teşkilâtı Sıhhiye Nizam
namesinin 12 nci maddesine bir fıkrai rnüzey-
yele ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/595) 320 

3. — Seferde bulundukları esnada bahriye 
zabitanına taamiye itası hakkında kanun lâyi
hası (1/596) 320 

Teklifler 32!) 
1. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfe-

kasmın; damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı 
bakariye vesairenin sureti muhafazası hakkında
ki 11 Nisan 1334 tarihli Kanunun ilgasına dair 
teklifi kanunisi (2/437) 320 

2. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfe-
kasınm; Havalii Şarkiye muhacirlerinin iadesi 
ve meskenlerinin tamir ve inşaası için 3 Ni
san 1339 tarihli Kanunla verilen tahsisattan he
nüz sarf edilemeyen miktarının 1341 senesinde 
de sarfı hakkında takriri (2/446) 320 

Mazbatalar 320 
1. — Memlekette kuvvetli bir telsiz tesisatı 

vücuda getirilmek ve Ankara şehrinde 
merkezi batarya sisteminde telefon şebe
kesi yapılmak ve Ankara ile İstanbul arasında 
bir telefon hattı tesisiyle posta ve telgraf ve 
telefon inşa edilmek üzere Posta ve Telgraf 
Müdüriyeti Umumiyesinin senei haliye bütçe
sine bir milyon lira tahsisatı munzamma itası 
hakkında (1/497) numaralı kanun lâyihası ve 
Posta ve Telgraf ve Muvazenei Maliye Encü
menleri mazbataları. 320:321 

2. — Ankara'da inşaası takarrür eden mesa-
kin ve mebani ile sair . müessesat için şehir 
emanetine bir buçuk milyon lira ikrazına dair 
(1/593) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 321 

3. — Dolu Mebusu Mehmet Vasfi efendi
nin; intikali ve ahara devr ve ferağı caiz olan 
kömür madenlerinin envali gayrimenkulei sa
ire gibi teminat'iraesine cevaz verilmesi hak
kında (2/43.2) numaralı teklifi kanunisi ve şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 321 

Sayfa 
4. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; 

Birinci Büyük Millet Meclisi Azasından olup da 
mebus veya memur olmayan zevata hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisine dair (2/433) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere 
olup, bu bapta Kayseri Mebusu Sabit Beyin 
teklifi ile tevhiden müzakere edilmesi hakkında 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 321 

5. — Trabzon Mebusu Nebi Zade Hamdi 
Bey ve yüz iki refikinin; Sami Paşa Zade Sezai 
Beye hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkında (2/434) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası. 321 

6. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; 
İstiklâl Madalyası Kanununun altıncı madde
sinin tadili hakkında (2/435) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası. 321 

7. — 1339 senei Maliyesi Haziran - Şubat 
ayları hesabatma ait. Divanı Muhasebatın üç 
kıi'a raporu ve Divanı Muhasebat Encümeni 
mazbatası. 321 

Tezkereler 321 
1. — 26 Kânunuevvel 1255 tarihli Kefalet 

Nizamnamesinin birinci, üçüncü ve sekizinci 
maddelerinin tadili hakkındaki kanun lâyiha
sının tekrar tetkik edilmek üzere iadesine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/362) 321 

2. — Elyevm mer'i bulunan Maadin ve Taş 
ocakları nizamnamelerinin bazı mevadı ile 
Havzai fahmiye talimatnamesinin tadiline dair 
kanun lâyihasının tekrar tetkik edilmek üzere 
iadesi hakkında Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/361) 321 

3. — Seferber kıtaatın hazerî garnizonlarına 
, hareketleri halinde zabitanın garnizon merkezle

rine nakleyleyecekleri ailelerine verilecek harcı
rah hakkında tefsiren bir karar itasına dair Baş
vekâlet tezkeresi (3/363) 321:322 

Takrirler 322 
1. — Ardahan Mebusu Halit Paşa ve Sek-

sensekiz refikinin; ruznamade bulunan bilu
mum malûlini askeriyenin terfihi hakkındaki 
kanun lâyihasının müstacelen müzakeresine da
ir takriri. 322:324 

2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; yoklama
da bulunmayanlar hakkında kıstalyevm icrası 
hakkında takriri. 324:325 

— 318 
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Sayfa 
3. — Karesi Mebusu Ali Şuuri Beyin; yok

lamalarda bilâmazeret isbatı vücut etmiyenlerin 
gazete ile isimlerinin ilânı hakkında takriri. 325 

İkinci defa rey istihsali 325 

1. — Ereğli - Karadere şimendifer hattının 
inşaası ve işletilmesi hakkındaki kanunun ikinci 
defa reye vaz'ı. 325:326,350:351 

2. — Ziraat Müesseselerine sabit sermaye 
vaz'ına dair kanunun ikinci defa reye vaz'ı. 325: 

326,348:349 

RElS — Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

KIRKINCI İÇTİMA 

24 Kânunusani 1431 Cumartesi 

Birinci Celse 
Ali Sururi Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

Hükümet namına vukubulacak müzayede, müna
kaşa ve ihalelerin suveri icraiyesi hakkındaki kanun 
lâyihasının müstacelen ve tercihan müzakeresi kabul 
edildi. 

Aydın mebusluklarına intihap olunan Mithat ve 
Reşit Galip beyler hakkında Birinci Şubenin ve Kırk
lareli Mebusluğuna intihap edilen Şevket Bey hak
kında Djrdüncü Şubenin mazbatası kıraat ve kabul 
olundu. 

Afyon Karahisar hareketzedegâni hakkındaki Kanun 
ikinci defa reye vaz ve 151 rey ile kabul edildi. İtal
ya tezgâhlarında bir tahtelbahir inşa ettirileceği hak-

Sayfa 
4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 331 

1. — İstanbul İstiklâl Mahkemesince yapılan 
sarfiyatın bu baptaki kanunun ihatası dairesin
de bulunup bulunmadığının Meclisçe tayini hak
kında Tetkiki Hesabat Encümeni Riyasetinden 
mevrut (4/175) numaralı tezkere ve kavanini 
maliye ve Tetkiki Hesabat Encümenleri maz

bataları. 331:333 

2. — Şûrayı Askerinin teşkilât ve vazaifi 
hakkında (1/557) numaralı kanun lâyihası ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 333:347 

kındaki neşriyata dair İzmit Mebusu Mustafa ve Zi
raat Vekâleti müdürlerinden bazılarının lüzumsuz se
yahat icra ettiklerine vesaireye dair Kastamonu Me
busu Mehmet Fuat beylerin suallerine Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik ve Ziraat Vekili Hasan Fehmi 
beyler tarafından verilen cevaplar istima olundu. 

Ahiren Meclise iltihak eden ve bu kere mazbatai 
intihabiyeleri tasdik olunan zevatın tahlifleri icra 
edildi. Badehu Ereğli - Karadere demiryolunun inşa 
ve işletilmesi hakkındaki Kanun lâyihasının müzake
resine geçildi. Birinci maddesi müzakere ve kabul 
edilmiş olan mezkûr lâyihanın ikinci maddesi bir müd
det müzakere edildikten sonra berayi teneffüs celse 
tatil olundu. 

İkinci Celse . 
Ali Sururi Bey tarafından kuşat edilerek, Ereğli 

hattı hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine de
vam ve mevadı kanuniye aynen kabul olundu. 

Müteakiben ziraat müesseselerine sermaye vazı 
hakkındaki lâyihai kanuniyenin müzakeresine başlan-

BİRİNCİ CELSE 

Bedi müzakerat saat: 1.30 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER: Ragıp Bey Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REÎS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 319 — 
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di ve cereyan eden müzakere neticesinde birinci, ikin
ci ve üçüncü maddeler tadilen, dördüncü ve beşinci 
maddeler aynen kabul edildi. Badehu gerek bu ka
nun ve gerek Ereğli - Karadere hattı hakkındaki Ka
nun tayini esami ile reye vaz olundu. Tasnifi ârâ ne
ticesinde her ikisinde de nisabı ârâ hâsıl olmadığı an-

2. SUALLER, 

1. — Mersin Mebusu Besim Beyin; Urfa Valisi
nin mucibi şikâyet bazı harekâtı hakkında suali. 

REİS — Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 
2. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Keskin 

Gazetesinin esbabı tatili hakkında suali. 
REİS — Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 

3. — Denizli Mebusu Kâzım Beyin; Darülfünun 
müdavimlerinin, haysiyeti milliyeyi lekedar edecek ha
reketlerde bulundukları hakkındaki neşriyata dair şi
fahî sual takriri. 

REÎS — Maarif Vekâletine havale edilmiştir. 

4. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Der
sim ve Elâziz vilâyetlerinin telâkisinde kâin Aşgüni, 

3. — EVRA1 

Lâyihalar 
1. — Hükümet ile Fenerler İdaresi arasında müna-

kit 11 Temmuz 1339 tarihli itilâf namenin tasdiki hak
kında kanun lâyihası (1/594) 

REÎS — Ticaret ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

2. — 1326 tarihli Teşkilâtı Sıhhiye Nizamnamesi
nin 12 nci maddesine bir fıkrai müzeyyele ilâvesi hak
kında kanun lâyihası (1/595). 

REÎS — Sıhhiye ve Müdafaai Milliye encümenle
rine havale edilmiştir. 

3. — Seferde bulundukları esnada Bahriye zabita-
nına taamiye itası hakkında Kanun lâyihası (1/596) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

Teklifler 
/. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasının; 

Damızlığa ve çifte elverişli hayvanatı bakariye vesai-
renin sureti muhafazası hakkındaki 11 Nisan 1334 ta
rihli kanunun ilgasına dair teklifi kanunisi (2/437). 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfekasının, 

havalii şarkiye muhacirlerinin iadesi ve meskenlerinin 

laşüarak Pazartesi günü içtima edilmek üzere celse 

tatil olundu. 

R E l S — Söz isteyen var mı? Zaptı sabık hulâsa

sını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme

yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

CEVAPLAR 

Aşvan köprüsü hakkında sual takriri (Nafıa Vekâle
tine). 

5. — Dersim Mebusu Ahmet Şükrü Beyin Dersim 
ve Elâziz vilâyetlerinin telâkisinde Aşgüni - Avşan 
köprüsü hakkında sual takriri. 

REİS — Maliye Vekâletine havale edilmiştir. 

6. — Kastamonu Mebusu Ahmet Mahir Efendi
nin; Celâliye ve emsali vakfına ait dergâh ve tekke
lerin sureti idaresine ve bu bapta ihzarı mutasavver 
lâyihai kanunyeye dair şifahî sual takriri. 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

Bu suallerden birincisi 25 Kânunusanide ve diğer
leri 26'da tebliğ olunmuştur. 

0 VARİDE 
1 tamir ve inşası için 3 Nisan 1339 tarihli kanunla ve

rilen tahsisattan henüz sarfedilemeyen miktarının 1341 
senesinde de sarfı hakkında teklifi (2/446). 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Memlekette kuvvetli bir telsiz tesisatı vücude 

getirilmek ve Ankara şehrinde merkezî batarya siste
minde telefon şebekesi yapılmak ve Ankara ile İstan
bul arasında bir telefon hattı tesisiyle Posta ve Tel
graf ve Telefon binası inşa edilmek üzere Posta ve 
Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinjn senei haliy.e büt
çesine bir milyon lira tahsisatı munzamma itası hak
kında (1/497) numaralı kanun lâyihası ve Posta ve 
Telgraf ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata
ları. 

REÎS — Efendim! Ruznameye alındı. Encümen 
müstacelen ve takdimen müzakeresini te'klif ediyor. 
Evvelemirde müstaceliyet teklifini reyi âlinize arz ede
yim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bütçe ile 
beraber. 

REİS — Evvelemirde reyi âlilerini istihsal etmek 
mecburiyetindeyim. Müstaceliyet teklifini kabul eden-
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ler lütfen el kaldırsın... Kabul buyurmayanlar el kal
dırsın... Kabul edilmemiştir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozck)— Usul hak
kında. Efendim; tahsisatı tazammun eden teklifler 
esasen bir defa müzakereye tabidir. Müstaceliyete ha
cet yoktur. Olsa olsa, tercihi teklif edilebilir. 

REİS — Sırrı Beyin ihtarı doğrudur. Esasen tah
sisat talebini havi olan lâyihalar bir müzakere ile ic
ra olunur. Takdimen müzakeresini reyi âlinize arz 
edeceğim. Bu ciheti kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın... Kabul buyurmayanlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmemiştir. 

2. — Ankara'da inşası takarrür eden mesakin ve 
meban'ı ile sair müessesat için Şehremanetine bir bu
çuk milyon Ura ikrazına dair (1/593) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
REİS — Encümen bunun da müstaceîen müzake

resini teklif ediyor. O halde bunun da takdime mü-
zalkerisini reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. Şu halde müstacel ruzna-
mede mevcut bulunanları takip edecektir. 

3. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Efendinin; in
tikali ve ahara devir ve ferağı caiz olan kömür ma
denlerinin emvali gayrimenkulei saire gibi teminat 
iraesine cevaz verilmesi hakkında (2/432) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair lâ
yiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Ticaret ve Adliye Encümenlerine havale 
edilmiştir. 

4. — Ergani Mebusu Kâzım Beyin; Birinci Bü
yük Millet Meclisi azasından olup da Mebus ve me
mur olmayan zevata hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair (2/433) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olup bu babtaki Kayseri Mebusu 
Sabit Beyin teklifi ile tevhiden müzakere edilmesi 
hakkında lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

5. — Trabzon Mebusu Nebizade Hamdı Bey ve 
yüz iki refikinin; Sami Paşa Zade Sezai Beye hidema
tı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında (2/434) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Enrümenine havale 
edilmiştir. 

6. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; istik
lâl Madalyası Kanununun altıncı maddesinin tadili 

hakkında (2/435) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbata
sı. 

REİS — Dahiliye ve Müdafaai Milliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

Tezkereler 
7. — 26 kânunuevvel 1255 tarihli kefalet nizam

namesinin birinci, üçüncü ve sekizinci maddelerinin 
tadili hakkındaki kanun lâyihasının tekrar tetkik edil
mek üzere iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/362) 

REİS — Okunacaktır : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
24 . 1 . 1341 

Maliye Vekâleti Celilesinden mevrut 19 . 1 . 1341 
tarih ve 13 103/7 numaralı tezkerede, elyevm meri* 
yülahkâm olan kefalet nizamnamesinin tecaribi mes-
bukaya göre, muhtacı tadil olduğu ve ihtiyacatı ha-
zırayı temin ve tatmin edecek şekilde bir kanun layi
hasının ihzarı lalbüt görüldüğü 'bildirilmiş ve mezkûr 
nizamnamenin bazı mevadınm tadilini mutazammm 
ve 17 . 1 . 1340 tarih ve 6/287 numaralı tezkere ile 
Riyaseti Celilerine takdim edilen lâyihai kanuninin 
istirdadı rica edilmiş olmakla mezkûr lâyihanın iade
sine müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

REİS — Efendim; bu lâyihayi alelusul iade edece
ğiz. 

2. — Elyevm mer'i bulunan Maadin ve taş ocakları 
nizamnamelerinin bazı mevadı ile Havzai fahmiye ta
limatnamesinin tadiline dair kanun lâyihasının tekrar 
tetkik edilmek üzere iadesi hakkında Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/361) 

REİS — Okunacaktır : 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ticaret Vekâleti Celilesinden mevrut 18 . 1 . 1341 
tarih 9423/3 numaralı tezkere ile berayi tetkik istirda
dı bildirilen ve Maadin ve taş ocakları nizamnameleri 
ile Havzai fahmiye talimatnamesinin bazı mevadını 
muaddil olarak tanzim ve 3 . 4 . 1340 tarih ve 6/1602 
numaralı tezkere ile Riyaseti Celilclerine takdim edil
miş olan 455 numaralı lâyihai kanuniyenin bermucibi 
işar iadesine müsaade buyrulmasını rica eylerim efen
dim. 25 . 1 . 1341 

Başvekil 
Ali Fethi 

REİS — Efendim; usulen bunu da iade edeceğiz. 
5. — Seferber kıtaatın hazarı garnizonlarına hare

ketleri halinde zabitanın garnizon merkezlerine nakley-
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leyecekîeri ailelerine verilecek harcırah hakkında tef si
ren bir karar itasına dair Başvekâlet tezkeresi (3/363) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

Mazbatalar 
4. — 1339 senei maliyesi Haziran : Şubat ayları he-

sabatına ait Divanı Muhasebatın üç kıta raporu ve Di
vanı Muhasebat Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim; bu mazbata sehven ruznameye 
dercedilmemiştir. Binaenaleyh bu mazbatayı da ruz
nameye alıyoruz. Ancak Encümen bunun müstaceliyet
le müzakeresini rica ediyor. 

DİVANI MUHASEBAT. ENCÜMENİ REİSİ 
VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade ediniz bir kelime ile 
esbabı isticalini arz edeyim. Efendim; 16 senedir, ya
ni Meclisi Millet tarafından bütçe tanzimine başlanı
landan beri bütçe yalnız tanzim edilerek verilmiş ve
ya avans suretiyle Divanı Muhasebat tarafından kab-
lessarf vize muamelesine dair Meclisi Âlinize verilme
si lâzım gelen takrirler - ki verilmiştir - onlar üzerine 
mütalâa dermeyan ile Heyeti Celilenize sevkedilmek 
icap eder. Burada Divanı Muhasebat evvelce hükümet 
tarafından mensup ve bilâhare Meclisi Âliden münte-
hap olduğundan beri verdiği raporlar vardır. Bunlar
dan 1339 senesine kadar olan kısımlar vardır ki, ver
diğiniz paraların sarfı sırasında vize edilmek üzere 
Divanı Muhasebat gelmiş olan şeylerdeki yolsuzlukla
rı Divanı Muhasebat, raporla huzuru âlinize sevket-
miştir. Bunlar hakkında Encümen noktai nazarını 
tespit edip mazbatasını takdim etmiştir. Bunun bütçe
den evvel müzakere edilmesi lâzımdır ki bu suretle 
bütçede arz edilen ve hükümetle Divanı Muhasebat 
arasında muhtelifünfih olan noktalar hakkındaki ka
rarınızı vermiş olursunuz. Bu karar verildikten sonra
dır ki elyevm devam eden vize meselesi ve ihtilâfat 
bertaraf olacaktır ve bütçede bazı esaslar vaz edilmiş 
olacaktır. Gelecek bütçeye de burada arz ettiğimiz bazı 
noktalar esas olacaktır. Onun için istirham ediyorum, 
bu yolsuzluklara dair olan raporun müstacelen müzake--

İstanbul 

resini istirham ediyorum. Zaten Çarşamba günü müza
keresini rica ediyorum. 

KEMAL BEY (Adana) — Tab olunmuş mu efen
dim? 

VEHBİ BEY (Devamla) — Cumartesi günü tak
dim ettik. O günden bu güne kadar tab edilmesi lâzım 
gelirdi. Belki tab edilmiştir. Takdimen müzakeresini is
tiyorum. Çok mühimdir. Çünkü bazı esaslı ihtilâflar 
var, Hükümetle Divanı Muhasebat arasında. Onun 
için şimdi müstacelen ve takdimen müzakereleri ka
bul edilenlerden sonra bunun müzakeresini rica edi
yorum. 

REİS — Efendim; evvelemirde Vehbi Beyin teklifi 
veçhile müstaceliyeti reyi âlinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edildi. Şimdi de takdimen müzake
resini reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir efendim, 

Takrirler 
1. — Ardahan Mebusu Halit Paşa ve seksen sekiz 

refikinin; ruznamede bulunan bilumum malulini aske
riyenin terfihi hakkındaki kanun lâyihasının müstace
len müzakeresine dair takriri var. 

REİS — Okunacak : 
Riyaseti Celileye 

Malullerin terfihine dair olup ruznamemizde 24 ncü 
maddeyi teşkil eden kanunun, kendi kendilerini geçin
dirmek imkânından mahrum olacak surette malul düş
müş on dört bin gazimizi alâkadar ettiği Meclisimi
zin Azayı Kirammca malumdur. Milletin İstiklâl ve 
şerefi için gözlerini kollarını veya diğer azayi asliyeleri
ni kaybetmiş olan ve bu günkü varlığımızı, hür hayatı
mızı kendilerine meydun olduğumuz ve kahramanlar 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisinin perverde 
ettiği alâka ve muhabbet ve hürmete istinat ederek 
onların çok uzun sürmüş intizarlarına ve devamı taham
mülsüz bir şekil almış olan mahrumiyetlerine bir neti
ce verilmek üzere işbu kanunun müstaceliyetle müza
keresini istirham ederiz. 

