
DEVRE : n C İ L T : 12 İÇTİMA SENESİ: II 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

- • — < ^ > « « 

Kırkikinci İçtima 

29 .1 . 1341 Perşembe 

Mimderecat 

1. — ZAjPJI SABIK HUIÂSAS1 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

Sayfa 
355:356 

356,358 

1. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Musul'a gi
den Cemiyeti Akvam Heyeti Murahhasası re
fakatindeki Türk Heyetinin İngilizler tarafın
dan mâruz kaldığı tecavüz hakkında Hariciye 
Vekâletinden şifahî suali. 356 

2. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi 
Efendinin; Mahakim üzerine yapılmak istenilen 
tesirat karşısında Adliye Vekâletine terettüp 
eden vazife hakkında Adliye Vekâletinden şifahî 
suali. 356 

3. -— Kars Mebusu Ömer Beyin; Demiryol
larına ferş olunan traverslerin .ağaçtan imal edil-
miyerek hariçten demir traversler celbedilmesi 
esbabına dair Nafıa Vekâletinden suali. 358 

4. — Mersin Mebusu Besim Beyin; Urfa 
Valisinin mucibi şikâyet ban harekâtı hakkında 
Dahiliye Vekâletinden -suali ve Dahiliye Ve
kili Gemil Beyin cevabı. 358:361 

5. — .Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
Keskin Gazetesinin esbabı tatili hakkında Dahi-

Sayfa 
üye Vekâletinden suali ve Dahiliye Vekili Ce
mil Beyin cevabı. 361 

6. — Denizli Mebusu Kâzım Beyin; Darül
fünun müdavimlerinin haysiyeti milliyeyi le-
kedar edecek hareketlerde bulundukları hakkın
daki neşriyata dair Maarif Vekâletinden suali. 361 

7. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
Dersim ve Elâziz Vilâyetlerinin telâkkisinde 
kâin Aşkünü - Aşvan köprüsü hakkında Nafia 
Vekâletinden suali. 361 

8. — Dersim Mebusu Ahmet Şükrü Beyin; 
Dersim ve Elâziz Vilâyetlerinin telâkkisinde kâin 
Aşkürı'ü - Aşvan köprüsü hakkında Maliye 
Vekâletinden suali ve Maliye Vekili Mustafa 
Abdülhalik Beyin cevabı. 361 

9. — Kastamonu Mebusu Ahmet Mahir ve 
Hasan Fehmi Efendilerin Celâliye ve emsali vak
fına ait dergâh ve tekkelerin sureti idaresine ve 
bu bapta ihzarı mutasavver lâyihai kanuniyeye 
_dair Başvekâletten suali ve Başvekil Ali Fethi 
Beyin cevabı. 361:363 

3. ^-EVRAKI VARİDE 356 
Lâyihalar 356 

• 1. —r Ahkâmı, ihtiyacatı hazıraya ve Lozan 
Ahitnamesine tevafuk etmiyen 30 Teşrinisani 
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Sayfa 
1330 tarihli ecnebi anonim ve sermayesi es
hama münkasim şirketlere mütedair kanunun 
birinci faslının tadiline dair kanun lâyihası 
(1/597) 356 

Teklifler 356 
1. — izmir Mebusu Ahmet Münür Bey ve 

onüç refikinin; mübadillerden fazla kalan arazi 
ve emlâk ve akaratm bey'i hakkında teklifi ka
nunisi (2/438) ' 356 

2. — Diyarbekir Mebusu Zülfü ve Ertuğ-
rul Mebusu Doktor Fikret Beylerin; İstanbul 
Darülfünunun şahsiyeti hükmiyesine ait kanu
nun ilgasiyle Maarif Vekâletine raptına ait tek
lifi kanunisi (2/439). 356 

3. — Giresun Mebusu Tahir Bey ve rüfeka-
sının; Muhamat Kanununun onbirinci maddesi
nin tadili hakkında teklifi kanunisi (2/440) B56 

4. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
Muhamet Kanununun bazı mevaddınm tadili 
hakkında teklifi kanunisi (2/441) 356 

5. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
hâkimlerin nakil ve azlinden evvel hakkı müda
faalarının istimal ettirilmesi hakkında teklifi 
kanunisi (2/442) 356 

6. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Efendi
nin; Biliştirak tasarruf edilen arazii emiriye ve 
mevkufe ile müsakkafat ve müstagallât ve vak
fiyede şuyuun izalesi hakkındaki 1 Kânunuevvel 
1329 tarihli kanuna bazı mevad tezyiline dair 
teklifi kanunisi. (2/443) 356 

7. — Eskişehir Mebusu Emin Beyin; (Kurt 
Kanunu) unvanlı teklifi kanunisi (2/444) 356 

8. — Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Be
yin; Kilis ve havalisi tstihlâs Harbinde şehit olan 
Ruhi zade Sakıp Beyin validesi Belkis hanıma 
Hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kında teklifi kanunisi (2/445) 356 

Mazbatalar 356 
1. —- Rize Mebusu Ekrem Beyin; Muame

lâtı kırtasiyenin hadda asgarisine tenzil ve mü
racaat ve takibi şikâyet kalemi teşkili hak
kında (2/415) numaralı teklifi kanunisi ve red
dine dair Dahiliye Encümeni mazbatası. 356 

2. — Cemiyetler Kanununun üçüncü madde
sinin tadiline dair (î/559) numaralı kanun lâyi
hası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 356 

3. — Mahalli iskânlarını bilâ mezuniyet 
tebdil eyliyen muhacir ve mültecilerle aşair hak-
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Sayfa 
kmda (1/558) numaralı kanun lâyihası ve Mü
badele, îmar ve İskan ve Dahiliye Encümenleri 
mazbataları. 356 

4. — Elyevm taharri veya derdesti ihale 
devresinde bulunan bilumum petrol ve neft .ve 
müştakkatı madenleri hakkında (1/519) numa
ralı kanun lâyihası ve Sabık Ardahan Mebusu 
Server Beyin; Petrol imtiyazlarının sureti itası 
hakkında teklifi kanunisi (2/123) ile Ticaret 
Encümeni mazbatası. 356 

Tezkereler 357 
1. — İstiklâl Harbine iştirak eden kuvayı 

Milliye mensubininin affına mütedair 29 teşri
nisani 1339 tarihli kanunu müfessir Adliye En
cümeni mazbatasında muharrer «takibat icrası» 
tabirinin esnayı tahrirde menfi yazılacak iken 
sehven müsbet bir şekilde yazıldığı varidi ha
tır olduğundan, bunun tavzihi hakkında Baş
vekâletten mevrut tezkere (3/364) 357 

2. —• İdarei Umumiyei Vilâyat mucibince 
nasıp ve azilleri mahalli rüesayı memurine ait 
bulunan küçük sıhhiye memurlarının doğrudan 
doğruya vekâletçe tayinleri için bir kararı 
tefsiri ittihazı hakkında Başvekâletten mevrut 
tezkere. (3/365). 357 

Takrirler 357 
1. Rize Mebusu Esat Beyin; Hopa -Borç -

ka yolunun biranevvel ikmali tüzumuna dair 
temenni takriri (4/138). 357 

2. — Canik Mebusu Cavit Paşa ve Süley
man Necmi Beyin; Erbaa'dan - Çarşamba
ya kadar gelmekte olan kayıklar Üç Kayalar 
denilen mevkiden geçemediklerinden, bu kaya
ların temini imhasının Nafıa Encümenince te
emmül. edilmesi hakkında takriri (4/240) 357 

3. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Be
yin; Âdap ve ahlakı milliyenin nezahetini ih
lal edecek mahiyette neşriyatta bulunanlar hak
kında takibatı kanuniye icrasının Müddeiumu
milere temimi temenniyatma dair takriri (4/136). 357 

4. — Trabzon Mebusu Nebizade Hamdi 
Bey ve otuzaltı refikinin; talebesi ve talebi ol
madığından kapanan İzmir İmam ve Hatip 
Mektebinin Of'ta küşadı temenniyatma dair 
takriri (4/137) 357 

5. — Denizli Mebusu Yusuf ve Necip Ali 
Beylerin; Geçen sene Muvazene! Maliye Encü-

354 — 
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Sayfa 
menine havale edilen tavaslızade Fazıl Beye ait 
teklifi kanunilerinin Nizamnamei Dahilinin 
sarahati mucibince doğrudan doğruya ruzname-
ye alınarak müzakeresi hakkında takriri (4/441) 357 

6. — Denizli Mebusu Yusuf ve Necip Ali 
Beylerin; Geçen sene Dahiliye Encümenine 
havale edilen ve aşairi seyyarenin sureti is
kânına dair olan teklifi kanunileri Nizamnamei 
Dahilinin sarahati mucibince doğrudan doğruya 

Sayfa 
ruznameye alınarak müzakeresi hakkında takriri 
(4/242). 357:358 

Azayı Kiram Muamelâtı 358 
1. — Bitlis Mebusluğuna intihap edilmiş 

olan Muhittin Nami Beyin mazbatai intihabi-
yesL 358 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 363 
1. Şurayı Askerinin teşkilât ve vazaifi hak

kında (1/557) numaralı kanun lâyihası ve Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası. 363:387 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 1.50 

REİS — Kâzım Pasa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisansahip), Taîât Bey (Kângın) 

REİS — Efendim! celseyi açıyorum. 

1. —ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunaraktır: 

KIRK BİRİNCİ İÇTİMA 

26 Kânunusani 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 
Refet Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zab

tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Evra
kı varide, ait oldukları mahallere havale edildi. 1339 
senesi hesabatına ait Divanı Muhasebat Encümeni 
mazbatası ile Ankara Şehremanetine bir buçuk mil
yon lira ikrazı hakkındaki kanun lâyihasının müsta-
celen ve takdimen müzakereleri kabul olundu. Kefa
let nizamnamesiyle maadin ve taşocakları nizamname
sine vesaireye müteallik kanun lâyihalarının iadele
rine dair Başvekâlet tezkereleri kıraat edildi. Malulini 
askeriyenin terfihi hakkındaki kanun lâyihasının müs-
tacelen ve takdimen müzakeresine mütedair Ardahan 
Mebusu Halit Paşa ve rüfekasının takriri kıraat ve ka
bul olundu. Yoklamalarda bulunmayan azayı kiram 

hakkında Karesi Mebusu Mehmet Vehbi ve Ali Şuuri 
Beylerin takrirleri kıraat ve reddedildi. Badehu Ereğli 
- Karadere şimendifer hattının inşaası ve işletilmesi 
hakkındaki kanun ile Ziraat müesseselerine sapit ser
maye vazına mütedair kanun ikinci defa reye vazedile
rek birincisi; 153 ve ikincisi 157 rey ile kabul olundu. 
Ahırkapı misafirhanesindeki mübadillerin vaziyeti 
elimelerine dair İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi 
Beyin sualine Dahiliye Vekili Cemil Bey ve Türk üse-
rasının celbi için Rusya'ya gönderilen heyet hakkın
da Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyle Harbi Umumî 
ve İstiklâl Muharebatında hayat ve mematı meçhul ka
lan zabitan ve efrada vesaireye dair Kastamonu Mebu
su Halit Beyin suallerine Müdafaai Milliye Vekili Fet
hi ve Adliye Vekâleti Vekili Şükrü Beyler tarafından 
verilen cevaplar istima edildi. Müteakiben ruznamei 
muzâkerata geçilerek İstanbul İstiklâl Mahkemesince 
yapılan sarfiyat hakkında Tetkiki Hesabat Encümeni 
Mazbatası müzakere ve kabul olundu. Badehu Şurayı 
askerî lâyihai kanuniyesinin müzakeresine iptidar edil-
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di ve bir müddet müzakere cereyan ettikten sonra 
Perşembe günü toplanılmak üzere içtima nihayet ve
rildi. 

/. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Musul'a giden 
Cemiyeti Akvam Heyeti Murahassası refakatındaki 
Türk Heyetinin İngilizler tarafından maruz kaldığı te
cavüz hakkında şifahî suali. 

REİS — Hariciye Vekâletine havale edilmiştir. 

Lâyihalar 
1. — Ahkâmı, ihtiyacatı hazıraya ve Lozan Ahitna

mesine tevafuk etmeyen 30 Teşrinisani 1330 tarihli Ec
nebi anonim ve sermayesi eshama münkasim şirketlere 
mütedair kanunun birinci faslının tadiline dair kanun 

REİS -»- Ticaret Encümenine havale edilmiştir. 
lâyihası (1/597). 

Teklifler 
/ . — İzmir Mebusu Ahmet Münir Bey ve onüç 

refikinin; mübadillerden fazla kalan arazi ve emlâk 
ve akaratın bey'i hakkında teklifi kanunisi (2/438). 

RElS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

2. — Diyarbekir Mebusu Zülfü ve Ertuğrul Mebu
su Doktor Fikret Beylerin; İstanbul Darülfünunun şah
siyeti hükmüyesine ait kanunun ilgasıyle Maarif Vekâ
letine raptına dair teklifi kanunisi (2/439). 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

3. — Giresun Mebusu Tahir Bey ve rüfekasının; 
Muhamat Kanununun onbirinci maddesinin tadili hak
kında teklifi kanunisi (2/440). 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
4. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Muha

mat Kanununun bazı mevadmın tadili hakkında teklifi 
kanunisi (2/441). 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
5. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; hâkim

lerin nakil ve azlinden evvel hakkı müdafaalarının is
timal ettirilmesi hakkında teklifi kanunisi (2/442). 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
6. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Efendinin; Biliş-

tirâk tasarruf edilen arazii emir/ye ve mevkufe ile mü
sakkafat ve müstegallâtı vakfiyede şuyuun izalesi hak
kındaki 1 Kânunuevvel 1329 tarihli kanuna bazı me-
vat tezyiline dair teklifi kanunisi (2/443). 
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REİS — Efendim; zabtı sabık hakkında bir müta
lâa var mı? (Hayır sesleri.) Zabtı sabık hulâsası ay
nen kabul edildi. 

2. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendinin; 
mahakim üzerine yapılmak istenilen tesirat karşısında 
Adliye Vekâletine terettüp eden vazife hakkında şifahî 
suali. 

REÎS — Adliye Vekâletine havale edilmiştir. 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

7. — Eskişehir Mebusu Emin Beyin; (Kurt Kanu
nu) unvanlı teklifi kanunisi (2/444). 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

8. — Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Beyin; Ki
lis ve havalisi İstihlâs Harbında şehit olan Ruhi Zade 
Sakıp Beyin validesi Belkis hanıma hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında teklifi kanunisi 
(2/445). 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Muamelâtı kır

tasiyenin haddi asgarisine tenzil ve müracaat ve takibi 
şikâyat kalemi teşkili hakkında (2/415) numaralı tekli
fi kanunisi ve reddine dair Dahiliye Encümeni mazbata
sı. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — Cemiyetler Kanununun üçüncü maddesi
nin tadiline dair (1/559) numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

3. — Mahalli iskânlarını bilamezuniyet tebdil 
eyleyen muhacir ve mültecilerle aşair hakkında 
(1/558) numaralı kanun lâyihası ve Mübadele, İmar 
ve İskân ve Dahiliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

4. — Elyevm taharri veya derdesti ihale devre
sinde bulunan bilumum petrol ve neft ve müştekkatı 
madenleri (1/519) numaralı kanun lâyihası ve Sabık 
Ardahan Mebusu Server Beyin; petrol imtiyazlarının 
sureti itası hakkında teklifi kanunisi (2/123) ve Ti
caret Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

3. — EVRAKI VARİDE 

— 306 — 
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Tezkereler 
7. — İstiklâl Harbine iştirak eden Kuvvayi Mil

liye mensubininin affına mütedair 29 teşrinisani 1339 
tarihli kanunu müessir Adliye Encümeni mazbata
sında muharrer «takibat icrası» tabirinin esnayi tah
rirde menfi yazılacak iken sehven müsbet bir şekil
de yazıldığı varidi hatır olduğundan bunun tashihi 
veya tavzihi hakkında Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/364). 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

2. —İdarei Umumiyet Vilâyat Kanunu mucibin
ce nasıp ve azilleri mahalli rüesayı mamurine ait bu
lunan küçük sıhhiye memurlarının doğrudan doğru
ya vekâletçe tayinleri için bir karar tefsiri ittihazı 
hakkında- Başvekaletten mevrut tezkere (3/365). 

REİS — Lâyiha Encümenine, havale edilmiştir. 

Takrirler 
/. — Rize Mebusu Esat Beyin; Hopa - Borçka 

yolunun biran evvel ikmali lüzumuna dair temenni 
takriri (4/138) (Başvekâlete). 

2. — Canik Mebusu Cavit Paşa ve Süleyman 
Necmi Beyin; Erbaa'dan Çarşamba'ya kadar gelmek
te olan kayıklar üç kayalar denilen mevkiden geçeme
diklerinden bu kayaların temini imhasının Nafia 
Encümenince teemmül edilmesi hakkında takriri 
4/240). 

REİS — Nafıa Encümenine havale edilmiştir. 

3. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; âdap 
ve ahlâkı milliyenin nezaketini ihlâl edecek mahiyet
te neşriyatta bulunanlar hakkında takibatı kanuniye 
icrasının Müddei Umumilere tamimi temenniyatına 
dair takriri (4/136). 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
4 .— Trabzon Mebusu Nebizade Hamdi Bey ve 

otuz altı refikinin; Talebesi ve talibi olmadığından 
kapanan İzmir İmam ve Hatip Mektebinin Of ta kü-
şadi temenniyatına dair takriri (4/137) 

REtS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

5. — Denizli Mebusu Yusuf ve Necip Ali 
Reylerin ;Geçen sene Muvazenei Maliye Encümenine 
havale edilen Tavaslızade Fazıl Beye ait teklifi ka
nunilerinin Nizamnamei Dahilinin sarahati mucibince 
doğrudan doğruya ruznameye alınarak müzakeresi 
Hakkında takriri (4/241). 

REİS — Okunacak: 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesirte 

Tavasü Zade Fazıl Beyi dağa kaldırarak beş bin 
lir* fidyel tfeeat alarak salıverilmesinden dolayı hükü- | 

- 357 

J metçe evvelemirde bu beş bin liranın Fazıl Beye ve-
I rilmesine dair olan teklifi kanunimiz geçen sette 
I Muvazenei Maliye Encümenine havale edildiği hal-
I de ancak elyevm işbu teklifimizin leh ve aleyhinde 
I bir karar ittihaz etmemiştir. Şu hale göre Nizamma-
I mei Dahilinin sarahati dairesinde teklifimizin Encü-
I menden alınarak doğruca Meclisi Alice müzakere 
I ve intacını arz ve teklif eyleriz. 
I Denizli Denizli 
I Yusuf Necip Ali 

I REİS — Efendim! takrirde talep edildiği veç-
I hile...! 

TUNALİ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis 
I Paşa; reye konamaz, (Reye sesleri). 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Reye koymağa 
I hacet yoktur. Nizamnamei dahili sarihtir. Ruzna-
I meye alınır. 

I REİS — Efendim; Nizamnamei dahili mucibince 
I üç ay zarfında Encümen cevap vermezse doğrudan 
I doğruya Meclisçe müzakeresine geçilebilir. Binaen-
I aleyh bu takriri Muvazenei Maliye Encümenine 
I havale edeceğiz. O da mezkûr teklifi kanuniyi Mec-
I lise tevdi edecektir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Muvazenei 
I Maliye Encümeni bütçe ile meşguldür. Bu teklifi 
kanuniyi yakın zamanda Heyeti Celilenize takdim 

I edecektir. 
YUSUF BEY (Denizli) — Bir seneden beri in

taç edilmemiştir. 
REİS — Efendim; zaten Nizamnamei dahili mu

cibince Encümenden alacağız. 

6. — Denizli Mebusu Yusuf ve Necip Ali Bey
lerin; Geçen sene Dahiliye Encümenine havale 
edilen ve aşairi seyyarenin sureti iskânına dair olan 
teklifi kanunilerinin l Nizamnamei Dahilinin sarahati 
mucibince doğrudan doğruya ruznameye alınarak 

\r müzakeresi hakkında takriri (4/242) 
REİS — Okunacak : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Aşairi seyyarenin iskânına dair ikinci devrei in-

tihabiyenin birinci içtima senesinde Meclisi Âliye 
takdim etmiş olduğumuz teklifi kanunimiz lâyiha 
Encümenince şayanı müzakere olduğuna dair olan 
mazbata ile birlikte aidiyeti cihetiyle Dahiliye En
cümenine havale edildiği halde Encümen elyevm 
teklifimizi intaç etraernlştir. Binaenaleyh Nizamnamei 
dahilinin sarahatina göre Encümenden alınarak doğ"-
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rudan doğruya Meclisi Âlice müzakeresini arz ve 
teklif eyleriz, 

Denizli Denizli 
Yusuf Necip Ali 

REİS — Efendim; bu takriri de aynı veçhiyle 
Dahiliye Encümenine tevdi edeceğiz. 

Azayı Kiram Muamelâtı 

/. — Bitlis Mebusluğuna intihap edilmiş olan 
Muhittin Nami Beyin mazbatai intihabiyesi, 

REİS — İkinci Şubeye havale edilmiştir. 

2. _ SUALLER, CEVAPLAR 

REİS — Suallere geçiyoruz : 
3. — Kars Mebusu Ömer Beyin; Demir yollarına 

ferş olunan traveslerin ağaçtan imal edilmeyerek ha
riçten demir travesler celbedilmesi esbabına dair 
Nafia Vekâletinden suali. 

REİS — Nafıa Vekili burada olmadığından bu 
suali talik ediyoruz. 

4. — Mersin Mebusu Besim Beyin, Urfa Vali
sinin mucibi şikâyet bazı harekâtı hakkında Da
hiliye Vekâletinden suali ve Dahiliye Vekili Cemil 
Beyin cevabı : 

REİS — Sual okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Urfa'da derdesti icra belediye intihabatı müna 

sebetiyle vilâyeti mezkûre valisinin, serbestii intiha
batı işkâl ve bu meyanda Belediye reisini hot be hot 
işten el çektirmekle beraber yerine kendisince mu
vafık olan ve fakat kanunen haizi ehliyet olmayan 
diğer bir zatı tevkil ve esnaf ve ahalinin tahriren 
namzet iraelerine mümanaat ettiği gibi kendilerini 
de takibatı kanuniye ile tehdit eylediği, ihbar ve şi
kâyet olunmaktadır. 

Şikâyet vakıa, hikmeti hükümet ve esasatı cum
huriyetle kabili telif olmadığından hususatı mezkûre 
hakkında -Dahiliye Vekili muhtereminin berveçiati 
suallere şifahen cevap ita buyurmasını talep ve rica 
eylerim. 

1. — Vali Beyin Belediye Reisine işten el çek
tirdiği ve yerine ehliyeti kanuniyeyi gayrı haiz bir 
zat getirdiği doğru mudur? 

2. — Esnaf ve ahali tarafından tahriren irae kılı
nan namzet listelerinin toplattırıldığı ve kendileri
nin takibatı kanuniye ve suveri saire ile tehdit edildiği 
vaki midir? 

Mersin Mebusu 
Besim 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Efendim; Urfa Belediye Reisinin vazife ve me
muriyetini suistimal ettiğine dair vaki olan şikâyet 

üzerine yapılan tahkikatta nüfuzu memuriyetini sui
istimale taallûk eden bazı mesailden dolayı tahtı mu
hakemeye alınması ve hakkında tahkikat yapılması 
tahakkuk etmiştir ve bu tahkikat yapılırken Belediye 
Riyasetinde kalması da caiz görülmeyerek kendisi 
azledilmiştir. Memurin Muhakemat Kanununun 12 
nci maddesine tevafuk eden bu hareketinden dolayı 
hükümetin bu tarzı hareketi doğrudur. Belediye Reisi
nin gaybubetinde en müsinni olan aza vekâlet eder. 
Fakat heyete reis olacak en müsin zat berayi tedavi 
Halebe gitmek üzere pasaport almış ve müteheyyii 
hareket bulunmuştur. Ondan sonraki müsin zat yerine 
vekâleten tayin edilmiştir. 

BESİM BEY (Mersin) — İsmi nedir? 
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 

—İsmi burada yoktur. Arzu buyurulursa zatıâlini-
ze malumat veririm. Belediye intihabatı zamanında 
hakkı kanunileri olmayan bazı cemiyetler, memleke
tin muhtelif yerlerine beyannameler, listeler talik 
etmişler ve talik edilen listeler ne siyasî bir fırkayı 
nede kanunî bir cemiyeti temsil etmiyor. Bu beyanna
me, Esnaf Cemiyetleri Kanununun ahkâmına mu
gayir olarak esnaf kâhyaları ve şeyhleri tarafından 
vekâleti haiz olduğunu iddia eden Ahmet Efendi is
minde bir zat tarafından imzalanmış ve birkaç kişiye 
esnaf namına listeler tevzi edilmiş ve bu listeleri 
şehrin muhtelif yerlerine ilsak etmeyi tavsiye eden 
adamın esnaf cemiyetinin vekâleti umumiyesini haiz 
olmadığını ve şeyhler namına temsil ettiği bu cemiye
tin gayri kanuni olduğunu gören Vali bu beyanname
leri toplattırmıştır ve kendisinin de kanunî şekilde 
teşekkül etmemiş olan esnaf cemiyetleri mümessili ol
masından dolayı, hareketini menetmiş. Başka bir 
şey yoktur efendim. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim ! Dahiliye Ve
kili Muhteremi Urfa'da kanunsuz ve yolsuz olarak 
vuku bulan intihabatı gayet sathi bir ifade ile be
yan etmiştir. Vukubulan tayin ve azil keyfiyetlerini 
de kanunî olarak dermeyan ve irae buyurmuşlardı. 
Bendeniz aldığım hususî vesaika istinaden arzediyo-
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rum. Mesele başka şekilde olmuştur. Vekili muhte
remin buyurduğu gibi değildir ve Belediye reisi, sırf 
intihabat başladıktan, intihabatın ve halkın tezahü
ratına muvafık bir şekilde cereyan ettiği anlaşıldık
tan sonra işten el çektirilmiş, ve kendisinin yerine 
getirilen zat azanın müsinni olmadığı halde yani ka
nunen en müsinni olması icap ederken o getirilmemiş, 
başka birisi getirilmiştir. İsmini sordum; cevap ver
mediler. Bendeniz söylüyorum; azanın en müsinni 
Hacı Mustafa Efendidir. Bunun vekâlet etmesi icap 
ederken yerine Hacı îmam Efendi namında bir zat 
getirilmiştir. Hacı îmam Efendi Hacı Mustafa Efen
diden müsin değildir. O zat da orada mevcuttur ve 
iddia ettikleri gibi o zat başka bir yere gitmemiştir 
ve hakkını da aramaktadır. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Riyaset, 
İmamlara yakışır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Yine diğer 
bir cihet daha var. Belediye heyetinden bir zat da 
intihabatta.... 

BESİM BEY (Mersin) — Evet, kendilerine muha
lif bir vaziyet alır endişesiyle o zat da şey edilmiştir. 
Yani üç kere muhtrra ile tebliğ edildikten sonra müs
tafi addedilmesi lâzım geldiği halde o da yerinde bıra
kılmıştır. Sonra esnaf ve ahali tarafından kezalik usu
lüne tevfikan ve taraflarından intihap edilen vekiller 
marifetiyle vali beye vukubulan müracaatlar isga edil
memiş ve hatta kendi taraflarından ilân edilen nam
zet listeleri toplattırılmıştır. Bu toplattırılan ve esnaf 
namına yazılan ilân suretini Heyeti Celilenize okuyo
rum. Bütün esnafın imza ettiğini de yegân yegân arz 
edeceğim. 

İlân sureti 
Mevlevizade Hasan Efendi, 
Hartavizade Esat Efendi, 
Kendircizade Ahmet Efendi, 
Cuntoğluzade Kasım Efendi. 
Hâkimiyeti, eyadii eşhastan kurtarıp sahibi hakiki

si olan halka irca ve teslim eden Cumhuriyeti mübec-
celemizin icabatı esasiyesine ve muhterem ahalimizin 
bir kısmı mühimmi tarafından izhar edilen arzuya 
ve her türlü tesiratı maddiyeden azade bulunan muh
terem halkımızın vicdanına ve her şeyden ziyade tev-
fikatı samedaniyeye istinaden balâda esamisi muhar
rer zevatın esnafatımız tarafından belediye azalığına 
namzetliğini vaz ve ilân eyleriz. 

1 Kânunusani 1431 
Eskici Esnafı namına Debbağ Esnafı namına 

Şeyhi Şeyhi 
Mustafa Ebuzer 

Kasap Esnafı namına 
Şeyhi 

Hasan 
Çaycı Esnafı namına 

Şeyhi 
Mustafa 

Nalbant Esnafı namına 
Derviş 

Tüccar Esnafı namına 
Şeyhi 
Kadir 

Bakkal Esnafı namına 
Şeyhi 

Ali 
Sipahi Esnafı namına 

Ali 
Kürkçü Esnafı namına Kendirci Esnafı namına 

Şeyhi Şeyhi 
Mustafa Ahmet 

Bezaz Esnafı namına Hamamcı Esnafı namına 
Şeyhi Şeyhi 

Hacı Halil Hacı Halil 
Tenekeci Esnafı namına Kazan Esnaf inamına 

Şeyhi Hacı Ahmet 
Ramazan 

Bahçeci Esnafı namına Saraç Esnafı namına 
Ahmet Şeyhi 

İbrahim 
Helvacı Esnafı namına Şekerci Esnafı namına 

Şeyhi Şeyhi 
Bekir Mustafa 

Şoförler Namına Berber Esnafı Namına 
Mehmet Suphi Şeyhi 

Osman 
Leblebici Esnafı Namına Demirci Esnarfı Namına 

Şeyhi Şeyhi 
Şeyh Müslim Hüseyin 

BESİM BEY (Devamla) — İşte efendiler; bunlar 
bizzat kendileri bu ilânı veriyorlar. Sonra makamı 
vilâyete de müracaat ediyorlar. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Allah sürüsüne 
bereket versin! 

BESİM BEY (Devamla) — Bir kere bu, bir ce
miyet değildir. Ahali, esnaf namına ferden namzet 
irae edebilir. Vilâyet isterse onun salâhiyetini tanıma
yabilir. Yoksa haklarında takibatı kanuniye yap
mak ve tehdit etmek hakkını haiz değildir. Yani bu 
zatlar esnaf namına hareket ediyorsa çok çok bu sa
lâhiyeti kendilerince tanınmayabilir. Halbuki ayrı
ca esnaf arz ettiğim gibi bir zatı tevkil ederek vilâyete 
istida veriyorlar okuyorum : 

«Cumhuriyet kelimei mübeccelesinin medlulünde 
dahil bulunan hâkimiyeti milliye düsturu muallâsını 
kendisine şiar ettihaz eden Hükümeti Cumhuriyemizin 
istinat eylediği halk arasında haiz olduğumuza kani 
bulunduğumuz hukuku medeniyeye binaen ve esnaf 
ahalimizin ekseriyeti azimesi tarafından izhar edilen 
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arzuya teban ilânatımızda isimleri muharrer zevatı 
şehrimizin Belediye Meclisi azalıklarına namzet olarak 
kabul eylediğimizi arz ve keyfiyetin resmen ilânı zım
nında ait olduğu daireye tebliğini istirham eyleriz.» 
diyorlar ve böylece makamı vilâyete istida veriyorlar. 
(tmza sahiplerini de oku sesleri.) İlândaki vaziülimza 
zevat. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Reis Paşa 
Hazretleri! Biz olsaydık, beş dakika geçti diye aşağı 
indirirdiniz. 

BESİM BEY (Devamla) — Telâş buyurmayınız 
efendim, bitiyor. Sonra vali, bu adamları tehdit et
mek ve kovmak ve beyannamelerini yırtmakla kalmı
yor, bir de beyanname neşrediyor. Onu okuyorum: 

«Bazı kimselerin mensup olduğu sanat esnafı na
mına hareket ve bazı evrak ve beyannamelere ol su
retle vazı imza ettikleri görülmüştür. Esnaf cemiyeti 
hakkındaki talimatname mucibince esnaf kethüdalığı 
mülga olduğundan hiç bir şahsın mensup olduğu esnaf 
namına kethüda veya şeyh unvaniyle harekete salâ
hiyeti kanuniyesi yoktur. (Bravo valiye sesleri.) Her
hangi bir sanat erbabı sanatlarının terakki ve tekem
mülüne ve taavün esasına müsteniden mezkûr tali
matname dairesinde cemiyet tesis edebilir. Böyle bir 
cemiyet tesis-ve heyeti idare azasıyle reis intihap ve 
tayin edilmeksizin bu kabil hareketlere esnafın muha-
fâzai hukuku namına cevaz ve mesağ verilemez.» 

(Hukukunu tevdi ettiği esnaf ki, şimdi isimlerini 
tadat ederek okudum.) «Ezcümle belediye azalığına 
namzet iraesi maksadıyle ve esnaf namına şeyhleri 
unvanlarıyle memhur olarak ilsak edilen beyannameler 
mugayiri kanun ve serbestii harekette muhtar bulu
nan esnafın hukuk ve salâhiyetine tecavüz mahiyetin
de görüldüğü için vaz'ı imza edenler hakkında tah
kikat ve takibatı kanuniyeye tevessül edilmiştir.» 

Efendiler! şu son cümleye nazarı dikkati âlinizi 
celbederim. Esnaf namına vaz'ı imza edenler hakkın
da yani, tahrirî namzet iraesi hilafı kanun adddedile-
rek o zatlar hakkında takibatı kanuniyede bulunulu
yor. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Kimse 
kimsenin namına hareket edemez. 

BESİM BEY (Devamla) — Herkes, her şahıs, is
tediği adamı namına hareket ettirebilir. O adamın 
vekâletinin sıhhatini tanıyıp tanımamak- ve onun vekâ
letine inanıp inanmamak... 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Zatı âliniz 
benim namıma hareket edebilir misiniz? 

BESİM BEY (Devamla) — Zatı- âliniz- namına 
hareket etmiyorum. Evvelce bütün şeyhlerin kendi 
imzaları ile verdikleri salâhiyetnameyi size okudum. 

«Binaenaleyh henüz icrasına mübaşeret edilmemiş 
olan intihabatın serbestii tam dairesinde icrasını temin 
etmek Hükümetin vazaifi cümlesinden bulunmakla 
bu hususta cebir ve tehdit gibi vasaiti gayrı meşruaya 
mücaseret edenler hakkında ilâhır...» deniliyor. 

Şimdi rica ederim efendiler, intihabat milletin hu
kuku mukaddesindendir. Bunu Heyeti Celileniz çok 
iyi bilirler. Halka, intihabı suhuletle ve dairei itidal 
ve serbestide icra ettirmek için nazımı umur olan va
lilerimizin halka yardım etmeleri ve birtakım intiha-
bata fesat karıştıranlar varsa bunun önüne geçmeleri 
lâzım gelirken bilâkis vali intihabatı ifsat edecek su
rette ahali arasında serbest cereyanı menetmiştir. Ma-

! lûmu âlileridir ki, esnaf dediğimiz halktandır. Esnaf 
f namına şeyhleri hareket etmiş, bunu tanımayabiliriz, 
I fakat 130 esnaf kethüdası imza ediyor. Buna bir şey 

diyemezsiniz ya! Vali ne hak ve salâhiyetle bunları ta
nımıyor, beyannamelerini ve listelerini yırttırarak 
kendilerini tehdit etmekle beraber haklarında takibatı 
kanuniye yaptırıyor? Efendiler, halk bizim medarı is
nadımız, bizim membaı kuvvetimizdir. Binaenaleyh 

r biz bu halkın bütün hukukuna hürmet etmek ve ken
dilerini kanunsuzluğa karşı siyanet etmek borcumuz
dur. Şu halde Heyeti Celilenin hikmeti vücudu, hik
meti teessüsü de bundan başka bir şey değildir. Rica 
ederim, halkın intihabattaki serbestisine mani olan va
li bundan dolayı niçin tecziye edilmiyor veyahut 

i hakkında takibatı kanuniyede bulunulmuyor da bunun 
yerine intihabattaki hakkını, serbest istimal etmek 
isteyen halk takibata tabi tutuluyor? Bu, Cumhuriyet 
idaremize yakışmayan bir şeydir. Binaenaleyh ben
deniz Dahiliye Vekili Muhtereminden vali hakkında 
tahkikat yaptırılmasını ve bu cihetler sabit ölduğün-

I dan dolayı icap eden muamelei kanuniyeye tevessül 
edilmesini teklif ediyorum: 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
I — Efendim; Besim Beyefendinin bahis buyurdukları 

ve okudukları bütün kâğıtların sureti bana da gelmiş
tir. Valinin beyannamesi, imzalarını okuduğum esna-

I fin beyannamesi ilsak edilen diğer şeyler, hepsi vardır. 
j Bunlar olmakla beraber bu sual üzerine mahallinden 

tetkikat yaptırdım ve orada mülkiye müfettişi de var
dı. Oda işe vazıyet etmiştir. Eski Belediye Reisi olan 
Hacı Mustafa Kâmil Efendinin suiistimalâtı vesai-

resi dolayısıyle bu meseleye vazıyed etmiştir. Sonra; 
I beyannamenin kaldırılması ve bu adamın vekâletinin 
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tanınmaması, Cemiyetler Kanununa ve Esnaflar Ni
zamnamesine muvafık bir şekli olmadığı içindir. Va
linin hareketi gayet kanunidir. 

Efendiler! Urfa'nın hususu cereyanlarını Besim 
Beyefendiden daha iyi bilen arkadaşlarımız vardır. Be
ni ve Dahiliye Vekâletini dürüst hareket ettiğinden 
dolayı takdir ederler. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa; usul hakkın
da bir şey arz edeceğim. Bu sualdir. Bu hususta kim
se söz söyleyemez. Yalnız talakiî bilkabul olması 
mevzuubahis olabilir. Belediye reisleri vali tarafın
dan - vekâleten dahi olsa - tayin edilemez. Kanun bu 
hususta musarrahtır. 

5. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Kes
kin Gazetesinin esbabı tatili hakkında Dahiliye Vekâ
letinden suali. 

REİS — Sahibi sual burada değildir. Binaenaleyh 
bu suali de talik ediyoruz. 

6. — Denizli Mebusu Musa Kâzım Beyin; Da
rülfünun müdavimlerinin haysiyeti milliyeyi lekedar 
edecek hareketlerde bulundukları hakkındaki neşri
yata dair Maarif Vekâletinden suali. 

REİS — Sahibi sual burada olmadığı için bunu da 
talik ediyoruz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Pa
şa Hazretleri; Besim Beyin son sözlerini işitemedim. 
Acaba suali kâfi gördüler mi, görmediler mi? 

REİS — Kâfi gördüler ki bir şey söylemediler. 
BESİM BEY (Mersin) — Kâfi görmüyorum efen

dim. 
7. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Der

sim ve Elâziz vilâyetlerinin telakkisinde kâin Aşkönü -
Avşan köprüsü hakkında Nafia Vekâletinden suali. 

REİS — Sahibi sual burada değildir. Binaenaleyh 
bu suali de tehir ediyoruz. 

8. — Dersim Mebusu Ahmet Şükrü Beyin; Der
sim ve Elâziz vilâyetkrhıin telâkkisinde kâin Aşkö
nü - Avşan köprüsü hakkında Maliye Vekâletinden 
suali ve Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin ce
vabı. 

REİS — Sual okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Dersim ve Elâziz vilâyetlerinin noktai ittisalindeki 

Aşkönü - Avşan köprüsünün inşası için Nafıa Vekâ
letince muata havale muhteviyatının irsal edilip edil
mediğini, irsal edilmiş ise tarihi irsal ve muvasalâtının 
ve Elâziz Defterdarlığınca Nafıa Sermühendisliği em
rine paranın nakden bu anda tevdi edilmiş bulunup 

bulunmadığını Maliye Vekili beyefendiden bissüal iza
hatı şifahiye talep eylerim. 

Dersim 
Ahmet Şükrü 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; para, banka poliçesiyle 
14 Kânunuevvel 1340 tarihinde Elâziz'e gönderilmiş
tir. Defterdarın bu parayı Nafıa Sermühendisine ve
rip vermemesi büsbütün ayrı bir meseledir. Eğer ora
da inşaat var ve tahakkukat da yapılmış ise verilir. 
Yoksa tahakkuk etmeden evvel bir parayı vermeğe 
imkân yoktur. 

AHMET ŞÜKRÜ BEY (Dersim) — Ne vakit 
gönderilmiş efendim? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — 14 Kânunuevvel 1340 da efendim. 

AHMET ŞÜKRÜ BEY (Dersim) — Efendim; 
orada bir takım ağaçlar kesilmiş, hazırlık yapılmış
tır. Halbuki para gitmediği için inşaat da teehhür 
etmiştir. Paranın gönderilmesine intizar ediyorlar. 
Bunu Maliye Vekâti temin edecektir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) —Gönderilmiştir efendim; 

AHMET ŞÜKRÜ BEY (Dersim) — Pekâla efen
dim! 

9. — Kastamonu Mebusu Ahmet Mahir ve Hasan 
Fehmi Efendilerin; Celâliye ve emsali vakfına ait 
dergâh ve tekkelerin sureti idaresine ve bu babta ih
zarı mutasavver lâyihai kanuniyeye dair Başvekâlet
ten suali ve Başvekil Ali Fethi Beyin cevabı. 

REİS — Sual okunacak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Berveçhiati irad olunan suallere Başvekâlet tara
fından cevap itasını teklif eyleriz: 

Celâli ve emsali evkaftan asırlardan beri istifade-
eylemekte bulunan dergâh ve tekkelere Teşkilâtı Esa
siye Kanununun tarihi neşri olan 21 Nisan 1340 ta
rihinden bu ana kadar bir para verilmemiştir. Evkafı 
Celâliye müessesatı yedi sekiz asırdan beri almakta 
bulundukları aşar, temlikname ile temlik edilmiş ol
ması dolayısiyle bihasebilmeslek istifade etmekte 
idiler. Aşarı vergi mahiyetinde değil, mülkiyet tari
kiyle ve istifayı hak suretiyle cibayet eylemekte idi
ler. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 84 ncü maddesi 
(vergi, devletin umumî masrafına halkın iştiraki del
mektir. Bu esasa mugayir olarak hakiki veya hükmi 
şahıslar tarafından veya onlar namına rüsum, aşar-
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vesair tekâlif alınması memnudur.) diye muharrer 
ve vacibülamel olan işbu madde hakiki veya hükmi 
şahısların rüsum, aşar ve tekâliften cibayet hakkını 
nez ediyorsa da bu gibi müessesata haklarına muka
bil hiç bir şey verilmeyeceğini ifade etmiyor. Şu 
halde Celâliye ve emsali müessesatın hukuku sabite
leri mahfuz ve bakidir. Tarihi mezkûrdenberi Kas
tamonu da kâin Mevlevi dergâhının ammeye küşade 
bulunan camii şerif imam, müezzin ve hademesine 
cüzühan ve" dergâhta hücrenişin kimselere hiç bir şey 
verilmemesi yüzünden bizce pek hakli şikâyetleri te
vali etmektedir. Bu gibi müessesatın sureti idame ve 
idaresine hükümetimiz ne şekil vermiştir? 

Bu babta ihzarı mutasavver lâyihai kanuniye ne 
oldu? 

Sureti idaresine dair kanun çıkacağı güne kadar 
ileride verilecek şekle göre alacakları paraya muka
bil şimdiden bir şey vermek hususunda hükümeti
mizin noktai nazarı nedir? 

Kastamonu Kastamonu 
Mahir Hasan Fehmi 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim; Teşki
lâtı Esasiye Kanununun şimdi okunan 84 ncü mad
desine tevfikan aşar vergisinin eşhası hususiye tara
fından tahsili memnudur. Devletten mada hiç bir 
kimse aşar vergisini tahsil edemez. 

Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiye Kanunu çıktaktan 
sonra bazı köylerin aşarını almakta olan eşhasın bu 
husustaki hakları sakıt olmuştur. Evrakı istisnaiye 
hakkında Heyeti Celilenize bir kanun takdim olun
muştur ve bu kanun üç dört ay evelisi ihzar edile
rek takdim edilmiştir. Evkaf Encümeninden rica ede
rim bu kanunun bir an evvel tetkik buyurup çıkar
sınlar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu kanun 
Kavanini Maliyeye gelmiştir ve derdesti takdimdir. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — De-
mekki bu kanun Kavanini Maliye Encümenine gel
miş. Bunun tacilini Encümenden rica ediyorum. Bu 
hususta ahkâm vazolunmuştur ve erbabı istihkaka 
maaş suretiyle para verilmesi de bu kanunla derpiş 
edilmiştir. Mezkûr kanun mevkii meriyete vazolun-
duktan sonra, bunların bir hukuku varsa ve Heyeti 
Celileniz de tasdik edecek olursa, o zaman nazarı 
dikkate alınacaktır. Yoksa ondan evvel bunlara para 
vermek Teşkilâtı Esasiye Kanununa mugayir oldu
ğundan kimsenin salâhiyeti dahilinde değildir. 
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MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Muhterem 
efendiler; Malumu âlinizdirki, vakıf demek, hapis 
demektir. Onun içindirki tevkif etmeğe hapsedilmiş 
derler. Bu ise kimin için hapistir? Allah için hapistir. 
Çünkü bir vakıf hapis olundu mu o vakıf dairei İlâ-
hiyeye girer ve onda halkın tasarrufu caiz olamaz. 
Vakıf, menafii ibadullaha ait bir aynî teberrudur. Bu 
ise her millette caridir. Fakat bizimki makul ve meş
rudur. Bir Ecnebi malını birisine vasiyet ederse o 
vasiyetin tebdil ve tağyiri caiz midir, değil midir, 
sorarım? 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Bu caizdir. 
Çünkü evkafı gayrı sahihadandır. Hükümdarlar tara
fından verilmiştir. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Devamla) — Mü
saade buyurunuz efendim. Bir kere söyleyeyimde 
ondan sonra itiraz edersiniz. Yani efendiler; ecnebi
lerin vasiyeti ecnebilerce tamamiyle kabul olunur. 
Hatta bazen kiliseleri tarafından tasdik edilmiş olur. 
O vasiyeti kabul ettirmek ister ve onlar da kabul 
ederler. Bizde de tescili seri olmadıkça kabul olun
maz. Tescili şerii oldu mu, artık kabili tedbir ve tağ
yir olamaz. Binaenaleyh vakıflarımızın menafii umum 
içindir. Biz de halk hükümetiyiz. Menafii umumiye-
yi muhafaza etmek için teşekkül etmiş bir cumhu
riyet idaresi vardır. Evet, bu Cumhuriyet menafii 
umumiyeyi muhafaza etmelidir. Devri istibdattan 
ve edvarı sabıkadan ziyade bizim vakıflara riayet et
memiz ve vakıfları muhafaza etmekliğimiz icap eder. 
Vakıfların aksamı başka başka şeylerdir. Onları, 
zamanı gelince söylerim. Yalnız şimdi söyleyeceğim 
bir şey varsa o da, Fethi Beyefendi Hazretlerinden 
sorduğum sualimin gayesini ve vakfın vaziyetinin 
esasını sormaktır. Vakfın vaziyeti umuma mena
fii tamim içindir. Şimdi sorarım, o menafii umumi
yeyi tamim nedir? Meselâ bir cami niçin yapılıyor? 
Bittabi içerisinde binlerce kişi namaz kılmak için ya
pılıyor. Kimse orada namaz kılmaktan men oluna
maz. Kezalık bir köprü niçin yapılıyor? Umumun 
ondan geçmesi için, işte esas vaziyet budur? Gayesi
ne gelince: Gayesi nedir? Bu hidematı diniyeyi veya
hut hidematı bedeniyeyi ifa ettirmektir. Fakat maat-
teesüf evkaf lâyihai kanuniyesi yapılıpda hangi En
cümene havale olunmuşsa orada kalmıştır ve şimdi
ye kadar evkafı celâliye ve evkafı istisnaiye vazife
den tecrit edilmiş, camiler imamsız, minareler müez-
zinsiz, mimberler hatipsiz kalmıştır. İşte bunu Fet
hi Beyefendiden sual etmek istedim ve Fethi Beye
fendiye, buna bir çare bulunuz, demek istedim. 
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Bittabi bu evkafın hali bir usulü salime rapt oluna
caktır. Fakat salim bir usule rapt edilinceye kadar 
şimdiden muvakkaten avans suretiyle bir para veril
sin. Bunlar da vazifelerini ifa etsinler veyahut bu ka-

;, — Şurayı Askerinin teşkilât ve vazaifi hak
kında (1/557) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai 
Milliye Encümeni Mazbatası : 

FERİT BEY (Çorum) — Müsaade buyrulur mu 
Paşa Hazretleri! ruznamemizin ikinci maddesinde hü
kümet namına vuku bulacak müzayede, münakaşa ve 
ihalelerin sureti icrası hakkında bir kanun lâyihası 
vardır. Bu kanun lâyihası Muvazenei Umumiye Ka
nununu muaddil olduğu için Muvazenei Maliye En
cümenine gitmesi icap eder. Lütfen Şurayı Askerî 
Kanununun müzakeresine başlamazdan evvel bu lâ-
yihai kanuniyeyi Muvazenei Maliye Encümenine 
havale buyurmanızı Muvazene Encümeni talep edi
yor. 

REİS — Tensip ederseniz Muvazene Encümenine 
havale edelim. (Hay hay sesleri) Gönderilmiştir efen
dim. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (istanbul) — Reis Paşa Haz
retleri; söz istiyorum. 