Ardahan 
Halit 
Rize 
Ekrem 

Karesi 
Mehmet Cavit 

Karahisar 
Ali 

Yusuf Akçora 
İstanbul 
Ali Rıza 
Antalya 

Ahmet Saki 
Kozan 

Ali Saip 

Erzurum 
Ziyaettin 
İstanbul 

Hamdullah Suphi 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 
Sinop 

Recep Zühtü 
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Ergani 
İhsan Hamit 

Kastamonu 
Mehmet Fuat 

İstanbul 
Süleyman Sırrı 

Denizli 
Necip Ali 
Eskişehir 

Mehmet Arif 

Maraş 
Hacı Mehmet 

Gaziantep 
Hafız Şahin 
Zonguldak 

Halil 
Kayseri 

Halit 
Afyon Karahisar 

İzzet Ulvi 
Bolu 

Falih Rıfkı 

Kütahya 
Cevdet 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

İçel 
Hafız Şahin 

Aydın 
Tahsin 

Cebelibereket 
Avni 

Karesi 
Osman Nuri 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Ergani 
İhsan 

Ordu 
Faik 

Adana 
Zamir 

Hakkâri 
Asaf 

Maraş 
Mithat 
Sivas 
Ziya 

Bayezit-
Şefik -

Denizli 
Yusuf 

İstanbul 
Refet 

Van 
Hakkı 
Van 

Münip 

tçel 
Doktor Tevfik 

Amasya 
Ahmet 

Tokat 
Mustafa 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

Niğde 
Galip 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Zonguldak 
Ragıp 
İzmir 

Ahmet Münir 

Artvin 
Hilmi 
Sivas 

Rahmi 

Sivas 
Rasim 
Muş 

Ali Rıza 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Diyarbekir 
Cav it 

Ertuğrul 
Rasim 

Kayseri 
Sabit 

Mardin 
Yakup Kadri 

Adana 
Mehmet Kemal 

Sinop 
Yusuf Kemal 
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İzmit 
Mustafa 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Mersin 
Besim 
İsparta 

Mükerrem 
Hakkâri 
Nazmi 

Maraş 
Abdülkadir 

Erzurum 
Rüştü 

Giresun 
Ali Şevket 

Genç 
Muhittin 

Maraş 
Mithat 

Giresun 
Musa Kâzım 

Diyarbekir 
Zülfü 
Maraş 
Tahsin 

Menteşe 
Esat 

Aydm 
Reşit Galip 

Ardahan 
Talat 

Kütahya 
Ragıp 

Gümüşhane 
Zeki 
Rize 
Esat 

Bolu 
Cevat Abbas 

Kayseri 
Hilmi 

Trabzon 
Hasan Hüsnü 

Ertuğrul 
İbrahim 
Saruhan 
Kemal 
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Çanakkale 
Şükrü 

izmit 
Ahmet Şükrü 

REİS — Efendim; müstaceliyeti reyi âlinize arz j 
ediyorum. Bu takriri kabul edenler lütfen el kal- J 
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırışın... Ka
bul edilmiştir. 

ALİ SURURİ BEY (Karahisarışarki) — Efen
dim; müstaceliyetle müzakeresini kabul demek, ma-
lumuâliniz olduğu üzere, iki müzakere yerine bir 
müzakere etmek demektir. Halbuki teklifin metnin
den bendenizin anladığım tarcihan ve takdimen mü
zakeredir. 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Takdimen de var
dır. 

ALÎ SURURİ BEY (Devamla) — Yoksa yalnız 
müstaceliyete lüzum göstermek, tercihan ve takdi
men müzakere demek değildir. 

HALİT PAŞA (Ardahan) — Takdimen vardır, 
vardır. 

REİS — Efendim; takdimen müzakeresini tek
lif ediyorlar. Takdimen müzakeresini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, yoklamada 
bulunmayanlar hakkında kıstelyevm icrası hakkında 
takriri. 

REİS — Vardır, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Yoklamada bulunmayanlar hakkında kıstelyevm 

yapılmasını teklif eylerim. 
Karesi 

Mehmet Vehbi 
(Kabul, kabul sesleri). 
REİS — Efendim; malumuâliniz nizamnamei 

dahilinde yoklamada bulunmayan aza hakkındaki 
madde sarihtir. Onu Divanı Riyaset takip eder. Ma
mafih Heyeti Celileniz İsrar ederse bu takriri reyi 
âlinize arz ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI. BEY (Bozok) — Makamı 
Riyaset ihsası rey edemez, takriri reye koyar. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Ya gelmeyenler ne 
olacak? 

REİS — Reyi âlinize arz edeceğim. (Hayır ses
leri). Vehbi Bey; reye konmasında İsrar ediyormu-
sunuz? 

Çorum 
Mustafa 

Elâziz 
Mustafa 

VEHBİ BEY (Karesi) — Koyunuz efendim. 
REİS — O halde efendim; mazareti meşruasma 

binaen gelmeyenler nazarı dikkate alınmak şartiyle 
takriri reyi âlinize arz ediyorum, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... (Anlaşılmadı sesleri). 

ALİ SURURI BEY (Karahisarı Şarki) — Usul 
hakkında söz istiyorum. Arkadaşlar; Meclisin vakti 
zamaniyle açılamamasından, işlerin teehhür etme
sinden hepimiz müştekiyiz. Fakat zannediyorum ki 
böyle bir takrirle nizamnamenin maddesini ihlâl eder 
surette karar vermek iyi bir çığır açmak demek de
ğildir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Mil
letin işlerini de düşünmeliyiz. 

AVNl BEY (Cebelibereket) — Divanı Riyaset 
işini bilir. 

ALİ SURURİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
eğer böyle münferit bir karar ile nizamnamenin o 
maddesini bozarsak bizi kim temin eder ki yarın 
herhangi bir vesileyle nizamnamenin diğer maddesi
ni diğer bir takrirle bozmayacağız. Bendeniz de tak
ririn çok münasip olduğuna şahsen kaniim. Herhal
de kuvveî müeyyideye muhtaç bir haldeyiz. Bunu 
samimiyetle, itiraf edelim. Fakat bunun çaresi böy
le takriri vererek nizamnamenin o maddesini tadil 
ettirmektir. 

KEMAL BEY (Adana) — Öyle olursa daha teh
likelidir. 

ALİ SURURİ BEY (Devamla) — Basit bir tek
lif yapacak. Yani tadilin mahiyeti. Heyeti Celilece 
ne zaman karar verilirse bir defa dahi bulunmayan
lardan kıstelyevm yapılır diye bir fıkra ilâvesiyle 
kabili istihsaldir. Şimdi bugün heyecana kapılarak 
böyle bir takriri kabul etmek katiyyen muvafık de
ğildir. Fakat arkadaşlarımızdan çok rica ederim. 
- Hatta bendeniz de dahilim - böyle bir teklif yapıl
sın, üç dört gün içinde kabul olunur. Bundan sonra 
o fıkra ahkâmına tevfiki hareket ederiz. Çok rica 
ederim; kanun hükmünde olan nizamname ahkâmını 
bir karar, ile bozmayalım arkadaşlar. (Doğru ses
leri). 

REİS — Şu mütalâa terviç buyuruluyorsa efen
dim, bunu Divana havale edelim. 

Konya 
Fevzi 
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RUŞEN EŞREF BEY (Karahisan Sahip) — 
Reis Bey; saat birde toplanmak üzere karar vermiş
tik. Saat ikiye kadar bazen gene Meclis açılamıyor. 
Bunu bir defaya mahsus olmak üzere halletmeliyiz. 
Bu da millete ayrıca bar oluyor. 

REİS — Efendim; malumuâliniz yoklamada bu
lunmayan arkadaşlar hakkında Divan Riyaset icap 
eden muameleyi tayin ve takip ediyor. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Reis Bey; Riya
set, nizamnameyi şimdiye kadar ne suretle tatbik 
etmiştir ki bundan sonrası için bizi tatmin etsin. 

REİS — Efendim; Mecliste bulunmayanlar hak
kında icap eden muamele ifa .edilmektedir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
Meclis açılalıdan beri devam etmeyen, üç defa yok
lamada bulunmayan arkadaşlarımızın pek çok olma
sı muhtemeldir. Yani Divanın bir defa olsun, mev
cut nizamnameyi tatbik ettiği vâki midir ki, bu kâfi 
değil de yeniden tadil edilmek isteniliyor? Divanı 
Riyaset bir defa bile temin etmemiştir. Binaenaleyh 
mutlaka bir itidal dairesinde ve fakat behemmehal 
ve ehemmiyetle bu Divanı Riyasetçe nazarı dikkate 
alınmalıdır. 

REİS — Kıstelyevm hakkındaki mevadı, emin 
olunuz, Divanı Riyaset tatbik etmektedir. Şu hal
de efendim, şimdi Heyeti Âliye bu takrir üzerine ya 
nizamnamei dahilî ahkâmının tatbikini Divanı Riya
sete bırakacaktır veyahut bu takrir Reyi Âlinize 
arz edilecektir. Efendim, takririn Divanca nazarı 
dikkate alınmasını kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler elkaldırsın... 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisan Sahip) — Reis 
Beyefendi; neyi kabul edeceğiz?. Anlamıyoruz ki. 

REİS — Efendim; Karesi Mebusu Vehbi Be
yin bir takriri vardır. Açılamayan celsede hazır bu
lunmayan Azayi Kiram hakkında kıstelyevm icrası
nı teklif buyuruyorlar. ((Gürültüler) Bunu reye arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmemiştir efen
dim. 

REİS — Bir takrir daha var. 
3. — Karesi Mebusu Ali Şuuri Beyin; yoklama

larda bilâ mazeret ispatı vücut etmeyenlerin isimle
rinin gazete ile ilânı hakkında takriri. 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Yoklamalarda bilâ mazeret ispatı vücut etme
yenlerin gazete ile isimlerinin ilânını teklif eylerim. 

Karesi 
Ali Şuuri 

REİS — Nizamname sarihtir, buna lüzum yok
tur. 

ALİ ŞUURİ BEY(Karesi) — Emsali vardır. (Gü
rültüler). 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Reis Bey; 
bir de falaka getirelim. 

İkinci defa rey istihsali 
1. — Ereğli - Karâdere hattının isletilmesi hak

kındaki Kanunun ikinci defa reye vazı. 
REİS — , Ereğli - Karâdere hattının inşa ve iş

letilmesi hakkındaki kanun malumuâliniz evvelki iç-
timada reyinize arz edilmiş ve fakat nisabı ârâ hâ
sıl olamamıştı: 

2. — Ziraat müesseselerine sabit sermaye vazına 
dair kanunun ikinci defa reye vazı. 

REİS — Bundan da nisap olamamıştı. Bugün her 
ikisini de reyinize tekrar arz ediyorum. Lütfen rey
lerinizi istimal buyurunuz; 

Efendim; malumuâliniz, geçen itçimaların biri
sinde rey kutularını dolaştırmak suretiyle toplanan 
reylerin nizamnameye muvafık olmadığı söylenilmiş 
ve Heyeti Celile de bunu tasvip etmiştir. Müsaade 
buyrulursa nizamname mucibince yoklama ile ya
palım. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Reyler verilinceye 
kadar müzakerenin devamı daha muvafıktır. (Gü
rültüler) Sonra vakit kalmıyacak. 

REİS — Efendim; Heyeti Celile bu ciheti kabul 
ederse böyle yaparız. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim; usulü müzakere hakkında söyleyeceğim. 
Efendiler; teamül, daima mevcut ve sarih olmayan 
şeyler hakkında olabilir. Mevcut ve sarih olan şeyler 
hakkındaki teamüller değildir. Hilafı kıyas sabit olan 
şey makis olamaz. Bu, hilafı kıyas sabit olmuştur. 
Buna, teamül denemez . Binaenaleyh yoklama suretiy
le rey alınacaktır. Yalnız şunu ilave etmek isterim 
ki, rey vermek, aynı zamanda yoklama demektir. 
Binaenaleyh bu, nizamnamedeki (üç defada yokla
mada bulunmayan) kaydına ve hükmüne girer. Şunu 
iyi biliniz ki tayini esami suretiyle rey toplamak aynı 
zamanda bir yoklamayı camidir, Divanı Riyasetin na-
zarı dikkatini celbederim, bu hususta yoklamayı tet
kik etsinler; (Yoklama ile ârâ istihsal edildi). 

REİS — Efendim; reylerini istimal buyurmayan 
rüfakayı kiram varsa, reylerini versinler. İstihsali ârâ 
muamelesi hitam bulmuştur. 

Efendim; istihsali ârâ neticesini arz ediyorum: 
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Ereğli - Karadere şimendifer hattının inşa ve I Ziraat Müesseselerine sabit sermaye vazına dair 
işletilmesi hakkındaki kanun hakkında reye iştirak olan kanuna ait ârâya iştirak eden azayı kiramın ade-
eden Azayı Kiramın adedi 163 tür. 153 Kabul, 9 di 159 dur. 157 Kabul, 2 ret vardır. Binaenaleyh 
ret, 1 müstenkif vardır. Muamele tamam olup ka- muamele tamam olup kanun kabul edilmiştir. 
nun kabul edilmiştir. I 

, CEVAPLAR 2. — SUALLER 

REİS — Cevabı verilecek sualler var. 
7. — İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Beyin; 

A hır kapı misafirhanesinde iskân edilen mübadelelerin 
vaziyeti elimesine dair Dahiliye Vekâletinden suali 
ve Dahiliye Vekili Cemil Beyin Şifahî cevabı. 

Riyaseti Celileye 
Ahırkapı misafirhanesinde muvakkaten iskân edi

len mübadillerin elim bir vaziyette bulunduklarına 
dair gezetelerde bir takım haberlere tesadüf ediyoruz. 
Bu malumatın derecesi sıhhati hakkında hükümetin 
tahkikatta bulunup bulunmadığı, vaziyet matbuatın 
tasvir ettiği gibi ise mevcut vehameti izale etmek için 
ne gibi tedbirler ittihaz edildiğini Dahiliye Vekâle-

. tinden soruyorum. 
İstanbul 

Hamdullah Suphi 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Muhterem efendiler; Ahırkapı misafirhanesinde bu
lunan muhacirlerin pek elim bir vaziyette bulundu
ğuna dair matbuatta bazı feryatlar görüldü. Esasen 
Dahiliye Vekâleti, bu muhacirlerin mahalli müretep-
lerine şevkiyle iştigal ediyordu. Fakat matbuatın şika
yeti üzerine gerek resmî vasait ile ve gerek bitaraf 
müessese ve zevat ile tahkikat yaptırdım. Gazetelerde 
yazılı olan şeylerin hiç birinin aslı olmadığı tahakkuk 
etti. Ancak bir hakikat vardır ki, kendi memleketin-

. de asırlarca yaşayan muhacirler, mahalli müretepleri-
ne gidip yerleşmeden geçici olarak «bulundukları misa
firhanede şu veya bu sebeple bir müddet kalırlarsa 
bittabi bunların ahvali rühiyeleri bulundukları vazi
yetten daima şikâyet eder ve bunda çok haklıdırlar 
Gazetelerde bunların iskân edildikleri dairenin yani 
kışlanın gayri kabili iskân olduğu yazılıyordu. Halbu
ki bu kışla iki kısımdan ibarettir. Bir kısmı yenidir, 
diğeride tamir görmüştür. Ve muhakkak izbelerin
de, yangın yerlerinde yatan insanlardan daha mükem
mel ve daha mahfuz bir yerdir. 

TUNALİ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hangi 
yer? Geçen gün benim gördüğüm misafirhane ha;!.. 
İplikhaneye de gittim, orayada gittim, fecia, fecia I 

: ve fecia; I 

MAHMUT BEY (Siird) — Sailden başkası sual 
soramaz. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
— Kanunî olarak bunları iaşe etmek icap etmediği 

halde, müddeti misafirleri uzadığı için beherine 
birer ekmek verilmiş ve tenvir, teshin için gönderilen 
paralar mahalline sarfedilmiş, sobaları yakılmıştır. 
Ahvali sihhiyeleriyle alâkadar vekâlete merbut bir 
de doktor gönderildiği gibi, bulundukları müessese
nin yanında on yataklı bir revirde vardır. Ağır hasta
lar hastahanede, hafif hastalar revirde tedavi edilmiş 
ve bunların ücreti tedavileri de hükümetçe tesviye 
edilmiştir. Mamafih 8 kânunusani tarihinden itibaren 
Selanik'ten gelmiş olan muhacirlerle, Şarkköyde 
nakledilmiş olan 200 kipti vardır ki, bunların ma
halli müretteplerine şevkine başlanmıştır ve üç kafi
lede sevkedilmiştir. Vaziyetlerinden şikâyet edilen 
bu muhacirler son kafile olarak gelen (5 700) kişiden 
ibarettir. Binden fazlası mahalli müreteplerine sevk 
ve iskân edilmiştir. Bu binin ekserisi küçük esnaf 
ve dul kadınlardan ibaret olduğu için bunlar Anado
lu'nun küçük esnafa ihtiyacı olan yerlerine gönderil
miştir. Dul kadınlar da Uşak ve Kütahya da halıcılık 
öğrenmek ve işlemek üzere bilhassa yerleri ve vasıta
ları hazırlanmış Kütahya ve Uşak'a sevkedilmiştir. 
Bunlar halıcılıkla maişetini temin edeceklerdir. Bina
enaleyh gerek hükümetin yaptığı tetkikatta ve gerek
se Hilâli Ahmer'inki bizzat Hilâli Ahmer Reisinin 
bizzat mahallinde yaptığı tetkikatta gördüğü vaziyet -
gazetelerin ifade ettiği gibi feci değildir. Yalnız 
mahalli müreteplerine gidemediklerinden kendi ruh
larında hasıl olan şikâyetten ve bunun sui tesirlerin
den ibarettir. Başka bir hadise yoktur efendim. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Ar
kadaşlar; bir aydan beri İstanbul gazetelerinde, Ahır
kapı misafirhanesine ait bir takım tafsilâta tesadüf 
ediyoruz, Bu tafsilât cidden acıdır. Doğru olduğu tak
dirde korkunçtur, ağırdır, mucibi mesuliyettir. Vekil-
Beyefendi bize izahat verdiler. Fakat mevzubahis 
olan şikâyetleri, madde madde tasrih ederek kendileri
nin bu maddeler hakkında bizi tenvir etmelerini ri-
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ca ediyorum. Ve onun için takririmi izah etmek 
üzere karşınıza geldim. 29 kânunuevvelden 13 kânu
nusaniye kadar 16 gün zarfında (28) ölüm hadisesi 
vukua geldiğine dair Vatan Gazetesinde izahat var
dır ve bu izahat; bir çerçeve içinde isimler zikredil
mek, yaşlar tasrih olunmak suretiyle gösterilmiştir. 
Bu doğrumudur? «16» gün zarfında «28» vefat vu
kua gelmiş midir, gelmemiş midir? Sonra efendim; 
15 kânunusaniden sonra da «16» çocuk ve bir loğ
sa kadın • ölmüştür. Bu arz ettiğim ikinci kısım taf
silâttır. 

TUNALİ HİLMÎ BEY (Zonguldak) — Kadın 
orada doğurmuştur. 

HAMDULLAH SUPHÎ BEY (Devamla) — 
Ahırkapı misafirhanesinde 1300, İplikhanede ise 
200: 300 muhacirlerin tedavisine yalnız bir doktor 
hasredilmiş, memur edilen bu doktor ihtiyacı umu
mî ortasında o kadar kifayetsiz bir vaziyette kalmış
tır ki bir kadın, ölen çocuğu için müracaat edecek 
ne bir doktor ve nede bir memur bulabilmiştir. Ni
hayet kendi eliyle çocuğunu misafirhanenin önünde
ki çeşmeye götürerek orada bırakmış; doğru mu
dur? Koğuşlar pislikten müteaffin bir halde imiş. 
Vazıhamil eden loğsa kadın koğuşun ortasında - ko
ğuş zerre kadar ısıtılmadığı için - soğuktan donarak 
çocuğu ile beraber ölmüş. Doğru mudur? 

Mübadiller,, verdikleri istidalara hiç bir vakit ce
vap alamamışlar. Adeta merci yok imiş gibi bu isti
dalar kaybolmuş ve cevapsız kalmış; doğru mudur? 

Muhacirleri sevk için jandarma kuvvetlerine mü
racaat edilmiş. Esasen Vekil Beyefendinin pek haklı 
olarak söyledikleri üzere müesses olan yurtlarından 
ayrıldıklarından ve yurtlarını kaybettiklerinden do
layıdır ki kalben çok muztarip olan bu mübadiller, 
tadat edilen bu mahrumiyet içerisinde esasen kırık 
gönüllü iken bir de hükümetimiz bunları sevk et
mek için kuvveti gibi maddi bir kuvvete müracaat 
etmiş doğru mudur? Bir sualin daha vardır ki o da 
şudur: 
Bunlar niçin bu kadar uzun müddet böyle misafirha
ne de kalmışlardır? 

Bunların mahalli müretepleri var idi. Böyle izdi-
hamlı bir koğuş içerisine geldikten sonra bazı şikâyet
ler, bazı ezalar zaruridir. Bunlar kolay anlaşılır. Fa
kat bunların madem ki mahalli müretepleri var idi; 
niçin aylarca orada kaldılar ve izdahamın tevlit ettiği 
hastalıklar hasıl oldu? Bunları da Vekil Beyefendiden 
soruyorum. Lütfen izah buyururlar mı? 

. HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Bun
lar sual mevzuunda var mı idi? 

-DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL (Tekirdağ) — Ha
yır efendim. 
HASAN HÜSNÜ BEY (Trabzon) — O halde baş

ka içtimaa talik etmek lâzım gelir. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Hamdullah Suphi Beyefendinin buyurdukları 16 gün 
zarfında 28 ölüm hadisesi, gayrı vakidir. 6 çocuk ve 
bir loğusa kadın ölmüştür, deniliyor. Bu meseleyi 
tahkik ettik «6» çocuk değildir. Yalnız bir kadın va
zıhamil ederken kendisi vefat etmiştir ve bu kadın 
koğuşun pisliği için de değil, mezkûr binanın on 
yataklı revirinde ve bir doktorun tahtı nezaretinde 
vazıhamil ederken eceli ile vefat etmiştir. Çocuk ise 
sağdır. 

TUNALİ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır 
efendim hayır, katiyyen böyle değil ben gördüm. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Sonra efendim, Ahırkapı misafirhanesi ile, İplikhane
de yalnız bir doktor vardır deniliyor. Hakikaten İs
kân Müdüriyeti Umumiyesinin bir doktoru vardır. 
Fakat muhacirinin sıhhî işlerini Hilâli Ahmer deruh
te etmiştir. Hilâli Ahmerin reviri, ettibbası ile bir çok 
sıhhî yardımları vardır. «Mübadillerin verdiği istida
lar mevkii muameleye konmuyor ve niçin bunlar 
şimdiye kadar uzun müddet orada kalmışlardır» de
niliyor. 

Müsaade buyurulursa onu da izah edeyim. Bun
lar Selânikten Türkiye'ye nakledilen en son kafile 
olup «5 700» kişiden ibarettir. Bunların hepsinin ma
halli mürettepleri tespit edilmiş, sevk memurlarına 
tebligat yapılmış ve ayrı ayrı vapurlar gönderilmiş
tir. Fakat meselâ Trabzona veya Samsuna mürettep 
olanlar oraya gitmemiş ve gitmekte istemeyerek ecne
bi vapurları ile tstanbula gelmişlerdir. Mübadillerin 
mahalli iskânlarının tertibi, İskân kanunu mucibince, 
İskân Müdüriyeti Umumiyesine aittir. Bunlar gelişi 
güzel tertip edilmiyor. Bir talimat ve tertibat ile şim
diye kadar yerleştirilenler gibi yerleştiriliyor ve emsa
line tevfiki muamele yapılıyor. Bundan maada da 
bir çok nıkatı zarar tetkik ediliyor. Mahalli mürettep
leri ayrılıyor. İstanbul da yerleşmek hakkına haiz olan
lar yerleştikten sonra diğerleri sevk ediliyor. Halbu
ki bunlardan bin kadar mübadil ecnebi vapurları ile 
gelmiş ve başka mahalle mürettep iken, mahalli mü-
retteplerine gitmeyerek tstanbula çıkmış bulunuyor
lar ve İstanbul da yerleşmek istiyorlar. Bunlara za-
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mimeten Şarköyden de kendilerine iş bulamayan iki ı 
yüz kadar kıptı geliyor. Bunlar da istanbul da yerle
şiyorlar. «Verdikleri istidalarda mevkii muameleye 
konulmuyor» denilmesi mahalli müretteplerine gitme
yerek İstanbul da kalmalanndandır. Bu bin kişinin; 
büyük bir kısmı küçük esnafdır. Halbuki İstanbul da 
küçük esnaf çoktur. Bunları Anadoîunun meselâ alı
cıya, berbere, marangoza ihtiyacı olan mahallerine, 
bilhassa büyük ve mühim şehirlere tefrik ve taksim 
ettiktik ki Anadoîunun bazı mahallerinde bu gibi 
küçük esnafa ihtiyaç vardır. İşte bunları arz ettiiğm 
şekilde taksim ettik, yerlerini hazırladık bunlarda git
mek istemedikleri için şimdiye kadar orada kalmış
lardır. Gitmek istemeyen bu mübadiller meyanında 
kiptilerde bulunmuş ve 8 Kânunusani tarihine kadar 
Istanbulda kalmışlardır. İşte gitmek istemedikleri için
dir ki böyle müşkül vaziyete düşmüşler ve böyle müş
kül vaziyete düşmeleıinede kendileri sebebiyet ver
mişlerdir. Mamafih son defa 8 Kânunusani tarihinde 
verilen kat'i bir emirle bunlar mahalli müretteplerine 
gönderilmişlerdir, 

«Bunlar jandarma kuvveti ile cebren gönderilmiş» 
deniliyor. 

Efendiler! Bu vaki değildir. Hükümet bunları va
pura nakletmek, kamyonları muhafaz etmek ve ken
dilerini vapura yerleştirmek için elbette memurlarını 
bunların başında hazır bulundurmuştur. Bu ise cebir 
mahiyetini haiz değildir ve hiç bir kimseye cebir edil
memiştir. 

REİS — İzahatı kâfi görüyormusunuz Hamdul
lah Suphi Bey? 

HAMDULLAH SUPHİ (İstanbul) — İzahatı kâ
fi görüyorum efendim. 

8. — Bozok Mebusu Ahmet Haindi Beyin, Türk 
üserasının celbi için Rusya'ya gönderilen heyet hak- I 
kında Müdafaai Milliye Vekâletinden suali ve Mü-
dafaai Milliye Vekili Fethi Beyin cevabı. I 

Riyaseti Celileye I 
Atideki suallere Müdafaai Milliye Vekâletinin şi

fahen cevap vermesini rica eylerim. 
1. — Rusya memalikinde bulunan üseramn celbi 

için geçen sene gönderilen heyetin nerede ve ne ile 
meşgul oldukları? 

2. — Rus hükümeti Türkiye de bulunan Rusların I 
taharrisi ile memleketlerine izamı zımnında beş zat
tan mürekkep bir heyet gönderdiği halde hükümeti
miz pek vasi olan Rusya arazisinde esir taharrisi için I 
üç zattan müteşekkil bir heyet göndermesindeki sebe- j 
bin ne olduğu? J 
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3. — Türkiye'de dolaşan Rusya heyetine her türlü 
muavenet ve teshilât irae edildiği halde Rusya da bu
lunan heyetimizin bir güna muavenet görmediği ve 
hatta Rusların hoşnutsuzluğunu mucip olduğu hakkın
daki rivayetin sahih olup olmadığı? 

Şark cephesinde bulunup hayat ve mematmdan ha
ber alınamayan yüzlerce zabit, binlerce neferin aile 
ve akrabası son bir ümit ile bu meselenin neticesini 
senelerden beri göz yaşlan ile intizar ettikleri halde, 
şimdiye kadar katı ve müsmir faaliyet irae olunama
ması? 

4. — Rusyada bulunan üseramızın miktarından 
hükümetimizin takribi ve tahminî malumatı olup 
olmadîğı? 

21 . 1 . 1341 
Bozok Mebusu 
Ahmet Hamdi 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ 
BEY (İstanbul) — Muhterem efendiler, müsaadeniz
le suallere, birer birer cevap vermek isterim. 

Rusyada bulunan üseramızın celbi için geçen se
ne gönderilen heyetin nerede ve ne ile meşgul olduk
larını soruyorlar. 

Bu heyet, bugün Moskova'da ve Rusya'da bulu
nan üserayı tahrir edip memleketimize sevketmek 
üzere seyahat etmek hazırlığını yapmaktadır ve bu
nunla meşgul olmaktadır. Yakında devri teftişe çı
kacaklar ve buldukları üserayı memleketimize gönde
receklerdir. 

Rus Hükümeti, Türkiye'deki Rus üserasının ta
harrisi ile memleketlerine iadesi için beş kişilik bir 
heyet gönderdiği halde bizim neden üç kişilik bir he
yet gönderdiğimizi soruyorlar. 

Efendiler: Rus Hükümeti, beş kişiyi münasip gör
müş ve beş kişi göndermiş, biz ise üç kişinin bu işi 
yapacağına kanaat ettik ve üç kişinin gitmesine karar 
verdik ve gönderdik. Hususiyle bunların yevmiyeleri 
pahalı ve masrafı mucip olduğu için iktisat noktaı 
nazarından da üç kişinin bu maksadı temin edeceği 
kanaatim hasıl ettik ve üç kişi gönderdik. 

Türkiye'de dolaşan Rus heyetine her türlü muave
net yapıldığı halde bizim heyetimize her türlü müşkü
lât irae edildiği hakkındaki haberler doğru değildir. 

Heyetimiz de Moskovaya vusulünde her türlü mua
venet ve teshilâtı görmüştür.- Yakında vazifesine baş
layacaktır. Bittabi biz de burada bulunan Rus heyeti
ne lâzım gelen muaveneti yapacağız. 

Şimdiye kadar katı ve müsmir faaliyet irae oluna
maması esbabını soruyorlaı. 
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Hakikaten bu mesele; Şimdiye kadar uzayıp git
miştir. Bu mesele ile bundan evvelde uğraşılmıştır ve 
bir çok defalarda bu üseranın celbine teşebbüs edilmiş
tir. Fakat bazıları, orada iş bulmuş ve yerleşmiş ol
dukları için veyahut diğer bazı esbap ile kendi arzu-
larıyle gelmek istemiyorlar. Fakat biz; son vazifemizi 
ifa etmek ve memleketimize gelmek isteyenleri bulup 
meydana çıkarmak ve memleketimize gelmelerini te
min etmek üzere teşebbüs etmek için heyetimizi gön
derdik. 

Rusya da bulunan üseramızın miktarını soruyor
lar. 

Rusya da bulunan üseramızın miktarı hakkında 
hükümetin takribi olarak elde ettiği malumata göre, 
Rusya da bulunan üseranın miktarı sekiz ilâ on bin 
raddelerindedir. 

REİS — Kâfi görüyor musunuz? 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Kâfi görüyo

rum efendim. 

9. — Kastamonu Mebusu lîaîiî Beyin; Harbi Umu
mî ve İstiklâl Muharebatında hayat ve mematı meçhul 
kalan efrat ve zabıtanın miktarı ve zevceleri hakkında 
Adliye ve Müdafaai Milliye Vekâletlerinden suali ve 
Adliye Vekâleti Vekili Saraçoğlu Şükrü ve Müdafaai 
Milliye Vekili Ali Fethi Beylerin cevapları : 

Riyaseti Celiîeye 
Müdafaai Milliye Vekili beyefendi hazretlerinden 

atideki sualim şifahen cevap verilmesini temenni ede
rim : 

1. — Harbi Umumide ve İstiklâl muharebatında 
hududu millî dahilinde hayat ve mematı meçhul ka
lan efrat ve zabitan miktarı neden ibarettir? 

2. — Müdafaai Milliye Vekâleti 1340 bütçesi 293/A 
faslında Rusya'daki esirlerimizin celbi için 80 000 li
ra kabul edilmişti. Rusyada vesair yerlerde nefer, za
bit, sivil olarak ne kadar esirimiz vardır. Şimdiye ka
dar bunlardan 1340 bütçesinin kabulünden beri ne ka
dar celb edildiği ve cümlesinin celbi ne zaman hitam 
bulacaktır? 

Aynı zamanda Adliye Vekili Beyefendiden de ati
deki sualime şifahen cevap vermesini temenni eylerim. 

Harbi Umumide ve istiklâl Muharebatında hayat 
ve mematı meçhul kalmış olan zabitan ve efradın zev
celeri başka birisi ile tezevvüç etmek istediği taktirde 
ne yolda muamele yapılmaktadır? Bu babdakİ karar 
neden ibarettir. 

21 . 1 . 1341 
Kastamonu Mebusu 

Halit 

I ADLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ SARAÇOĞLU 
ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Efendiler! Bu kabil kadınlar 
iki suretle izdivaç edebilirler. Esarette bulunupta avdet 
etmeyenler hakkında mematları hakkında zannı galip 
husul bulduktan sonra mematma hükmolunur ve bit
tabi mematma hükmolununca, terekesi veresesi ara
sında taksim olunduğu gibi zevceleri de evlenebiliyor
lar. Hükmolunmazdan evvelde eğer kadın nafakasını 
bulamazsa ve almak imkânını da göremezse hâkime 
müracaat ediyor ve nikâhın feshini talep ediyor ve ni
kâh feshedilince bittabi bu zevce serbets kalıyor, ahar
la tezevvüç edebiliyor. Şimdiye kadar yapılan muame
le, bu iki şekilden birisi ile cereyan ediyordu. 

REİS — Şimdi cevap verecek misiniz? 
HALİT BEY (Kastamonu) — Müdafaai Milliye 

Vekiline de sualim var. Onunda izahatlarından sonra 
ikisine birden cevap vereceğim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ 
I BEY (İstanbul) — Efendim! Demin arz ettim. Rusya 

da bulunan üseramızın miktarı sekiz ilâ on bin radde-
oindedir. Başka memleketlerde üsera bulunduğuna dair 
malumatımız yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Japonya'da 
vardır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ 
BEY (Devamla) — Böyle bir malumat, üsera şubesin-

j de mevcut değildir. Vakia Yunanistan'da bazı üseranın 
j mevcudiyetini gazeteler yazrrnş isede resmen tahkikat 

icra ettik ve böyle üseranın mevcut olmadığı neticesine 
vasıl olduk. Akibetîeri malum olmayan efrat ve zabita-
nuı sual ediyorlar. Bu hususda katî bir malumatı bu 
gün veremeyeceğim. Müsaade buyurulursa bunların 
katî miktarı hakkında ertesi celsede malumat veririm. 

i Bunların da miktarı pek cüzî bir raddeye inmiştir. 
HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem efendiler! 

Sualim hem Müdafaai Milliye Vekâletinden ve hemde 
Adliye Vekâletindendir. Gayet mühim gördüğüm için 
hükümetin ve Heyeti Celilenizin nazarı dikkatinizi 
celb için bu sual takrirlerini verdim. Bilhassa tatil es
nasında dairei intihabiyemi gezerken bu hayat ve ma-
matı meçhul efradın ve ailelerinin vaziyeti nazarı dik
katimi çok celbeili. Yani bu bapda çok şikâyetler din
ledim. 

Birinci sualim, Müdafaai Milliye Vekâletindendir. 
Harbi Umuminin bidayetinden beri gerek Harbi Umu
mide, gerek İstiklâl muharebatında hayat ve mematı 
kalmış olan efrat ve zabitanm miktarı hakkındadır. Bu 

I miktar nedir? Bunu anlamak istedim. Bunların aile-
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vî vaziyetlerini anlamak için bu suali sordum. Yoksa 
bu, bir istatislik malumatıdır. Bizi çok enterese etmez. 

Yalnız kendi dairesi intihabiyemdeki vaziyeti izah 
edeyim. Bendeniz birer birer ahzi asker şubelerine git
tim. Ahzi asker şubelerinden her tevellüt ayrı gösteril
mek üzere ahzi asker şube reislerinin imzası tahtında 
bir de vesika aldım. Seferberlikte 1287 tevellüdünden 
1316 tevellüdüne kadar olan efrat silâh altına alınmış
tır ve istiklâl muharebesinde 1297 tevellüdünden 1317 
tevellüdüne kadar silâh altına alınmıştır. 

Düşününüz efendiler: 1285 tevellütlü efrat ihtiyar 
ve çoğu evlidir. Arz ettiğim bu tevellütlü efrattan ha
yat ve mematı meçhul kalanların kendi dairei intiha
biyemdeki miktarını arz ediyorum. 

Kastamonu merkez kazasında hayat ve mematı 
meçhul efradın miktarı (4 895) dir. 

Daday kazasında (1 717) dır. 
Cide kazasında (1 357) dır. 
Safranbolu kazasında (2 787) dır. 
Araç kazasında (1 590) dır. 
Taşköprü kazasında (1 522) dır. 

Yanlız inebolu kazasından alamadım. Merkez ka
zadan daha fazla yani (87 000) küsur nüfus vardır. 
Buna nazaran burada da (3 000) vardır. Şu halde cem' 
an yekûn hayat ve mematı meçhul olan efradın mikta
rı (18 000) oluyor. Binaenaleyh Vekil Beyefendinin yal
nız miktar hakkındaki mütalâalarına iştirak edemeye
ceğim. Kendi Vilâyetimi misâl olarak arz ettiğime gö
re bu gün 72 Vilâyetten tahminen yüz bin mütecaviz 
hayat ve mematı meçhul efrat vardır. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ 
BEY (İstanbul) — Ben zabitanı söyledim. 

HALİT BEY (Devamla) — Efrat bu vaziyettedir. 
Binaenaleyh 1285 tevellüdünden itibaren silâh altına 
alınanlardır ve ekserisi köylüdür. Malumu âliniz köy
lüler iş, güç, çift, çubuk sahibi oldukları için çok be
kâr kalmaz ve çabuk evlenirler. Bunların çoğunun aile
si kimsesiz kalmıştır. 

İkinci sualim bununlar alâkadar olduğu için Rusya 
da ne kadar esirimiz olduğunu sormuştum. Esirler hak
kında izahat verdiler, yalnız Ahmet Hamdi Beyin sua
lime verdiği izahatta bir nokta.nazarı dikkatimi celb 
etti. Arkadaşlar! Geçen sene hükümetin teklif ettiği 
bütçesinde üseranın celbi için tahsisat yoktu. Bendeniz 
müzakere edilirken teklif ettim. Bunun üzerine Mü-
dafâai Milliye Vekili Kâzım Paşa 90 bin lira vaz etti. 
Bu vaziyet üsera için esalı bir suretle meşgul olunma
dığına delâlet eder. Vekil Beyefendi cevaben, üç ki
şiden mürekkep heyet Moskovaya gitmiştir, orada 

henüz esirlerimizi aramak, mülhakatta teftiş yapmak 
için hazırlık yapıyorlar buyurdu. Rica ederim biz, 1341 
bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. Aradan bir sene 
geçtiği halde heyet henüz Moskova'da duruyor. Teftişe 
çıkmak için daha çantalarını hazırlıyorlarmış, sonra 
beri taraftaki aileleride inim inim inliyor. Miras me
seleleri duruyor, çoluk çocukları babalarını bekliyor. 

Herhalde şu vaziyet, bu işle ciddiyetle meşgul ol
madığımızı gösteriyor. Zannedersem geçen gün Yu
suf A'kçora Bey buğday meselesinde bilmünasefoe söy
lemişti. Avrupa devletlerinde bilhassa bu gifoi içtimaî 
mesail, bir kabine bir hükümet meselesi olur. Bu gün 
yüz - yüz elli bin neferin 'hayat ve mematı meçhul 
bulunuyor, bunların aileleri, çoluk çocukları ve mi
ras meseleleri gibi halledilecek birçok işleri var. Be
nim rto'ktaı nazarımca bu, hükümetin en ziyade meş
gul olacağı bir meseledir, zavallı köylü, gazete oku
yamaz, hükümetin evamirihden bihaberdir, binaena
leyh bu meseleleri gayet ciddiyetle taiâkki etmeliyiz. 
Sonra bazı üseranın gelmek istemediğini söylediler. 
Olabilir, Rusya'nın ahvali maium, büyük bir inkilap 
olmuştur. Bazıları orada uzun müddet esarette kal
mışlardır. Belki evlenmişler, mal mülk sahibi olmuş
lardır. Böyle işlerini yoluna koymuş olanlar gelmiye-
bilir. Fakat bendeniz öyle zannediyorum ki memle
ketimizde evli olup çoluğu çocuğu bulunanlar dur
mazlar. Türkün ruhunu biliriz. Türk olan orada kal
mak istemez. Belki bekâr olduğu için kalmak isteyen 
bulunur. Ona göre muamele yapılsın. Hiç olmazsa 
bu tespit edilsin. Adliye Vekilinden de sualim şu idi? 

Bu hayat ve mematı meçhul olanlardan zabit mik
tarı azdır. Fakat Milliyeti efradın zevceleri hakkında 
ne muamele yapılıyor. Şimdi tasavvur buyurun, Ken
di dairei intihabiyemin efradı Harbi Umumide bil
hassa 14 ncü fıkraya intisap etmişlerdir. Kastamonu' 
da. 19 ncu fırka vardı. Bir kısmı Sinop'ta, Safranbolu' 
da idi. Sinop'daki alay doğrudan doğruya Çanakka
le'ye gitti. Çanakkale'nin vaziyetini hepiniz 'biliyor
sunuz. Oraya gidenler esir düştülerse Düveli İtilâfiye 
ile mübadele muamelesi yapıldı. Hattâ körler bile gel
di. Hindistan'da, Mısır'da bulunanların hepsi geldi. 
Gelmeyenlerin öldüklerine kanaati vicdaniye hâsıl ol
du. Şimdi bunların aileleri hakkında Adliye Vekili, 
zanm galip husulü diyor. Rica ederim. Zannı galip 
na'sıl husul bulur? Maruzatıma şunu da ilâve edeyim. 
Miidafaai Milliye Vekâletinin ordu emirnamesi ile 
zaibitan hakkında bir tamimi vardır. 