REİS — Buyurunuz; 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar; Şurayi Askerî Kanununun geçen 
celsede heyeti umumiyesi hakkında cereyan eden mü
zakerede Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri birçok 
nıkatı nazardan şayanı dikkat ve mucibi istifade be
yanatta bulundular. Bu beyanatları arasında, fikirle
rine ve kanaatlerine iştirak edemeyeceğim hususat 
hakkında, bugün müsaadenizle muhtasaran cevap ve
receğim: Paşa Hazretleri, elyevm huzuru âlinizde 
mevzuu müzakere bulunan Şurayı Askerî Kanunu
nun, Harbî Umumî tecarübünü haiz olmadığını ve 
askerî bir mahiyetten ziyade siyasi bir şekil aldığını 
mütalâa buyurdular ve bu mütalâalarını ispat etmek 
için Harbî Umumiden evvel merkezi devletlerde 
ve Rusya'da başkumandanlığa dair mevcut olan esa-
sattan bahis buyurdukları gibi İngiltere, Fransa ve 
İtalya gibi itilâf devletlerine mensup olan devletler
de bu hususta mevcut olan kanaatlere dair malumat 
ita buyurdular. Bu malumata göre İngiltere, Fransa 
ve İtalya gibi devletlerde birisi harbi idare edecek 
olanların teşkil edecekleri bir harp komitesi veya 

nun serian mevkii tatbike konulmak üzere hangi En
cümende ise o Encümenden bir an evvel çıksın ve bu 
Meclise gelsin. İşte suallerimin gayesi bundan iba
rettir. 

müdafaai vatan komitesi diye bir teşekkül mevcut 
olduğundan diğeri de harekâtı harbiyeyi idare ede
ceklerin vücuda getirecekleri Şurayi Askeri veya Âli 
Şurayi Askerî diye bir teşekkülden, bahis buyurdular. 

"Bendenize kalırsa Harbi Umumiden evvel ne Fran
sa'da ve de İngiltere'de ve ne de İtalya'da böyle harp 
komitesi veya müdafaai vatan komitesi namiyle bir 
teşkilât yoktur. 

RAUF BEY (İstanbul) — Var idi efendim, var 
idi. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Ha
yır yoktu, Harbî Umumiden evvel yoktu diyorum. 
Bunu ispat etmek gayet kolaydır. Müdafaai vatan 
komitesinin Kâzım Paşa Hazretleri tarafından tadat 
buyrulan vazaifini bir defa hatırlatmak isterim. O 
vazaifte, diyorlarki; evvelâ memleketin bütün mena-
biini harp cephesine sevketmek, sonra harp esnasın
da milletin maneviyatını yüksek tutmak, muzir pro
pagandalara, ifsadı ahlâk cemiyetlerinin tahrikatına 
karşı koymak, milletin iaşesini tanzim ve temin et
mek, tevellüdatın durmamasını, hıfzıssıhhayı, Maari
fin hazardaki gibi idaresini temin etmek, suiistimal
lerin ve harp zenginlerinin millete karşı rahne açma
masını temin etmek, bitarafların efkârını lehe çevir
mek, düşman milletin maneviyatım kırmak, yeni müt
tefikler tedarik etmek, harp hedeflerini gözönünde 
bulundurmak, sulh zamanında ona göre hareket et
mek gibi vazaiftir. 

Bu gibi vazaif efendiler; bir memleket hali harpte 
bulunduğu zaman varidi hatır olan vazaif ten ibarettir 
ve bu gibi vazaif doğrudan doğruya Hükümete mü-
rettep olan en mühim vazaiften ibarettir. Eğer Heyeti 
Hükümet haricinde bir teşkilât memlekete müttefik te
darik etmek, yahut bitarafların efkârını lehine çevir
mek veyahut harp hedeflerini tayin etmek vazifesini 
ona göre kabul etmiş olursa-Heyeti Hükümet ne ile 
iştigal edecektir? Heyeti Hükümetin bundan daha 
mühim vazifesi var mıdır, efendiler? Olamaz (doğru 
sesleri). Binaenaleyh harp zamanında ve hali harpte 
bulunan bir memlekette idarei hükümeti eline almış 
olan bir Hükümetin en mühim vazaifini teşkil eyle
mekte olan bu mevad ancak Heyeti Hükümete müret-
tep en mühim vazaiften ibarettir^ 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Efendiler; Harbi Umumî esnasında bu gibi teş
kilât Avrupa'da, Fransa'da, İngiltere ve İtalya'da ha
kikaten vaki olmuştur. Fakat böyle teşkilâta saik olan 
zaruretleri müsade buyurursanız Heyeti Celilenize arz 
edeyim. Malûmuâliniz Harbi Umumî ilân olunur 
olunmaz, bütün memleketlrde bilhassa fırka mücade-
lâtı ve siyasi kanaatler hakkında cereyan eden müca-
delâta serian nihayet verilmiştir. Bütün fırkalar ittihad 
etmiştir. O zaman şu veya bu kanunun şu veya bu 
prensip dahilinde mevkii tatbike vaz olunması hak
kında münakaşa cereyanına mahal ve meydan yok
tu. Yalnız bir şey vardı: Düşmanı mağlup etmek, 
memleketi düşman istilâsından kurtarmak ve harp 
gayelerini temin etmek. Bunlar, bütün efradı mil
let için mukaddes bir maksat ittihaz olunmuştu. (Bra
vo sesleri) Böyle bir maksat uğrunda fırka münaka-
şatına nihayet verilmişti ve o zaman bütün fırkalar
dan mürekkep bazı memleketlerde temerküz kabine
leri vücut bulmuştu. Bu temerküz kabinelerinde bü
tün fırkaların temsil olunmasını temin için muhtelif 
fırka azasından, hatta vekâletsiz olarak yalnız Heyeti 
Vekileye dahil olmak suretiyle vekiller alındığı gibi, 
Harbi Umuminin ihtiyaçları ve zaruretleri neticesi ola
rak mühimmat Vekâleti, İaşe Vekâleti, Prapağanda 
Vekâleti, şu veya bu suretle bir çok vekâlet daha ih
das olunmuş ve vekâletlere ait olan - ve bahusus İngil
tere'den bahsediyorum - müsteşarların adetleri tezyit 
olunmuştur. Esasen efediler; İngiltere Kabinesi, dün
yada azası en çok olan bir kabinedir. Yanılmıyor
sam, bugünkü günde bile 20 - 30 kadar aza kabineye 
dahildir. O zaman kabinenin Heyeti Umumiyesi büs
bütün tezayüt etmiş olduğu için, müttefiklerle muha
bere etmek ve yeni müttefikler elde etmek, harp he
deflerine göre milletin kuvvei maneviyesini daima 
yüksek tutmak, bütün menabii kuvveti cepheye sevket-
mek gibi hükümetin vazaifinden olan en mühim hu-
susatı böyle 42 - 50 kişilik bir heyet huzurunda mü
zakere etmekten tevellüt edecek mahaziri nazarı iti-
bare alarak, kabinenin en mühim azası ayrıca harp 
komitesi halinde içtima etmişler ve bu vazaifi ifa 
etmişlerdir. Başka türlü de bu vazifelerin ifasına im
kân yoktu. İşte bole zaruretlere binaen o zamanlar 
İngiltere'de olduğu gibf Fransa'da ve İtalya'da dahi 
böyle kabine azasından harp komiteleri teşekkül et
miş ve ifayi vazife eylemiştir. Şurasını da nazarı dik
katinize bir daha arz etmek isterim ki: Bu ifa olu-
rtan vazaif, doğrudan doğruya Hükümete ait olan va
zaiften ibarettir. Hali harpte bulunan bir memleketin 
hükümetine müterettip olan vazaiften ibarettir. Ve 
bu vazaif ancak Millet Meclisi karşısında mesul olan 

hükümet tarafından ifa olunur. Nitekim bizde de böy
le olmuştur. Bizde de harp gayeleri Misakı Millî ile 
tayin olunmuştu. Ondan sonra Misaki Milinin gayeleri 
tahakkuk edinceye kadar İstiklâl Mücadelesine devam 
edilmiş ve bu gayenin tahakkuk edeceğine kanaat 
hâsıl olduktan sonra Mudanya Mutarekenamesi 
akdolunmuş ve binnetice Lozan Muadehenamesi tas
dik olunmuş ve hali sulha avdet edilmiştir. Fakat bu 
gayelerin istihsali için sarfı mesai etmek, memleketin 
bütün menabiini; muvafakiyeti temin edecek surette 
cepheye tevcih etmek, o suretle sevku idare etmek 
Başkumandanlıkla beraber Heyeti Hükümete ve He
yeti Hükümeti vücuda getirmiş olan Büyük Millet 
Meclisine ait olan vazaiften ibarettir. 

Kâzım Karakebir Paşa Hazretleri, harekâtı har-
biyenin idaresi ile iştigal edecek olan Şurayi Askerinin 
vazifesini tadat ederken: Ordunun bütçesini ve sev-
kulceyşini tanzim, esliha ve mühimmat miktarını ta
yin, bunları ve orduyu murakabe kanun ve nizam
name ve talimatnameleri tertip, erkân ve ümeranın 
nasıp ve tayin ve muamelâtı zatiyeleriyle iştigal, 
mevakii müstahkeme, üssü bahrî ve üssü havaî ve 
üssü berrî, donanma kuvvetlerini tespit, seferberlik 
tahaşşüt ve harekâtı harbiye esaslarını tayin ve tespit 
gibi esasları zikrediyorlar ve böyle bir Şûrayı As
kerinin, seferberlik ilân olunur olunmaz, vazifesine 
hitam verileceğini ve o zaman birinci heyetin vazifesi 
başlayacağını ilâve buyuruyorlar. Bundan anlaşılıyor 
ki, birinci heyetin vazifesinin ancak seferberlikle 
beraber başlanacağına Kâzım Karabekir Paşa Haz-
retlerince de kanaat vardır. Binaenaleyh hali sulhta bu 
vazaifle birinci heyetin ifayı vazife etmesine kendileri 
de pek o kadar kani değillerdir. Kâzım Karabekir 
Paşa Hazretleri, huzuruâlinize takdim edilen bu 
lâyihai kanuniyede, birinci heyetle ikinci heyetin 
vazifeleri mezçolunduğundan, bu imtizaç neticesinde 
bu Şurayı Askerinin hiç bir şey yapamayacağını ifa
de buyurdular. Bendenize kalırsa ne böyle bir mezç 
vardır. Ne de böyle bir mecze imkân vardır. Çünkü 
arz ettiğim gibi birinci heyetin vazifesi hali sefere mün
hasır olup, seferberde başlayacak en mühim vazaifi 
hükümet, hali hazara münhasır olan Şurayı Askerinin 
vazaifi ile imtizaç edemez. Sefer vazaifi ile hazar va-
zaifinin birleştirilmesine nasıl imkân olabilir? Buna 
imkân tasavvur olunamaz zannederim. Birinci Heyetin 
vazifesi, menfaatler temin etmek ve harp gayelerini 
tayin etmek, tevellüdatm miktarını durdurmamak 
yani süt vesaire tedariki ile çocuklara bakmak, hıf
zısıhhayı, kâfi derecede iaşeyi temin etmek gibi va-
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zaiftir ki bu, harp zamanına münhasırdır. Halbuki 
efendiler; Şurayı Askerî kanununda ne tevellüdatın 
durmamasını temin ve ne de müttefikler tedariki ve 
ne de hıfzıssıhha ve muzır propagandalara karşı koy
mak gibi tedabir yoktur. Binaenaleyh imtizaç vâki de
ğildir. Eğer bu Şurayı Askerî Kanunuyla teşekkül ede
cek olan heyetin vazaifi meyanında bilmem tevellü
datın durmaması, mütefikler elde edilmesi, düşman 
memleketlerin efkârı umumiyesinin sukutu hayale uğ
raması için tedabir ittihazı gibi Paşa Hazretlerinin ta
dat buyurdukları vazaiften birisi mevcut olsa idi, bu
yurdukları imtizaca beneniz de kani olabilirdim. Fa
kat buyurdukları vazaiften hiç birisi Şurayı Askeri 
Kanununda mevcut değildir. 

Zannedersem Paşa Hazretleri Şurayı Askeri azası 
meyanında Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekillerinin 
bulunması ve indellüzum Şurayı Askeriye vekillerin 
iştirak edebilmesi ve bu münasebetle Reisicumhur 
Hazretlerinin Şurayı Askeriye riyaset edebilmesi nok-
tai nazarından iki heyetin vazifesinin imtizaç ettiği
ne sahip olmuşlardır. Efendiler; Şurayı Askerinin 
azası malûmdur. Kanunda musarrahtır. Müdafaai 
Milliye Vekili ile Bahriye Vekili Şurayı Askeri aza-
smdandırlar. Paşa Hazretleri de bunların azadan bu
lunmasını kabul ediyorlar. Hatta Müdafaai Milliye 
Vekilinin Reis olmasını münasip görüyorlar. Bina
enaleyh, vekillerden Müdafaai Milliye ve Bahriye Ve
killeri tabiatiyle Şurayı Askeriye dahil olacaklardır. 
Diğer Vekiller neden dahil oluyor, neden vekillerin 
dahil olacağı içtimalarda Reisicumhur Riyaset edi
yorlar? Buna Paşa Hazretleri itiraz ediyor, fakat 
Şurayı Askerinin vazaifini bir defa gözden geçirecek 
olursak, görüyoruz -ki, başka ordunun bütçesi hakkın
da müdavelei efkâr etmek, mütalâa beyan etmek ve 
rey vermek meselesi vardır. Efendiler; ordunun büt
çesi mevzuubahis olduğu zaman bittabi bu ezberden 
tanzim olunamaz. Evvelemirde memleketin ahvali 
maliyesi nazarı dikkate alınmak lâzım gelir. Ordunun 
bütçesi tanzim olunduğu vakit memleketin vaziyeti 
maliyesi ne nisbettedir ve ordunun ihtiyacatma ne 
nisbette para konuyor, ordunun intizam ve tekemmülü 
için ne miktar para tevzi olunabilir? Bu hususta en 
ziyade salahıyettar bir lisanla Şurayı Askeriyi tenvir 
edecek olan zat Maliye Vekilidir. Maliye Vekilinin 
böyle bir müzakere esnasında Şurayi Askeriye dahil 
olması ve kendisinin mütalaatından Şurayı Askerinin 
tenevvür etmesi kadar tabiî bir şey tasavvur edemi
yorum. Binaenaleyh böyle bir şey mevzuubahis ol
duğu zaman Maliye Vekilinin mütalâasını dinlemek 

hiç bir vajcit mahzurlu değildir. JBittsbi büyük bir 
faydadır. 

Kezalik, Şurayı Askerinin vazaifi arasında mühim 
sevkulceyş yollan ve derdesti inşa bulunan veyahut 
inşası mutasavver olan veyahut henüz inşa edilmiş olan 
yollar hakkında malûmat almak zarureti hâsıl olur. 
Bu malûmatı en iyi bir surette kim verebilir? Nafıa 
Vekili değil mi? Nafıa Vekili gelip de Şurayı Askeri
yi tenvir edecek olursa, bundan ne mahzur tevellüt 
edebilir? Bendenizce faydadan başka hiç bir mahzur 
tevellüt edemez. Fakat belki bazı hususatta meselâ 
sanayi ve ticaret hususunda Ticaret Vekilinin veya
hut vakti seferde Maarifin uğrayacağı sekteye karşı 
tedabir almak mevzuubahis olduğu zaman Maarif Ve
kilinin de izahatından, tenviratından Şurayı Askeri 
istifade edebilir. Fakat bu demek değildir ki bu ve
killer Şurayı Askeri azasındandır. Hayır efendiler; 
değildirler ve kanunda da yoktur. Ne Maliye Vekili 
Şurayı Askeri azasındandır, ne Nafıa Vekili Şurayı 
Askeri azasıdır. Ne Sıhhiye ve ne de Ticaret Vekili 
Şurayı Askeri azasıdır. Şurayı Askeri azası malü-
muâliniz kanunda birer birer tayin olunmuştur. Bu
nun haricinde hiç bir kimse Şurayı Askeri azası de
ğildir. Bu Vekiller berayi tenvir Şurayı Askeriye ge
lebilirler ve bunda faydadan başka hiç bir şey tasav
vur olunamaz. Binaenaleyh Vekillerin Şurayı Askeri
ye müteallik vazaifi, Şurayı Askeri ifayı vazife ey
lediği esnada vekillerin huzuruna lüzum gösterecek 
olursa, bu vekillerden rica edecek olursa, bu vekillerin 
izahatta bulunması dolayısıyle birinci heyetle ikinci 
heyetin vazifelerinin imtizaç ettiğine dair bendeniz 
ihtimal vermeye imkân göremiyorum ve mevzuu mü
zakere olan Şurayı Askeri, Âli Şurayı Askeri, Paşa 
Hazretlerinin tasavvur ettikleri gibi ilim ve tecrübe 
şurası olup Avrupa'daki emsalinin tamamen aynıdır 
efendim; 

Gelelim Şurayi Askeriye Riyaset meselesine : Bile
mem ne gibi esbaptan naşi Paşa Hazretleri riyaset me
selesine büyük bir ehemmiyet atf etmişlerdir. Şurasını 
da evvelemirde arz etmek isterim ki, kanundaki ah
kâm ile Paşa Hazretlerinin Mütalaatı arasında bazı 
noktalarda mutabakat vardır. Kendileri Şurayi As
kerinin, Müdfaai Milliye Vekâletinin riyaseti altında 
bulunmasını terviç buyuruyorlar. Esasen Reisicum
hurun riyaset edemeyeceği, Reisicumhurun hazır bu
lunamayacağı zamanlarda Şurayi Askerinin, Müda
faai Milliye Vekilinin tahtı riyasetinde inikat edeceği
ne dair kanunda sarahat vardır. Demek ki en ziyade 
mahzurlu olan cihet Reisicumhurun müzakerata ri-
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yaset etmesi meselesidir. Halbuki Efendiler; mühim 
bir müzakere mevzuubahis olduğu zaman, meselâ or
dunun bütçesi ve Müdafaai memlekete ait bir mesele 
veyahut seferberlik istihzaratı vesaire gibi mühim bir 
mesele müzakere olunduğu zaman ve bu mühim me
sele için Maliye Vekilinin veya Ticaret veya Nafıa 
Vekilinin meseleye göre huzuru iktiza ettiği zaman, 
esasen Şurayi Askeride aza olan Müdafai Milliye ve 
Bahriye Vekilleri de hazır bulunacağı zaman, Reisi
cumhurun riyaset etmesi kadar ben tabiî bir şey ta
savvur edemiyorum. Memleketin müdafaasına müte
allik, olan bir şeyde Reisicumhurun hazır bulunması 
Ve hazır bulunduğu zaman riyaset eylemesi kadar ta
biî bir şey tasavvur edemiyorum. Kâzım Paşa Hazret
leri bilmem ne gibi esbaptan naşi Şurayi Askerinin ri
yaseti meselesini Başkumandanlık meselesi ile karış
tırmışlardır. Halbuki Şurayi Askeri Riyaseti başka, 
Başkumandanlık meselesi ise başka bir meseledir. 
efendiler; mevzuubahis olan kanun, Şurayi Askerî 
kanundur. Başkumandanlık Kanunu değildir. Malu
mu âliniz, Heyeti Celileniiz Teşkilâtı Esasiye Kanunun- • 
da Başkumandanlığa dair gayet sarih ve ahkâm vaz 
etmiştir. Bu ahkâm mucibince Başkumandanlık Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde 
mündemiçtir. Vakti hazarda bu şahsiyeti maneviyeyi 
Reisicumhur temsil eder. Vakti seferde. kuvayi harbi-
yenin emri kumandası yani Başkumandanlık Heyeti 
Celilenizin tensibi ile tayin olunur. Ahkâm bu kadar 
sarih iken... 

RAUF BEY (tstanbul) — Hükümetin tasvibi ile. 
BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKÂ

LETİ VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Hükü
metin inhası ve Meclisi Âlinin tasvibi ile Başkuman
danlık... 

FAİK BEY (Ordu) — Reisicumhur tayin eder. Mec
lis tasdik eder. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VE
KÂLETİ VEKİLİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) — 
Öyle midir? (Öyle sesleri.) Bendenizin hatırımda öy
le kalmış. Başkumandanlık hakkında Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzda ahkâm mevcuttur ve Başkumandan bu 
ahkâma göre tayin olunacaktır. Binaenaleyh Reisicum
hurun Şurayi Askeriye riyaset etmesi veya etmemesi 
meselesi ile Başkumandanlık meselesi arasında ne alâ
ka vardır. Bunu bendeniz tayin etmekte biraz müşki-
lâta maruz kaldım. 

Efendiler; Kâzım Paşa Hazretleri Ordu Müfettişi 
Umum iliğinden de bahis buyurdular. Malumu âliniz-
dirki bizde Ordu Müfettişi Umumisi namiyle bir ma

kam yoktur. Vakıa 1339 senesinin Temmuz ayların
da Ordu Müfettişi Umumiliği ihdası için bazı müza-
kerat ve muhaberat cereyan etmiştir. Fakat o zaman 
Malumu âliniz olduğu veçhiyle, Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisi, Heyeti Vekiliye dahil vekillerle düşer, kal
kar bir Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi idi. Binaena
leyh daimi surette mevkiinde sapit olan ve Heyeti Hü
kümete göre değişmeyen bir makam olmak üzere, Or
du Müfettişi Umumiliği namiyle bir makamın ihdası 
mevzuubahis olmuştu. Fakat efendiler; ondan sonra 
çıkan bir kanun mucibince, Erkânı Harbiyei Umumi
ye Reisi Heyeti Vekileden çıkmıştır ve tamamiyle en 
yüksek bir makama askerî olmak üzere tanınmıştır. 
Binaenaleyh bu vaziyetten sonra ayrıca bir de Ordu 
Müfettişi Umumiliği ihdasına lüzum kalmamıştır. Bi
naenaleyh buyurdukları mütalâat, Erkânı Harbiye Rei
sinin Heyeti Vekilede dahil bulunduğu zamana aittir. 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi, Heyeti Vekile ara
sından çıktıktan sonra, böyle bir Ordu Müfettişi Umu
miliğine lüzum görülmemiştir ve böyle bir makama 
hakikaten bendenizce lüzum yoktur. O zaman Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisinin ne vazifesi vardır? 
Ordu Müfettişleri Erkânı Harbiyeye merbutturlar. 
Ayrıca Ordular Müfettişi Umumiye merbut olacak 
olursa ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi de Ordu 
Müfettişi Umumisinin emrinde bulunacak olursa, bu
nun da tadat olunacak bir çok mahzurları vardır. 
Binaenaleyh bizim teşkilâtımızda kanunumuz mucibin
ce, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi en yüksek maka
mı askerî olmak üzere tanındığı için, bunun haricinde 
bir de Ordu Müfettişi Umumisi namiyle bir makam 
ihdasına lüzum görülmemiştir ve gösterilmemiştir. Ka
nunlarımız, ahkâmımız böyledir, efendiler. Başkuman
dan seferde kim olacaktır? Bundan evvel arz ettiğim 
gibi, Teşkilâtı Esasiye Kanununda mevcuttur, kim ola
bilir? Ağlebi ihtimal Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
olabilir. Varidi hatır olabilecek yegâne zat Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisidir. Binaenaleyh bu mülâha
za edilmiştir. Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin sırf 
askerî düşünceye tabi olmak suretiyle tahaşşüt plan
larını yanlış yapabileceğinden ve Ordu Müfettişi Umu
milik makamı olsaydı ve Ordu Müfettişi Umumilik 
makamı, Şurayi Askeride dahil bulunmuş olsaydı, ta
haşşüt planlarını daha doğru yapacağına dair Paşa 
Hazretleri bazı mütalâat ilâve buyurdular. Ordu Mü
fettişi Umumisinin askerî düşünceye tabi olamayacağı
nı ve yalnız Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin aske
ri düşünceye tabi olacağını ve binaenaleyh Erkânı Har-
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biyei Umumiye Reisinin yapacağı planların yanlış ola
cağını ve Ordu Müfettişi Umumiliğinin yapacağı plan
ların doğru çıkacağını ne gibi esbap ve ne gibi ahkâm 
ve ne gibi kanaat üzerine ispat edebilirler? Bendeniz 
buna o kadar akıl erdiremiyorum. Eğer askerî düşün
ce bir mahzur ise, Ordu Müfettişi Umumisi hakkında 
da bu mahzur aynen vardır. Erkânı Harbiyei Umumi
ye Reisi hakkında varit olan bir mahzurun Ordu Mü
fettişi Umumiliği hakkında neden varit olamayacağı
na doğrusu akıl kestiremedim. Paşa Hazretleri bu ka
mımın bu mütalâat üzerine belli başlı üç mahzuru bu
lunduğunu dermeyan ettiler. Birincisi mazbatada Şu-
rayi Askeriye (Başkumandanlığm tecrübesi fazla, yük
sek erkânı harbiyesidir) demiş olmasıdır. Paşa Hazret
leri diğer taraftan diyorlar ki erkânı harbiye vasfı za
ten âli bir sıfattır. Fakat bu sıfatın kumandanlara veril
mesi suretiyle kumandanların küçültülmesinde ne ma
na vardır? 

Efendiler: âli bir sıfat ise o âli sıfatın şurayı aske
riye tevcihi suretiyle şurayi askerinin kadrini tenzil ede
ceğini ben zannetmiyorum. Mamafih şurasını da ilâ
ve etmek isterim ki, bu ibare mazbatada Mazbata Mu
harriri Bey tarafından yazılmış bir meseledir. Kanun
da hiç bir yere (Başkumandanlığın en .yüksek erkânı 
harbiyesi) olduğuna dair bir kelime yoktur. Binaenaleyh 
bu mazbatada muharrer olan bir kelimeden, kanu
nun mahzurlu olduğunun dermeyan edilmesine de se
bep yoktur. Mazbatada yazılmış bir lâfız olmak itiba
riyle herkes bir suretle telâkki edebilir. Bendeniz hiç 
bir zaman bu lâfzın, Şurayi Askerinin kadrini tenzil 
edecek bir sıfat olduğuna kani değilim. Mamafih ka
nunda esasen mevcut olan bir mesele değildir. Bina
enaleyh kanun mahzurlu olarak gösterilemez. 