Mecruhen esir veya suveri saire ile esir olan za-
bitandan hakikatte hayat ve mematı meçhul olanlar 
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esir addedilmiştir. Bunların ailelerine esir maaşı ve- ] 
riliyordu. Çünkü maaş farklıdır. Bu defa bir tamim
lerini de bir şubede gördüm. 1339 gayesine kadar 
eğer aileleri tarafından zevçlerinin hayatta oldukları 
vesaikle, mektup vesaire ile ispat edilemezse bunların 
maaşı hakkında şehit muamelesi yapınız deniyor. 

Diğer taraftan Adliyemize gidin. Malumu âliniz, 
bu işlere evvelce mahkemeî şeriyeler bakandı. Şimdi 
mehakimi nizamiye ile birleşti. Ma'hkemeî asliyeler 
bakıyor. Oraya gidince yapılan muamelenin büsbütün 
başka olduğunu görüyoruz. Bu hercümerç içinde kı
talimizin ta nerelere gittiğini biliyorsunuz. Galiçyaya 
gitti. Gazetelerin yazdığı gibi on cephede muharebe 
etti. Irak, Sina çöllerinde öldü. Bunu mektup vesair 
vesaikle nasıl ispat edebilirler? Sonra Alay Çanakka
le'ye gitmiş, iki bin mevcuttan yüz kişi çıkmış, üst 
tarafı orada kalmış. Bugünkü harpler eski hale ben
zemez. Sonra bir kaç arkadaş harbe girmişler. Bera
ber gittiği arkadaşlar dönmüşte birisi kalmış olur. 
Bunları şahit göstermeye imkân var mı? Onun için 
hükümetin yapacağı şey, bir müddet göstermektir. 

Esasatı islâm iyeye taallûk eden nikâh, nafaka gi
bi dinî meselelerle münesebattar olduğu için alâkadar 
bazı zevatla görüştüm. Diyorlar ki, eğer nefer doğ
rudan doğruya cepheye giderse yani kurşun altında 
bulunduğu sabit olursa, emsali avdet ettikten sonra 
o nefer avdet etmezse ölmüş addedilir. Fakat geri hi-
demâtında istihdam edilmiş ise bunlar hakkında baş
ka hüküm carî olur. Muhtelif mezahipte kimi zanni 
galip demiş, kimi yedi sene demiş, kimi dört, kimi 
beş sene demiş, binaenaleyh ahkâm, zamana göre te
beddül eder. Zannedersem Hukuku aile kararname
sinde buna dair birkaç madde vardır. Bilhassa bunu, 
vaziyeti hazırayı gözeterek tespit etmek lâzımdır. Me
selâ bir adam cephede vurularak hastahaneye gelir. 
Fakat on iki ay sonra menzil hidematında kullanı
lır. Üç ay sonra cepheye gönderilir. Yani şimdiki 
harplerle eski zamanın harpleri bir değildir. Binaena
leyh bu mesele vaziyeti hazıraya göre halledilmesi lâ
zım olan bir meseledir. 

REÎS — Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 
Bu mevad meyanında müstacelen müzakere olunacak 
bir madde vardır. Fakat lâyihai kanuniyeyi matbaa 
yetiştirememiştir. Daha tab edilmemiştir. 

Adliye Vekili Beyden çok istirham ederim. Suali
min hedefi, gayeside budur. Hukuku aile kararname
sinde bazı maddeler bulunduğunu hukükşinas arka
daşlarımızın bazılarından dinledim. Bu maddeleri tek
lifi kanunî tarzında heyeti celileye arz etsin ve biran 
evvel çıksın. Bu çok uzamıştır. Emin olunuz bir çok 
halk, bir çok dul kadınlar buna bakıyorlar ve bütün 
arkadaşlar bu meseleye temas etmiştir. Belki sabrı
nızı suiistimal ettim fakat bu mesele hakkında bir çok 
şikayetler işittim, dinledim. Onun için Hükümet bu 
mesele ile ciddî surette meşgul olsun. 

BAŞVEKİL VE MÜDAİFAAİ MİLLÎYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (istanbul) — Efendim! Rusya' 
daki üseramızı taharri etmek için komisyonun iza
mında teaihhür olduğundan bahis ettiler. Bendeniz Ve
kâleti deruhte eder etmez komisyonu göndermekte 
asla teahhur etmedim ve az zaman sonra yola çıkar
dım. Bu komisyon elyevm Moskova'dadır. Sene başı 
olmak münasebetiyle birtakım bayramlar araya gir-1 

mistir ve bu sebeple hemen işe başlayamamışlardır. 
Fakat şimdi belki de bu dakikada işe başlamış bulu
nuyorlar. Arzu buyurdukları gibi bittabi orada kal
mak isteyenlerle memleketlerine gelmek isteyenlerin 
mümkün olduğu kadar haklarında edinebilecekleri 
malumatı buraya gönderecekler ve memlekte dön
mek isteyenler için lâzım gelen teshilâtı ifa edecekler
dir. • 

REİS — Efendim! Cevabı kâfi görüyor musunuz? 
HALİT BEY (Kastamonu) — Kâfi görüyorum. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey! 

Sormaya lüzum yok, eğer kâfi görmezse takrir ve
rir. 

10. -T- Kars Mebusu Ömer Beyin; Demiryollarına 
ferş olunan traverslerin ağaçtan imal edilmiyerek ha
riçten demir traversler celbedilmesi esbabına dair 
Nafıa Vekâletinden suali. 

REİS — Nafia Vekili Bey yoktur. Hasan Fehmi 
Bey siz mi cevap vereceksiniz? 

NAFIA VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN FEHMİ 
BEY — Evet, fakat ati içtimaa talikini rica ediyo
rum. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Zabit ceride
leri de tab edilmiyor. Divanı Riyasetin nazarı dik
katini celbederım. (Bütçe tab ediliyor sesleri). 

1. — İstanbul İstiklâl Mahkemesince yapılan sar
fiyatın bu babdaki kanunun ihatası dairesinde bulu-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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nup bulunmadığının Meclisçe tayini hakkında Tetkiki 
Hesabat Encümeni Riyasetinden mevrut (4/175) nu
maralı tezkere ve Kavanini Maliye ve Tetkiki Hesa
bat Encü menleri Mazbataları 

REİS — Mazbatalar okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstiklâl Mehakimi kanununun 12 nci maddesi her 

istiklâl Mahkemesi ketebe ve müstahdemin maaşatı 
asliyesi şehrî yüz. lirayı geçmeyecektir şeklinde ol
masına ve masarifi saireye dair bir kayıt bulunmama
sına nazaran İstanbul İstiklâl Mahkemesince yapılan 
müteferrik sarfiyat ile memurini devletten olup da 
saati mesai haricinde çalıştırılan ketebeye verilen 
ücretin de kanunun ihatası dairesinde bulunup bulun
madığının Meclisi Âlice tayinine müsaade buyrul-
ması arz olunur. 

Tetkiki Hesap Encümeni Reisi 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galip 

Türkiye Büyük Millet Mecilisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Karar : 3 5 . 4 .1340 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Heyeti Umumiyenin 15 . 3 . 1340 tarihli içtima-
mda Encümenimize havale buyrulan Tetkiki Hesabap 
Encümeni Mazbatası tetkik ve müzakere edildi. 

İstiklâl Mehakimi Kanununun on ikinci madde
sinin ketebe ve müstahdemin maaşatı asliyesinin yüz 
lirayı tecavüz etmeyeceği sarahatine ve mehakimi 
mezkûrece her ne şekilde olursa olsun ketebeye veri
len maaş ve ücretin mezkûr yüz lirayı tecavüz etme
mek şartiyle sarfı tabiî olmasına nazaran bu keyfi
yet mucibi iştibah olmayıp ancak müteferrik sarfiyat 
maddei mezkûrenin dairei ihatasnijdan hariç olduğu 
cihetle tefsire mütehammil bulunmadığından Heyeti 
Umumiyeye arz olunur efendim. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Bayezit 
Şefik 
Kâtip 

Bozoic 
Ahmet îlamdi 

Aza 
Trabzon 
Abdullah 

Mazbata Mu 

Aza 
Ordu 
İsmail 
A.za 

Elaziz 
Naci 

Riyaseti Celileye 
İstanbul İstiklâl Mahkemesi masarifinin Meclis 

Bütçesinden tesviyesi lüzumuna karar verilmesini arz 
ve teklif ederiz. 14 Teşrinisani 1340 

Rize Mebusu Hakkâri Mebusu 
Fuat Asaf 

Tetkiki Hesabap Encümeni Riyaseti Âliyesine 
İstiklâl Mehakimi Kanununun 12 nci maddesi 

(her İstiklâl Mahkemesi ketebe ve müstahdemin 
maaşatı asliyesi şehrî yüz lirayı geçmeyecektir.) şeklin
de olmasına ve masarifi saireye dair bir kayıt bulun
mamasına nazaran İstanbul İstiklâl Mahkemesince 
yapılan müteferrik sarfiyat ile memurini devletten 
olup da saati mesai haricinde çalıştırılan ketebeye 
verilen ücretin de kanunun ihatası dairesinde bulunup 
bulunmadığının tayinine dair 1 1 . 3 . 1340 tarihli 
tezkerei âliyeleri Heyeti Umumiyeden Kavanini Ma
liye Encümenine ledelhavale Encümence tanzim olu
nan mazbata 13 . 11 . 1340 tarihli altıncı içtimain 
birinci celsesinde aynen kabul edilmiş ve bu esnada 
Rize Mebusu Fuat ve Hakkâri Mebusu Asaf Beyler 
tarafından verilen ve bu babtaki masarifin miktarını 
tetkik ve Heyeti Umumiyeye bildirilmek üzere Encü
meni Âlilerine tevdii tensip ediien takrir ve aynen 
kabul edilen Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
sureti musaddakası leffen takdim edilmiştir. İfayi 
muktezası rica olunur efendim. 15 . 11 . 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Vekili 
Ali Sururi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tetkik Hesabat Encümeni 

Karar : 4 31 . 12 . 1340 

Tetkiki Hesabat Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

15 . 12 . 1340 tarih ve 4/175 numaralı tezkerei 
celileleri cevabıdır. 

İstiklâl Mehakimi Kanununun 12 nci maddesi 
(her İstiklâl Mahkemesi ketebe ve müstahdemin 
maaşatı asliyesi şehrî yüz lirayı geçmeyecektir) şek
linde olmasına göre Dersaadet İstiklâl Mahkemesin
ce gerek ketebe maaşatına ve gerekse yapılan müte
ferrik sarfiyat ve saati mesai haricinde çalıştırılan ke
tebeye verilen ücretin miktarı 836 lira 82,5 kuruşa 
baliğ olduğu bittetkik anlaşılmış, halbuki sarfiyatı, 
mezkûre mephusuan madde ahkâmına mugayir oldu
ğundan İstiklâl Mehakimi masarifi maddesinden sar
fına imkân yoktur. 
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Mamafih masarifi mezkûrenin Heyeti Celilenin J 
tasvibine iktiranı halinde, Meclisin müteferrika mad
desinden sarfından başka bir çare görülememiş ol
duğu Encümen kararı ile mâruzdur efendim. 

Tetkiki Hesabap Encümeni Reisi 
Mazhar Müfit 

ASAF BEY (Hakkâri) — Muhterem arkadaşlar; 
İstanbul'a İstiklâl Mahkemesi izamına karar verildiği 
gün esasen vakit pek geç idi. Ertesi gün sabahleyin 
gitmek zarureti vardı. Avans olarak Meclis veznesin
den bin lira almıştık. İstanbul'a gittik. İki aydan fazla 
bir müddet ifayi vazife ettik. İstiklâl mehakiminin 
sureti teşkiline dair olan Kanunun 12 nci maddesi 
mucibince İstiklâl Mahkemesi memurin ve müstah- j 
deminin maaşı aslî olarak verilecek paranın on bin 
kuruşu geçmemesi lâzım geliyordu. Halbuki biz gider 
gitmez hariçten bir başkâtip bulduk ve aldık. Kendi
sine üç bin beş yüz kuruş maaşı aslî verdik: Kâ
tipler ihtisas sahibi olmak, mehakim muamelâtına, I 
usulüne vakıf bulunmak icap ediyordu. Bu da pek 
tabiî idi. İstanbul'da Adliye Vekâletinin mümessili I 
olan İstinaf Müddei Umumisine müracaat ettik. İstan
bul Mehakiminin kıymetli bir iki kâtibini aldık, on
ları istihdam ettik. Bunların esasen maaşları vardı. 
Muvazenei Umumiyeden ayrıca maaş tahsisine imkân I 
yoktu. Bunlara masarifi zaruriyelerine tekabül etmek l 
üzere bir ücret vermekten başka çare yoktu. İki kişiye I 
kırk lira, diğerlerine de otuz lira olmak üzere yol ve 
yemek parası verdik. Müstahdemin olmak üzere açık
tan kendilerine bir hakkı müktesep vermemek için 
onları da mevcut hademelerden intihap ettik. Onlara I 
da yedişer buçuk lira on beş lira, yirmi lira gibi ma- j 
sarifi zaruriye olmak üzere bir ücret verdik. Tranvay 
parası ve yemek parasıdır. Başkâtibe maaşı aslî olarak [ 
verilen para (15 843) kuruştur. İstihdam ettiğimiz kâ
tiplerin ücreti (37 068) kuruştur. Bunlardan başka alt
mış sekiz lira iki polis memuruna masarifi mütefer
rikadan verdik. Esasen İstiklâl Mahkemesi Meclisin 
mahkemesidir. Bu masarifi zaruriyenin de Meclis 
Bütçesinden İstiklâl Mahkemesine ait olan maddeden 
verilmesi iktiza ederdi. Başkâtibe ait olan paranın o 
maddenin masarifi müteferrika tertibinden verilmesi 
suretiyle artık bu şeye nihayet verilmesini rica ede
rim. Mademki Meclisin mahkemesidir ve icrayi ada- I 
let etmiştir. Vazifesini ifa etmiştir. Istiksar edilecek 
bir para da değildir. Tetkiki Hesabat Encümeni maz
batasının kabulünü teklif ederim. 

REİS — Başka söz isteyen yok. Mazbatayı reye 
koyuyorum. I 
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VEHBİ BEY (Karesi) — Tayini esami ile. 
REİS — Efendim; malümuâliniz yeni bir tahsisat 

talep edilmiyor. Mazbata, sarfedilmiş olan bir paranın 
zaten Meclisi Âlice kabul edilmiş olan bir paradan 
mahsubunu mutazammındır. Yani yeni para talebini 
havi değildir. Heyeti Celile lüzum görüyorsa tabiî 
tayini esami ile reye koruz. Zaten bütçede mevzu bir 
paradır. Mahsup için karar ittihaz buyrulmuyor. 

ASAF BEY (Hakkâri) — Evvelce Meclis Bütçesi 
bir fasıldan ve müteaddit maddelerden mürekkepti. 
Müteaddit fasıllara taksimi yalnız 1340 senesi için ol
muştur. İstiklâl Mahkemesi de İstanbul'a 1339 sene
si Kânunuevvelinde gönderilmiştir. O zaman bütçe 
bir fasıldan ve müteaddit maddelerden mürekkep idi. 
Fasıl dahilinde karşılığı da vardır. Mazbatadaki pa
ranın aynen tesviyesine karar verilmesini teklif edi
yorum. 

REİS — Efendim; mazbatayı reye arz ediyorum. 
BESİM BEY (Mersin) — Tayini esami ister. 
REİS — Efendim; bunda arkadaşlar İsrar ediyor

lar. 
BESİM BEY (Mersin) — Tayini esamiye lüzum 

yok ise bu mesele ne için kanun şeklinde Meclise ge
liyor? 

REİS — Efendim; Riyaset tayini esamiye lüzum 
olmadığına kanidir. Mamafih Heyeti Celile böyle arzu 
ediyorsa - ki bazı arkadaşlar ısrar ediyorlar - tayini 
esami ile reye koruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Heyeti Ce
lile tayini esami isterse on beş imzalı takrir verir. 
Ondan sonra tayini esami olur. 

REİS — O halde mazbatayı reyinize arz ediyorum. 
Mazbatayı kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

2. — Şûrayı Askerinin Teşkilât ve vazaifi hakkında 
(1 /557) numaralı Kanun Lâyihası ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası : 

REİS — Mazbata okunacak. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/4273 8 . 2 . 1340 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şûrayı Askerinin teşkilât ve vazaifi hakkında 

Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince tanzim olunup 
İcra Vekilleri Heyetinin 2 . 12 . 1340 tarihli içtima-
mda Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanu
niye leffen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifasına 
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müsaadei riyaset penahilerini istirham eylerim efen
dim. 

Başvekil 
AH Fethi 

Âli Şûrayı Askerinin Teşkilât ve Vazaifi hakkında 
Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Yalnız vakti hazarda ve merkezi 
Hükümette icrayı faaliyet etmek üzere âli şurayı as
keri ihdas olunmuştur. 

Vazifeleri berveçhiatidir : 
A) Berrî ve Bahrî ve Havaî Kuvvetlerden mü

rekkep Cumhuriyet ordusunda terfi ve taltif esasatm-
da lüzum ve ihtiyaç halinde tadilât teklifi, 

Berrî orduda fırka kumandanları, Bahrî, Havaî or
duda muaddilleri ile Kolordu kumandanları ve mu
adillerinin tayin, tebdil tekaüt gibi muamelâtı zatiye-
nin kararlaştırılması, Cumhuriyet Ordusunda kifayet 
ve teçhizatı askeriyenin tespiti, 

İşbu hususat hakkında âli şurayi askeride ekseri
yeti ârâ ile karar ittihaz olunur. 

B) Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekâletleri büt
çeleri, hazarî ve seferi teşkilâtı askeriye, hazarî vazul-
ceyş, mühim tesisatı askeriye ve fabrikalar inşaatı 
ve teslihat, 

Sefaini cedidei harbiyenin evsafı esasiyesi. 
Talim ve terbiye esasatı, 
Kavanini askeriye, 
Memleketin müdafaai âliyesi noktai nazarından 

Berrî, Bahrî, Havaî esasatı, mevakii müstahkeme ve 
üssü bahrilerin ihdas ve tarzı inşası ile ilgası, 

Sefaini harbiyenin feshi, 

Turuku sevkulceyşiyenin nerelerde yapılması ik
tiza edeceği, orduya henüz dâhil olmayan efradı 
memleketle muvazzaf hizmetini bitirmiş olan evlâ
dı vatanın müdafaai memleket noktai nazlarından 
yetiştirilmesi, bu hususlar hakkında âli şurayi aske
rinin mütalâası alınır. 

C) Seferberlik ihzar ve icrasına veya esasatına 
müteallik Müdafaai Milliye ve Bahriye vekâletleri 
ve Erkâni Harbiyei Umumiye Riyasetinin lüzum 
göstereceği mevadı müzakere etmek, Erkâni Harbi
yei Umumiye Reisi lüzum gördüğü takdirde, lüzum 
gördüğü derecede tahaşşüt planları hakkında mü-
davelei efkâr etmek. 

Madde 2. — Âli Şurayi Askerinin Reisi Tabiisi 
Reisicumhur hazretleridir. 

îndellüzum Reisicumhur Hazretleri tarafından da
vet edilmek üzere Başvekil ile vukelâi saire Âli Şû- -

rayi Askerî içtimaında bulunurlar. Müdafai Milli
ye ve Bahriye vekillerinin gayri Heyeti Vekile âza
larının iştirak müzakeratta bizzat Reisicumhur Haz
retleri veya vekâleten Başvekil Riyaset eder. Sair za
manlarda Âli Şurayi Askerî müzakeratına Müda
faai Milliye Vekili Riyaset eder. 

Madde 3. — Âli Şurayi Askerinin âzası Müda
faai Milliye Vekili, Bahriye Vekili, Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi, bilfiil ordu müfettişleri ile bilfiil 
donanma Kumandanından ibarettir. Hazar ve se
ferde bilfiil ordu ve donanma Kumandanlığını mu
vaffakiyetle ifa etmiş muvazzaf erkâni askeriye me-
yanından veyahut evsafı mezkûreyi iktisap eylemiş 
muvazzaf ve bir derece madun kumandana bilfiil bu
lunan Erkânı Askeriye meyanından intihap olun
mak üzere Âli .Şurayi Askeriye daha üç âza ilâve 
olunabilir. 

Bilfiil ordu müfettişleri ile donanma kumandanın 
ve Âli Şurayi Askeriye behveçhibâlâ ilâve olunabi
lecek daha üç azanın tayin, tebdil, tekaütleri Er
kâni Harbiyei Umumiye Riyasetinin teklifi ve ve
kâleti aidelerinin inhaları ile takarrür eder. 

Madde 4. — Âli Şurayi Askerî her sene Kânunu
evvel ortasında ve Reisicumhur Hazretlerinin veya 
,Müdafai Milliye Vekili ile Erkânı Harbiyei Umumi
ye Reisinin lüzum göreceği her zaman içtima eder. 