İkinci mahzur olmak üzere, Reisicumhurun riyaset 
etmesini ve lüzumunda Heyeti Vekilenin Şurayi Aske
riye gelmesini irat buyurdular. Bu münasebetlede Pa
şa Hazretleri Reisicumhurun riyaset meselesi ile, Baş
kumandanlık meselesini de gene burada karıştırmışlar
dır. Bendeniz zannetmiyorum ki, Şurayi Askeriye riya
set eden zat seferde Başkumandan- olacaktır, böyle 
bir şey olamaz. Eğer böyle bir mülâhaza veridi ha
tır olmuş olsaydı, Paşa Hazretlerinin mülâhazası mu
cibince vŞurayi Askeriye riyaset etmesi lâzım gelen 
Müdafai Milliye Vekilinin, seferde Başkumandan ol
ması lâzım gelirdi. Böyle bir manayi tazammun etmesi 
icap ederdi. Halbuki böyle bir manayi tazammun etme
diği gibi, Reisicumhurun da Şurayi Askeriye riyaset 
etmesi, behemmehal seferde Başkumandan olması 

manasını da tazammun edemez. Paşa Hazretleri bu 
münasebetle Reisicumhurların Başkumandan olmasın
daki mahzurları tadat ederken, bir çok misâller ge
tirmişlerdir. Napolyondan misâl getirmişlerdir. Al
manya İmparatorluğundan, Avusturya İmparatorun
dan, Rusya Çarından bahsetmişlerdi ve Enver Paşa'nın 
Başkumandanlığından bahsetmişlerdi. Efendiler; Ma
lumu âlinizdirki bizde Başkumandanlık, Meclisin şah
siyeti maneviyesinde mündemiçtir. Bundan evvel de 
böyle idi. Vakıa İstiklâl Mücadelesi esnasında, Ga
zi Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi iken Baş
kumandan olmuştur. Fakat cümlenizin malumudur ki 
keyfiyet sırf Meclisin devam eden ibram ve ısrar üze
rinde vuku bulmuştur. Beyefendiler; Gazi Paşa'nın 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu ibram ve ısrarı 
üzerine Büyük Millet Meclisi Reisi sıfatiyle Başku
mandanlığı kabul etmesi kadar, memleket için hayırlı 
bir iş yaptığını da bendeniz tasavvur edemem. (Doğru 
sesleri alkışlar.) Binaenaleyh son İstiklâl Muharebeleri 
esnasında, Reisicumhurun Başkumandan olması hak
kında hiç bir mahzur dermeyan edilemez. Bilâkis pek 
büyük fevaid dermeyan edilebilir. Vakıa bu bir kai-
dei umumiye değildir. Fakat dehayı askerisi bugün 
bütün dünyaca takdir edilen büyük bir asker elimizde 
mevcut iken Türkiye Büyük Millet Meclisi onu derhal 
Başkumandanlığa isal etmiştir ve aynı isabet etmiştir. 
Efendiler; bu tayin neticesinden bizim son tarihimiz 
de Sakarya Muharebesi gibi büyük muzaferiyetler ve 
Afyonkarahisar Muharebatı gibi gayet büyük muvaf
fakiyetler hasıl olmuştur. Bu muharebatta şüphesiz bü
tün efradı milletin ayrı ayrı hissesi ve muharebe eden 
bütün efradın, bütün zabitanm, küçük zabitanm her 
birinin kendilerine terettüp eden büyük bir şerefi var
dır. Fakat efendiler, iki yüz bin kişilik bir düşman 
ordusunu, dört beş gün zarfında, kamilen mahvedecek 
surette tedabir almak ve on beş gün zarfında Afyon' 
dan İzmir'e kadar orduyu kağnılarla sevk edecek kadar 
sürat göstermek, sırf Başkumandanın ve kumanda he
yeti âliyesinin gösterdiği tedabirden ileri gelmiştir. 
(Alkışlar.) Bundan dolayı Türk Milleti ilelebet medarı 
iftiharı olacak bir muzafferiyet kazanmıştır. Bundan 
dolayı hiç bir mahzur dermeyan edilemez. Şayanı 

şükrandırki, bir dehayı askerî ile bütün dünyanın na
zarı takdir ve hayretini celbetmiş olan bir zat elyevm 
Reisicumhur makamında bulunmaktadır. (Alkışlar.) 
Ve Meclisi Âlice lüzum görüldüğü vakit - inşallah 
böyle bir hale asla lüzum görülmeyecektir - bir teh
like halinde Meclisi Âliniz tensip edecek olursa, Rei-
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siçumhunı belki tekrar Başkumandan mevkiine geti
rebilir. Vakıa Paşa Hazretleri diyorlarki; Başkuman
dan olacak zatın pek çok tetebbuatta bulunması, bir 
.çok kanunları, tercümeleri, insan boyu mertebesine 
vasıl olan nizamname ve talimatnameleri tetkik etme
di lâzım gelir. Filvakitetebbuat iyi bir şeydir. Fakat 
bendeniz Başkumandan olacak zatta, insan boyu olan 
nizamnameleri, talimatnameleri tetkik etmekten zi
yade, başka daha mühim havassı aramak mecburiye
tindeyim. (Bravo sesleri.) Bu sözlerimden maksat be-
hemmehal Reisicumhur seferde tekrar Başkumandan 
olacaktır, demek istemiyorum. Öyle bir şey varit değil
dir. 

Paşa Hazretleri, Reisicumhurun Şurayi Askerî Ri
yasetinden tevellüt edecek mahzurları tadat ederken 
diyorlarki; yarın bir sivil Reisicumhur olacak olursa, 
böyle bir sivil askerî meclisine nasıl riyaset edebilir? 
Efendiler; millet tarafından, Meclisiniz tarafından en 
yüksek bir mevkii şerefe isal edilmiş olan bir adam, 
bir sivil de olsa asker meclisine riyaset edebilir. Ko
laylıkla ve pek muvaffakiyetle riyaset edebilir. (Alkış
lar.) (Bravo sesleri.) Şimdi Müdafaai Milliye Vekili de 
sivildir sesleri.) 

Evet buyurduğunuz doğrudur. Müdafaai Milliye 
Vekili sivil olamaz mı efendiler? Pek mükemmel bir 
surette olur. Müdafaai Milliye Vekili sivil olduğu tak
dirde onun asker meclisine riyaset etmesini Paşa Haz
retleri kabul ediyorlar da, Reisicumhur sivil olursa as
kerî meclisine nasıl riyaset edeceğini; Soruyorlar? Bun
dan mantık yoktur. 

Gelelim üçüncü mahzur olarak dermeyan edilen 
Şurayı Askerinin rey meselesine: Paşa Hazretleri di
yorlarki, Şurayı Askerinin reyi yoktur. Böyle bir he
yetin hiç bir iş yapmasına imkân tasavvur olunamaz. 

Efendiler; bendeniz zannediyorumki, Şurayı Ask-
rinin reyi ve mütalâası vardır. Başka türlü olamaz. 
Bir Meclis bir arada toplansın, Müdaai Memlekete 
müteallik en mühim mesaili müzakere etsin de bir rey 
dermeyan etmesin, bu nasıl tasavvur olunabilir? Ta-
biatiyle reyi vardır. Fakat reyi istişarîdir. Hatta bu hu
susta Müdafaai Milliye Vekilinin reyi dahi olsa, isti
şari mahiyeti tecavüz edemez. Son rey ancak Meclisi 
Âlinindir. Meclisi Âlinin reyi haricinde, filan veya 
filan teşekkülün; kanun haricinde veya kanun fev
kinde birtakım tedabir ve mukarrerat ittihaz etmesi 
ve bunların mabihüiamel ve mecburiyuttatbik olması 
tasavvur olunamaz. 

Efendiler; ordunun bütçesini Şurayı Askeri tet
kik edecek, ordunun bütçesi bütün devletin siyaseti 

maliyesiyle ve diğer ihtiyacatı iktisadiyesiyle alâka
dar olan bir meseledir. Bu hususta Şurayı Askeri büt
çenin şu veya bu miktara baliğ olmasına karar ve
rirse ve bu kararı mabihüttatbik ve meriyüttatbik ve 
meriyülicra olursa ve bunu bir zat Müdafaai Milliye 
Vekili sıfatiyle Meclisi Âliye gelerek !«siz şu kadar 
milyon vereceksiniz çünkü Şurayı Askerî böyle karar 
vermiştir. Binaenaleyh meriyülicra olacaktır. Başka 
çare yoktur.» diyecek olsa siz böyle bir Müdafaai 
Milliye Vekilini derhal kapı dışarı edersiniz. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Son söz, son rey Meclisi Âlinindir. Efendiler; bi
zim Şurayı Askeri teşkilâtımız, Müdafaai Milliye ve 
Müdafaai memleekte müteallik bir karar olmak su
retiyle son sözü söylemiş olmasına müstenittir. Mec
lisi Âli bilcümle hususat hakkında makamı mesul 
arar ve kontrol ifa eder. Şu veya bu teşekkülün Mec
lisi Âli haricinde ittihazı karar etmesini ve o kara
rın kanunun fevkinde olmasını bendeniz kabul ede
mem ve zaten Paşa Hazretleri de Meclisi Âlinin te
şekkülü haricinde hiç bir heyetin tegallüp ve tahak
küm etmesine taarftar olmadığı kanaatini beslemiş
lerdir ve buna dair beyanname neşir etmişlerdir. Şu 
halde nasıl olur da Şurayı Askerinin kanun fevkinde 
mukarrerat ittihaz etmesine ve bu mukarreratın ka
nun fevkinde mabihüttatbik olmasına kanaat hâsıl 
etmişlerdir. (Bravo sesleri) (Alkışlar) olamaz efendiler. 
Şurayı Askerinin kararları, bittabi istişari mahiyetin
den harice çıkamaz efendiler. Ordunun Bütçesi mev-
zuubahis olduğu zaman, ordunun teşkilâtı mevzuu-
bahis olduğu zaman, bittabi verilecek olan reyler, is
tişari mahiyettedir ve ancak mütalâa olarak kalır. 
Bugün dokuz kolordumuz vardır. Yarın Şurayı Askeri 
ondokuz kolordu yapacağım derse, peki efendim, ka
rarınızı Meclise arz edelim mi diyecek Müdafaai 
Milliye Vekili? Böyle bir şey olabilir mi efendiler? 
Bittabi istişari mahiyette olacak ve netice Heyeti Ce-
lilenizin vereceği karara müteallik kalacaktır. Fakat 
Şurayı Askerinin reyi yok demek değildir. Birçok za
manlarda, tecrübedide askerlerin reyini reddetmek ka
bil olabilir mi? Bir âkil adam bunu nasıl ret edebilir? 
Yapamaz. Kanaat getirdikten sonra gerek Müdafaai 
Milliye Vekili ve gerekse Heyeti Celile bu gibi nafi 
şeyleri mevkii tatbike koyacaktır. Bunun aksini ta
savvur etmek mümkün olamaz. Şurayı Askerinin va
zifeleri arasında Berrî, Bahrî, Havaî Kuvvetlerden 
mürekkep Cumhuriyet ordusuda, terfi ve taltif esasa-
tından, lüzum ve ihtiyaç halinde, tadilât teklifi, Berrî 
orduda fırka kumandanları, Bahrî ve Havaî orduda 
muadilleriyle kolordu kumandanları ve muadillerinin 
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tayin ve tebdil ve tekaüt gibi muamelâtı zatiyenin ka
rarlaştırılması mesaili de vardır. Bu mesail hakkında 
Hükümetin teklifinde (işbu hususat hakkında Âli Şu
rayı Askeride ekseriyeti ârâ ile karar ittihaz olunur) 
denilmiştir. Yani esasen Müdafaai Milliye Vekâletine 
ait olan vazaiften olan bu gibi hususat - ki ve hak ve 
hukuka ve orduda siyasetin kumandanlar arasında ic
rayı nüfuz ederek hatır ve iltimas neticesinde şu ve 
bu adamın liyakati olmadığı halde yüksek kuman
danlık makamına geçmesine mani olan birtakım salâ
hiyetlerdir - bunlar Şurayı Askeriye verilmiştir ve bu 
mahzı faidedir efendiler. Hiç bir Müdafaai Milliye 
Vekili tasavvur olunmazki, hayır ben Şurayı Askeri
nin bu salâhiyetini kendim istimal etmek isterim ve 
hatır ve iltimas neticesinde şu veya bu adamı lâyık ol
madığı bir makama tayin edeceğim, diyebilsin. İşte 
Müdafaai Milliye Vekili de tamamiyle bu hususta 
Şurayı Askeri ile müttefik olacaktır. Berî orduda 
fırka kumandanları, Bahrî ve Havaî orduda muadil
leriyle kolordu kumandanları ve muadillerinin tayin, 
tebdil ve tekaüt gibi muamelâtında hiç bir haksjzlığa, 
meydan vermemek için en vasi salâhiyeti Şurayı As
keriye vermekte en büyük fayda vardır. 

Efendiler; bu hususatta Müdafaai Milliye Vekili, 
Şurayı Askerî ile her vakit müttefik olacaktır. Fakat, 
Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekâletlerinin hazarî ve 
seferi bütçeleri, teşkilâtı askeri, hazar sevkulçeyş ve 
harp esnasında mühim tesisatı askeriye fabrikalar 
inşaatı teslihat, sefaini cedidei harbiyenin evsafı, ta
lim ve terbiye esasatı, kavanini askeriye ve memle
ketin müdafaası noktai nazarından Berrî, Bahri, Ha
vaî esasatı mevakii müstahkem, üssü bahrilerin tesisi 
vesaire., gibi hususatta son rey Meclisi Âlinin ola
cağı için, bu babta Şurayı Askerinin reyi bittabi isti-
şarî mahiyetten ileri geçemez. Başka imkân yoktur. 
Paşa Hazretlerinin mütalâatı arasında kendilerine 
iştirak edemediğim nikat hakkında arz edeceğim iza
hat bundan ibarettir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İstanbul) — Bir sual 
soracağım, efendim. 

Efendim; Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin, 
hükümetin tebeddülü ile değişeceğini söylemiştiniz. 
Erkânı Harbiyenin mesuliyeti hükümete karşı mı
dır, değil midir? 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VE
KİLİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Hükümete kar
şıdır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İstanbul) — Bir heyeti 
hükümet diğer bir heyeti hükümeti istihlâf ederse, 

yeni hükümet Erkânı Harbiyei Umumiye Reisini ta
yin hakkında şerbet midir, değil midir? 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ 
ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efendiler; Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi bidayette Erkânı Hükümet 
arasına dahil iken, tasavvur edilen mahzurları ref 
etmek için bu kanun yapılmıştır ve mevkii tatbike ko
nulmuştur. Fakat Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
hasta olabilir veyahut başka bir sebepten ifayi vazi
fe edemeyecek bir halde bulunabilir. Bu, daimi suret
te Erkânı Harbiyei Umumiye Reisini hiç bir kimse 
azil ve nasp edemez demek değildir. Heyeti Hükümet 
bittabi icabı hale göre tebdil edebilir. Fakat en yük
sek bir makamı askeri olduğu ve siyasetle alâkası ol
madığı için, heyeti hükümet tebeddül ettiği zaman, 
yeni gelen heyeti hükümet, zannetmemki Erkânı Har
biyei Umumiye Reisini tebdil edebilsin. Bu suretle 
tebdil muamelesini yapacak olan bir Heyeti hükümeti 
de Meclisi Âliniz mazhar itimat etmez, zannındayım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İstanbul) — Hastalık 
sebebiyle veya meşru bir sebep zuhurunda buyurdu
nuz. Bendenizin anlamak istediğim bir nokta, yeni ge
len hükümet, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisini, bilâ 
kaydü şart azle salâhiyettar mıdır, değil midir? 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ 
ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Bilâ kaydü şart. Yani 
hiç bir sebep göstermeksizin demek istiyorsunuz de
ğil mi efendim? Evet salâhiyettardır. Efendiler, fa
kat keyfi bir surette bu gibi muamelâtı yapan hükü
met de Meclisi Âliye hesabını vermek mecburiyetin
dedir. (Alkışlar). 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Efen
dim; muhterem Fethi Beyefendi bendenizle mutaba
katı efkâr olmayan noktaları izah buyururken şimdi 
arz edeceğim hususattan, maksattan ve benim Mec
lisi Âliye arz etmiş olduğum noktalardan ayrılarak 
ve cazip bazı noktalar ilâvesiyle, ruhu asliyi kaybet
mişlerdir. Binaenaleyh beyanatına madde madde ce
vap vereceğim. Meclisi Âli bittabi hakem olacaktır. 
Evvelâ buyurdularki: Harbi Umumiden evvel ne Fran
sa'da, ne İngiltere'de ve ne İtalya'da böyle bir teşkilât 
yoktu. Bendeniz bunların kilise olaraktan o mahaller
de kabul edilen Fransızca isimlerini arz ettim. O ce
miyetleri, o heyetleri kimlerin teşkil ettiklerini yarın 
Fethi Beye takdim ederim. Mütalâa ederler. Arz et-
timki, çünkü bu esasat, bilhassa Japon Harbinden son
ra ve Harbi Umuminia artık dünya ufkunda belirdi
ğinden sonra düşünülmüş ve birçok mahzurların ve 
faydaların bir biriyle müsademesinden "çıkarılmış şe-
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kil idi. Fakat bilfiil harbe girilmediği için tabiîdirki 
basit bir vaziyette bulunuyordu. Binaenaltyh harbin 
idamesi nedir ve Müdafaai Âliye komisyonunun va-
zaifi neden ibarettir diye tadat ettiğim şey, Harbi 
Umumide tamamen belirmiş ve teşkilâtın onun üze
rine yapılmış olduğunu arz etmedim. Bilakis, daha 
Harbi Umumiden evvel böyle bir şeye lüzum olduğu
nu ve böyle bir teşkilât başladığını ve Harbi Umumî 
tecarübü bunu ikmal ederek 1922 senesinden sonra 
şu esas dahilinde devletlerin teşkilât yaptığını ve bil
hassa Fransa'nın teşkilâtını arz ettim. İkincisi: Ev
velâ böyle bir komiteye lüzum yoktur, buyurdular. 
Halbuki müterakki devletler bu komiteyi yapmışlar
dır. Yani Şurayı Askeriden başka bir şuraya ve ora
da bütün heyeti vekilenin değil, heyeti vekilenin ha
zarda birçok işleri vardır ve seferde bu işleri, ki bir
çok müfredatı kendileri de zikrettiler, onları yapa
bilmek için hazarda çok esaslı istihzarat lâzımdır. 
Binaenaleyh müttefikan bütün heyeti vekileyi topla
yıp da çalışmak mı lâzımdır, yoksa onların arasına 
daha ziyade alâkadar olan bir heyete, Erkânı Harbi-
yei Umumiye Reisi gibi kabul ettikleri Ordu Müfettişi 
Umumisi gibi iki tane askeri de vererek bu işi yap
mak mi muvafıktır? Biz ayrıca mütalâa ettiğimiz gibi, 
arz ettğim hükümetler de böyle yapmışlar. Bütün Hü
kümeti işe kanştırmamışlardır. Çünkü bu heyet ne 
kadar çok olursa, işte o kadar zor olur. Bunlar ihzarı 
bir mahiyette işleri tespit ederler. Evvelki gün arz et-
tiğ'm veçhiyle asıl esası tespit eden bittabi hükümet
tir, Harbin hedefini gören ve harbin mesuliyetini üze
rine alan tabiîdirki hükümettir. Bendeniz bu vazife
yi hükümetten nezeden bir cümle arz etmedim. Son
ra bu Encümenin içerisine ayrıca tetkik Encümeni 
verilir. Bu babtaki teşkilâtı hükümetimizin bilmesi lâ
zım gelir. Bu tetkik Encümeninde her vekâletin kom
petan, mütehassıs olan insanları vardır. Herhangi 
bir vekil müsteşarından daha mütehassısım diye iddia 
edemez. Vekâletler siyasi birer makamdır. Onlar 
Meclisi Âlinizin itimadını celbetmiş bir heyettir. Fa
kat Ticaret Vekili Bey hatta Müdafaai Milliye Vekili 
Bey kendi müsteşarından daha mütehassısım buyu-
ramazlar. Belki daha zeki olabilirler. Fakat müsteşa
rın o, vazaifi asliyesi olduğu için, gece gündüz tetki-
katı o olduğu için, onun bütün mazisi o ilimle meşbu 
olduğu için onun dimağındaki mantık asker ise as
keridir, ticaretle uğraşıyorsa ticaridir, sanatla uğraşı
yorsa sınaidir. Yoksa hiç bir şey iştigal etmemiş olan 
bir arkadaşımızın o mevkie gelmesiyle mutlaka o ve
kâlet ilminin en ziyade mütehassısı olduğunu zan
netmesi zannederimki, doğru bir şey değildir. 

Bu arz ettiğim komiteye, heyete, bir tetkik encü
meni yapmışlardır. O tetkik encümeninde her vekâlet
ten mütehassıs insanlar toplanır. Onlar istenen dos
yaları, malûmatı arz ederler ve harpteki vazaif sulhte 
tamamiyle tekarrür eder. Mesele budur. Sonra harp
te böyle bir komiteye lüzum yoktur, buyurdular. Hal
buki gene kendileri buyurdularki: «Evet Harbi Umu
mide böyle bir şekil hadis olmuştur» bugün bendeniz 
arz ediyorum: Erkânı Harbiyei Umumi Reisi Paşa 
Hazretleri buraya teşrif etsinler, dünya'da öyle bir 
teşkilât var mıdır, yok mudur, söylesinler. Devletler 
bugün bu teşkilâtı yaparken, bu teşkilâtı mezç ederek 
böyle bir şekil çıkardık desinler. Eğer hükümetimiz, 
bendenizin arz ettiğim bu teşkilâtı daha evvel düşün
müş ise, niçin tespit etmemiş ve mazbut bir kaide 
halinde gelecek hükümetlere devretmemiştir? Gerçi 
İstiklâl Muharebesinde, misaki millî göz önünde bu
lundurularak harp gayesine doğru gidildiğini bir mi
sal olarak söylediler. Gerek bu misalde ve gerek 
Reisicumhurumuzun Başkumandanlığında - ki o za
man Cumhuriyet ilân edilmemiş bugünkü şeklimiz 
olmayan bir varlığı, bendeniz misal olarak kabul et
mekte pek mahzurlu addederim. Zira, biz burada - is
tiklâl ismi üzerindedir - harbi yapıyorduk. Devletler 
bizi tanımış mı idi? İstanbul'da kahrolası bir hükü
met, o hükümetin hükümdarı ve süfera onun yanında 
İstiklâl Harbinde askerlerle sizinle mecliste beraber idi 
ve nitekim hâlâ da bunu idame ediyoruz. Demek olu-
yorki İstiklâl Muharebeleri için yapılmış olan esasatı, 
teşkilâtımızda yapacağımız bir çerçeveye esas ittihaz 
edersek yanıldığımız, ve yandığımız gündür. 

Sırası ile bu işi daha ziyade tafsil edeceğim. Şu
rayı Askeride vekillere lüzum var mı, yok mu? Maliye 
Vekili hesap gösterecek, Nafıa Vekili yol gösterecek, 
Ticaret Vekili Ticaretten bahsedecek, Adliye Vekili 
de Adliyeden mi bahsedecek? Efendiler, Şurayı Aske
riyi teşkil eden azalar, Heyeti Vekileyi mi isticevap 
edecek, yoksa Heyet Vekileden mürekkep olan hükü
met Şurayı Askerinin reylerinden ve mütalâasından 
mı istifade edecek? 

Eğer Şurayı Askeriye yollar hakkında bir şey lâ
zım olursa efendiler; ben Alman Erkânı Harp şube
sinde çalışmış ve şube müdürlüğü yapmış bir arka
daşınızım. Bu Erkânı Harp işleriyle meşgul olan zat, 
böyle bir lüzum üzerine derhal dosyalarını alır, kal
kar, Nafıaya gider. Nafıa Vekili ile görüşmez, Nafıa 
Vekilinin bin işi vardır, dünya sistemi budur. Onun 
mütehassıs adamı kim ise onunla görüşür ve «Buyu
run. Şurayı Askeriyeye bu lâzımdır» der ve malûmat 
alır. 
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Şurayı Askeriye Reisisani koyuyoruz, Erkânı harp 
kâtipler koyuyoruz. Şurayı Askeriyi tenvir etmek için 
icap edince derhal gider, bütün kanunları, her ne la
zımsa alır, gelir. Bendeniz vaktiyle bu işi yapmış bir 
arkadaşınızım. Muhtar Beyefendi o zaman müsteşar 
idi. Cemal Paşa Harbiye Nazırı idi ve Erkânı Har-
biyeye, yollar hakkında malûmat almak lâzım geldiki, 
bizi tensik eden adamların öğrettiği veçhiyle bu ga
yet makul idi. Bu dünyanın her yerinde böyle cere
yan eder. Otomobile bindim, gittim ve müsteşarı gör
düm. Cemal Paşa; dünyadan bihaber olabilirdi, Çün
kü yeni gelmiş bir nazırdı. Şimdi tasavvur ediniz bir 
hükümet değişti, ertesi gün yeni bir hükümet geldi. 
O hükümet daha henüz işleri kavramamış. Şimdi bu
nu vekilden mi gidip sormak muvafıktır. Yoksa onun 
müsteşarından veya mütehassıs bir arkadaşından mı? 
tşte dediğim gibi bir erkânı harp gider onun müste
şarından veya malümattar bir arkadaşından istediği 
malûmatı alır, gelir ve Şurayı Askeriyi tenvir eder. 

İkincisi : Ana olan vazife nedir? Bir vekilin gelip 
yollar hakkında, ticaret hakkında malûmat vermesi 
midir? Yoksa geçende arz ettiğim ve kendilerinin de 
burada teferruatiyle beyan buyurdukları ve her biri 
günün içine sığmaz bir yığın işleri tespit midir? 

Binaenaleyh bunlar böyle ordunun, birçok husu-
satı, yolları, kanunları, hazari vaziyeti, istikbali gibi 
birçok işleriyle meşgul iken, Heyeti Vekilenin oraya 
gelmesi tasavvur ediliyorsa ancak senede bir defa 
olur. Şu halde; ana olan vazifeyi bırakıp da, tefer
ruat ile meşgul olmak için neden dolayı Heyeti Veki
lenin mutlaka oraya gelmesini istiyelim? Bu nokta da 
muvafık değildir. 

Üçüncüsü : Bendeniz; böyle bir Şurayı Askeri hiç 
bir devlette görmedim. Biz ilmî ve tecrübeyi bir işten 
bahsediyoruz. Şurayı Askeri denilince : Askerlerden 
mürekkep bir meclistir ve bunun mazisini, tarihini 
tetkik ediniz «Konsey Ünik Dö Lager» dedikleri bir 
mesliste bile sivil bulamazsanız. Bu, o zaman harp 
meclisi gibi bir şey idi. Seferde kullanılırdı. Efendi
ler; bir asır evvel yok, Harbi Umumiden evvel yok, 
bugün de yok. Bendeniz bir askeri mütehassıs ol
mak sıfatiyle bunu Heyeti Celilenize arz ediyorum. 

Deniliyorki «Meclisi Âliye takdim olunan lâyiha, 
Avrupa'daki Şurayi Askerinin aynıdır.» Ben, bu şek
li bilmiyorum. Bugün Avrupa'daki Şurayi Askerinin 
bütün teşkilâtını Erkânı Harbiyei Umumiyeden Mü-
dafaai Milliye Encümeni getirtsinler; bakalım bu tarz
da bir Şurayı Askeri var mıdır, o zaman daha iyi mey
dana çıkar. 

Zaten kendileri de ifade buyurmuşlardır ki «Harbi 
Umumide bu harp komitesi teşkil edilmiştir» Bina
enaleyh bu büsbütün ayrı bir şeydir. Sonra Fransız 
teşkilâtına bakınız. Harbi Umumiden evvel nasıl Al
manlar şayanı taklit idi. Bugünde hakikaten Fransa 
teşkilâtı hakkında bunu söylemeyi muvafık bulurum. 
Zira Fransa dört taraftan ihata edilmiştir. Ne İngil
tere vaziyetindedir ve ne de Amerika vaziyetindedir. 
Kendileri de her türlü teşkilâtın başında diyorlarki, 
biz, teşkilâtımızı İngiltere'ye Amerika'ya veya başka 
devletlere uyduramayız. Zira. O devletler taarruza uğ
ramadıkça harp olmaz. Fakat Fransa öyle değildir. 
Her taraftan taarruza uğrar. O halde bugün biz, terak-
kiyatı takip edecek isek, nasılki muhtelif şuabatta, 
daha ilerde bulunan müterakki devletlerin teşkilâtın
dan ve onların mütehassıslarından istifade etmek mec
buriyetinde isek, askeri vaziyette de onların askeri teş
kilâtlarını tetkik etmek ve tabiî aynen almasak da 
kendimize göre uydurmak zaruretindeyiz. işte bun
ların teşkilâtında, bugün lüzum görülmeyen, Ordu 
Müfettişi Umumiliği vardır. Şurayı Âlii harp vardır, 
Müdafaai Milliye Şurayı Âlisi varır ve Şurayı Âlii 
harp içerisinde hiç bir sivil yoktur. Reis Harbiye Na
zırıdır, Ordu Müfettişi Umumisi de Reisisanisidir. 
Azası da Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi, Ordu mü
fettişleri Ve müntehap beş kolordu kumandanıdır. 
Bunlarda sivil yoktur. 

İLYAS SAMI EFENDİ (Muş) — Harbiye Nazı
rı sivil olur mu? 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — Şim
di ona geleceğim. Müsaade buyurunuz. 

Müdafaai Milliye Şurayı Âlisinde Reisicumhur, 
Başvekil, Dahiliye, Nafıa, Müstemlekât, Maliye Na-' 
zırlan, Ordu Müfettişi Umumisi, Erkânı Harbiye Re
isi ve Hatfbiye Nazırı vardır. Bunların ayrıca bir tet
kik encümeni vardır. Bu tetkik encümenimde reis, 
Harbiye nazırı olmak muhtelif vekâletlerden müte
hassıs insanlar vardır. Teşkilât budur. 

Reisicumhurun Şurayı Askeriye Reis olması hak
kındaki Fethi Beyefendinin mütalâaları pek mahzur
ludur. Onu tekrar arz edeceğim. Müdafaai Milliye 
Vekili bir misal olarak buyurdularki, mademki sivil 
olarak bir Mü'dafaai Milliye Vekilini buraya Reis 
yapıyorsunuz da, yarın Reisicumihur sivil olursa bun
da neden mahzur yok? Efendiler! but noktadan arz 
edeyimki, Müdafaai Milliye Vekâleti makamına her 
aklana gelen veyahut her ihtisas salhilbi olmayan bir 
arkadaşın gelmesini muvafık bulmam, bu ihtisas me-
selesfclir. 
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Arkadaşlar; bugün Fransa'da (Müsteşarı var ses
leri), (gürültüler). Sivil de görseniz efendiler belki bir 
miralaydır. Müsaade buyurun. Binaenaleyh böyle Şu
rayı Askeride ordu kumandanlarının bulunacağı, va
zifelerim arz ettiğim ve Fethi Beyefendinin de tekrar 
ettiği ve esasen buraya gelen kanunda da sarih oldu
ğu cihetle, sarahat olan işleri tamamiyle kavrayama-
yacak ve askerlikle alâkası olmayan hiç bir arkada
şın hiç bir devlette yeri yoktur. İşte bugün Fethi Be
yefendi Müdafaai Milliye Vekilidir. Fakat bir Erikâ-
nı Harptir, bugün sivil olmuştur. Siyasî mesleğe gir
miştir. 

Bugün arkadaşlar; Avrupa meclislerinde dahi mi
ralay olmuş, General olmuş birçok insan sivildiler. 
Sivil olmakla kendi ilm ve irfanını bir yere atmış de
ğildir. Hiç aklıma gelmezki askerliğin âli bir kade
mesiyle, yani kolordu kumandanlarından mürekkep 
bir Heyete Reis olabilecek kadar ilmî askerisi olma
yan bir arkadaşın Müdafaai Milliye Vekâletine gel
in ssi mevzuubalhis değildir. Binaenaleyh sivil olan bir 
Reisicumhur ile, sivil olan bir Müdafaai Milliye Ve
kili aralarında fark pek az değildir. Sonra bendeniz 
Müdafaatım'da İstiklâl Harplerini görelim dedim. Hal
buki burada Fethi Beyefendi İstiklâl Harplerine ba
kalım diyorlar. 

Efendiler; İstiklâl Harbi artık mazi oldu. İstiklâl 
harbinde gayet tabiidi. Bu cümleyi söyleyerek aley
hinde bulunduğum zehabı hasıl olmasın. Efendiler; 
kemali iftiharla burada söylerimki, Gazi Paşanın en 
kuvvetli bir arkadaşı idim. Bunu bütün dünya bilir 
ve Gazi Paşa istifa ettiği zaman en büyük zahir olan 
ben idim. Sakarya Muharebesinde ricat ettiğimiz za
manlarda muhaberemiz vardır. Meyus olmayız en 
son neferimiz, en son dağ başında ölünceye kadar 
muharebe edecektir diyen ben idim. Binaenaleyh ben
deniz Gazi Paşanın, mazide Başkumandan olmasına 
itiraz etmiş bir fert değilim ve Gazi Paşanın istikbal
de de Başkumandan olamayacağına dair bir şey söyle
medim. 

Fakat Gazi Paşa Reisicumhur, Gazi Paşa Başku
mandan olursa bunu emin olarak söylerimki, Reisi-
cumhurluğun muazzam olan vazifesi açıkla kalır! İs
tiklâl Harbinde devletlerle siyasetimizin ne' olduğunu 
ibllirsiniz. Halbuki İstiklâl Harbinde muazzam bir 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti görünmek lâzımdır. 
Bugün Reisicumhur harbi idare edeceğim diye ordu
yu ele aldığı zaman ne olur? Vazifelerine yetişmez
lerse ne olur? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Her zaman 
I Gazi Paşa gibi bulunamaz. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — Efen
dim; orduda pek büyük kumandanlar vardır. Gazi 
Paşanın yüksekliği bununla mukayese edilmemelidir. 
Beyefendi bunu muvazene yapmak ne bugün ve ne 
de yarın muvafık değildir, bunu bırakmalıdır ve bu 
İlmi bir musahabede Gazi Paşanın şahsını ortaya çı-

I karıp meseleyi başka bir vadiye çevirmemelidir. Ben
deniz ilmî olarak bir mukayesi yapıyorum. (Bravo 
sesleri) (Doğru sesleri) arzu buyurursanız İstikbâl 
Harbinde söz gene sizlerindir. Bendeniz tarihî, halı, 
istikbâli misaller arz ettim ve dedimki, Reisicumhur 
olan zat Başkumandan olursa, Reisicumhurun vazife
si daha yüksek ve daha büyüktür. (Muhavere olma-

I sın sesleri). 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Paşanı ye

tişirse... (Gürültüler) O kadar çok yok zannederim 
h Paşam... 

KÂZIM KARAİBEKİR PAŞA (Devamla) — Efen 
I diler; eğer böyle olursa, eğer Başkumandanlık mese

lesini böyle düşünüyorsanız, şunu size söylerimki, hiç 
bir kimse bu dünyada ebedi değildir. Binaenaleyh teş
kilâtınızı doğru yapınız. Fethi Beyefendinin bu sua
line zatıâliniz de cevap verdiniz, Düşünülen vaziyet 
bu imiş. Benim maksadım bunun mahzurunu arz idi. 
Bendeniz ordu müfettişi idim, İsmet Paşa Hükümet 
Reisi idi. Efendiler; ' siz bilmezsiniz, biz ne dehşetli 
münakaşalar yapmıştık. Neticede hep sükûta, siyase
te gitmiştir. Feyzi Paşa Hazretleri onun karşısında 
cevap vermemişlerdir. Feyzi Paşa Hazretlerinin bura
ya celbi ricası bunun içindir. Şimdi arz edeceğim. Ne 
için bu siyasî şekle girmiştir. Neticei teşkilât esaslı 
olmalıdır. Yoksa herhangi bir zatın etrafına şahısla
rın yığılması nüfuzu ile memleket fena halde sarsıla
caktır. (Doğru sesleri). 

Efendiler; Fethi Beyefendi buyurdular ki; Reisi
cumhur ile Başkumandanlık arasında ne münasebet 
vardır. 

Bunu zannediyorum vaziyet kendi kendine hallet
miştir. Biz 1339 senesinde bir kanun yaptık. 1339 se
nesinde Kâzım Paşa Hazretleri Müdafaai Milliye 
Vekili idiler. Bendeniz de Ordu müfettişü idim. Eıkâ
nı Harbiye] Umumiye Reisi gene şimdiki Erkânı Har-
biyei Umumiye Reisi idi. Konuşuldu ve bir Şurayı 
Askerî Kanunu yapıldı. Bu Şurayı Askerî Kanunu 
doğrudan doğruya Müdafaai Milliye V.kUinin elinde 
idi ve arkadaşlar; bir Ordu Müfettişi Umumiliği de 

[ kabul edildi. Yani buraya Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
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konmadan evvel Meclisi Âli lâyıkiyle tenvir edilme
miştir. Maruzatım - bu gibi mühim işlerde lâzımı veç
hiyle Meclisi Âli tenvir edilmemiştir - bu idi. Yoksa 
yeniden şunu yapalım, bunu yapalım diye bir şey 
teklif etmedim. 4 Haziran 133'9'da bir Şurayı Askerî 
tr.m adil ikçe ve tam ilmî olarak yapıldı. Müdafaai 
Milliye Vekili, ben bu fikirdeyim, Erkânı Harbiyei 
Umumiye Rehi Paşa bu fikirde - bir de Ordu Mü-
fcelisi Umumilik Kanunu yapıldı. Teşkilâtımızı tama
men şahsa ve şahıslara değil fakat, şöyle asri, ilmî, 
tecrübovî b:r şekle koyalım, şahıslar o teşkilâtın için
den yetişsinler - bu düşünülüyordu. Fakat bendenizin 
iddiam, müfettişi umumilik lâzım mıdır, değil midir? 
Bu ilmî bir meseledir. Her yerde kaibul edilmiştir ve 
b'zde de kabul edilmişti. İddiaya lüzum yoktur. 

Çünkü bir daha arz edeyim, istikbâl harpleri anî 
olacaktır. Bugün gördük Harbi Umumi ikinci, üçüncü 
günü bir birine girmiştir.. Her taraftan büyük dev
letlerle muhat olan memleketimizide Başkumandan 
aramak mahzurludur. Tamam o esnada siyaseti dahi
liyenin ne halde olacağını kimse idrâk edemez. Vazi
yetimizin, efkârımızın o andaki muhassalasını kimse 
takdir edemez. Binaenaleyh bendenizin maksadım o 
zaman böyle bir kanun yapıldığı halde Meclisi Âli 
tenvir edilmedi ve şimdi de Meclisi Âlinin tenvir edil
meyeceği korkusudur. İşte kanunların ikisi de bura
dadır. Şurayı Askerinin birinci maddesinde diyorlar-
ki, «ıbir çok şeylerin esasatını Şurayı Askerî konuşa
cak, tespit edecektir»1. îşte Müfettişi Umumilik Ka
nunu ki, vaktiyle Ordu Müfettişliğinim ve o zamanki 
ordu kumandanlarının da reyi alınmıştı. Bugün ku
mandanlardan gizli gelmiştir. Hangi kumandanın bun
da bir reyi vardır ve hangi bir kumandan rica ederim 
'buraya gelip fikrini verecektir? Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisini arzu ettiğim bunun içindir. Acaba 
lehinde midir? Aleyhinde midir? Bugün ben şüpheli
yim ve bir misal arz edeceğim. 

Fethi Beyefendi, Ordu Müfettişi Umumiliği olur
sa, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisine ne vazife kala
caktır? diyorlar. Bu sualin cevabını her Hükümet ver
miştir ve bendeniz de söyledim. Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisine ne vazife kalacağını, 1339 senesin
de Vekâleti Celilelerince yapılmış olan, kanunu okur
larsa, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliği ile Müfettişi 
Umuminin münasebeti ve Erkânı Harbiyei Umumi
ye Reisi var iken bir Müfettişi Umumiye lüzum var 
mıdır, yok mudur? Görürler. Binaenaleyh lâzımdır 
ve her Hükümet bunu yapmıştır. 

Buyurdularki, Erkânı Harbiye tâbiri, Şûrayı Aske
rînin kadrini tenzil etmez. Mesele rey meselesine 

müntehi olur. Şûrayi Askeriyi Erkânı Harbiye zan-
nı kanaati zihinlerimize tevarüt ettiği halde, Erkânı 
Harbiye imiş gibi ona fikriniz nedir diye sorulacak
tır? 

Erkânı Harbiye demek istişari demek, aynı ilim ve 
istisas dahilinde, aynı ilmin salâhiyet sahibi olmayan 
insanları demektir. Fakat kumandan demek: Mesul 
bizzat insan demektir. Vaziyet budur. Binaenaleyh bir 
kumandan. Erkânı Harp denince, ister âli, isterseniz 
ne derseniz deyiniz, ona verdiğiniz salâhiyeti nez et
mek demektir ve ona verilen sıfat bu cihetten dolayı 
sakattır. Yoksa infiali mucip şey değildir. Buyurdu
larki, ileride tehlike olursa Gazi Paşa Başkumandan 
olabilir. Demek Reisicumhuru bu Şûraya bunun için 
Reis yapıyorsunuz. Fethi Beyefendi de bu fikirde 
olduklarını söylediler. 

Sonra rey meselesine gelince: Bu pek mühimdir. 
Hiçbir zaman değilki sizin reyinize, bir mevki işgal 
etmiş bir kolordu kumandanlığını yapmış arkadaşlar, 
itiraz etsin ve bendeniz ilk günden beri Meclisi Âli 
kelimesine karşı hürmetime, bugün bir dosya teşkil 
etmiş olan evrakım misaldir. Gazi Paşa ile olan mu
haberattır. Efendiler bütün karar, sizin ekseriyetini
zin verdiği karardır ve ben de ona hürmete, riayete 
her zaman mecburum. Ordu kumandanı iken de buna 
hürmet ettim. Bu mevzuubahis değildir. Bakınız mese
le nedir? Bir misal ile arz edeyim: Niçin rey sahibi 
olmak lâzımdır. Bir Encümen topladılar. Dün de 
ar ettim. İlmî ve fennî bir içtima idi, birçok esasatı tes
pit ettik. Buraya mekteplerin müdürleri, geldi, ben
denizin riyasetinde idi. Biz 1339 senesi Ağustosunda 
bir lâyiha yaptık. Efendiler; iki sertedir bu lâyihanın 
muhteviyatından bir şey yapılmadı ve siz bundan ha
berdar değilsiniz. Peki Şûrayı Askerîyi topladınız. Şû
rayı Askerî de ordunun mütehassıs insanlarını topla
dı ve bir çeye karar verdiler. Müdafaai Milliye Ve
kili ben onu yapmam der ve siz de bunu duymazsa
nız ne olacak? Hangi takyidi koyahmki, Müdafaai 
Milliye Vekilinin yaptığı işlerden, sizler haberdar ola
sınız? Size bir misalini arz edeyim: Balkan Harbin
den evvel celbolunduğum Şûrayı Askerîde kışla yapıl
ması mevzuubahis oldu. Bütün Rumeli'de kışlalar 
yapılacaktı. Ben o zaman Fırka Erkânı Harbi idim. 
Mütalâatımda diyordumki, askerin ne topu, ne tü
feği vardır. Binaenaleyh- evvelâ askçri harbe hazır
layalım, harbe hazırlamak için, ben razıyım, kerpiç
ten binalar olsun. Fakat kışlanın önünde talimhanesi 
yok, birçok parayı defaten binaya sarf etmeyelim. 
Bir sıra yapalım ve bu sırada ne zaman gelirse o za-
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man yapalım. Endaht faslı mühimdir. Bu fikir ordu
da pişti. Bu fikri müdafaa için beni Şûrayı Askerîye 
yolladılar. Tabiîdirki Şûrayı Askerîdeki zevat mem
leketin en muhterem ve en yüksek insanlarıdır. Bun
lara dedimki, büyük bir muharebe melhuzdur. - Bu 
1326'da tahriri yapılmıştır - Balkanlarda bir muhare
be imkânı hadis olur. Binaenaleyh parayı yere göm
meyiniz. Şimdilik çabucak askerî barakalar yapalım 
ve misal olmak üzere de kırk senelik barakalar var
dır dedim. Şûrayı Askerî bunu müttefikan kabul etti. 
Fakat o zamanın Harbiye Nazırı kabul etmedi. O za
manki Meclisin de bundan hiç haberi olmadı efendi
ler. Selanik'te, Manastır'da, Kosova'da her biri onbin 
altın paraya binalar yapılmaya başlandı, içine Al
manya'dan karyolalar filân geldi. Fakat efendiler, as
kerlerimize o çatıların altında yatmak nasip olmadı. 
Milletin iki milyon altun lirası da gitti. Bundan ne 
Meclisin ve ne de kimsenin haberi oldu. Bendenizin 
maruzatım, eğer ki Şûra rey sahibi olursa, tabiî ora
da Erkânı Harbiye Reisi ve Harbiye Nazırı da rey 
sahibidirler. Fethi Beyefendi lütfen bunu da okusun
lar. Makamı âlilerinden 1339'da yapılan ve bendeni
zin reyim dahil olan dokuzuncu maddede, «Müdafaai 
Milliye Vekili ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi de 
olmak şartıyle dört aza bulunmadıkça müzakere olu
namaz. Mesaili tâliyede Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisi ile Müdafaai Milliye Vekilinden birisi buluna
madığı surette Reisisani veya Müsteşar vekâleten mü
zakereye iştirak ve reylerini istimal ederler. İttihaz olu
nan kararlara Erkânı Harbiyei Umumiye ve Müdafaai 
Milliye vekillerinin ayrı ayrı hakkı itirazları vardır. 
Bu takdirde mesele ikinci bir celsede müzakereye 
vaz edilir. Müdafaai Milliye Vekâleti veya Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyaseti ilk veya ikinci karar üze
rine muhalif kalıp karar hilâfına olarak Hükümete 
veya Meclisi Millîye teklifat yapacak olursa kararı 
mebusun, suretiyle birlikte, tevdii muktazidir.» di
yor. Demekki, karar hilâfına Harbiye Nazırı ben 
yapacağım derse, Meclisi Âlinize gelip haber vermeye 
mecburdur. Meclisi Âli bilhassa Müdafaai Milliye 
Encümeni bunlarla alâkadardır ve bu işle temastadır. 
Şûrayı Askerî başka karar veriyor. Müdafaai Milliye 
Vekili başka karar veriyor. Eğer biz bunu böyle ya
parsak arkadaşlar; ilim ve ihtisas sahibi insanları top
layınız, onlar güzel kaar versinler, bir zat oraya gel
sin - demin de arz ettiğim iki milyon altınlık bir hesa
bı - yıksın ve bize de haber vermeye mecbur olma
sın. Tehlike budur. Binaenaleyh Müdafaai Milliye Ve
kili mademki Meclisi Âli içinden mesul bir zattır. 

işte Şûrayı Askerisi oradadır, Meclisi Âli daima bil
melidir. tüm ve ihtisas sahibi insanlar bu kanaatte 
müttefik midirler, değil midirler? Eğer siz bunu bil
meden Erkânı Harbiye Vekiline, Müdafaai Milliye 
Vekiline sen Şûrayı Askerîyi dinle, biz de bilmeye-
lim, icabında istediğini yap salâhiyetini verirseniz 
arkadaşlar, zannederimki bunun mahzuru pek azim
dir. Binaenaleyh 1339'da böyle esasları ihzar olunmuş 
ve bilâhara gerek orduda ilmi irfan komisyonu tara
fından bu esas dairesinde Şûrayı Askerî teşkili istir
ham edilmiş ve gerek ayrıca benodeniz tarafından kâ
nunusani 1340'ta şu esbabı mucibe ile bu kanunun 
çıkması rica edilmiş iken, böyle iki seneye yakın bir 
zaman zarfında, bu kanunlar meskût bırakılarak ye
rine büsbütün ayrı ve hiçbir yerde olmayan bir şe
kilde ve ihtisas ilmi yerine, hepsini bir araya toplaya
rak, bir Meclisin yapılmasının hikmeti lüzumu neden 
ibaret olduğu hakkında Meclisi Âlinin tenvirini istir
ham ediyorum. Hazara rücu dolayısıyle ordumuzun 
tensik ve teçhizi yeni usullere ve tecarübe göre ya
pılacağı tabiîdir. Bu da uzun harp senelerinin ordu 
kumandanlarına verdiği muhassalası ile mümkündür. 
Her türlü nizamnameler, talimnameler, kavaninin de
ğişmesi lâzım geldiği bir sırada, münferit mesailin 
devamı Harbi Umumiden evvel tecrübe edileno mah
zurları tekrar ettirecektir. Binaenaleyh bendenizin da
ha birkaç sualim vardır. Fethi Beyefendi - fakat zan
nediyorum ki Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinden 
başkası vâkıf değildir - kabul ederlerse bu sualleri 
kendilerine sorayım. 

BAŞVEKİL ALİ FETHl BEY (İstanbul) — Ka
bul ederim efendim. Buyurunuz. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — Efen
dim; 4 Haziran 1339'da Şûrayı Askerî Kanunu, 
5 Haziran 1339'da Müfettişi Umumilik Kanunu Mü
dafaai Milliye Vekâletince tanzim ve acizlerinin de 
mütalâası alınmıştı. O zaman Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisi Feyzi Paşa Hazretleri de, bugün Meclisi 
Âliye gelen şekil fikrinde değil idi. 1 Ağustos 1339' 
da orduda ilmi irfan komisyonu lâyihasının bir faslı 
da, bu Şûrayoı Askerînin serian açılması idi. Şifahen 
görüştüğüm zaman Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
Paşa Hazretleri de bu fikirde idi. 19 Kânunusani 1340' 
ta Erkânı Harbiyei Umumiye ve Müdafaai Milliye 
Vekâletlerine bu hususu tekit ettiğim ve şifahen de 
görüştüğüm zaman yine aynı fikirde idi. Binaenaleyh 
bugüne kadar teehhürün sebebi nedir ve kanunun bu 
şekilden çıkarak bugünkü şekle gelmesine saik nedir 
ve o zaman Şûrayı Askerîye aza olması tabiî bulu-
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nan arkadaşların reyi alındığı halde, bugünkü gelen 
kanunda hiçbir ordu kumandanının reyi alınmaması
nın sebebi nedir? 