Madde 5. — Reis dâhil olduğu halde beşten az 
azanın iştirak ve içtimaiyle ittihazı mukerrerat edi
lemez. En mühim mesailde hariçte bulunan azanın 
tanı iren reyi alınır. 

Madde 6. — Âli Şurayi Askerinin umuru tahri-
riyesini Erkâni Harbiyei Umumiye Reisi sanisi tan
zim ve idare eder. Bu maksatla maiyetine Erkâni 
Harbiyei Umumi yeden ve Müdafaai Milliye ve Bah
riye vekâletlerinden ihtiyaca göre zabitan ve me
murin tefrik olunur. 

Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 8. — Bu kanuna mugayir ahkâm mülga
dır. 

Madde 9. — Bu kanunun icrasına Heyeti Vekile 
memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 

Dâhiliye Vekili 
Recep 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 
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Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafia Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Ccnani 

Maarif Vekili 
Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Mazhar 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet 

22 Karar 
4 . 1 . 1340 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Umumiyeye 

Şûrayi Askerinin teşkilât ve vazaifi hakkında 
Başvekâletten mevrut kanun lâyihasını Erkânı Har
biyei Umumiye Re'İsi sanisi Kâzım ve Müdafaai 
Milliye Müsteşarı Şefik paşaların huzurlariyle mü
zakere ettik: 

Şûrayi Askerî ihtisas sahibi büyük kumandan
ların bir araya gelerek istişarî mahiyette olmak 
üzere reylerinden istifadeyi temin eder. Başkuman
danlığın, tecrübesi fazla olan yüksek Erkâni Harbi-
yesi demektir. Ehemmiyeti ve lüzumu Encümence 
müttefikan tasdik olundu. Yalnız mezkûr lâyihanın 
maddeleri atideki sebeplerden dolayı tadil olun
du. 

Şûrayi Askerinin Teşkilât ve Vazaifi hakkında 
Kanun 

(Esbabı mucibe: Birinci madde ruhu mânâ baki 
kalmak şartiyle de sarih ve basit olmak notai na
zarından tadil edilmiştir.) 

Madde 1. — Yalnız vaki hazarda 'icrayi faali
yet etmek ve merkezi Hükümette bulunmak üzere 
Âli Şûrayi Askerî ihdas olunmuştur. 

Şûrayi Askerinin vazifesi berveçhiatidir: 
(Esbabı mucibe : «A' fıkrasında Encümen, terfi 

ve taltif esasatına ait hususatta ve fıkra, kolordu 
kumandanlarının muamelâtı zatiyesi hakkındaki 
Şûrayi Askerinin kararını makamatı aidesince mec-
burülicra kabul etmiş, kifayet ve teçhizatı askeriye
nin tespiti hususundaki bahsi yalnız mütalâası 
alınmak üzere mütalâahanesi olan «B» fıkrasına ter-
ketmişür.) 

(A) Berri, Bahri, Havai Kuvvetlerinden mürek
kep Cumhuriyet ordusunda terfi ve taltif esasatmı 
kavanini mahsusa ahkâmı dairesinde tespit ve lüzum 

gördüğü halde bu esasat hakkında tadilât teklif eder. 
Fıkra ve Kolordu Kumandanları ile muadillerinin 
tayin, tebdil, tekaüt gibi muamelâtı zatiyesi hak
kında karar ittihaz eder. Bu kararlarla makamatı 
aidesince icra olunur. 

(Esbabı mucibe : «B» fıkrasında ruhu mâna ba
ki kalmak şartiyle; cümleler takdim tehir edilmiş ve 
kelime tadili yapılmıştır) 

Atideki (B) fıkrası hakkında Âli Şûrayi Askeri
nin mütalâası alınır : 

(B) Müdafaai Milliye ve Bahriye vekâletleri büt
çeleri, 

Hazarı ve seferî teşkilâtı askeriye, 
Hazarî vazülceyş,. 
Mühim tesisatı askeriye ve fabrikalar inşaatı ve 

teslihat sefaini cedidei harbiyenin evsafı esasiyesi 
ve kadrodan çıkarılacak sefaini harbiyenin feshi, 

Talim ve terbiye esasatı, 
Kavanini Askeriye, 
Memleketin müdafai âliyesi noktai nazarından 

Berrî, Bahrî, Havaî esasatı 
Mevâkii müstahkeme ve üssü bahrilerin 'ihdası 

ve tarzı inşasiyle ilgası, 
Cumhuriyet ordusunda kifayet ve teçhizatı as

keriyenin tespiti, 
Turuku sevkulceyşiyenin nerelerde yapılması ik

tiza edeceği, orduya henüz dâhil olmayan efradı mem
leketle muvazzaf hizmetini bitirmiş olan evlâdı va
tanın müdafaai memleket noktai nazarından kabi
liyetlerinin tezyidi. 

Müdafaai Milliye ve Bahriye vekaletleriyle Er
kâni Harbiyei Umumiye Riyaseti lüzum gösterdi
ği takdirde atideki (C) fıkrası hakkında Şûrayi As
kerî müzakere ve müdavelei efkâr eder: 

(C) Seferberlik esasatına ve ihzarı icrasına mü
teallik mevat, 

Erkâni Harbiyenin lüzum gördüğü derecede ta
haşşüt planları, 

(Esbabı mucibe : İkinci maddenin üçüncü fıkra
sında Bahriye Vekilinin de Şûrayi Askerîye Riyaseti 
kabul edilmiş ve Reisicumhur, Başvekil, Müdafaa 
ve Bahriye vekilleri bulunmadığı takdirde Şûraya 
Erkâni Harbiyei Umumiye Reisinin riyaset etmesi 
muvafık görülerek madde bu noktai nazardan ta
dil edilmiştir) 

Madde 2. — Âh Şûrayi Askerinin Reisi Tabiisi 
Reisicumhur Hazretleridir. 

îndellüzum Reisicumhur Hazretleri tarafından 
davet edilmek üzere Başvekil ile vükelâi saire Âli 
Şûrayi Askerî içtimaında bulunurlar. 
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Heyeti Vekile âzalarının iştirak edeceği müza-
keratta bizzat Reisicumhur Hazretleri Riyaset eder
ler. Müşarünileyh bulunamadıkları takdirde vekâ
leten Başvekil veya Müdafaai Milliye veya Bahriye 
vekillerinin biri ve bunlarda bulunmazlarsa Erkâ
nı Harbiyei Umumiye Reisi Âli Şûrayi Askerî müza-
keratma riyaset eder. 

(Esbabı Mucibe : Üçüncü maddede yedi âza ola
rak tespit ve üç âza da ilâve suretiyle göstermesini 
Encümen kâfi görmemiş ve bir âza daha ilâve ede
rek esasında onbir âza olarak tespit etmiştir.) 

Madde 3. — Âli Şûrayi Askerinin âzası ve Mü
dafaai Milliye Vekili, Bahriye Vekili, Erkânı Har
biyei Umumiye Reisi, bilfiil ordu müfettişleri ile 
bifiil donanma kumandanı hazar ve seferde bilfiil 
ordu ve donanma kumandanlığını muvaffakiyetle 
ifa etmiş muvazzaf Erkâni askeriye meyanından ve
yahut evsafı mezkûreyi iktisap eylemiş muvazzaf 
ve bir derece madun kumanda da bilfiil bulunan 
zevat meyanından daha dört âza intihap olunmak 
üzere ceman onbir zattan ibarettir. 

Bilfiil ordu müfettişleriyle donanma kumanda-
nımn ve kezalik Âli Şûrayi Askeriye berveçhibâlâ 
ilâve olunabilecek daha dört âzanm tayin, tebdil, te
kaütleri Erkâni Harbiyei Umumiye Riyasetinin tek
lik ve vekâleti aidelerinin inhaları ile takarrür 
eder. 

(Esbabı mucibe) Dördüncü madde, Başvekil, Mü
dafaa ve Bahriye vekilleri Reisicumhur Riyaseti ve
kâlet ettiklerinden içtima için yalnız Reisicumhur ile 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin teklifleri kâfi 
görülmek suretiyle tadil edilmiştir.) 

Madde 4. — Âii Şûrayi Askerî her sene Kânunu
evvel ortasında ve Reisicumhur Hazretlerinin veya 
Erkâni Harbiyei Umumiye Reisinin lüzum göreceği 
her zaman içtima eder. 

(Esbabı mucibe :: Beşinci, altıncı, yedinci, seki
zinci, dokuzuncu maddeler aynen kabul edilmiştir) 

Madde 5. — Üçüncü maddede mezkûr zevattan 
Reis dâhil olduğu halde beşten az âzanm iştirak ve 
içtimai ile icrayı müzakere edilemez. En mühim me-
sailde hariçte bulunup da müzakereye iştirak edeme
yecek zevatın tahriren reyi alınır. 

Madde 6. — Âli Şûrayi Askerinin umuru tahri-
riyesini Erkâni Harbiyei Umumiyei Reisi sanisi tan
zim ve idare eder. Bu maksatla mahiyetine Erkânı 
Harbiyei Umumiyeden ve Müdafaai Milliye ve Bah
riye vekâletlerinden ihtiyaca göre zabitan ve me
murin tefrik olunur. 

Madde 7. — îşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 8. — Bu kanuna mugayir ahkâm mülga
dır. 

Madde 9. — Bu kanunun icrasına Heyeti Vekile 
memurdur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisarısahip Rize 

Ali Birinci madde (A) fık
rasına iştirak etmiyorum. 

Ekrem 
Kâtip 

Bu lâyiha mahiyeten Âli bir Şûrayi Askerî değil, 
bir Encümeni ilmri askerî vücuda getirmektedir. Hal
buki en yüksek ve salâhiyettar zevattan mürek
kep bir heyete kâffei mesaili askeriye için hakkı ka
rar verilmelidir. Tamamen muhalifim. 

tzmit 
ibrahim 

Âza Âza 
Erzurum Kastamonu 

Rüştü Halit 
Âza 

Siverek 
Kadri 

ALİ RIZA BEY (istanbul) — Efendim; Müda
faa! Milliye Vekili Beyin huzuru ile müzakeresi da
ha doğru olabilir. 

FERİDUN FİKRt BEY (Dersim) — Müzakere 
devam etsin. Her gün bu kanun böyle teahhür edi
yor. 

MUSTAFA BEY (İzmir) — Şûrayi < ŝkerî Kanu
nunun şimdiye kadar teahhürü memleket için bir 
zarar olduğu kanaatindeyim. Şûrayi Askerî Kanu
nu memleket için lâzım bir kanundur, inşallah He
yeti Celileniz bu kanunu kabul eder ve teşekkül eden 
Şûrayi Askerî memleket için hayırlı işler görür. Şû- -
rayi Askerî teşkilât ve vazaifine dair olarak Meclisi 
Âlinize arz buyurulan kanun tetkik buyurulursa 
görülür ki Başvekilin tezkeresinde yalnız (Şûrayi 
Askerî) deniliyor. Fakat kanunun başına bakarsa
nız (Âli Şûrayi Askerî) diyor. Bundan da anlaşılıyor 
ki gerek Avrupa devletlerinde gerek bizde Şûra
yi Askerî ile Âli Şûra ikisi mezcedilememiştir. ikisi
nin de ayrı ayrı şeyler olduğu anlaşılıyor. Bunu tet
kik etmezden evvel bilcümle Avrupa devletlerinde 
ve bizde harpten evvel ve harpten sonra olan Şûra-
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yi Askerî teşkilâtı hakkında mâruzâtta bulunayım. 
Harpten evvel Almanya İmparatoruna Erkâni Har
biye Reisi, Ordu Müfettişi Umumisi vesair Erkâni 
Askeriye şahsan muavenette bulunurlardı. Herkes 
kendi vazifesine ait malûmatı imparatorca arz eder 
ve ondan aldıkları emirleri orduya tebliğ ederler
di. Bu suretle imparatoru harp için ve seferde ola
cak Başkumandanlık 'için ihzar ediyorlardı. Şûrayi 
Askerî vazaifi müstakillen Erkâni Harbiyeye tev
di edilmişti. Fransa Ordusuna gelince, Cumhuriyet 
Ordusuna emri kumanda Erkâni Harbiyenin elinde 
bulunuyordu ve bu suretle Şûrayi Askerî onun em
ri altında idi. Şûrayi Âli ise Reisicumhurun emrinde 
içtima ediyor, memleket için nafi olan planları on
lar ihzar ediyor ve bu suretle verdikleri prensip dai
resinde diğer askerî şubeler vazifelerini ifa ediyor
lardı. Harpten sonra muhabere bize anlattı ki, böy
le memleketin seferberlik planını ihzarda, yalnız 
bir şûrayi askerinin yapacağı tertibatla memleketi 
müdafaa ve muvaffakiyet imkânı hâsıl olamamak
tadır. Bunun için mülkî seferberlik izharı lâzım 
gelir. Mülkî seferberlik ihzarı için memleketin bütün 
kuvası müttehhiden çalışmak ve binaenaleyh takip 
edecekleri işi tespit etmek ve bu suretle yapılacak 
harp planını ihzar etmek ve bu suretle ihzar ettikten 
sonra harekâtı harbiye planını, Erkânı Harbiyeye 
tevdi etmek lâzım geliyordu. Harp planı, harekât 
planının tanziminde takip edilecek harekâtı siya-
siyeyi tespit edemez. Onu Hükümet yapar. Binaen--
aleyh harpten sonra bütün millette mevcut olan 
kuvanın müttehiden çalışması suretiyle muvaffa
kiyet hâsıl olabileceği neticesine varıldı. Bundan 
dolayı bizde de iki şûranın müttehiden teşkili lü
zumu hissedilmiş ki, gerek Başvekilin tezkeresin
de ve gerek Müdafaai Milliye Encümeninin maz
batasında Şûrayi Askerî ile Âli Şûrayi Askeriden bah
sedilmektedir. Fakat bendeniz her ikisinin de, ayrı 
ayrı teşkili lâzım olduğu kanaatindeyim. Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatasında «Şûrayi Askerî, ih
tisas sahibi büyük kumandanların bir araya gelerek 
istişari mahiyette olmak üzere reylerinden istifadeyi 
temin eder. Başkumandanlığın tecrübesi fazla olan 
Erkâni Harbiyesi demektir, «diyorlar. Halbuki Teşki
lâtı Esasiye Kanunumuzun kırkıncı maddesinde 
(Başkumandanlık Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti 
maneviyesinde mündemiç olup Reisicumhur tara
fından temsil olunur. Kuvayi Harbiyenin emri ku
mandası seferde kanunu mahsusuna tevfikan Er
kânı Harbiyeye tevdi olunur) diyor ve Erkâni Har-
biyei Umumiye Vekâletinin lağvi hakkındaki Ka

nunun dokuzuncu maddesinde «Reisicumhura rüya-
beten ordunun hazarda emri kumandasına memur 
en yüksek makamı askerî olmak üzere Erkânı Har
biyei Umumiye Riyaseti teşkil olunmuştur. Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi vazifesinde müstakildir.» 
deniliyor. 

O halde hazarda Başkumandanlık yoktur. Baş
kumandanlık makamına hazırlanacak bir zat vardır. 
O zat da bütün ordunun emri kumandasını almış 
olan Erkânı Harbiyei Umumiye Reisidir. O halde 
kanunumuz mucibince teşekkül edecek Şûrayi As
kerinin Reisi emri kumandaya memur olan Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisidir ve böyle olması lâzım 
gelir. Esasen Müdafaai Milliye Vekilinin olması lâ
zım gelir. Fakat kanunumuz emri kumandayı Er
kâni Harbiyei Umumiye Reisine verdiği için bu va
zifede ona tevdi ediliyor. Binaenaleyh burada Baş
kumandanlık kelimesini kaldırmak «Hazarda ordu
nun emri kumandasına memur olan zatın» diyecek 
olursak Encümenle bu noktada mutabık kalmış olu
ruz. Eğer Heyeti Celileniz Encümenle bu noktada 
mutabık kalırsa Şûrayi Askerî Kanunuyla Müda
faai Milliye Şûrayi Âli hakkındaki Kanunu ayırmak 
lâzımdır. 

Müdafaai Milliye Şûrayi Âlisi nedir? Arz ettiğim 
gibi fimabat hazar zamanında bir ordunun yal
nız seferberlik ihzaratı ile meşgul olması, muvafa-
kiyet olamayacağını Harbi Umûmî bize ispat etmiş
tir. Askerî seferberlikten idarî, iktisadî, sınaî sefer
berlikte lâzımdır ki buna mülkî seferberlik diyor
lar. Meselâ yalnız ordunun değil, bütün milletin iaşe
sini düşünmek lâzımdır. Nitekim Harbi Umumî bu 
nu da göstermiştir. Sonra sınayi seferberlik malû-
muâliniz bir devletin bilcümle malzemei harbiyesi-
nin birden ikmaline imkân yoktur. Buna mütema
di ihzarat ile devam edilecektir. 

Binaenaleyh sınaî olan seferberliğin beraberce 
tespit edilmesi lâzımdır. Onun için bu gibi muazzam 
bir işi yapabilmek için Reisicumhurun riyasetinde 
olarak Heyeti Vekileden Başvekil, Maliye Vekili, Ha
riciye Vekili, Müdafaai Milliye Vekii, Nafia Vekili, 
Ziraat Vekili ve Ticaret Vekilinden müteşekkil olan 
bu Müdafaai Milliye Şûrayi Âlisi devletin harp pla
nını tanzim ederler. Bunların tespit ettiği hususatı 
diğer şuabat icraya başlar. Harbin ilânı hükümetin, 
dolayısiyle Meclisi Âlinin hakkıdır. Harbin ilânı ile 
beraber herhangi bir devletin seferberlik tecem-
müü yaptırdığı zamanlarda siyasî tesiratla onların 
infialini mucip olmamak hususunu ve harekâtı har-
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biye planını yaparken, yapılacak icraat hakkında 
devlet anahatlarını esaslı surette tespit etmek mec
buriyetindedir. Şûrayi Askerî bunu yapamaz. Bina
enaleyh Şûrayi Askerinin yalnız askerî hususatla meş
gul olması lâzım gelir. Eğer Müdafaai Milliye Şûra
yi Âlisi hazarda bunları iyice tespit ve tayin etmez 
ve devlete böyle bir istikâmet tayin etmezse sefer
de yapacağı harekâttan hiçbir fayda hâsıl olmaz. 
Çünkü, harekâtı harbiye yapılırken askerin yürü
yüş cetvelleri, tecemmu mıntıkaları, lâzım gelen mal
zemenin miktarı, iaşe, mühimmat ve sairenin hazır
lanması ve o mıntıka dâhilinde bulunan bilcümle 
yollar ve şimendiferlerin ihzarı azim bir meseledir. 
Bu hususat hazarda tespit edilir, tatbik edilir. Tat
bik edilirken takip edilir. Eğer takip edilmezse Al
manların Harbi Umumide başına gelen felâketin ay
nı b'izim başımıza da gelebilir. O da şudur: Umumî 
harbin ilânından evvel Almanya'nın Londra Se
firi, İngiltere Hükümetinin; Fransa Hükümeti üze
rine harekât yapılmaması faydalı olacağına ve eğer 
yapılırsa Rusya üzerine Harekâtı yapılması daha 
muvafık olabileceğine ve bu surette Fransızların 
harekâtını menedeceği hakkında vaat verdiğini bir 
telgrafla bildirmişti. Almanya imparatoru Başku
mandan olduğu için Erkânı Harbiye Reisine harbe 
hazırlanan ordunun Şarka gitmesi için emir vermiş. 
Fakat Garp planları üzerine hazırlanmış ve bu esas 
üzerinde ordusunu ihzar etmiş olan Almanya mil
yonlarca olan kitleleri, ordusunu birden bire Garbe 
nakletmenin imkân ve ihtimali olmadığı için katiy-
yen mağlup olacağını ve bu hususta İmparatora va
ki olan ricalar müsmir olmadığından müteessir 
kaldığını Erkânı Harbiye Reisi, hatıratında yazıyor. 
Fakat bilâhara Almanya İmparatoruna İngiltere 
Kiralından gece gelen bir telgrafta, sefirlerinin gön
dermiş olduğu telgrafın katiyyen yanlış olduğunu 
ve böyle bir vaitte bulunmadığını bildirdiğinden, 
evvelce başlayan plan dâhilinde harekâtı harbiye 
devam etmiştir, 

İkincisi : Lüksemburg şimendiferlerinden istifa
deyi planlarına koymuşlar ve binaenaleyh 16 ncı fık
raya emir vermişler : «Hemen işgal et..» Fakat İm
paratora Başvekil itiraz etmiş ve hayır, eğer bunu 
yaparsak Fransızlar darılır ve bu darılma yüzün
den almış olduğumuz teminat hilâfında hareket et
miş oluruz, Almanya'da felâkete uğrar demiştir. 
Fakat İmparator oradaki kumandana telgraf ver
miş : «Tevkif et» demiştir. Buna rağmen cevap bek
lenmiş, Almanya İmparatoruna gelen bu İngiliz telg-

[ rafından sonra harekâtı takip ederek bu neticeye 
vâsıl olmuştur. 