İkinci sual: 1339 Ağustosunda orduda ilmi trfan 
Komisyonunun verdiği lâyihadaki esaslar yapılmadığı 
ve Meclisi Âliye yapılmaması esbabı izah olunmadığı 
halde, yarın bu' tarzda rey sahibi olmayan Şûrayı As
kerînin de vereceği lâyihalar, herhangi Müdafaai Mil
liye Vekili veya Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ta
rafından yapılmazsa, Meclisi Âlinin yine haberdar 
edilmemek tehlikesi var mıdır, yok mudur? Suallerim 
bu kadar efendim. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Müsaade buyu
rur musunuz Reis Paşa Hazretleri, cevap vereyim? 
(Beş dakika teneffüs edelim sesleri.) Kısaca maruzat
ta bulunacağım efendim. (Dinleyelim sesleri.) 

Elendim; Paşa Hazretleri diyorlarki, esas mesele 
bir tarafa bırakılarak Fethi Bey tarafından cazip cüm
lelerle meselenin şekil ve safhası değiştirilmiştir. Eğer 
Heyeti Celilenizin hüsnü telâkkiyatını cezbedecek 
cümleler arz etmeye muvaffak olmuş isem, bununla 
iftihar ederim. Fakat hiçbir zaman esas mesele bir ta
rafa bırakılmamıştır ve tamamiyle esas mesele üze
rindeyiz. Bütün mütalâatım Kâzım Paşa Hazretleri
nin ifadatını aynen tetkik üzerin© vaki olmuştur. Bu-
yuruyorlarki, Harbi Umumiden evvel böyle bir harp 
komitesi vardı. Bendeniz bunu inkâr ediyorum. Efen
diler; bunun ispatı gayet basittir. Bu komite ne ile 
iştigal edecek, onu arz edeceğim. Bu komite memle
ketin bütün menabiini harp cephesine sevketmekle iş
tigal edecektir. Efendiler; hali hazarda bütün me-
nabii hangi harp cephesine sevk edeceğiz? 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Harp 
için ihzarat yapacaktır. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Hayır efendim. 
İfadei âliyenizi aynen okuyorum Paşa Hazretleri. (Bu 
komite birinci derecede memleketin bütün menabiini...) 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Ser
levha, harbin idaresidir. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — İfadei âliyeniz 
budur efendim. (Hazarda birinci heyetin vazifesi harp 
başladığı zamanda memleketin bütün menabii...) 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — «Harp 
başladığı zamanda» buraya dikkat buyuruldu mu be
yim? 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — (Memleketin bü
tün menabiini, bütün millet kuvveti neden ibaret ise 

onu harp cephesine sevk etmektir. Adeta Fransa'da 
bir ağacın kökü ilâ...) Gelelim ikinci vazifeye : (Mil
letin azmi cengâveranesini muhafaza ve ilâ etmek, ya
ni yeis ve nevmididen kurtarmak) Efendiler; bu harp 
zamanındadır. Millet hali hazarda neden yeis ve nev-
midiye duçar olacaktır. «Muzır popagandalardan, 
ifsadı ahlâk cemiyetlerinin tahrikatından vikaye ede
cek tedbirlerle meşgul olmak». Bu ancak harp zama
nında varidi hatır olabilecek tedbirlerden ibarettir. 
«3. milletin refahına hadim âmilleri hüsnü muhafaza 
etmek, yani halkın iaşesini temin ve tanzim etmek, 
tevellüdatın durmamasını temin etmek, hıfzıssıhhanın 
hüsnü cereyanını temin eylemek, Maarifin hazardaki 
gibi idamesini temin etmek, bilhassa hâkimiyei ikti-
sadiyenin muhafazası, suiistimaller ve harp zengin
lerinin millete karşı rahne açmamasını temin emek.» 
Efendiler; biliyorsunuzki Harbi Umumi zamanında, 
iaşe buhranı dolayısıyle her memlekette herkese kâfi 
derecede erzak tevzi etmek için birtakım teşkilât ve 
nezaretler vücuda gelmişti. Bunlar harp zamanında 
varidi hatır olan şeylerdir. Bugünkü günde Hükümet, 
her kesin iaşesini temin için tedabir alabilir mi efen
diler? Bunlar harp zamanında, buhran anında alına
cak tedabirden ibarettir. Tevellüdatın durmamasını 
temin etmek; yani o zaman çocukların fazla miktarda 
süt alamıyacağı bazı memleketlerde nazarı dikkate 
alınmış ve çocuklara kâfi derecede süt tevzii nazarı 
mülâhazaya alınmıştı. Bu gibi teşkilât harp zamanın
da varit olabilir. Maarifin hazardaki gibi idamesini 
temin etmek; Maarifin hazardaki gibi harp zamanın
da da idaresi hazarda düşünülecekse, Maarif Vekâleti 
vardır, düşünür, idare eder. Yoksa bunun için ayrıca 
harp komitesi teşkiline lüzum yoktur efendiler; harp 
zamanında birçok muallimler ve mekâtibi âliyenin 
yüksek sınıfları askere alınıyor. Maarifin durmaması 
için harp zamanında ne gibi tedbir alınacaktır? Bu; 
o zaman düşünülecektir. Bitaraf devletlerin efkârı 
umumiyesini kazanmaya çalışmak; efendiler; hali 
sulhte iken herkes bitaraftır ve dosttur. Hali harpte 
iken bir kısım devletler muhasımdır. Bir kısım dev
letler bitaraftır. Bitaraf devletlerin efkârı umumiye
sini kazanmaya çalışmak ve o zaman bilûmum dev
letler efkârı umumiyesini kazanmak Hükümetin vazi
fesidir. Fakat bitaraf devletlerin, efkârı umumiyesini 
kazanmak harp zamanında düşünülmesi lâzımdır. Bu 
varit olamaz. Bitarafların aleyhimizde harbe girme
sine meydan vermemek, bu da harbi umumide harp 
komitelerinin ifa ettikleri vazifelerden biridir. Ye
ni müttefikler tedarik, etmek, birtakım müttefikleri-
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miz vardır, yeniden yeniye müttefikler tedarik etmek, I 
bu harp zamanında vaki olacak şeylerdir. Düşman I 
milletin maneviyatı üzerine mütemadi icrayı tesir et- I 
mek. Hali sulhte düşman millet yoktur, herkes mü- I 
savidir. O milletlerin maneviyatı üzerine icrayı tesir 
edecek değiliz. Hali harpte düşman milletlere icrayı 
tesir edecek tedabiri nazarı dikkate almak lâzımdır. 
Sekizincisi; sulh zamanında harp hedeflerini gözönün-
de bulundurarak sulh zamanını ona göre tayin etmek. 
Efendiler; sulh zamanında sulh zamanı tayin olıın-
mazki, harp zamanında tayin olunur. Harp zamanın
da, eğer harp gayeleri temin olunmuş ise, şimdi sulh 
zamanını temin ederiz; denir. Fakat şimdiki halde 
sulh zamanında sulh zamanını nasıl tayin edeceğiz? 
Ben anlamıyorum. Efendiler; vaziyet işte budur. Bi
naenaleyh bendeniz harp zamanında böyle bir komi- ı 
teye lüzum yoktur demedim. Burada bir suitefehhüm j 
vardır Paşa Hazretleri; harp zamanında gerek Fran- I 
sa'da, gerek İtalya'da ve gerek diğer devletlerde böyle | 
komiteler teşekkül etmiştir. Ne gibi esbap ve ne gibi za- I 
ruretler tahtında teşekkül ettiğini de Meclisi Âlinize arz j 
ettim .Eğer o esbap ve zaruretler vaki olacak ise, biz- i 
de de, her yerde de teşekkül edebilir. Yalnız bu va- j 
zaifin sureti umumiyede harbe müteallik olan vazaif- i 
ten ibaret olduğu fikrindeyim. Buyuruyorsunuzki, is
tikbâl muharebatı için hazırlanmak lâzımdır ve istik
bal muharebatı için İstiklâl Muharebatındaki esasatı j 
kaide ittihaz etmeyelim, istikbal muharebatında dai- i 
ma bütün inkişaf atı nazarı dikkate alarak ona göre 
tedabir ittihaz edelim, bu noktai nazardan haklıdırlar. 
Fakat istikbal muharebatını hazırlamak için derme- J 
yan ettikleri misaller vardır, o da Napolyon'un sefer- j 
leri, ondan sonra Alman İmparatorluğunun uğradığı i 
akibet, merkezi hükümetlerin uğradığı akibet, impara
torlukların akibetleri vesaire... 

Bendeniz de o misaller arasında bizim İstiklâl Mu
harebatını misal olarak arz ettim ve o misallere müşa
bih bir misaldir. Yoksa esas olacak değildir. Her hal
de Paşa Hazretleri ile anlaşamadığımız nokta şudur 
ki; behemehal Nafia veya Maliye Vekillerinin arasıra 
Meclise ve Şûrayı Askerîye gelerek izahatta bulun
masını, gayet muzır addediyorlar. Hususatı sairede 
ittifak vardır. Yalnız neden bu Maliye Vekili icap 
ederse - bilmiyorum belki gelmeyecektir. Zaten ka
nunda indellüzum denilmiştir - neden indellüzum Ma
liye Vekili veya şu Vekil, bu Vekil heyete geliyor 
ve neden Reisicumhur Riyaset ediyor? Bütün ihti
lâf noktası bundan ibaret kalıyor. Maliye Vekili ve
ya diğer herhangi bir vekil gelmese idi ve Reisicum

hur riyaset etmeseydi, az ve .çok Paşa Hazretlerince 
şayanı kabul bir Şûrayı Askerî teşekkül etmiş ola
caktı. Yalnız işi bozan mesele vekillerin arasıra Şû
rayı Askeriyeye gelip izahat vermelerinden ibaret ka
lıyor. Arz ettim. Böyle mühim müdafai memlekete 
ait mesail görüşüldüğü zaman onların gelmelerinde 
bir fayda vardır. Fakat tekrar ediyorumki, ne Mali
ye Vekili ne de diğer vekiller Şûrayı Askerî azası de
ğildir. Burada (indellüzum) tabiriyle takyit edilmiştir. 
Lüzumunda gelecektir. Halihazırda talim ve terbiye 
esasları müzakere edilirken, Maliye Vekilinin vücudu
na ne ihtiyaç vardır? Veyahut üssü bahriler müza
kere olunduğu zaman, Adliye Vekilini davete ne lü
zum vardır? Böyle bir şey varidi hatır olabilir mi? 
Olamaz. Fakat bir lüzum görüldüğü takdirde, bütçe 
görüşüldüğü zaman, şu ve bu iş konuşulduğu zaman 
filân vekilin gelmesinde fayda tasavvur olunmuş ve 
o suretle indellüzum vekillerin iştirak edebilecekleri 
mukayyet olarak kanuna ilâve olunmuştur. 

Paşa Hazretleri buyurdularki: «Böyle bir Vekilin 
Meclise gelmesine lüzum yoktur, bu evvelden de vaki 
olmuştur. Şûrayı Askerî azasından herhangi bir zat 
çantasını eline alıp meselâ Nafia Vekâletine gidip onun 
bir şubesinden malûmat toplar ve Şûrayı Askerîye ge
tirir.» Evet efendiler getirir. Fakat bu malûmat, bu 
gibi hususat ve vazaifi âdiye için istimal olunacak 
bir malûmattan ibarettir. Eğer müdafaai memleket 
için mühim bir karar ittihaz olunacaksa, filan veya 
filan şubenin müdür veya mümeyizinden istihsal olu
nacak malûmatla icrayı amel etmek muvafık olur 
mu? Elbette Meclisin itimadına mazhar olan, Mecli
sin temayülatına ve yapılacak işlere yakından vâkıf 
olan bir vekilin malûmat vermesi herhalde daha mu
vafık olur. Filân daire müdür veya reisinden alına
cak malûmat tabiî muvafık olmaz. Müdafaai Milli
ye Vekilliğine keyfe mettefak herhangi bir arkadaşın 
intihap olunmayacağını ve her halde ihtisas sahibi 
bir arkadaşın Müdafaai Milliyeye intihap olunacağını, 
binaenaleyh bu vekil sivil dahi olsa ihtisas sahibi ol
duğu için bunlara bir mahzur mutasavver olmadığını 
ve Şûrayı Askerîye riyaset etmesinde de bir mahzur 
olmadığını söylüyorlar. 

Efendiler; Müdafaai Milliye Vekilinin iintihabı için 
aranılan evsaf elâbittarik Reisicumhurun intihabın
da daha ziyade nazarı dikkate alınacaktır. Bu su
retle Reisicumhurluk mevkiine gelmiş olan bir zat, 
elbette birçok evsafı haiz olduğu için intihap edil
miştir. Binaenaleyh Müdafaai Milliye Vekilinin in
tihabına "dikkat olunur da, Reisicumhurun intihabı-
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ha dikkat olunmaz mı? Elbete ona da dikkat edile
cektir ve bu makama getirildikten sonra, bunun 
Şurayı Askeriye riyasetinden hiç bir mahzur tevel
lüt edemez. Tekrar ediyorumki, Reisicumhurun bu 
meclise riyaset edip etmemesi ile, Başkumandanlık 
meselesi arasında zerre kadar bir münasebet yoktur. 
Efendim; bendeniz eğer istikbâl muharebatında icap 
ederse, Allah götermesin, bir harp olursa gene belki 
Heyeti Celileniz Reisicumhuru Başkumandan olarak 
intihap edebilir, diye arz ettim ve dedimki, Reisi
cumhur Başkumandan olmuştur. Fakat bu bizde bir 
kaide değildir. Eğer olmuş ise Heyeti Celilenizin İs
rar ve ibramı ve bu İsrarın aynı isabet olduğu nok
tasındadır. Yoksa bir sivil adam Reisicumhur oldu
ğunda, onun Başkumandan olması lâzım gelmeye
ceği gibi ,Reisicumhurun Başkumandan olması için 
de, behemehal Şurayı Askeriye riyaset etmesi de 
icap etmez. Şurayi Askeriye riyaset etmezse dahi 
Başkumandan tayin olunabilir. Mesele tamamen ay
rıdır. Yekdiğeri ile karıştırmaya lüzum yoktur. Fev
zi Paşa Hazretlerinin mütalâası, Heyeti Celilenize 
takdim edilen kanun lâyihasında tamamen münde-
riçtir. «Kanunun maddeleri bundan ibarettir, başka 
mütalâaya hacet yoktur. Gelemeyeceğim» dediler. 
Fakat arzu buyurursanız kendileri de gelirler. Ka
nundaki mütalâatını birer birer müdafaa ederler. 
(Hacet yok sesleri). 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Su
allerime cevap vermediniz? 

BAŞVEKİL ALÎ FETHİ BEY (Devamla) — 
Vereceğim efendim. Müsaade buyurunuz. Gelelim 
Müfettişi umumilik meselesine «Müfettişi umumi
lik her yerde kabul edilmiştir» buyurdular. Bendeniz 
zannediyorumki, her yerde kabul edilmemiştir. Paşa 
Hazretleri vakıa, Fransa'da müfettişi umumilik var
dır. Fakat. Harbi Umumide istihsal edilen tecrübeye 
nazaran, müttefik orduların kumandasını icra ede
bilecek olan bir zatı müfettişi umumi tayin ederler. 
Ayrıca Başkumandan ve Erkânı Harbiyei Umumi
ye Reisi vardırki, Müdafaai Milliye Vekilinin em
rindedir. Ayrı bir teşkilâtı vardır ve bizim teşkilât
tan büsbütün başkadır. 

Efendiler; rey meselesine tekrar gelmek mecbu
riyetini hissediyorum. Diyorlarki: «Bundan evvel 
bir Meclisi irfan teşekkül ettiği ve rapor verdiği hal
de dedikleri yapılmıştır» bunu da sualleri meyanın-
da soruyorlar. Paşa Hazretleri; hakikaten böyle bir 
Meclis teşekkül etmiş, birtakım mukarreratla rapor 
vermiştir. Fakat bu mukarreratın tatbik ve icrası 

bütçeye tevakkuf ettiği için teehhür etmiştir. Eğer 
bir karar birtakım masarifi istilzam ederse ve o 
masraf da bütçeye mevzu değilse, Müdafaai Milliye 
Vekili nasıl tatbik edebilir? Muhassesatı olmayan 
bir masrafı hiç bir vekil yapamaz. Binaenaleyh tet
kik olunur. Hâlâ Erkânı Harbiyei Umumiye Reisin-
dedir. Para mevcut oldukça bittabi yapılacaktır. Fa
kat para olmadığından daha bunun gibi birçok mü
him işler yapılmamaya ve müsaadei Maliyeye in
tizar etmemeye mahkûmdur. Diyorlarki, bunu mah
zur olarak söylüyorlar. Müdafaai Milliye Vekili sı-
fatiyle aynı delili kendilerine mukabele olmak üzere 
irat edeceğim. İşte Şurayı Askeriyenin reyi olma
ması da bundan ileri geliyor. Herhangi bir şura, 
bütçede tahsisat mevzu deği liken, yahut imkânı 
malî yok iken bir karar verirse, onu behemehal Mü
dafaai Milliye Vekili icraya memurdur kanaati na
sıl varit olabilir? Böyle bir şey olamaz. İşte bundan 
dolayı Şurayi Askeriyenin reyini, istişarî mahiyette 
bırakmak zarureti vardır. Efendiler; Paşa Hazretle
ri bir sual irat ediyorlar. Şurayi Askerî Kanunu şu 
tarihte, şu şekilde yapıldığı halde, şimdiki halde bu 
şekilde gelmiştir. Şurayi Askerî Kanununun, bundan 
evvel ne gibi tavahhülâta duçar olduğunu bendeniz 

tamamiyle bilmiyorum. Belki buyurdukları vâki 
olabilir. Biz son şekli nazarı itibare almaya mecbu
ruz. O son şekilde Heyeti Âliyenizdedir. Bu da Er
kanı Harbiyenin ve Müdafaai Milliye Vekili sıfatiy-
le bendenizin mesuliyetim altında Heyeti Âlinize tev
di olunmuştur. Binaenaleyh Erkânı Harbiyenin fikir 
ve mütalâası yoktur, zannediyorlarsa bu doğru de
ğildir, varit değildir. Bu kanun hakkında Müdafaai 
Milliye Encümeninin mütalâası vardır. Müdafaa bile 
etmiştir. Bu da Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin 
matalâasıdır. Müfettişi Umumilik Kanunu da arz 
ettiğim 1339 senesinde, Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisinin Heyeti Vekilede aza bulunduğu zamanlar
da tasavvur edilmiş bir kanundur ve bu kanuna bi
lâhare ittihaz edilen karar veya tasvip edilen karar 

mucibince artık lüzum kalmamıştır. Bugünkü teşki
lâtımızda böyle bir şey düşünülmemiştir ve düşünül
müyor. Rey meselesi hakkında bir noktada daha 
müsaadeleriyle kısa bir ifadede bulunmak isterim. 
Diyorlarki: Şurayi Askerî bir şeye karar verirse, 
Müdafaa Vekili behemehal onu alıp Meclise getir
meye ve bunun hakkında izahat Vermeye mecbur
dur. Efendiler; Meclis Heyeti Umumiyesi tââfından 
ret olunacak mahiyette herhangi bir kanunu, bir 

I vekilin getirmeye pek temayül etmeyeceğini cümle-
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ten tahmin buyurursunuz. Ben biliyorumki, Meclis 
bunu kabul etmeyecektir. Fakat Şurayi Askerî her
halde kabul etmiştir diye, benim kanaatime muhalif 
kir şey nasıl Meclise getirilebilir? Meclisin kabul 
edebileceği kanunları Meclise getirmek lâzımdır. 
Yoksa paçavra gibi ikide bir ret edilecek kanunu 
getirmeye ne lüzum vardır. Onun için bu hususta 
mesul vekilin bir hakkı takdiri olamak tabiîdir. 
Başkasının tertip ettiği kanunların müdafaasını ben 
nasıl deruhte edebilirim? Olamaz. Sonra neden Mec
lisi Âli bu irfan Meclisinin ittihaz ettiği mukarrerat-
tan haberdar edilmemiştir? Buyurdular. Beniz zan-
nederimki, bu gibi hususattan haberdar olmak, aynı 
zamanda Meclisi Âli azasına müterettip bir vazife
dir. Şayet şu veya bu karar ittihaz edilmemiş ise ve 
bu hareketsizlik menafiî memlekete mugayir bulu
nursa, Meclisin derhal şu veya bu işi neden yapma
dınız diye sual sorması ve izahat istemesi lâzım ge
lir. Yoksa bir vekilin yapmadığı iş hakkında efen
diler; bunu, bunun için yapmadım diye gelip izahat
ta bulunmasına imkân var mıdır? Fakat sorulduğu 
halde izahat vermek tabiî lâzımdır. Bu hususta ken
dileriyle müttefikim. Fakat şimdiye kadar sorulma
mış ise bu kabahat doğrusu bendinize ait değildir ve 
benden evvelki Kâzım Paşa Hazretlerine de ait de
ğildir zannederim. Buyurdunuzki, seferberlik esna
sındaki vazaifi Erkânı Harbiye yaptı, muharebe 
başladı. 

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — Bir sual 
soracağım, muharebeye başladığı gün memleketin 
bütün muallimini, hayvanlarını, otomobillerini kâffei 
zahirini aldık. Bunun yerine ne ikame edersiniz? 

BAŞVEKİL ALÎ FETHİ PAŞA (Devamla) — 
Paşa Hazretleri; işte bunun için izahatta bulundum. 
Seferberlik esnasında memleketin hayvanatını aldı
ğımız zamanda, şu beya bu iş hususunda, meselâ 
ziraat hususunda müşkilât zuhur eder olursa, bu 
müşkilâtın ne gibi tedabir ile bertaraf edileceği, 
teemmül edilmek üzere arasıra indellüzum vekiller 
şuraya celbolunur ve onların mütalâası alınır. 

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — O halde 
bendeniz bunu hiç kâfi görmem. 

BAŞVEKİL ALÎ FETHÎ BEY (Devamla) — 
O, zatıâlinizin kanaati. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Ben
deniz maruzatımda, nitekim zatıâliniz de okudunuz, 
müdafaai vatanı âli komisyonu, harp başladığı za
man hangi vazaifle uğraşacaktır. Binaenaleyh bu va-
zaif vakti sulhte yapılacaktır. Harp başladığı zaman, 

bu kadar muazzam vazaif için, eğer hazarda esaslı 
hazırlıklar olmazsa, acaba o zamanda bir vazife 
mümkün müdür? Zatıâliniz diyorsunuz ki; Şurayi 
Askeride müştereken karar versin. Binaenaleyh ben
denizin mütalâatım ret edilmiş değildir, mütalâatım 
aynen varittir. Harpte pekçok vazifeleir vardır. Bu 
vazifelere için hazarda böyle bir heyete lüzum var
dır. Binaenaleyh halde yapılacağını söyledim. Mese
lâ ciheti askeriye tabiîdir ki kendi noktai nazarını 
düşüneceği için - işte Harbi Umumi meydandadır -
ne iaşesi ve ne de sair hususatı temin edilemez. 
Eğer vaktiyle, hükümet noktai nazarından, esaslı 
plânlar, düşünceler tespit edilmezse, o halde Harbi 
Umumîden daha felâketli olarak, millet birçok aç
lığa ve sefalete maruz kalabilir. Buyuruyorsunuzki 
bitarafların kanaatini kazanmak, hasım olacak mem
leketlerde telkinat yaparak onların da maneviyatını 
kırmak, hazarda mühim istihzaratı müstelzimdir. Siz 
eğer hangi milletin ne gibi işlerle maneviyatı kırı
lır ve cerihadar edilebilir, bu esasatı hazarda hazır
lamazsanız, seferde hiç bir şey yapmak mümkün de
ğildir. Onun için bendeniz soruyorumki, acaba bu 
esas, yani bendenizin harpte yapılması lâzım geldiği
ni arz ettiğim esasa dair birçok izahat, harekâtı harbi
ye plânına da esas olur mu dedim ve bunu arz et
tim. Bu bir harp plânı çerçevesini teşkil eder. Bunu 
yapmağa hazarda lüzum vardır. Bunu yapmak için 
Reisicumhurun riyasetinde bir meclise lüzum var mı
dır? 

BAŞVEKİL ALİ FETMİ BEY (Devamla) — Bu
na cevap vereyim efendim; lüzum vardır ve indellü
zum Müdafaai memlekete müteallik mecaili müza
kere etmek için, Reisicumhurun riyaseti altında bazı 
mevat kararlaştırılabilecektir. Fakat buyurduğunuz 
gibi harba müteallik mevaıt değildir, istihzaratı seferi
ye' ye milletin seferberliğine müteaallik olan mevat 
bittabi nazarı dikkate alınmak lâzımdır. Yarın sefer
berlik ilân olundu. Bütün efradı millet silâh altına 
alındı. Her şey birden bire duracak olursa hükü
metimiz ne tedbir alacaktır? Bunu düşünmek lâzım
dır. Bütün amele derhal silâh altına alındığında fabri
kalar işlemeyecek olursa, bütün işler duracak olursa 
buna karşı ne tedbir alınmak lâzımdır. Kezalik Ca
fer Tayyar Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi, 
mekteplerdeki muallimlerin kâffesi orduya sevkedile-
rek mektepler muallimsiz kalacak ve mektepler du
racak olursa bunu böyle bırakmak mı lâzım? Yoksa 
buna şimdiden tedbir almak ve buna karşı bir takım 
tedabir mi mülâhaza etmek lâzımdır? Elbette mülâ-
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haza etmek lâzımdır. Bu gibi hususat hakkında ve 
bittabi istihzaratı seferiye için tedabir alınmak lâ
zımdır. Buna hiç şüphe yoktur. Yalnız zatıâliniz, Pa
şa Hazretleri buyuruyorsunuz ki, bu gibi tedabiri Baş
vekilin riyaseti altında şu veya bu vekil ve filan filan 
ordu kumandanlarından mürekkep ayrı bir heyet 
yapsın. Şurayı Askeri bu işe karışmasın. Efendiler; 
bizde kaç Mareşal vardır? Kaç kumandan vardır? 
Cümlenizin malumudur. Başvekilin yanında, Başvekil 
bilfarz Erkânı Harbiyeî Umumîye Reisinden ayrı bir 
halde filan filan paşalarla beraber çalışacaktır. Za
ten ihtisas erbebı da Şurayı Askeriye toplanmıştır. 
Diğer kumanda mevkiinden alıp, böyle istişari aza-
lık mevkiine koyacak Generallerimiz mahduttur. 
Bunların cümlesini bir arada bulundurmak güçtür. 
İndellüzum bu çibi istihzaratı seferiye için - ki Şu-
rayi Askerinin vazaifi cümlesindendir. - filan vekilin 
mütalaasını ve onun ne gibi tedabir alması lâzım ge
leceğini dinlemek ve mevkii tatbike koymak lâzım 
gelirse, Başvekilde bulunacağından o zaman Şurayi 
Askerinin kararı derhal tatbik edilecektir. O za
mandır ki, filan vekil Şurayi Askerinin kararını yap
mamak mevkiine düşmez. Reisicumhur bulunur, Baş
vekil bulunur, şu vekil bulunur, be vekil bulunur ve 
bunların da fikir ve iştihadatı dairesinde bir müzake
re cereyan eder, bir lüzum tahakkuk ederse bir vekil 
ben yapmayacağım diyebilir mi? Bu varit olabilir mi? 
Böyle vekillerin bulunması ve Reisicumhurun riya
set etmesi noktai nazarından bu kararların cereyanı 
tatbiki için fayda vardır ve bu faidei azime mülaha
za edilerek bu ahkâm buraya vaz olunmuştur. Fa
kat buyurduğumuz gibi hali harpte harp gayelerini 
temin etmek ve ona göre sulh zamanını tayin et
mek, o hali harpte heyeti hükümete terettüp ede
cek bir vazifedir. Bu sulh zamanında düşünülemez. 
Bin türlü iMimalat, karşısında düşünürseniz beyhu
de vakit geçirmiş olursunuz. 

KÂZIM KARABEKtR PAŞA (İstanbul) — Yal
nız ikinci sualim kaldı. İkinci sual, maruz lâyihada 
birçok kısım paraya taallûk etmezdi. Şayet paraya 
dahi taallûk.etse 1339 da teklif edilen bir şey, 1340 
bütçesine konsaydı ve Meclisi Âliye arz edilseydi 
ve Meclisi Âli tenvir edilseydi, acaba kabul edilmez 
mi idi? Saniyen 1340 içerisinde dahi böyle bir lü
zum görülürse birçok şeylerde tahsisatı munzamma 
istendiği gibi bu gibi tesisat için de tahsisatı mun
zamma istenilseydi acaba Meclisi Âli ret mi ederdi? 
Binaenaleyh bendenizin endişem, yarın Şurayi Aske
rinin vereceği kararları, Müdafaai Milliye Vekili ben 

bunlara lüzum görmüyorum der ve Meclisi Âli de 
bunlardan haberdar olmazsa, bilâhae birçok zaman 
telâfisi gayrı mümkin bir şekil hasıl olabilir. Bu mah
zuru nasıl tasavvur buyurursunuz? 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim; itiraf 
edeyim ki; teklif buyurduğunuz mukarrerat hakkın
da teferruatlı bir surette malumatım yoktur. Ne de
receye kadar bir masrafı iltizam edecektir ve ne 
gibi tesisat vücuda getirilecektir? Sarih malumatım, 
bugünkü günde, yoktur. Tetkik edebilirim. Fakat 
biliyorsunuzki ordunun bunun gibi daha birçok ihti-
yacatı vardır. Cümlesini temin etmek için bir bütçe 
ile gelecek olursak, her halde mevcut bütçenin 2 - 3 
misli bir yekûn lâzımdır. Binaenaleyh buniardan bir 
kısmı hazf ediliyor. Mütebaki kısımları bütçe ile ge
liyor. Vaziyet bundan ibarettir. Mamafih mühim ba
zı şeyler nazarı dikkate alınmıştır. Belkide 1341 se
nesinde mevkii tatbike vaz olunacaktır, bilmiyorum, 
sonrada arz ederim. 

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — O bütçe
nin hangisi en ziyade lâzım ve hangisi daha ziyade 
tehir edilebilecektir, bunu kim tayin edecek? 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VE
KİLİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) -- Şurayi askerî te
şekkül ettikten sonra elbette Şurayi Askerinin müta
lâası alınacaktır ve en mühim vazaifinden birisidir. 
.Şurayi Askerî, bize diyecekki, şu şu ihtiyaçlarımız 
vardır. Bü ihtiyaçları temin etmek lâzımdır. Onun 
içindir ki bu ihtiyaçların temini müsaadei maliyemi
zin fevkinde bir maddeyi istilzam ediyorsa o zaman 
Maliye Vekili diyecekki; maatteesüf o kadar paramız 
yoktur. Şu ve sununla iktifa edecek olursanız daha 
iyi olur. Meselç budur. 

REİS — Efendim; daha Arif Beyin sözü var
dır. Fakat kifayet takrirleri de vardır okuyacağız : 
(Müzakere kâfi sesleri), (değil sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki müzake

renin kifayetini teklif ederiz. 
Denizli Siirt 

Haydar Rüştü Mahmut 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere 

kâfidir. Maddelere geçilmesini arz ve teklif eylerim. 
Elâziz 

Hüseyin 
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Riyaseti Celi leye 
Şurayi Askerî teşkili hakkındaki iki kıta teklifi 

kanuni ve Müdafaai Milliye Encümeninin mazbatası 
yeniden müzakere edilmek üzere Müdafaai Milliye 
Encümenine havalesini arz ve teklif eylerim. 

izmit 
Mustafa 

Riyaset Celileye 
Şifahen arz ettiğim veçhile Âli Şurayî Askerî Ka

nun layihasının Müdafaai Milliye Encümenine iade
sini ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin Meclisi 
Âliye izahat vermesini teklif eylerim. 

İstanbul 
Kâzım Karabekir 

ARİF BEY (Eskişehir) — Söz istiyorum. 
REÎS — Kifayet aleyhinde misiniz? 
ARİF BEY (Eskişehir) — Evet. Efendiler; geçen 

gün Mazbata Muharriri Ekrem Beyefendinin beyanatı 
ile bugünkü Başvekil ve Müdafaai Milliye Vekili Ali 
Fethi Beyefendinin beyanatı arasında tam bir tezat 
vardır. Bunun neden ibaret olduğunu arz edeyim. Bu
nun esbabı anlaşılmadıkça, memleketin böyle müda-
faatı âliyesine taallûk eden hususat için süratle karar 
vermeği bendeniz muvaffık görmüyorum. Bakınız 
efendiler, noktai nazar ihtilâfı şudur, bunlar halledil
mek lâzımdır. Halledilmeksizin ceffelkalem şu şöyle 
olsun demek doğru değildir. Çünkü bu kanun çok 
mühimdir. Fethi Beyefendi beyanatı âliyelerinde (Kon
sey Dö Superiyor) denilen Şurayi Âliyi yalnız sefere 
muhasses olarak ifade buyurmuşlardır. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ 
ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Hayır efendim; rica 
ederim. Öyle bir şey söylemedim. 

ARİF BEY (Devamla) — Ve (Konsey Militer) olan 
Şurayi Askerî hazara mahsustur buyurmuşlardır. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ 
ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Öyle bir şey söyleme
dim. 

ARİF BEY (Devamla) — Ve lâyihai kanuniyede 
her iki şuranın birleştirilerek buraya getirilmiş oldu
ğunun varit olmadığını söylemişlerdir. Şu halde bun
dan daha evvel söz söyleyen Mazbata Muharriri Beyin 
ifadelerini okuyacağım ki, ademî kifaye için en güzel 
esbabı mucibedir. Yani Müdafaai Milliye Encümeni 
Mazbata Muharriri başka türlü düşünmüştür. Müda

faai Milliye Vekili başka türlü ifadede bulunmuştur. 
(İyi ya sesleri.) Mazbata Muharririnin ifadelerini oku
yorum : 

«Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin buyurduk
ları veçhiyle iki meclis vardır. Bunlardan birisi Reisi
cumhurun idaresinde, fakat Kâzım Karabekir Paşa 
Hazretlerinin buyurdukları gibi bir çok vekillerden ve 
yalnız bir Mareşalden ibaret değil, dört Nazır ve dört 
Mareşalden ibaret olmak üzere bir meclis vardır. Bu, 
Birinci Meclistir. Bu Birinci Meclisin Reisi, Reisicum
hurdur. Bundan başka diğer bir Meclis daha vardır. 
Bu Meclis Müdafaai Milliye, yani Harbiye Nazırının 
emrindedir. Fransa'da böyle iki heyet yapmışlardır» 
efendiler; Fransa bizim gibi tahavvülâta maruz kal
mış bir millet değildir. Onun bri çok Mareşalları bir 
çok Generaller, tecrübe görmüş bir çok insanları var
dır. Biz bir şura teşkili için müşkülât çektik. Onun için 
biz noktai nazarı iktiva etmek üzere bir âli Şurayi As
kerî yaptık. İşte efendiler; görüyorsunuz Mazbata Mu
harriri Beyin ifadesinde gerek Şurayi Âli ve gerek 
Şurayi Askerî tevhid edilmiş bir surette Heyeti Celile-
nize arz edilmiştir ve sebep olarak da Fransa'da oldu
ğu gibi bizde bir çok Generaller ve Mareşaller olma
dığı söylenmiştir. Halbuki Mazbata Muharriri Bey de 
takdir buyururlarki, bugün bizde de hakikaten Fransa 
gibi fazla bir çok Generaller vardır. Bugün vazifesiz 
bekletiyorlar, bugün hiç taallûku olmadığı halde fu
zuli bir takım vazaif deruhte etmiş Generallerimiz var
dır. Binaenaleyh böyle mühim bir kanunun müzakere
sinde.... 

HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Müzakerenin kifayeti 
aleyhinde söylemiyorsunuz. 

ARİF BEY (Devamla) — Müdafaai Milliye Vekili 
ile Encümen Mazbata Muharriri arasında, bu kadar 
bariz bir fark olan bir müzakerenin kifayetine ne su
retle karar vereceğinizi bendeniz takdirden acizim. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Meclisin sa
lâhiyetine ait bir noktai Kâzım Karabekir Paşa ifade 
buyurmuşlardır. Onun hakkında söz söylemek isterim 
Reis Paşa; Meclisi Afinin Salâhiyetine aittir. 

REİS — Efendim; evvelâ müzakerenin kifayetini 

reyi âlinize arz edeceğim. (Gürültüler.) (Söylemesi lâ
zımdır sesleri.) (Devam sesleri.) 

Efendim; evvelâ kifayeti reyinize koyacağım. (Gü
rültüler, usule dair Necati Bey söz istiyor sesleri.) 
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Efendim; onu sonra arz edeceğim. Heyeti Umumiye 
hakkında müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kâfi görmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 

Müzakere kâfi görülmemiştir efendim; on dakika te
neffüs edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 4.25 

ÎKÎNCÎ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 4.35 

REÎS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisansahip), Talât Bey (Kângın) 

REİS 
Beyindir. 

Celseyi açıyorum efendim; söz Necati 

MUSTAFA NECATİ BEY (izmir) — Aziz arka
daşlarım; askerî bir mesele mevzuubahis iken bende
nizin buna karışmaklığım biraz garip görünüyor. (Ni
çin sesleri.) Fakat söyleyeceğim nokta askerî mesaile 
ait değildir. Meclisi Âlinin bihudut olan salâhiyetine 
ait bir noktanın tespitine dairdir. Bu itibarla tespitini 
arzu ettiğimden söz söylüyorum. İstanbul Mebusu Kâ
zım Karabekir Paşa Hazretleri buyurdularki, Müda-
faai Milliye Vekâleti mevzuubahis olduğu zaman mu
hakkak ihtisas lâzımdır. Yani Müdafaai Milliye Ve
kâleti için behemmehal ihtisas lâzımdır. Yani İhtisasa 
riayet etmek, bilhassa Müdafaai Milliye Vekâleti için 
şartı esasidir. Bunu söylemeğe saik olan cihet, bazı 
arkadaşların Müdafaai Milliye Vekâletinin sivil bir 
zat tarafından deruhte olunup olunmayacağı suali 
üzerine ihtisas kabul etmişlerdir. Arkadaşlar; yalnız 
bir meslekte ihtisas aramak ve bunu bir mesleğe inhi
sar ettirmek doğru değildir. Eğer Müdafaai Milliye 
Vekâletinde ihtisas aranırsa Adliye Vekâletinde, Hari
ciye Vekâletinde de ihtisas aramak lâzım gelir. Yok
sa bir diğerini bırakıpda birisine tahsis etmek doğru 
değildir. Aynı zamanda daha dün Bahriye Vekâleti için 
doğrudan doğruya askeriye mensup bir arkadaşımız 
tayin olunmuştur. Malumu âlinizdirki, tecrübe mesle
ki de müstakil bir meslektir. Onunda ayrı bir Şubei 
ihtisası vardır. O vakit hiç olmazsa askerliğe ait olan 
bu mesailde bile Paşa Hazretlerinin ne bir sual takri
ri, ne de bir kanun lâyihası çıkmamıştır. Demekki, esas 
itibariyle, şartı esas olarak Bahriyede de ihtisas ara
mamışlardır. Askerî mesleklerde olduğu gibi diğer mes
leklerde de, arz ediyorumki, diğer mesleklere de baka

cak olursak zekâsına, kabiliyetine, memleketteki, 
Meclisteki vaziyetine göre bir çok arkadaşlarımız inti
hap olunmuş ve hakikaten hüsnü hizmet etmişlerdir. 
İkinci bir noktai nazar, bilhassa şiddetle ve kuvvetle 
nazarı dikkati caliptir. Meclislerin, bilhassa bizim gibi 
teşriî ve icarai salâhiyetleri haiz olan bizim gibi Meclis
lerin salâhiyetleri namahduttur. Zaten Kâzım Karabe
kir Paşa Hazretleri şimdiye kadar bu salâhiyetlere hür
metkar bulunmuşlar ve zaten hürmetkar bulundukları
nı ifade etmişlerdir. Bendeniz bunu söylemekle Mec
lisin Salâhiyetine karşı muteriz olduklarını arz etmek 
istemiyorum. Yalnız demek istiyorum ki Meclislerin 
salâhiyetleri namahduttur. Hiç bir suretle takyit kabul 
etmez. Bir de dünyada Şurayi Askerî için kabul olu
nan esasları bizim memleketimizde kabul ettirmek is
teyen Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri, bilhassa dün
yanın kabul etmiş olduğu esasa da muteriz olmaması 
lâzım gelirdi. Bir çok milletlerde sivil Müdavaai Mil
liye Vekilleri, sivil Bahriye Vekilleri görülmüştür ve 
bulunuyor. Şu halde dünya kaidelerini ararken ve Şu
rayi Askeriyi teşkil ederken, bunda da dünyanın kabul 
ettiği cihete gitmek elbette muvaffıkı hak ve hakikat
tir. Üçüncü bir nokta daha mevzuubahis olabilir. Ma
lumu âlinizdirki Müdafaai Milliye Vekâleti orduya em
retmez, Kolordulara kumanda etmez. Onun vazifesi 
bütçeyi ihzar etmek, tatbik etmek, kanun ihzar etmek, 
kanunları müdafaa etmek, Meclis karşısında sorulan 
suallere, istizahlara cevap vermektir. Kâzım Karabekir 
Paşa Hazretleri bunu bir askerin yapabileceğini kabul 
ediyor da, niçin bir sivilin yapamayacağını kabul et
miyorlar? Onun için bu noktai nazardan ihtisas şart 
değildir. Meclisler itimat ettikleri zevatı makama ge
tirirler. Başvekil yaparlar. Reisicumhur yaparlar. Bun-
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-lardan şu veya bu meslek aramazlar. Müdafaai Milliye 
Vekili yaparlar. Bu işi deruhte ettikleri zaman bihakkın 
yapabilecekler midir, yapamayacaklar mıdır? Bunu 
ararlar. Binaenaleyh bu noktai nazardan Kâzım Kara-
bekir Paşa Hazretlerinin ihtisas aranması doğru değil
dir. Essen kendileri buyurmuşlardırki, vekâletleri müs
teşarlar idare ederler ve müsteşarlar hakikaten sahibi 
ihtisastırlar. Hatta Müdafaai Milliye Vekili Beyefendi
yi işhat ederek belkide Müdafaai Milliye müsteşarının 
daha fazla ihtisas sahibi olması muvaffıktır demişler
dir. Şu halde bütün mesleklerde müsteşarların ihtisas 
sahibi olduklarını kabul ederek, vekillerin siyasî bir 
memur olmalarını kabul ettikleri halde, bilhassa bu ci
hetten yani askerlik noktai nazarından ihtisas esasına 
koşmaları doğru değildir. Noktai nazarlarına göre bu 
zıddı tamdır, kendilerini söylediklerin budur. Onun için 
Meclisi Âli bu husustaki namahdut salâhiyetine binaen 
herhangi zatı, ifayi vazife edebileceğine kani olursa, in
tihap eder. Bir zaman olur da bir Meclis intihap olu
nur ve bu Meclise millet hiç bir asker intihap etmezse, 
evvelâ Müdafaai Milliye Vekili asker olacaktır, bir as
ker intihap edilsin diye cebir edebilir misiniz? Onun için 
bilhassa Meclislerin bihudut olan salâhiyetlerine ve 
milletin hakkı intihaptaki hudutsuz salâhiyetlerine sığ
maz.. Bunun için Meclisi Âlice bu suretle tespitini rica 
ederim. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler; senelerce or
dular sevketmiş, muvaffakiyetli harpler yapmış ve Şu
rayı Askerî azalığına bihakkın kesbi liyakat etmiş bir 
çok Generaller karşısında ve bahusus Karabekir Kâzım 
Paşa Hazretlerinin uzun bir tetkik ve tetebbu mah
sulü olan beyanatından sonra, bu kürsüden çıkıp söz 
söyleyebilmek için bendeniz kendimde cesaret göreme
miştim. (Gürültüler.) Efendim; kendi kanaatimi arz 
ediyorum. Fakat efendiler; münakaşa tevessü etmiş
tir, ilmi bir sahaya intikal etmiştir. Bu noktai nazar
dan asker bir Mebus olarak beyanı mütalâa etmeyi 
kendim için bir vecibe ad ettim. Arkadaşlar; mevzu 
çok tevessü etmiştir, bunun için vaziyeti bütün hakika-
tiyle Meclisi Âlinize arz etmeyi, kendim için bir mec
buriyeti vicdaniye ad ediyorum. Şurayi Askeriye baş
lamadan evvel halledilecek, Meclisi Âlinizin tenvir 
edilmesi lâzım gelen bir nokta vardır. O da emri ku
manda sistemidir. Avrupa Ordularında emri kuman
da iki esasa istinat eder. Bunlardan birincisi mesuliyet, 
ikincisi daimi teftiş ve murakabadır. Cumhuri bütün 
ordularda mesai ve mesuliyeti müşterek esas itibariyle 
kabul edilmiştir. Bilmünasebe evvelce de defatla arz 
olunduğu veçhiyle, Avrupa Ordularında en büyük ma

kam askerî Müdafaai Milliye Vekâletidir. Bu nazarı 
mesulün emir ve tahtı mürakaba ve mesuliyetinde bir 
Müfettiş Umumi vardır. İşte efendiler; hazarda bil
cümle kuvvanın emri kumandası bu Müfettiş Umumi
ye tevdi edilmiştir. Bu Müfettişi Umumi Harbiye Na
zırına, Harbiye Nazın da Meclisi Âliye karşı mesuldür. 

ALİ RIZA BEY (istanbul) — Harbiye Nazır yok 
ki; 

ARİF BEY (Devamla) — Avrupa'dan bahsediyo
ruz efendim. Bu maruzatım hassaten Necati Beyefen
diye küçük bir cevap olacağı için nazarı dikkati âli
lerini celbederim. 

MUSTARA NECATİ BEY — İzmir) — Ben asker 
değilim kardeşim. 

ARİF BEY (Devamla) — Avrupa orduları mesuli
yet esasına istinad ettirilmiş ve muntazam, geniş bir 
murakabe şebekesi tesis edilmiştir. Müfettişi Umumi
nin vazifesi, hazarda emrine mevdu olan bilcümle kuv
vetlerin talim ve terbiyesiyle iştigal etmek ve mütema
diyen bunların tanzim ve tertibi ile meşgul olmaktır. 
İşte Efendiler; bunları teftiş ve murakabe eylemek 
mesuliyetini müfettişi umumi gibi bir zat deruhte et
tikten sonra, bunun riyasetine geçecek olan zatın, ya
ni Müdafaai Milliye Vekilinin sivil veya asker olma
sında bir beis yoktur. 

Bir Mebus — Küçük bir beis var. 
ARİF BEY (Devamla) — Efendiler; *\vrupa or

dularında bu mesuliyet ve teftiş usulleri tamamiyle te
essüs etmiş olmasına rağmen, memleketin mukadderatı 
âliyesine, ordunun mukadderatına ait olan hususatı 
tespit ve tetkik etmek üzere ayrıca şuralar vardır. Bu 
şuralar, Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin bertafsil 
izah ettikleri veçhiyle iki kısımdır : 

Birisi Şurayı Âlidir, diğeri de Şurayi Askeridir. 
Şurayi Âlinin teşkilâtı ve mürettebatı ne olursa olsun, 
vazifesi, memleketin mukedderatı âliyesine taallûk 
eden hudutu esasiyeyi çizmektir. Bu, askerî mahiyette 
olmaktan ziyade malî, iktisadî, siyasî ve idaridir. 

Şurayi Askeriye gelince : Bunun vazifesi sırf askeri
dir. Binaenaleyh bu iki şuranın vazaifi büsbütün baş
ka başka olduğu gibi, hudut ve salâhiyetleri de başka
dır. Bu iki şuranın birleştirilerek müttehiden çalıştırıl
masına imkân yoktur. 

Efendiler; Malumu âlileri olduğu üzere bizde, ha
zarda bütün kuvvetlerin emri kumandası Erkânı Har-
biyei Umumiye Riyasetine tevdi edilmiştir. Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi bugünkü vaziyetle gayri me
sul vaziyettedir. (Mesuldür sesleri.) Hiç bir mesuliyeti 
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yoktur. Kime karşı mesuldür? (Buraya karşı mesuldür, 
bize karşı mesuldür sesleri.) Hayır efendiler; Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi Malumu Âliniz olduğu üze
re, Meclisi Âlinize niyabeten değildir. Reisicumhura 
niyabeten Başkumandanlıkça tayin edilmiştir. Bizde 
efendiler; bu mesuliyet esası gibi, teftiş ve murakabe 
esası da mühmel bir vaziyettedir. Erkânı Harbiyei 
Umumiycye muhassas vazaif o kadar çokturki, bu va-
zaiften vakit, fırsat bularak ordularını teftiş etmek 
için en ufak zamanlara bile malik değildir. Halbuki 
arz ettiğim veçhiyle Avrupa'da, orduların talimu terbi
ye ve teftişi ile meşgul olacak makam başkadır. Sefe
ri istihzarat planlan ile, seferi istihzaratla meşgul ola
cak Erkânı Harbiyei Umumiye, oda başkadır. Bizde bu 
ikisi tevhit edilmiş olduğu içindirki, Erkânı Harbiyei 
Umumiyenin vazifesi gayet çoktur. Bittabi vüs ve ik-
tarının fevkinde tahmil edilen bu vazaif altında, gerek 
seferi istihzaratın ve gerekse hazari talim ve teftişleri
ni murakabe etmeğe imkân yoktur efendiler. Bugün 
Erkânı Harbiyei Umumiyemiz layüsel ama yef'aldir, 
Ordunun mukadderatına ve memleketin mukadderat 
ve müdafaatı âliyesine doğrudan doğruya vazülyedtir. 
İstedikleri gibi planlarını çizerler, teşkilâtlarını yapar
lar, arzu ettikleri gibi harekâtı harbiye planlarını tan
zim ederler. 