İşte efendiler; bütün harekâtı askeriye planları 
hazarda, devletin siyaseti umumiyesine, malî, iktisa
dî, ticarî, sınaî bütün kudret ve kuvvetlerine na
zaran ve Müdafaai Milliye Şûrayi Âlisi namiyle Reisi
cumhurun riyaseti tahtında toplanan ve Nafia, Ma
liye, Ticaret ve Ziraat vekillerinden mürekkep olan 
bir heyet tarafından tespit ve tayin edilir. Şimdi 
Şûrayi Askerî buradan aldığı emir ve istikâmetler 
üzerine kendi harekâtı harbiyesine aidolan hususa-
tı tespit eder. Meclisi Âlinize arz ettiğim bu hususat 
kabul buyurulursa tertip ettiğimiz - biri Şûrayi As
keriye, diğeri Müdafaai Milliye Şûrayi Âlisine ait - iki 
lâyihai kanun'iyenin, Meclisi Âlinin muvafakati olur
sa Heyeti Umumiyesini Müdafaai Milliye Encüme
nine gönderek orada mütehassıs olan arkadaşlarınız 
tetkik ettikten sonra memleket için nafi ve iyi bir ka
nun olarak Meclisi Âliye takdim edilmesini arz ve 
teklif eylerim. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Efen
diler; mevzubahis olan şey memleketin hayatı bir 
teşkilâtı olduğu için biraz mufassalca mâruzâtta bu
lunacağım:. 

Geçen sene bendenizin de mütalâam alınarak Mü
dafaai Milliye Vekâletinden iki kanun lâyihası ha
zırlanmıştı. Birisi Müfettişi Umumilik, diğeri de Şû
rayi Askerî Kanunu idi. Müfettişi Umumilik Kanu
nu Meclisi Âliye gelmedi. Meclisi Âli gayet mühim 
olan ordunun emri kumanda meselesinde esaslı ola
rak tenvir edilmedi. Bu defa huzuru âlinize gelen ka
nunda, Harbi Umumî . tecarübünü haiz olan askerî 
bir kanundur ziyade siyasî bir şekil alarak buraya 
gelmiştir. Yalnız Şûrayi Askerîye (Âli) ilâve edil
miş (Âli Şûrayi Askerî) olmuştur. Şûrayi Askerî ne 
bizim ordumuzda, ne de müterakki memleketlerin 
ordusunda yeni bir şey değildir. Binaenaleyh kanun
da olduğu gibi ihdas olunmuyor. Hattâ Şevki ve 
Nurettin paşaların Şûrayi Askeriye âza tayin olun
maları da gösteriyor ki, esasen var olan Şûrayi As
kerî bir devrei tevakkuf geçirmiş, şimdide tekrar 
faaliyete başlayacaktır. Tabiî eski Şûrayi Askerî Ka
nunumuz birçok devletlerin yeni teşkilâtından isti
fade etmemiş olduğu cihetle herhalde o kanunda ba
zı esaslı. tadilât lâzım idi. Fakat bugün huzuru âli
nize gelen ve bilhassa Müdafaai Milliye Encüme
nince tadil edilen şekil, maatteessüf arz ederim ki 
Harbi Umumiden alınması lâzım gelen tecrübeler -

J den pek uzaktır. Bilakis pek çok mahzurları havi 
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olan eski Aîman sisteminin daha mahzurlu olan 
bir şekildir. Şimdi tafsilim arz edeceğim. 

Harbi Umumiden evvel merkezî devletler, Al
manya ve Avusturya ordularının hazarda başku
mandanlığını, diğer devletlerde olduğu gibi yalnız 
şerefi mevkie değil doğnıdan doğruya mesul olmak 
üreze İmparatorlarına tevdi etmişlerdi. Erkâm Har-
biyei Umumiye Reislerinin orduyu sefere hazırla
maları hakkında mesuliyetleri pek mühim idi. Fa
kat, onlar bilavasıta İmparatorla münesebette bu
lunurlardı. imparatorlar gerek orduya, gerek do
nanmaya ait her bir hususa müdahale eder ve her is
tediği bir şeyi tabiatiyle mevki ve nüfuzu itibariyle 
temin ettirebiliyordur. Nitekim Alman Donanma
sını doğrudan doğruya Almanya İmparatorun eseri 
olduğunu cümleten biliriz. Rusya'da Çar hemen ay
nı vaziyette idi. Yalnız orada Harbiye Nazırları Er-
kâni Harbiyei Umumiye Reisinin mafevki bulunu
yor ve bu suretle idare olunuyordu. Fakat sureti umu
mi yede şekil aynı idi. 

Bize gelince : Balkan faciasından sonra bir İs
lâhatı askeriye yapıldı ve bir Alman Heyeti Islâ-
hiyesi getirildi. Onlar ilk iş olmak üzere dimağ mesa
besinde olan bu teşkilâtı kendilerine benzetmek 
istediler. Fakat Osmanlı Hükümdarları her şeyde 
âciz oldukları gibi, ordu hususunda da pek cahil 
insanlar olduğu için bu mevki o zamanın Harbiye 
Nazırı olan Enver Paşaya verildi. Enver Paşa, Er-
kâni Harbiyei Umumiye Reisi ve Harbiye Nazırı 
âdeta Almanya ve Avusturya'daki hükümdarlar va
ziyetine geçti. Bu esnada, yani Harbi Umumî daha 
başlamazdan evvel karşı tarafta, İtilâf hükümetlerin
de büsbütün başka bir şekil tezahür etmişti. O şe
kilde memleketin müdafaası noktasından bir ve bir 
de hasma taarruz noktasından iki cihetten tetkikat 
yapılarak görüldüki artık mazide olduğu gibi ha
zarda orduyu hazırlayarak bir Serdarm eline tev
di ile git muharebeyi kazan deyip milletin seyir
ci kalması, yani mukedderatı millet bir serdarın 
elinde olmak üzere zafere, sulha varılması mümkün 
değildir ve bu şekil pek mahzurludur dediler. Bütün 
hazar müddetince gerek mütehassıs askerlerle yapı
lacak vazifeler, gerekse memleketin heyeti umumi-
yesjnin harbe hazırlanması için yapılacak birçok 
esasat olduğunu bilfiil tecrübe etmediler. Fakat tari
hi siyasî ve askerinin tetkikatından netice olmak 
üzere gördüler ve dediler ki, artık İstiklâl Harbinde 
harbedecek bir ordu ve o ordunun zafer veya mane-
viyetine intizar edecek bir millet yoktur, belki bütün 

millet harbe iştirak edecektir. Harbin mezahimine 
katlanacaktır. Binaenaleyh neticei katiye milletin 
üzerindedir. İki şık arz etmştim. Biri tedafüi vazi
yet, yani istilâya mâruz kalan bir devlet eğer mil
leti müselleha halinde değilse - birçok hükümteler 
milleti müselleha tabirini neye atfetmiştir, bunu 
tafsilen münasip bir zamanda arz edeceğim yani 
millet bütün mevcudiyetiyle uzun bir harbe hazırlan
mamış İse, Harbi Umumî uzun süreceğinden, or
dusu ne kadar güzel olursa olsun harbi senelerce ida
me ettiremez. 

İkinci şık, yani herhangi bir safha, taarruz cihe
tinden ise; eğer o hasım milletin, kuvvei mukave
meti kırılmamış ise, istediğiniz kadar ordusunu mağ
lup ediniz. Arazi zaptı meseleye kâfi gelmez, ordu-: 
ların dağılması meseleye kâfi gelmez. Memleketi
ni büsbütün bırakabilir, başka müttefiklerinin arazi
sine çekilebilir ve yeni yeni ordularla karşınıza çıka
bilir. Bu, Harbi Umumiden evvelki nazariyelerdir. 
İşte bu nazariyeler neticesi olmak üzere Fransa, İn
giltere, İtalya büsbütün başka türlü bir tarzı idare 
yaptılar. Yani harp dimağını büsbütün başka bir 
şekle koydular. Müsaade buyurursanız oradaki teş
kilâtın Fransızca ve Türkçelerini de arz edeyim. 
(Harbi İdare edecekler), (Harekâtı harbiyeyi idare 
edecekler) gibi hazarda böyle iki zümre belirdi. 
Meselâ İngiltere birincisine (Lö komite Dö Defans) 
dedi. Yani müdafaa komitesi, diğerine, (Konsey 
Dö Larme) dedi. Yani ordu şûrası. İngiliz teşkilâtın
da birinci zümreye Başvekil, ikinci zümreye Harbi
ye Nazırı Riyaset eder. İtalya Hükümeti birinci he
yete (Lö Komisyon Süperiyor Dö Defans) yani mü-
dafaai memleket âli komisyonu, ikinci heyete : (Kon
sey Dö Lârme) yani ordu şûrası dediler. Fransa'da: 
(Konsey Süperiyor Dö Lâ Defans Nasyonal) yani 
Müdafaai Milliye Şûrayi Âlisi, ikincisine: (Konsey 
Süperiyor Dö Lâ Ger) yani harp şûrayi âlisi dediler) 

Hazarda birinci heyetin vazifeleri şunlardır: Bi
rincisi harp başladığı zamanda her mevcudu cep
he için hazırlamak ve sevketmektir. Yani memleketin 
bütün menabini bütün millet kuvveti neden ibaretse 
onu harp cephesine sevketmektir. Fransa da dâhil 
memleket âdeta bir ağacın kökleri ve cephede o 
ağacın meyveleri şeklindedir. Kökü dâhili memle
kette olmayan bir ordu, yani esaslı surette ihzara-
tını yapmayan bir ordu nasıl ki kökü kuvvetsiz bir 
ağaç meyve vermeyecekse a şekilde dökülür, bilhas
sa sınaat meselesi yani memleketin buhar ve elektrik 
kuvveti varsa harp için işlemek lâzımdır. (Lüzin'e 
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Lâ ren dö batay) yani fabrika muharebelerin meli-
kesidir, derler. Bu kaiedyi herkes kafasına yerleş
tirmiştir. İkincisi, milletin azmi cengaveranesini mu
hafaza etmek, bilhassa maneviyatını ilâ etmek, 
milleti yeis ve nevmididen kurtarmak, muzır propa
gandalardan, ifsadı ahlâk cemiyetlerinin tahriba
tından vikaye edecek tedbirlerle meşgul olmak, 

Üçüncüsü, milletin refahına hadim amilleri hüs
nü muhafaza etmek, yani halkın iaşesini temin ve 
tanzim, tevellüdatın durmamasını temin, hıfzısıhha
nın hazardaki gibi hüsnü ceryanını temin, maari
fin hazardaki gibi idamesini temin, bilhassa hâki
miyeti iktisadiyenin muhafazası, suiistimaller ve harp 
zenginlerinin millete karşı rahne açmamasını te
min. 

Dördüncüsü, bitaraf milletlerin efkârı umumi-
yesini kazanmaya çalışmak, 

Beşincisi, bitarafların aleyhimizde harbe girme
sine meydan vermemek, 

Altıncısı, yeni müttefikler tedarik etmek, 
Yedincisi, düşman milletin maneviyatı üzerine 

mütemadi tesir icra etmek, 
Sekizincisi, harp hedeflerini gözönünde bulun

durarak sulh zamanını ona göre tayin etmek. 
Harbin idaresi hakkında sureti umumiyede Har

bi Umumiden evvel nazarî düşünceler vardı. Yani 
itilâf hükümleri vaziyeti görmüşler ve harekâtla
rına bir esas vermişlerdi. Harbi Umumî müddetin-
ce bunlar tekemmül etti, bu heyet tamamiyle bu
gün arz ettiğim ilmî vazifesini aldı. 

İkincisi; yani harekâtı harbiyenin idaresi ne de
mektir? Bu, hazarda yetiştirilmiş olan bir ordunun 
seferde harekâtı harbiye plânına göre şevki idaresi 
demektir. Hazarda ordunun yetişmesi nedir? Ordu
nun bütçesi, vazulceyşî, yani nerelerde ne kadar as
kerimiz bulunacaktır? Esliha ve mühimmatın mik
tarı, hali, hangi modeller olacaktır ve bunların müte
madi olarak murakabesi, ordunun kıyafeti, kanun ve 
nizamnameleri ve talimatnameleri... Sonra Erkânın 
ellerine tabiî binlerce insan tevdi ediliyor ve binler
ce esliha tevdi ediliyor. O insanların nasıp ve tayin
leri, sureti umumiyede zabitanın terfi, tekaüt vesaire 
gibi esasatı, mevakii müstahkeme, üssü bahrî, üssü 
havaî, Donanma Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, sev-
kuîceyş yollarının tespiti, seferberlik ve tahaşşüt ve 
harekâtı harbiye esasları gibi bir yığın ve sırf ilim 
ve tecrübeye istinat eden. bir takım işler ki, her biri 
çok okumağa ve maziyi okumak ve (okuran) dedik
leri ceryanı hale de fcakim olmaktır. Yani her devlet 

I ne yapıyor? Bunlar, buna vakıf bir takım insanların 
yapabileceği bir iştir ki, işte buna da Şurayı Askerî 
derler. Mütehassıs ordu kumandanlarını ve Erkânı 
Harbiye Reisini ve ordunun teçhizatını ve milyon
larca liralık malzemesini ve ordunun bütün terfi ve 

1 nasıp ve hayatı elinde olan alâkadar Müdafaai Mil
liye Vekilini ve civarda bulunan bazı Kolordu Ku
mandanlarını toplayarak ve onların ihtisasından, il
minden ve tecrübesinden istifade ederek orduyu ha
zırlamak için bu heyeti teşkil ettiler ve vazifesini ver-

I diler. Tabiidir ki, bu ikinci heyetin harp başlayınca
ya kadar vazifesi çok ve müşküldür. İyi hazırlanmış 
bir orduyu seferde idare etmek gayet kolaydır. Yani 
bir Erkânı Harbiyei Umumiye Resinin, bir kuman
danın en büyük müşkülâtı hazardadır. Hazarda di-

I dişmek, hazarda kafa yormak, hazarda mütalâa ve 
I çalışma ile bu istihzaratı yaptıktan sonra hazırlanmış 

bir orduya kumanda etmek hazara nazaran daha 
basittir. Diğer cihetten tabiidir ki seferde münakaşa-

I 1ar - şöyle yapalım, böyle yapalım - caiz olmadığı 
I için, sefer başlayınca başkumandan ordunun başına 
I geçer ve artık bu Meclisin işi kalmaz. Fakat sefer 
I başlayınca birinci Meclisin en mühim vazifeleri ki -
I arzettim - bunlar başlar. Eğer bu meclis bu vazife

lerle meşgul olmazsa, Balkan Harbinde bizim gibi 
olur. Harbi Umumide biz, Alman, Avusturya ilâa-
here gibi olabilir. Yalnız müttefikler tedariki ve bi
tarafları kazanmak cihetinden merkezî devletlerin ne 
kadar acemi olduklarını cümlemiz gördük. Sizin is-

I tediğiniz kadar kuvvetli ordunuz olsun, karşınıza mü
temadiyen müttefikler çıkarsa ordunuz izharı acz 
eder. Binaenaleyh meselei mühimme ordunun sevkü 
idaresi değildir. Ordunun sevkü idaresi, mazbut ka-
vaitle tespit edilmiştir. Sıhhati, zekâsı, azmi olan bir 
kumandan hazarda böyle güzel esaslarla hazırlanmış 
olan bir orduyu sevkü idareden, bilhassa hiç bir Türk 

| kumandanı izharı acz etmez. Fakat asıl mühim olan 
mesele, bu heyetin, bir ağacın asıl kökleri gibi ordu
ya ruhu vermesindedir. 

"Bugün en mükemmel- denilen ve Harbi Umumiyi 
az zamanda kazanacaklarını tahmin ve cihana ilân 
eden devletlerin kendi tahminlerinden büsbütün ha-

I riç olmak üzere, bir zaman meselesi ortaya çıktı ve 
mesele müttefik tedariki bahsine bindi. İşte itilâf 
hükümatı bu vahameti gördüğü halde merkezî dev
letlerde emir imparatorların elinde bulunduğu ci
hetle gene bu hakikati göremedi. Zannettiler ki bir 
adam her şeyi yapar ve her şeyi namütenahi zaman 

I imtidadınca iyiliğe doğru isal edebilir. İşte bu hu-

340 -



t : 41 26 . 1 . 1341 C : 1 

sus nazarı dikkate alınmadığı için, o güzel ve pek 
muntazam olan ordular, kuvvei umumiye ve zaman 
meselesi çıkınca, milyon kitleleri karşısında seneler
ce uğraşmış ve nihayet bir gün içinde kopup gitmiş
tir. îşte ifsadı ahlâk cemiyetleri ile işte muzır pro
pagandaların işte kendi ve karşı milletlerin arzettiğim 
işleriyle meşgul olunmazsa, harbin nelere müntehi 
olacağına Harbi Umumî gayet güzel bir misal teşkil 
etmiştir. 

O halde birinci meclis siyasî, idarî bir ihtisası ha
izdir. İkinci meclis ise, ilmî ve tecrübevî bir ihtisas 
meclisidir. Bunların ikisi mezcedilirde, haydi orduya 
bir şey yap, dediğinizde hiç bir şey yapamıya-
cağına, bu maruzatımdan sonra heyeti muhteremeni-
zm 4e şüphesi kalmaz. Onlar ayrı ayrı olmalı, İlim 
ve ihtisas meclisi kendi işi ile uğraşmalı, asıl ana 
vatanı harp için hazırlayacak meclisde bu esas dahi
linde kurulmalıdır. İşte Harbi Umumide tarihi siyasî ; 
ve askeriyi güzel tetkik eden taraf harp müddetince 
dahi zaten kendisini böyle imparator kuvvetine tev
di etmemiş olduğu için gayet güzel esaslar dairesinde 
harbi idare etti ve hakikaten harp yalnız silâh ile de
ğil bütün memleket mevcudiyeliıjden istifade etmek, 
tevellüdata, hıfzıssıhhaya dikkat etmek, velhasıl gü
zel şerait ile harbi daha güzel idare etmekle kazanı
lır Harbi Umumiden sonra tabiidir ki, gerek bu 
adamlar ve gerek bu ordular idare etmiş olan tecrü
beli insanlar daha vasi surette kendi raporlarını hükü
mete arzettiler ve artık 1922 senesinden yani iki se
neden beri gayet ilmî esaslar dahilinde bu iki meclisin 
vazifesi tamamiyle takarrür etmiştir. 

Müdafaai Milliye Şurayi Âlisi, Reisicumhurun 
riyasetinde olabilir. Meselâ: Fransa'da bunun reisi, 
Reisicumhurdur. İngiltere'de de Başvekildir. Bu haizi 
ehemmiyet bir şey değildir. Demek ki biz de Reisi
cumhurun riyasetinde bu heyeti yapabiliriz. Bu he
yette kimler bulunacak? Bu heyette bir kere Başvekil 
bulunur, alâkadardır. Dahiliye, Hariciye, Müdafaai 
Milliye, Bahriye Vekilleri bulunur. Harbin sevkü 
idaresi hususunda yollar da çok mühimdir. Nafia Ve
kili, - para esastır Maliye Vekili, ondan sonra, bir 
de Öltfu Müfettişi Umumisî ve Erkânı Harbiyesi Umu-
rmyc Reisi bulunur. Bu devletler bir de Ordu Mü
fettişi Umumiliği kabul ettiler - ki bunu bilâhare arz 
edeceğim - ve diğer o işle mütemadiyen alâkadar 
olan insanlardan mürekkep bir Encümen vardır. 
Bunların mesaisi nedir? Tabiîdir ki hükümetin heye
ti mecmunası harbin siyasî hedefini tespit eder. 
Millet niçin harbedecek? Bu, meydana çıktıktan 

sonra b.arp plânı tanzim olunur. Harp plânı başkadır, 
harekâtı harbiye plânı başkadır. Almanlar Harbi 
Umumiden evvel zannediyorlardı ki? Bizim de hoca
larımız Almandı ve bize daima öyle ders verirlerdi 
ve derlerdi ki, «efendiler, harp başladığında siyaset 
biter, her iş bitmiştir, ordunuzun kuvvetine güvenir
siniz» bu nazariye artık iflâs etti. Harp başladığı za
man siyaset durmaz. Hazar siyaseti gibidir. Arz et
tiğim gibi benim güzel iki yüz bin kişilik bir or
dum olsun, şimdiye kadar Türk ordusu, Türk askeri 
iki misli kuvveti her zaman ezmiştir. Haydi dört yüz 
bini tepeliydim. Ya kırşımıza sekiz yüz bin çıkarsa 
ne yaparsın? Demek ki siyaset durmaz. Ali Şurayi 
Askerî dediğimizin Reisi Harbiye Nazırıdır. Bende
niz Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin bu Şuraya 
Res olmasını sakat buluyorum. Asıl esasata giriştiğim 
zaman tenkidatımı arz edeceğim. Şimdi Avrupa siste
mini arzediyorum. Harbiye Nazın bu şuranın reisidir. 
Reisi sanisi Ordu Müfettişi Umumisidir. Azaları or
du müfettişleri ile, Erkânı Harbiyei Umumiye Reis
leri ve civardan müntehap bir kaç Kolordu kuman
danıdır. - Fransızlar beş kolordu kumandanı koy
muşlar - Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi sanisi da
hi burada azadır. Harp başladığı zaman Müdafaai 
Milliye Vekâletinde, eğer Erkânı Harbiyei Umûmiye 
dairesinden bir zat bulunmazsa, karargâhı umumî bir 
kere nakledip çıktığı zaman Müdafaai Milliye Vekâ
leti birçok şeyde atıl kalabilir, İşleyemez ve işler bir
çok telgraf muhaberatına biner. Harp başlayınca Er
kânı Harbiye Reisi sanisi Müdafaai Milliye Vekilinin 
Erkânı Harbiye Reis olur. Yani dahili Erkânı Harp 
Reisi namını alır ve onun emrine amade kalır. Çün
kü Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ile çalışmıştır. 
Bütün teferruatı bilir. Bu mühim bir meseledri, ka
bine siyasîdir. Tam harpten evvel bir meseleden do
layı değişebilir, o halde bütün o esasatı cephe için 
hazırlayacak zatın Erkânı Harbiyei Umumiye ile 
alâkası kalmaz, onun için Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisi sanisini, dahilî Erkânı Harbiye reisi olarak 
Müdafaai Milliye Vekilinin emrine veriyorlar. 

Üçüncü bir makam olarak da: Ordu Müfettişi 
Umumiliğini kabul etmişlerdir. Ordu Müfettişi Umu
misi demek seferde başkumandan olacak zattır. Ha
zarda Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliği, Ordu mü
fettişlikleri, sunufu muhtelife müfettişlikleri, Şurayı 
Âli. Harp azası, hep bu zatin emrindedir, Müfettişi 
umumî olan zat Erkânı Harbiyei Umumiyeyr ikaz 
eder, beri yanda Müdafaai Milliye Vekilinin *4#ta 
müsteşarıdır, muavinidir. Yani Müdafaai Milliye Ve-
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kâleti makamı pek yüksektir. Bütün şeyler orada top
lanacaktır. Çünkü milletin o esasat dairesindeki bü
yük işini Müdafaai Milliye Vekili bilir. Meclisi 
Âlinizin içnde bulunmayan ve bu cereyandan günü 
gününe malümattar olamıyan zat tabiatiyle vaziyete 
hakim olamaz. Şurayı Âlii Askeride aza olan Ordu 
Müfettişi Umumisi, Müdafaai Milliye Şurayi Âlisi
ne dahi aza olduğundan, vaziyeti siyasiy ey e dair esa-
satı oradan alır ve harp başlayınca derhal harekâtı 
harbiye, mucibince ordusunu sevkü idare eder. 

Harekâtı harbiye plânı nasıl oluyor? Bir heyet 
vardır. Bu ana hututu tespit ediyor. Milletin umu
mî seferberliğini tasavvur ediyor, yani ordu seferber
liğinden başka bütün millet ayakta bulunuyor - Harbî 
Umumide birçok zamanlar İngiltere hükümeti Mı
sır'ı 16 : 17 yaşındaki genç çocuklarla tutmuştu -
harbin siyasî hedeflerini tespitten sonra Şûrayi Âli 
Askerî ile Müdafaai Milliye Şurayi Âlisi hükümetin 
tespit ettiği esas dahilinde ayrı ayrı tetikat yaparak 
harbin sevkü idaresi ansıl olacak (Yani harp plânını 
tespit ve harekâtı harbiyenİn tamamiyle ana hutu-
tunu tetkik ve tasdikten sonra mesele müfettişi umu
mî vasıtasiyle Erkânı Harbiyei Umumiye Reisine ge
lir. Artık Erkânı Harbiyenİn vazifesi ince hesaptır. 
Rakım hesabıdır. Ordu nasıl seferber olacak, nasıl 
tahşidat yapılacak, bir misal arz edersem bu vaziyet 
daha güzel çıkabilir. Meselâ: Diyorlar ki Alman sis
temi kabul edilip de Erkânı Harbiyei Umumiye Re
isi bütün tahşidatı yapsın, seferberliğini yapsın, Şu
rayı Askerî ise bir istişarî mahiyette olsun ve bu 
ikinci ana meclise lüzum kalmasın. Şu halde Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisinin vaktiyle 1870 te Mol-
tekelerin yaptığı ve Harbi Umumide dahi gene aynı 
bîr ismin yapıpda muvafakkiyet elde edemediği plan
lar veçhile harekâtı harbiye başlasın, bunun mahzu
ru pek azimdir. 

Çünkü Erkânı Harbiye Reisi ki sırf askerlikle 
meşguldür. Tabiî askerî noktasından düşünecektir. 
Askerî düşünce herhangi bir mıntıkanın tahliyesini 
aklına bile getirmez, pekâlâ der. (500) kilometrelik 
araziyi tahliye ederim, çünkü tahaşşüt hesabım ona 
göredir. Halbuki böyle tahaşşüdü siz tatbik ettiği
niz anda, bakarsınız ki bitaraf zannettiğiniz hükü
met de karşınıza beraber beliyor. Bunu Erkânı Har
biyei Umumiye Reisi düşünmeyebilir, işte Balkan 
Harbinin plânı yapılırken ordu tahaşşüt mıntıkası 
nerede idi? Sonra daha seferberliğini bitermeyen or
dunun taarruza kalkması ne netice verdi? Cümlemi
zin malumudur çünkü hazarda güzel çalışmalar, 

planları boyalı haritanın üzerinde bu pek güzel bir 
şeydir. Bir defa ne kadar mühim olursa olsun o va
ka tamamiyle nazarlarda tecelli etmedikçe onun fay
da ve mahzuru her kafaya aksetmiyor. İşte Balkan 
Harbinde gayet güzel dediğimiz plân araziye tatbik 
olunduğu zamanda, birçok arazinin defaten terkibi
ni mucip olunca herkes şaşın verdi. Bu ne Meclisin, 
ne de efkârı umumiyenin ve ne de o zamanki hü
kümetin hissiyatına muvafık gelmeyince meydana 
bir taarruzdur çıkıverdi. Orduyu sırf bu noktadan 
dolayı mağlup ettirdiler. Yoksa Balkan muharebesi 
idare edilseydi, Türk Ordusu ayni hakla o işi başa
rabilirdi. O hatadan dolayı orduyu hatırdılar. De
mek oluyor ki bir Erkânı Harbiyei Umumiye Rei
sine gel, tahaşşüt plânları yap denilirse, hiç kimse 
bir şey bilmiyor. Ne ordu kumandanlarının müta
lâası alınmış, ne hükümetin harp plânı esasa alınmış, 
Erkânı Harbiye kendi kendine çalışmış, vaktaki per
de açılıyor, harp var deniyor. Bir de bakıyorum ki 
ben, Şark cephemde veyahut Garp cephemde, mem
leketin 500 ilâ 500 kilometresi tahliye edilmiş. O es
nada istermisiniz ki, kabineniz değişmiş Erkânı Har
biyei Umumiye Reisi tebeddül etmiş, yerine gelen 
ikinci bir Erkânı Harbiye Reisi; bu saçmadır ben 
bunu kabul etmem demiş. O zaman vaziyet ne olur? 
Halbuki efendiler, tahaşşüt mıntıkası demek, bütün 
milletin içerisindeki genç unsurun, teşkilâta dahil 
olan insanların o mıntıkaya gitmesi demektir. Ora
ya insanlar gidecek hayvanlar gidecek, erzak vesaire 
gidecek. Hazarda kaleler ona göre tesis edilecek, 
üssü havaîler, üssü bahriler, ona göre tesis ve temin 
edilecek. O esnada siz o kararı beğenmediniz mi 
her şey mahvolmuştur. Zira karayollarını hesap ve 
tahmin etmek lâzımdır. Yazın nereden, kışın nere
den gidilecektir, menzil esasatı ona göredir. Bütün 
iaşesi ve ikameti ona göre iken vaziyet fena imiş. 
Fakat bunu değiştirmek de daha vahimdir. Binaen
aleyh felâket muhakkaktır. Balkan Harbinde değil, 
Harbi Umumide buna mümasil bir mesele vardır. 
Hiç birimizin haberi yok iken birgün hepimizi top
ladılar. Bendeniz o zaman Erkânı Harbiyei Umumi
ye Dairesi istihbarat şubesinde bulunuyordum. Dedi
ler ki, ordumuz Kırkkilise - Edirne havalisinde top
lanacaktır. Bu Erkânı Harbiye Reisinin ve Alman
ların arzusu imiş. Çünkü ordu oraya toplanırsa 
Bulgarların üzerine siyasî bir tesir olacak zannedi
yorlardı ve buna karar verildi. Menziller vesaire 
hazırlık başlarken Hükümet bunu haber alınca aman 
ne yapıyorsunuz? Sureti katiyede olmaz dedi. Oraya 
biz kuvveti topladığımız zaman Bulgarlar aleyhimi-

— 342 -



t : 41 26 . 1 . 1341 G : 1 

ze döner dedi. Ruhu menba olan Hükümet siyase
tiyle, askerî siyaset muvafık, vaziyette değildi. İki 
fikir tesadüm etti. iş hükümetindir. Ben böyle iste
mem dedi. Sonra biliyorsunuz Irak askerlerinin Kaf
kas cephesine aldılar, Kafkas askerlerini bilmem 
hangi cepheye çektiler Çünkü anahudut tespit edil
memişti. İşte bundan dolyı böyle Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reislerinin dairelerine kapanarak tahaş
şüt plânlarım, siyasî, idarî, ilmî ve tecrübevî mena-
biden almaksızın bir iki zatın arzusuyla yapıvermek 
doğru değildir. Onun için Avrupa'nın böyle ince he
saplarla teşkilât yapan, hükümetleri, bühassa Harbi 
Umumiden sonra bu eski usullerini tamamiyle defet
tiler. Artık bu tarihe karışmıştır. 

Şimdi bu izahattan sonra huzuru âlinize takdim 
edilen kanuna geliyorum. Bu kanunda görülüyor ki 
bu iki Meclisin vazifesini yekdiğerine mezcetmiş ve 
bütün yükü Reisicumhura tahmil etmiştir. Bilhassa 
Müdafaai Milliye Encümeni bunu daha ziyade hır
palamış, ilmî ve askerî olmaktan ziyade siyasî bir 
hale koymuştur. Bunu açıkça arz etmek zaruretinde-
yim. Üç tane belli başlı mahzur vardır ki arz edece
ğim. Birincisi diyor ki: Şurayi Askerî Başkuman
danlığın tecrübesi fazla yüksek erkânı harbiyesidir. 
Bu zan batıldır. Ellerine binlerce insanların hayat 
ve mematı verilmiş insanlardan müteşekkil olan bir 
heyete erkânı harbiye vaziyetini vermek katiyyen 
doğru değildir. Bundan başka mevcut Erkânı Har-
biyemiz için âli olmayan ve tecrübesi olmayan Er
kânı Harbiye demek mânası çıkar. Halbuki Erkânı 
Harbiyei Umumiyemizin hem tecrübesi fazla ve 
hem de yüksektir. Onun için bu bendenizce sakat
tır. İkincisi Şurayi Askerîye, Reisicumhurun Riya
seti ve arzu edildiği zaman Heyeti Vekilenin gel
mesi, bu pek mahzurludur. Üçüncüsü tâfsilen arz 
edeceğim mahzurdan biri de istişarî mahiyettedir. 
Encümende bunun istişarî mahiyette bir meclis ad-
dıyla hakkı reyi olmamasına kadar gidilmiştir. Hü
kümet bu hakkı reyi kısmen vermiştir. Birincinin 
mahzurunu arz ettim. Bundan başka seferde Baş
kumandan olacak zat hazarda belli değildir. O hal
de yüksek erkânı harbiye deyince, hangi zatın erkâ
nı harbiyesidir. İkincisi Reis, Cumhurreisi olsun de
niliyor. Herhangi bir zamanda Reisicumhura Baş
kumandanlık veririz diyecek arkadaşlara açıkça arz 
edeyim ki, tarihte birçok misalleri vardır. Pek acı 
neticelere vâsıl olmuştur. Bir kere Başkumandanlığı 
alacak zatın hazarda vazifesi nedir? Öyle bir zat 
tasavvur edelim ki ona biz harp başlayınca ordula

rımızın emri kumandasına tevdi edeceğiz. Bu' zat 
evvelâ askerî terakkiyatı günü gününe takip etme
lidir. Hiç olmazsa hâkim olması tabiî olan bir Av
rupa lisanından biriyle, bundan başka Erkânı 
Harbiyei Umumiyece mütemadiyen tercüme edilen 
asarı günü gününe mütalâa ve takip etmeli, nizam
name ve talimnamelere vakıf bulunmalıdır. Türk-
çeye tercüme edilmiş olan talimname ve nizamna
meler bile bir insan boyu olmuştur. Bunları iyice 
okuyup tetkikatta bulunmak lâzımdır. Orduyu, Do
nanmayı, Hava Kuvvetlerini mütemadi teftiş etme
lidir. Eşhas yani insan ciheti nasıldır, hayvan iaşe 
cihetleri ne yoldadır. Malzeme, mesken umuru ne 
haldedir. Bunu teftişle tanıyacak, daha ziyade va
ziyete hakim olacak ne noksan cihetlerini ikmale 
sayederek harekâtı harbiyenin cereyen etmesi muh
temel olan araziyi tetkik edecektir. Ahvali havaîye-
nin havalide nasıl olduğunu öğrenecektir. Demek o 
arazinin yolları ormanları nasıldır. Kendisi bir ha
reket yapacağı veya düşmen bir hareket yapıyor de
nildiği zamanda bu arazide ne yapılabilir. 

Arazinin tetkik ve muhtelif mevsimlerde havanın 
tesiratiyle beraber seyahatlar yapacak ve seyahatlar 
tertip edecektir. Manevraler tertip edecektir, kışın 
harp oyunları ile iştigal edecek ve sonra düşman 
olması muhtemel olan orduların terakkiyatını günü 
gününe takip edecektir. Bir terakkiyatı umumiye 
var, bir de hasım olması muhtemel olan devletlerin 
terakkiyatı var, ahvali vardır. Yarın filân devlet ile 
muharebe vardır. Onun dahilindeki arazinin coğra-
fiî askerisini görmezse dahi tetkik etmelidir. Alman
lar bu noktada çok akilâne hareket etmişlerdir - o 
da böyle harekât yapacak bazı kumandanları, emre 
âmâde tabiri vardır. Yani kumandanları yıpratmaz
lar. Derler ki: (Sen şurada istirahat et fakat harpte 
alacağım vaziyet şudur) Belçika'da harekât icra et
miş olan ve Belçika'nın her tarafını gezmiş, gör^ 
müş ve tanımıştır. Böyle bir kumandanın harekâtı 
başkadır. Yoksa hiç bir şey bilmiyorsunuz, önünüze 
bir perde germişler, buyurun içeriye diyorlar. Böyle 
harekât yapacak zat, harekâtı, idare edeceği araziyi 
görmezse dahi, asar üzerinden onun ırkını, hayvana
tını bazı iktisadiyatını ve o hükümetlerin iyi kötü 
umumî siyasetini takip etmelidir. Bütün bu işler 
faal, sıhhati ve zekâsı mükemmel bir inşanın ancak 
başarabileceği bir iştir. Şu halde bu işi başarabile
cek bir zatı, bir de Riyaseti Cumhuru tasavvur bu
yurun ki, milletin dahilî, haricî bütün şuabatî ida
resinin bir merkez dimağıdır. Binaenaleyh o, ne 
kadar büyük bir asker olursa olsun bu işlere yetişe-
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meyeceği bedihl bir şeydir. O halde Reisicumhuru 
Şûrayi Askeriye riyaset ettirmek doğru olamıyacağı 
gibi, onun nâfi olan zamanlarını buraya inhisar et
tirmek gibi büyük mahzuru da daidir. Sonra Reisi
cumhurun mutlaka asker olması şart değildir. As
kerler meclisine Reis olarak yarın sivil bir Reisi
cumhur geldi. Bu zat nasıl riyaset edecektir. Onun 
için bu noktadan dahi doğru değildir. Hulâsa, Reisi
cumhurun hazardaki vazifesi cümlece malum oldu
ğundan fazla izaha hacet yoktur. Seferdeki vazifesi 
harekâtı harbiyenin idaresi değil, anaolan harbin 
idaresidir ki - bersilsile arz ettim - bir harekâtı har-
biyeden daha zordur, daha karışıktır ve çok mü
himdir. O halde böyle bir anahuduttan sevk ve ida
re edecek zatin, burada ordu kumandanlığını de
ruhte etmesi çok sakat bir şey olabilir. Tarihi harp
ten bir çok misaller arz edebilirim. Millet Reisleri 
harpte, Başkumandanlığı aldıkları zamanlar birta
kım felâketler vardır. Tarih bize zaferden ziyade 
felâketlerin çok olduğunu gösteriyor. Kendi tarihi
mizi arz etmiyorum. Napolyon, asker kumandanı 
olmak üzere zaferler yaratmıştır. Kaideler koymuş
tur. Napolyon İmparator olarak Viyana Kongresin
de memleketini mahvetmiştir, ezdirmiştir. Çünkü 
kumanda ve siyaset aynı zatin elindedir. Yüz sene 
evvelki vakıa budur. Harbi Umumide ise bu çeşit 
imparatorlar yıkılmıştır ve neticede memleketten 
kaçmışlardır. Bugün Reis olacak zatın İstiklâl harp
lerinde Başkumandanlığı deruhte etmesinden sarfı
nazar, harbin müntehasındaki siyaset noktai nazarın
dan da pekçok tehlikelidir. İşte Alman, Avusturya 
vesair devletleri gördük, böyle Reisi Hükümetin 
Başkumandan olduğu yerlerde, siyaset konuşmuyor, 
siyaseti hariciye işlemiyor ve zaten ilmî ahvali ruh 
noktai nazarından bir Başkumandan mağlup olduğu 
zaman, dünyada sulhu kabul etmez, zafer kolay bir 
şeydir. Onun müntehası kolay gelir, işte Napolyon 
en güzel bir misal. İşte Almanya'sı, işte Avusturya'sı 
ve hatta birinci maruzatımda arz ettiğim veçhile hü
kümdar şeklinde bütün kuvvetleri kendi nefsinde 
toplayan Enver Paşa, memleketten kaçmayınca mü
tareke dahi olmamıştır. Onun için pek tehlikeli bir 
İştir. Rey meselesine gelince, Şûra demek, esasen 
rey sahibi, ihtisas sahibi insanların bir araya gel
mesi demektir. Şûrayı Askerî yapıp da sizin reyiniz 
yoktur denirse, o halde bu bir Şûrayı Askerî değil
dir. Bir komisyondur. Eğer Şûrayi Askerî ise ve 
hasına bir de âli kelimesi koyduysa, o insan behe
mehal rey sahibi olmalıdır. Bu rey sahibi olmaklığın 
diğer mühin bir meselesi de, sebebi de, şu veya bu 

zat pek zeki olabilir, mevkien pek yüksek ve kuv
vetli olabilir. Fakat insanların ne kuvvet ve iktidar
ları, ne de azim ve zekâları layemut değildir. Bina
enaleyh bir iki kafanın muhassalaı şayi olarak ha
zırlanmış bir şey, tam felâketli bir zamanda onları 
istihlâf edecek zevat tarafından beğenilmezse, ne 
olacaktır? Halbuki ordu kumandanları, herhalde on
ların içinden bir Başkumandan olabilir, başkuman
dan hastalanır, ölür, azlolunur. Sonra bir Ordu ku
mandam hiç bir şeyde reyi yok ve belkide söy
lediğinin aleyhinde bir şey olmuştur. Nasıl iş görür. 
Hiç olmazsa bir muhassalai umumiye kavi bir su
rette tecelli ederse ve o bir kanun halinde Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisinin ve Müdafaai Milliye 
Vekilinin elinde olursa o zaman her Mecliste ekse
riyete intiba namus borcudur ve mecburidir. Onun 
eseri üzerinde yürüsün, arz ettiğim veçhile bu tarz
daki istihzarattan çıkacak netice gayet kavidir. 
Eğer böyle olmazsa bundan çıkacak netice fena ola
caktır. Bir Erkânı Hrhiye gibi görüşülecekse beyhu
de yere büyük kumandanları bir araya toplamama-
lıdır. Meselâ bir misal arz edebilirim. Geçen 1339 
Ağustosun'da bendenizin riyasetinde orduda ilmî 
irfan komisyonu topladık ve pekâlâ bütün askerî 
mektebi müdürleri, havaî, topçu, piyade toplandık 
ve bir lâyiha tanzimettik. İşte biz bir komisyon idik 
ve lâyihaımızı takdim ettik. Bu lâyihanın içinde çok 
mühim olan aksam yapılmamıştır. Benim hakkı re
yim ve arkadaşlarımın hakkı reyi olsa idi, işin şekli 
başka türlü olurdu. Şu halde yarın Şûrayi Askerîyi 
toplayıp da, onu rey sahibi yapmazsanız vereceği 
lâyiha bundan daha kuvvetli olamaz. Erkânı Harbi
yei Umumiye Reisi belki bu lâyihayi bir tarafa ata
bilir. Binaenaleyh kimi mesul edeceğiz? Sonra böy
le bir veya iki zatın gerek mevkian ve gerek zekâ 
ve azimce zaif bulunduğu bir zamanda diğerinin 
reyi alınmadığı için mesul yoktur. Sonra Başkuman
dan hazardan kim olacağı belli olmadığı için, ordu 
müfettişlerinden herhangi bir zata gel bakalım, sen 
Başkumandansın buyurun denildiği zaman benim 
reyim yoktur, benim haberim yoktur derse, çünkü 
elimizdeki bu kanun bazı şeyleri haber vermemeye 
kadar gidiyor. Bilhassa her tarafımız deniz ve bü
yük kuvvetlerle muhat olduğu için böyle seferber 

için, harekât için uzun vakitler yoktur. Harbi Umu
mi de meseleyi göstermiştir. Binaenaleyh böyle bir 
dar zamanda bir Başkumandan aramak ve işi mü
nakaşaya dökmek çok sakat olur. Bunun için bu 
mütehssıs kumandanların behemehal reyinden isti-
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fade edilmek lâzımlı bir şeydir. Netice olarak bu 
mesele hayatî bir meseledir. Yalnız ordunun değil, 
memleketin de hayatî meselesinden olduğundan arz 
ve teklif ediyorum ki, Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisi Paşa Hazretleri gelsinler, ve bu kürsüden bizi 
tenvir etsinler. Müdafaai Milliye Vekili Beyefendi 
bu kürsüden bendenizin kanaatimi, maruzatımı ka
bul veya cerh etsinler. Ondan sonra bunu, kemali 
samimiyet ve hürmetle arz ediyorum, Müdafaai Mil
liye Encümenine iade edilsin, Harbi Umumî tecari-
büne göre vesair devletlerin teşkilâtı ve esasatı gü
zelce tetkik ve tahlil edilsin, ondan sonra huzuru 
âlinize gelsin ve bir de takrir takdim ettim. 

M Ü D A F A A ! M Î L L Î Y E E N C Ü M E N ! M A Z B A 
T A MUHARRİRİ EKREM BEY (Rize) — Mese
leye esas itibariyle başlamadan evvel, Muhterem 
Kâzım Karabekir Hazretlerinin en son söyledikleri sö
ze cevap vereyim. Buyurdular ki buraya Erkânı Har
biyei Umumiye Reisi Paşa Hazretleri gelsin ve bu 
mesele hakkında fikirlerini söylesin ve keza Müda
faai Milliye Vekili Beyefendi de gelsin maksadını 
anlatsın. Efendiler! Bu elinizde bulunan lâyiha gerek 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Paşa Haz
retlerinin ve gerek Müdafaai Milliye Vekili Fethi 
Beyefendinin fikirleriyle vücude gelmiş bir lâyiha
dır. Onlar buraya gelip de bunun aleyhinde söz söy
lemezler, bunun imkânı yoktur. Söyleyecekleri söz 
buraya gelen lâyihanın maddelerini yukarıdan aşağı 
saymak ve esbabı mucibelerini anlatmaktır. Başka 
bir şekilde idarei kelâm edemezler, çünkü lâzım ge
len sözleri söylemişler, karar ve fikirlerini tespit et
mişlerdir. Şimdi esasa giriyorum. Gerek Mustafa 
Beyefendi ve gerek muhterem Kâzım Karabekir 
Paşanın pek de vazıh olmayan noktai nazarları ne
ticesi zannediyorum ki bir yola çıkmaktadır. Yani 
esas olmak üzere bu elimizdeki lâyihai kanuniyenin 
gösterdiği veçhile bir Şûrayı Askerî değil, bunu iki
ye ayırarak Reisicumhurun idaresinde bir heyet ve 
bir de Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin idaresinde de 
diğer bir heyet olmak üzere tasavvur ediyorlar ve 
Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin, biraz sadedin 
haricinde olmakla beraber uzun bir itina ile hazır
lamış oldukları sözlerden hemen hemen bu neticeyi 
çıkardım. Binaenaleyh bu mesele üzerinde yürümek 
lâzımdır. Yalnız Mustafa Beyefendi ismini Müdafaai 
Milliye Komisyonu diye söyledi zannediyorum. 
Verdikleri bu birinci heyete söylerken Kâzım Kara
bekir Paşa Hazretlerinden bir fark ile noktai nazar
larını tespit etmişlerdir. Yani doğrudan doğruya hiç 

içerisine asker koymaksızın olduğu gibi Heyeti Ve-
kileyi kabul etmişler ve ismine Müdafaai Milliye 
Komisyonu demişler zannediyorum. Kâzım Karabe
kir Paşa Hazretlerinin bu heyetin Reisi gene Reisi
cumhur olmakla beraber içerisine bir tane asker 
koymuşlardır. Eğer aldanmıyorsam işitmiş olduğum 
şeyler bu zemin üzerinde cereyan etmiştir. 

Efendiler! Bu hususta söz söylemek için tıpkı Kâ
zım Karabekir Paşa Hazrtelerinin yaptıkları gibi 
biraz Avrupa ordularından bahsetmek lüzumu hâsıl 
oluyor. Çünkü söylenilen sözlerden görüyorum ki, 
alınmak istenilen şekiller hep onları taklide doğru 
gitmiştir. Binaenaleyh biraz ondan bahsetmek lâ
zımdır. Ben Harbi Umumî ve evvelkinden bahset
meyeceğim. Çünkü o mazidir. Bugün halihazırda 
bulunan gerek Avrupa devletleri, Japonya'da dahil 
olduğu halde, Amerika'da dahil olduğu halde, hep
sini tetkik ettik ve hepsinde Şurayı Askerî vardır. 
Başka bir isim alır ve tercüme edersek Türkçeye 
gelmez ve bunların bahrî kuvvetleri de çok olduğu 
için bizim gibi Bahriye Vekilini ithal ederek değil, 
büsbütün ayrı, Bahriyeye ait bir Şurayı Askerî yap
mışlardır. Bütün bu şuralar, gerek Berrî ve gerek 
Bahrî olsun hemen hemen mühim bir noktada bir
leşmişlerdir. Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin 
en son söylemiş oldukları bir fikre bu suretle şu sı
rada cevap vermiş oluyorum. Bunların hepsi hemen 
istişarî mahiyettedir. Kâzım Karabekir Paşa Hazret
leri buyurdular ki: Şurayı Askerî demek, rey sahibi 
olmak demektir, binaenaleyh bunlar rey sahibi ol
malıdırlar. Yani böyle bir meclisin verdiği bir karar 
behemehal mecburiyülicra olmalıdır. Bütün bu şura
ları tetkik ederseniz demin arz ettiğim gibi, bunlar
da böyle bir şeye tesadüf edemezsiniz. Hepsinde 
hemen o devletlerin tarzı idarelerine göre Bahriye ve 
Harbiye nazırları olduğu için, nazırların riyaseti 
altında istişarî mahiyette bir heyetten ibarettir. Za
ten tasavvur edilmez ki, gayri mesul bir heyetin her
hangi vermiş olduğu bir karar, parlamentoya karşı 
mesul olan bir nazır tarafından mecburiyülicra ol
sun. Bu nasıl olabilir? Vekil sizin karşnıza gelecek, 
kendisine bir sual soracaksınız, yahut nazırla parla
mentoya gidecek bir sual soracaklar «Efendim niçin 
bunu böyle yaptın?» o zaman diyecek ki şura böyle 
karar verdi, böyle yaptım. Şurayı çağırıp sorunuz? 
«Ben karışmam» Bu nasıl olabilir?. 

MUSTAFA BEY (izmit) — Şimdiki halde de 
Erkânı Umumiye Reisi Paşaya soracağım diyecek. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ EKREM BEY (Devamla) — Onu 
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da arz edeceğim. Yalnız ben doğrudan doğruya bu 
noktai nazara karşı söylüyorum. Binaenaleyh başlıca 
şuraların vazifesi istişarî olmalıdır, bunun başka tür
lü olmasının imkânı yoktur. Gene başlamış oldu
ğum esasa giriyorum. Yani, Avrupa'daki şuraların 
vaziyetinden bahsediyorum: 

Efendiler! Bugün Almanya'da, Rusya'da şura 
yoktur. Bunlar müstesna olmak üzere sair milletler
de hemen vardır. Bunların içerisinde biz daha esaslı 
ve daha kuvvetli fikir verecek olan Fransa'yı alalım. 
Hakikaten Fransa'da Kâzım Karabekir Paşa Haz
retlerinin buyurduğu veçhile iki meclis vardır. Bun
lardan birisi Reisicumhurun idaresinde fakat Kâzım 
Karabekir Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi bir
çok vekillerden ve yalnız bir mareşaldan ibaret de
ğil dört nazır ve dört mareşaldan ibaret olmak üze
re bir meclis vardır. Bu, birinci meclistir. Yani, bu
nun reisi, Reisicumhudur. Ayrıca teferruatı olmak 
üzere bir Erkânı Harbiyesi de vardır. Generallerden, 
miralaylardan sivillerden mürekkeptir ki, bütün şua-
bata ait fikirler verirler. Bundan başka diğer bir 
meclis daha vardır ki, bunların Franstzcalarını söy
lemeye lüzum görmüyorum, bu meclis Müdafaai 
Milliye yani Harbiye Nazırı emrinderi ve bu on bir 
kişiden ibarettir. Bunun içerisinde mareşallar, gene
raller vardır, raportörü Erkânı Harbiye Reisidir. 
Yani Erkânı Harbiye nezaretinin emrindeki Erkânı 
Harhiye Reisidir. Evvelen şunu söyleyelim ki her 
ikisi de istişarî vaziyettedir. Yani Harbiye Nazırının 
riyasetindeki bir meclisin verdiği kararı kanunî ola
rak Harbiye Nazırı mecburen yapmaz. Hatta o 
kadar ki, bizim size teklif ettiğimiz tekliften daha 
ehvendir. Yani harbiye nazarı herhangi bir şeyi is
tediği zaman buraya sorar. istişarî mahiyettedir. 
Zaten efendiler! Bunun mecburî olması için heyetin 
vazifesini (Anti Konstitasyonel) olan bir şekle sok
maya lüzum yoktur. Çünkü hangi vekil veya nazır, 
böyle mütehassıs bir Meclisin verdiği kararı yapma
sın da mesuliyeti üzerine alsın ve ben bunu yapaca
ğım desin. Zaten hepsi bir araya toplanıyorlar. Eğer 
yapar da muvafak olamaz ise, o zatı mesul etmek 
için gayet kuvvetli deliller vardır. Binaenaleyh va
kıa istişarîdir. Fakat Fransa'da Meclis ne derse, onu 
Harbiye Nazırı yapar. 

Fransa'da böyle iki heyet yapmışlar, efendiler! 
Fransa bizim gibi tahavvülâta maruz kalmış bir mil
let değildir. E^ki Mareşalları, birçok Generalleri, tec
rübe görmüş birçok insanları vardır. Bakını! yalnız 
Reisicumhurun idaresindeki (Kon'sey Defans Dö la 

Nasyonal) ismini alan mecliste dört Mareşal bulu
nur. Beri tarafta on bir tane de Mareşal ve General 
Şurayi Askeriyeyi teşikil eder (Konsey Süperiyör Dö 
la Ger). Biz bir şura teşkil etmek için müşkülât çek
tik. Çünkü elde üç müfettiş bir donanma kumandanı 
vardır. 

Evsafı meZkûreyi haiz bir derece madun kuman
danları da, nihayet kanuna ithal etmeğe mecbur ol
duk. Bunlar da Kolordu Kumandanı vesaire olabilir. 
Binaenaleyh işi bu kadar yüksek ve vasi tutmağa za
ten vaziyet müsait değildir. Onun için biz, iki noktaî 
nazarı ihtiva etmek üzere bir (Âli Şurayi Askerî) 
yaptiik. Burada Reisicumihur bu Meclisin her zaman 
Reisi demek değildir. Bu şuranın reisi Erkânı Harbi-
yei Umumiye Reisidir. » 

Fakat orada daha yüksek siyasî ve şümullü ko
nuşulmak icap ederse - ki o zaman vekiller bulunacak
tır ve bulunması iktiza edecektir - o zaman Müda
faai Milliye Vekili şuranın reisi demektir. Daha yük
sek, daha umumî bir surette yani gerek heyeti vekile 
ve gerek askerî makam ikisi bir arada bir şey konuş
mak istiyorlarsa, o zaman isterse Reisicumhur riya
set eder, istemezse, Başvekil gelir, o da yoksa, gene 
Müdafaai Milliye Vekili Riyaset eder. Binaenaleyh, 
bizim teklif ve tespit ettiğimiz cihet daha basit ve 
daha amelî bir tekliftir. Mamafih Fransa gibi Mare
şalları, Generalleri, Nazırları mebzul ve daha vasi bir 
mikyasta iş tutmuş olan bir millete mikyas olamayız. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz başkasınınkine benziyor 
mu? Zannediyorum ki vaktin geç olduğuna rağmen 
Kâzım Paşa Hazretlerinin söylemiş oldukları müta-
lâata cevap verdim. Şimdi teferruat olarak bir iki şe
ye de cevap verip kürsüden ineceğim. 

'Buyurdular ki : Bu, yeni ihdas olunmuş bir şey 
olamaz. Çünkü Har!bi Umumiden evvelde kanun ola
rak mevcut idi. Evvelâ efendiler, bu evvelce kanun 
şeklinde değildi. 1328'de yapılmış bir nizamnamedir. 
Bu nizamname, saibık Ferit yani şu Ferit Paşa tara
fından lağvedilmiştir. Ondan dolayı tabiî ihdas edil
miş demek doğrudur ve bu bir kelimedir. Sonra sa
det haricinde birçok ayrı şeylerden bahsettiler ki, ta
biî Harbi Umumiye ait olduğundan onlara cevap ver
mek için zaman ve sadet müsait değildir. Binaena
leyh onları geçelim. 

Yüksek Erkânı Harbiyesi dediler ve bundan gü
cendiklerini hissettim. Bu tabir bir kanun değildir. 
Kanun olmak üzere değil bir tabir olmak üzere - caiz 
se - kullandım. Bunu kullanmış isem bile yerinde kul-
lanmışımdir. Çünkü, tekrar ediyorum, istişarî bir ma-

— 346 — 



İ : 41 26 . 1 . 1341 C..: 1 

hiyette olan bir heyet, için söyledim ve bunun esas 
teşekkülüne sebep efendiler, biliyorsunuz ki, bir Baş
kumandan tek başına bırakılacak olursa, ne kadar dâ
hi olursa olsun, yalnız başına bir harbi idare etmesi 
ve her şeyin ona bırakılması doğru olamaz. Binaena
leyh onun başına bir Erkânı Harbiye ilhak edilmiş
tir. Bu Erkânı Harbiye istişarî mahiyettedir. Fakat 
Başkumandan o Erkânı Harbiyenin verdiği kararı 
yapmayıp da mağlubiyete duçar olursa, o Erkânı 
Harbiyenin vermiş olduğu karar, onu mesul etmek 
için mühim bir rol oynar. Binaenaleyh şimdi hazara 
geliyoruz. . 

Peki, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin de Teş
kilâtı Esasiye Kanununda gösterildiği üzere bütün kü-
vayi harbiye onun eline verilmiştir ve mesul odur. 
Şüphesiz bunun da bir Erkânı Harbiyesi vardır. Fa
kat elbetteki, böyle tecrübe görmüş kumandanlardan 
bir Meclis teşekkül' ederse mahzuru nedir? Tabiîdir 
ki, bunun faydası vardır. Bu Meclisin istişarî olursa 
düşüncesi, buna pek yüksek bir Erkânı Harbiye den
mesi bunda gücenecek bir cihet göremiyorum. Bun
da birtakım makam sahiplerinin kalbini rencide ede
cek bir şey göremiyorum. Mamafih ne olursa olsun 
bu, bir tabir'dir. Ne nizamnameye geçmiş bir madde
dir, ne de bir kanundur. Başkumandanlıktan uzun 
uzadıya bahis buyurdular. Onu tekrar bu bahis da
hilinde söylemiyeceğim. Söyleyecek olursam canınızı 
sıkmış olurum ve sadet haricidir. 

.KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Sadet dahilin
dedir. Neden sadet haricinde olsun, hürmetle dinle
riz. 

• EKREM BEY (Rize) — Efendiler! Şunun için 
sadet harici diyorum ki, Başkumandanlık Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu mucibince seferde tayin edilecek bir 
adama verilecektir. Seferde Reisicumhurun Başku
mandan olacağına dair hiç bir kayıt yoktur. Sefer 
başladığı zaman bu zat, belki de Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi olur. Siz, bunun için bir şey kabul 
etmiş değilsiniz. Binaenaleyh bundan dolayı buna ait 
bir şeye dair bahsolunması cihetini doğru görmüyo
rum. 

Başkumandan olacak zat, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununca, seferde tayin edilecek bir zattır. Fakaf kim
dir? Reisicumhur mudur? Erkânı Harbiyei Umumi
ye Reisi midir? Başka birisi midir? Bu belli değildir. 
Binaenaleyh Paşa Hazretleri güya Reisicumhurun Baş
kumandan olacağına dair bir sarahat mevcut olduğu
na nazaran idareî kelam ettiler ve dediler ki : Reisi
cumhurun sırtına bu kadar yük yüklenirse bu pek 
ağır bir şeydir. Efendim; ona dair bir şey yoktur. Bu 
İhtimal ki en muvafık Erkânı Harbiye Reisidir. Çün
kü vakti hazarda bütün kuvayi harbiyeyi o tanzim, 
teşkil ve tespit ediyor. Binaenaleyh, belki odur, bel
ki başkasıdır. Bunun için bir şey yoktur. Zannede
rim ki bu kanunun heyeti umumiyesine dair söyleni
len sözler bundan ibarettir. (Vaktimiz geçmiştir "ses
leri). Vaktinizi daha geçirmemek için sözüme nihayet 
veriyorum. 

REİS — Vaktimiz gecikmiştir. Ekseriyet de kal
mamıştır. Binaenaleyh Perşembe günü saat bir de iç
tima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 6,15 
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Ziraat müesseselerine sermaye vazma dair Kanunun 2 nd defa reye vazı neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

159 

157 

2 

ADANA 
İsmail Sefa B. 
Kemal B. 
Zamir B, 

AMASYA 
Ali Rıza Ef.. 
Esad B, 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B, 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Mehmed Vasfı Ef. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef, 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

Kabul edenler 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfid B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBBKİR 
Mehmet B. 
Zülfi B.

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. . 
Muhiddin B. 
Naci B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
'Halil B. 
İbrahim B. 

ERZURUM 
Câzim Ef, 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B, 

Kâzım B̂  
Tâhir B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Refet Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 

Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
Mustafa B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B, 
Ziya B. 

KARAHÎSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 

Kâmil Ef. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHÎSARI ŞARKt 

Ali Sururi B. 
ismail B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halki B. 
ÜMaaTebmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B, 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
Lûtfi 'Müfit B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağtp B. 
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MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B, 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Haliz Mehmed Ef. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
tlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NÎĞDE 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı Ef. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B, 

RİZE 
Ekrem B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

Reşat B. 
SİİRD 

Mahmud B. 
StNOP 

Recep Zühtü B. 
SİVAS 

Rahmi B. 
Ziyaeddin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemal B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 

Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN • 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

Reddedenler 

AYDIN 
Tahsin Bey 

İSTANBUL 
Kâzım Karabekir Paşa 
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Ereğli - Karadere şimendiferleri inşaat işletmesi hakkındaki Kanunun ikinci defa reye vaa neticesi. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B, 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 
Nafiz B, 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
Hilmi B, 
İhsan B. 
Şakir B.

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Halit B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi Bi 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B, 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B, 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLI 
Cevad Abbas B. 
Mehmed Vasfi Ef. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

Reye iştirak edenler r 
Kabul edenler : 

Reddedenler :, 

Müstenkifler : 

163 

153 

9 

1 

Kabul edenler 

CANİK 
Cavid Paşa 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Naci fi. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halü B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
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GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Tâhir B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B.

HAKKARİ 
Asâf B, 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B, 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
ibrahim B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
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Ziya B. 
KARAHISARI SAHİP 

M B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHISARI ŞARKİ 
Ai Sururi B. 
İsmail B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmed CaVid B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
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Naim Hazım Ef. 
Refik Ef. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Hacı Mehmed Ef. 
Tahsin B. 

MARDİN 
.Abdülgani B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

Şükrü Kaya B. 
MERSİN 

BesimB. 
MUŞ 

İlyas Sami B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Reşat B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Ziyaeddin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 

Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

Reddedenler 

AYDIN 
Tahsin B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

İSTANBUL 
İsmail Canbolat B. 

Rauf B. 
İZMİT 

Ahmet Şükrü B. 
Mustafa B. 

ORDU 
Faik B. 

TOKAT 
Bekir Sami Bey 

Müstenkif 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

)>m-<i 
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