ALI RIZA BEY (İstanbul) — Esas vazifesi odur, 
vazifesi sefer hazırlığıdır. 

ARÎF BEY (Devamla) — Efendiler; şahıslar ne ka
dar muhterem ve ne kadar şayanı itimat olursa olsun, 
bir Erkânı Harbiyei Umumiye Reisine rüşt ve iktidarı
nın fevkinde bu kadar vazaif tahmili, menafii âliyei 
memleket noktai nazarından doğru değildir. 

ALÎ RIZA BEY (istanbul) — O, Teşkilâtı Esasiye 
meselesidir. 

ARtF BEY (Devamla) — Ben ilmi münakaşa edi
yorum. Efendiler; arz ettiğim gibi gerek mesuliyet ve 
gerek teftiş ve murakabe esaslarına istinat eden şura 
lazımsa, bizim bugünkü emr ve kumandamız karşı
sında şura farzdır efendiler. 

ALİ BEY (Rize) — Allahuekber, (Handeler.) 

ARÎF BEY (Devamla) — Efendiler; arz ettiğim 
veçhiyle Şurayi Âliye Askerinin vazifesi, memleketin 
müdafaai âliyesine taallûk eden hususat yani siyasete, 
maliyeye, iktisat ve idareye müteallik hususattır. Yan-
îız mütalâatı askeriye ile verilecek kararlar, müdafaatı 
âliyeye taallûk eden hususat için ittihaz edilecek mu-
karerat, daimi ve emin bir seldi vasıta değildir. Mem
leketin müdafaatı âliyesi behemmehal memleketin si-
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yasetine, maliyesine, iktisadiyatına vesairesine istinat 
ettirilmelidir. Bu noktai nazardandır ki, Şurayi Âliye 
teveccüh eden vazife başka bir şeydir. Şurayi Askerî ise 
başka mahiyettedir. Yani sırf askerî mahiyettedir. 
Bunu arz edeceğim. Şurayi Askerinin vazifesi hakkın
da Müdafaai Milliye Encümeni şöyle düşünmüştür. 
Elendiler; Şurayi Askerî, ihtisas sahibi kumandanların 
bir araya gelerek, istişarî mahiyette olmak üzere rey
lerinden istifadeyi temin eder. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (istanbul) — işitil
miyor efendim. 

ARtF BEY (Devamla) — Encümen mazbatasında 
Şurayi Askeriyi şöyle tarif ediyor : «Mütehassıs ku
mandanlar bir araya gelerek reylerinden istifadeyi te
min eder» demişler. Yani istişarî mahiyette bir ihtisas 
encümeni olduklarını itiraf etmişlerdir. Bendeniz bu fi
kir ve kanaatte değilim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Ya ne fikirdesiniz? 

ARİF BEY (Devamla) — Efendiler; Malumu Âli-
mzdirki, yalnız böyle kumandanların birleşerek, isti
şarî mahiyette reylerinden istifade edileceği iltizam 
ediliyorsa buna bu kanuna lüzum yoktur. Pek iyi der-
hatır buyurursunuzki, geçen sene Adliye Vekili, Maa
rif Vekili Beyefendiler de kendilerine taallûk eden 
hususat hakkında mütehassıslar celbederek onlarla 
uzun uzadiye istişarede bulunmuşlar ve hiç bir zaman 
gelip de Meclisi Âlinizden kanun istememişlerdir. De-
mekki; efendiler Şurayi Askerinin teşkilindeki maksat, 
Encümenin telâkkisi veçhiyle böyle istişarî mahiyette 
bunların reylerinden istifade etmek değildir. Keza Şu
raya, hükümet tarafından verilen iki salâhiyete karşı 
encümen tek bir salâhiyet veriyorki, o da terfi esasatını 
tespit etmektir. Buna bilhassa Ekrem Bey muhalif kal
mıştır. Eğer böyle bir maksadı istihdaf ediyorsa gene 
kanun yapmağa lüzum yoktur. Efendiler, çünkü, Ma
lumu Âliniz Müdafaai Milliye Vekâletinin emrinde mu-
melâtı zatiye şubesi vardır. Orada istediği gibi esasaı 
tespit edilebilir. Kumandanlar da zaten emirlerinde ol
duğu için bunların da mütalâalarına her zaman müra
caat edebilirler. Binaenaleyh bu maksatla da bir kanun 
yapmağa lüzum yoktur. Yani arz etmek istediğim şey, 
eğer Şurayi Askerî istişarî mahiyette olacak ve yalnız 
muamelâtı zatiye ile meşgul olacaksa bunun için bir 
kanun yapmağa lüzum yoktur. Şu halde Şurayi Aske
riyi niçin istiyoruz efendiler? 

Efendiler; 1335 senesinde kaleme alınmış elimizde 
bir Şurayi Askerî lâyihai kanuniyesi vardır. Müsaade 
buyurursanız okuyacağım. Esbabı mucibede şöyle di
yor. kısadır. «Ordunun ihtiyacatı asriyeye muvaffık-
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muayyen bir esas dahilinde tensik ve tanzim yapıla
cak tensikatın, Harbiye Nazırlarının tebdili ile cere
yanını tebdil etmemesi. 

KILIÇ ALÎ BEY (Gaziantep) - Yazamadık, bi
raz yavaş okuyunuz da yazalım. 

ARİF BEY (Devamla) — Buyurun, yazın okuyo
rum. 

«Ordunun ihtiyacatı asriyeye muvaffık, muayyen 
bir esas dairesinde tensik ve tanzimi...» 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kanun lâyi
hası mı, esbabı mucibesi mi? 

ARİF BEY (Eskişehir) — Esbabı mucibe. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Esbabı mu

cibe yazılmaz. (Devam ediniz Arif Bey, sesleri.) 
ARİF BEY (Devamla) — Ve yapılacak tensikatın 

Harbiye Nazırlarının tebedülü ile cereyanını tebdil et
meme.;! ve müstemir bir tarzda devam eylemesi ve 
yüksek rmkamatı askeriyeyi azil ve nasbi ve büyük 
rütbelere yapılacak terfilerin icrası için bir Şurayı As
kerî ihdas olunmuştur. 

Efendiler; vazife olarak verdikleri de buradadır; 

Ordunun Teşkilâtı Esasiye ve Bütçesi, Ordunun es-
liha ve cephane ve mühimmat ve edevatı harbiye ile 
kıyafeti askeriyenin tayin ve tebdili, mevakki müs
tahkeme ve ordu kumandanlarının ve ilâhir Erkânı 
Askerinin nasıp tayin, açığa ihraç ve ilâhir gibi mü-
dafaai memlekete müteallik mesaili tetkik ve tespit 
etmek üzere bir Şurayı Askeri teşkil olunmuştur. 

Sekizinci maddesinde şu kayıt vardır: «Sülüsan 
aza mevcut bulunmadıkça karar ittihaz olunamaz. 
Ancak sülüsan mevcutla ittihaz olunan kararlarda 
Harbiye Nazırı ile Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin 
ayrı ayrı hakkı itirazları vardır. Ancak bu itiraz, na
zırlar veya Erkânı Harbiye Reislerinin mensup ol
dukları nezarete ait hususata mütealliktir.» 

İşte efendiler; Meşrutiyet devrinde (Şuraya) ve
rilmiş olan bu salâhiyet, biz çok temenni ederdikki, 
Cumhuriyet devrinde daha vasi olarak Heyeti Celile-
nize arz edilmiş olsun. Maatteessüf bu kadarcık bile 
salâhiyet verilmemiş ve çok dar bir çevçeve içerisin
de Heyeti Celilenize getirilmiştir : 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — O vakit salâ
hiyet hükümdardan alınıyordu. 

ARİF BEY (Devamla) — Binaenaleyh Efendiler; 
bu Meşrutiyette kesbi kanuniyet etmiş, fakat sonra 
da Damat Ferit tarafından ayrıca ilga olunmuş bir 
kanundur.. 

ALİ BEY (Karahisarı Sahip) — Kararnamedir, 
kanun değil, 

ARİF BEY (Eskişehir) — Tatbik edilmiştir ve ay
rıca da ilga edilmiştir, 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kanun de
ğildir beyefendi; kesbi kanuniyet etmemiştir. 

ARÎF BEY (Devamla) — Maksadım kanundur, 
kanun değildir değil. 1335 senesinde ihdas edilen bir 
Şurayı Askeriye bahşedilen salâhiyeti Heyeti Celile
nize arz etmektir. 

Şimdiki yaptığımız kanundaki salâhiyet ise efendi
ler, onu da okuyacağım. Hükümetin teklifinde iki 
salâhiyet vardır. Birisi diyorki «terfi, taltif esasatını 
tespit eder, diğeri de ordunun teçhizat ve kıyafeti as
keriyesini tespit eder» diye iki salâhiyet vermiştir. 
Halbuki Müdafaai Milliye Encümeni bu ikinci salâ
hiyet olarak, teçhizat ve kıyafeti askeriyeye dair olan 
aksamını çıkarmıştır. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Çıkarıyor da 
kime veriyor? 

ARİF BEY (Eskişehir) — Mütalâaat kabilinden 
kalıyor. Yani efendiler, Müdafaai Milliye Encümeni
nin bugün Şurayı Askerinin mütalâası alınır kaydı y-
le Heeyti Celilenize arz etmiş olduğu fıkra, 1335 se
nesindeki kanunda Şurayı Askerinin vazaifi asliye
sinden ad edilmiştir. 

Efendiler; bu, (B) fıkrasında zikredilen bu nıe-
vat hakkında Şurayı Askeriye salâhiyet vermek kor
kulacak bir nokta değildir. Asıl terfi ve taltif gibi bin
lerce zabitin hukuku sariha ve hukuku müktesebesine 
taallûk eden hususatta Şurayı Askeriye salâhiyet bah
şettikten sonra, hazari ve seferi teşkilâtı esasiye niçin 
verilmesin? Hazari sevkulceyş niçin verilmesin? Ne 
mahzur vardır? 

Sefaini Cedidenin evsafı esasiyesi: 
Efendiler; yarın öbür gün Bahriye Vekâleti kar

şınıza on onbeş milyon liralık bir bütçe ile gelecek 
ve şu. şu gemileri almak istiyorum diyecek, o zaman 
arzu olunmaz mı ki mütehassıs zevatın bunda fikir 
ve kanaati inzimam etmiş ve paramız belki lüzumsuz 
yere denize dökülmemiş olsun? Bunda korkulacak ne 
vardır? 

Makamı müdafaada bütçe meselesini mevzuu-
bahis buyurdular. Efendiler; bütçe, yalnız Heyeti Ce-
lilenizin hakkıdır. Heyeti Celileniz tarafından kabul 
edilmemiş bir btüçenin ne kıymeti vardır? Bu bütçe 
ister Müdafaai Milliye Vekâleti tarafından yapılmış 
olsun, isterse daha mütehassıs bir encümen tarafından 
tertip ve tanzim edilmiş olsun, Heyeti Celilenizih tas
vibine iktiran etmedikçe ne kıymeti olabilir? 

^ - ı - r •». 



İ : 42 29 . 1 . 1341 C : 2 

Meselâ, bir Şûra yüz milyon lira isterse bu parayı 
Müdafaaî Milliye Vekili de ister, Maliye Vekili de 
isteyebilir, yarın Bahriye Vekili de isteyebilir. Heye
ti Celüeniz kabul buyurmadıktan sonra, tasvip etme
dikten sonra bunların bu gelecek bütçelerin ne kıyme
ti vardır? Yalnız yeter ki, bütçeler vakti müsait ol
mayan Müdafai Milliye Vekilinin nazarı tasvip ve tet
kikinden geçeceğine, elbetteki böyle 5 -10 kişiden mü
rekkep ve mücerrep bir kumanda heyetinin nazarı 
tetkikinden geçerse elbette daha âlâ olur. Şûrayı as
kerî hiçbir zaman Meclisi Âlinin salâhiyeti teşriiyesi-
ne veya icraiyesine müdahale mahiyetinde hiçbir tek
lifte bulunamaz. Burada tadat edilen şeyler, hep il
mî şeylerdir ve ihtisas hususatıdır. Heyeti Celileniz 
tensip 'buyurmuşsunuz iki milyon lira, fakat ne cins 
silâh alınsın? Bunu tetkik etmek, tespit etmek hak
kı Şûrayi Askeriye verilirse, bundan ne mahzur var
dır efendiler? Bu Şûrayi Askerî aynı zamanda mesul
dür. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Mesul 
değildir, mesul makam vardır. 

ARİF BEY (Devamla) — Efendim; zaten ekserisi 
ordu kumandanlarıdır. Kendileri maddeten ve manen 
mesuldür. Sonra encümen de takdir ve tasvip buyur
muştur ki, Müdafaai Milliye Vekâleti 'bulunduğu za
man Şûrayi Askeriye Müdafaai Milliye Vekili riyaset 
edecektir. Yani Müdafaai Milliye Vekâletinin riyase
tini zımnen kabul etmiştir. Reis mesul olduktan ve 
ordu kumandanları mesul olduktan sonra, böyle bir 
encümenin vereceği kararda niçin tereddüt edelim? 
«Cumhuriyet ordusunda kıyafet ve teçhizatı askeriye» 
bunu bile encümen çıkarmıştır. Efendiler; bunu, ar
tık kıyafeti askeriyenin tespitini bile Şûrayi Askeriye 
vermekten sakınmakta bilmem ne var? Asker, fotin 
mi giysin, çarık mı giysin, çapula mı? Bu böyle mi 
olsun, şöyle mi olsun? Bu gibi işler elbette mücerrep 
kumandanları tarafından daha güzel tespit edilebilir. 
Çünkü kendileri zaten doğrudan doğruya bu işle alâ
kadardırlar. Sonra bir maddei kanuniye konulabilir 
ve bir hakkı itiraz verilebilir. Gerek Harbiyei Umu-
miyenin ve gerekse Müdafaai Milliye Vekilinin hak
kı itirazı olur. Bu hakkı itiraz Heyeti Celilenize arz 
edilir, Müdafaai Milliye Vekili ıgelir. Burada uzun 
uzadiye izahat verir yahut lâyihai kanuniye şeklinde 
Heyeti Celileye arz olunur. Heyeti Celile de bakar 
Encümen şöyle diyor, Müdafaai Milliye böyle diyor. 
Hangisi musip ise, hangisi menafii beldeye daha mu
vafık ise onu kabul ederer. Bendeniz, Şûrayi Aske
riye, icrai ve teşrii hususata temas etmemek şartiyle, 

yalnız ilmî mahiyette tetkikat ve tetebbuatta bulunmak 
üzere salâhiyet vermeyi bilâkis faydalı görüyorum. 

Sonra arz edeceğim diğer bir nokta vardır. Efendi
ler, o da ikinci maddede doğrudan doğruya Şûrayi As
kerinin Reisi Reisicumhur Hazretleridir. Reisicumhur 
Hazretleri arz ettiğim veçhiyle Şûrayi Âlinin Reisidir.; 
Şûrayi Askerî zaten doğrudan doğruya askerî ve ilmî 
hususatla iştigal edecekleri için, burada Reisicumhur 
Hazretlerinin veyahut Başvekil Beyefendi Hazretlerinin 
bulunmasında hiçbir lüzum yoktur. Orada yalnız il
mî ve askerî mesail mevzuubahsolacaktır. Büyük me
sailin mevzuubahis olması - ki Müdafaai Âliye taallûk 
eden huturu esasiyedir- "bu hututu esasiye yalnız 
Müdafaai Milliye Vekili veya Erkânı Harbiye Reisi 
için veçhe mahiyetindedir. Şûrayi Âlinin çizdiği bu 
esaslar vekiller için direktiftir, veçhedir. Bu esas dai
resinde çalışmaya mecburdurlar. O ayrı meseledir. 
Şûrayi Askeriye gelince, sırf askerî olan hususatı tes
pit edecektir. Böyle bir Şûraya Başvekilin veya Reisi
cumhurun gelmesine hiç lüzum yoktur. Hülâsa efen
diler; şunu arz etmek isterim ki, encümen tespit et
miş olduğu bu lâyihai kanuniye ile hem Âli Şûrayi 
ve hem de Şûrayi Askeriyi mezç ederek başka bir şek
le sokmuştur. Halbuki arz ettiğim veçhiyle bunların 
vazaifi ayrı ayrı şeylerdir. Bu iki encümeni birleştir
mekte fayda değil, bilâkis mahzur vardır. Lâzım 
geldiği gibi geniş ve daha serbest bir şekilde çalışabil
mek için, Şûrayi Askerî ayrı olmalıdır ve Şûrayi As
keriyi Müdafaai Milliye Vekilinin tahtı riyasetine ver
melidir. Şûrayi Âliyeye gelince : Reisicumhur Haz-
reterinin tahtı riyasetinde ve bizde mareşal yoksa, ma-
reşallar kadar hizmet etmiş generaller vardır. Onlar
dan icap edenler konularak bir de Şûrayi Âli teşkil 
edebilir. Memleket için nafi olan şekil budur. Bir 
Şûrayi Âlimiz, bir de Şûrayi Askerimiz olmalıdır. Bi
naenaleyh Encümende bendeniz maatteessüf son zama
na yetiştim ve bu husus hakkında itirazatımı da serd 
ettim. Binaenaleyh Encümende bendeniz maatteessüf 
son zamana yetiştim ve bu husus hakkında itiraza
tımı da serd ettim.; Binaenaleyh Heyeti Celilenizden 
istirham ediyorum. Bir de takrir veriyorum. Encü
mene iade edelim. Zaten Paşa Hazretleri bunu teklif 
etmişlerdir. Encümene gitsin, mütehassıs zevat da 
bu encümene iltihak etsin. Fennî ve ilmî şekli ne ise 
o suretle takarrür ettirsinler ve Heyeti Celilenize getir
sinler. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Arif 
Beyefendinin mütalâatma gayet muhtasar bir surette 
cevap vermek isterim. Arif Beyefendi müfettişi umu
miden bahis buyurdular. Şimdi mevzuubahis olan xne-
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sele, Şûrayi Askerî Kanunu olduğu için, müfettişi 
umumî hakkında uzun uzadiye mütalâa dermeyanına 
lüzum görmüyorum. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Müsaade ederseniz bil
hassa Necati Beyefendi kısaca bazı sualler sormuştu 
da, ona cevap vermiştim. 

BAŞVEKİL ALÎ FETHİ BEY (Devamla) — Her
halde Müdafaai Milliye Vekilinin fevkalâde meşguli
yetinden dolayı ordu teftiş edemeyeceğine ve saireye 
dair bazı mütalâat dermeyan buyruldu. Halbuki or
duyu teftiş etmek için üç tane ordu müfettişi vardır. 
Ordu müfettişlerinin yanında her sınıftan mütehassıs 
ve mücerrep zâbitan vardır. Bunlar daimi surette tef-
tişat icra ettikleri gibi ayrıca her sınıfın müfettişleri 
vardır ki, bunlar malumuâliniz mütemadiyen rapor
larını tetkik edecek ve mevkii tatbika koyacak mücer
rep ve mütehassıs zabitan mevcuttur. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bendeniz kuvayı muh-
telifenin müttehiden sevku idaresi meselesini mevzuu-
bahis ettim. O müfettişler ayrı ayrı işlerle meşgul
dürler. Halbuki mesele kuvvetlerin müttehiden sevk 
ve idaresi meselesidir. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Kuv
vetlerin müttehiden sevk ve idaresi de kanun mucibin
ce Erkânı Harbiyei Umumiye Reisine mevdudur ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi - zan buyurdukları 
gibi - gayrı mesul değildir. Türkiye idaresinde, halk 
idaresinde hiçbir makam gayrı mesul değildir. Böyle 
bir şey varit olamaz. Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
Başvekâlete karşı mesul bir vaziyettedir. Bu husus
ta yakında Heyeti Celilenize bir kanun da teklif ede
ceğiz. Yani hiçbir kimse Heyeti Celilenizin dairei 
sualinden harice çıkamaz ve çıkmamalıdır. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Kanun hazır
lanmış mıdır? Sözünüzü teyit buyurunuz; 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efen
dim; Arif Beyefendi bir taraftan Avrupa'da şöyle 
meclisler vardır, böyle meclisler vardır. Böyle şey
ler varken biz bir şey icat etmeyelim diyorlar, diğer 
tarafta nda Avrupa'da hiç olmayan bir şeyi teklif edi
yorlar, Ve tavsiye edip duruyorlarki, o da, Şûrayi 
Askerinin reyi istişari mahiyette olmasın. Arif Beye
fendiden sorarım, Avrupa'da hangi meclis vardır ki 
reyi istişari olmasın. Huzuru Âlinizde mesul olan Mü
dafaai Milliye Vekili makamından başka, gayrı me
sul birtakım zevatın yedine böyle bir salâhiyet veri
lemez. Mesul makam lâzımdır ve sorulacak bir ma
kam aramak lâzımdır. Şûrayi Askerinin yapacağı 
bir hatadan dolayı kim mesul olacaktır? 
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Müdafaai Milliye Vekili; eğer bunun mukarrera-
tını tatbike mecbur olur ve bundan dolayı birtakım 
hatalar terettüp edecek olursa ve Meclisi Aliniz Mü
dafaai Milliye Vekilini isticvaba çekecek olursa, 
Müdafaai Milliye Vekili diyecek ki, Şûrayi Askeriden 
böyle emir aldım, affederseniz, bir daha yapmaya
cağım, Avrupa'da böyle şey yoktur. Bir taraftan 
Avrupa'daki teşkilâttan bahis ediyorlar, diğer taraf
tan mevcut olmayan esasatı müdafaa etmek istiyor
lar ve bunun müdafaası için de, Ferit Paşa zamanın
da yapılmış olan Şûrayi Askerî Kanununu da delil 
makamında serd ediyorlar.; Olamaz, sakattır. 

Efendiler; ıbizim esasatımızla gayrı kabili teliftirs 

ARİF BEY (Eskişehir) — İlmî esasatı söylüyo
rum. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VE
KİLİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) — İlmî esasata 
gelince efendiler; ilmî esasatta elbette mücerrep ve 
mütehassıs zevatın reyinden istifade olunacaktır. 
Beyefendi; her vekâletten mütehassıs celp olunuyor, 
elbette Şûrayi Askerî de mütalâatını dermeyan ede
cektir, bunun için teşkil olunuyor ve sıra ile vazaifi 
tadat edilmiştir. Buyuruyorsunuz ki: Vazifesi yalnız 
ilmî esasata münhasır olan bu heyet yalnız asker
lerden mürekkep olmalıdır. Peki, bütçenin tanzimi 
kime aittir? Huturu esasiyenin tertibi kime aittir? 
Şûrayi Askerî Kanununda bu hususta beyanı mütalâa 
olunacaktır. Bütçe tanzim edilecektir. Ondan son
ra bütçeye ait olan tedabir - ki tadat olunmuştur -
bunlar hakkında karar vermek, rey almak, mütalâa 
beyan etmek kime aittir? Tabiî heyete aittir, Şûrayi 
askeriye aittir. O, yalnız tecrübe ile hallonan mesail-
dendir. Aynı zamanda devletin siyasî ve idarî vaza
ifi nazarı dikkate alınmak üzere ittihaz olunacak mu-
karrerattan ibarettir ve bunu niçin de icap ederse 
Maliye Vekili izahatta bulunacaktır. Neden itiraz 
ediyor, anlayamadım. Bir taraftan ilmî, diyorsu
nuz. Diğer taraftan da bütçenin tetkikini bu heyetin 
yapacağını söylüyorsunuz. Bütçeye müteallik birçok 
tedabir tavsiye ediyorsunuz ve bu mütalâatın da ma-
bihuttatbik olmasını teklif ediyorsunuz. Bu bizim 
esasatımızla taban tabana zıttır. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Encümen bütçeleri 
tetkik etmiyor mu, ne oluyor? 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Salâhiyeti kanu
niye ve milliyesi ile elbette encümenler tetkik edecek
tir, çünkü encümendir. Meclisi Âliniz millet na
mına murakabeyi ifa edecektir. Müdafaai Milliye 
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Vekâleti veya şu encümen, bu encümen bütçeyi tet
kik ve murakabe edecektir. Siz diyorsunuz ki, Şû
rayı Askerî meselâ yüz milyon liralık bir bütçe yap
sın ve onu aynen Müdafaai Milliye Vekili kabul et
sin de getirsin, Başkasının yapacağı bir işten, 
başkasımn ittihaz edeoeği bir karardan dolayı Mü
dafaai Milliye Vekilini nasıl mesul edersiniz? Kendi 
reyinin, kendi kanaatinin dahil olmadığı bir iş için 
Müdafaai Milliye Vekilini mesul tutinağa imkân 
bulunabilir mi? Olmaz. Esasatımızla gayrı kabili 
teliftir. 

EKREM BEY (Rize) — Evvelki günden beri hep 
aynı sualler ve aynı cevaplar tekerrür ediyor. Görü-
yorumki Heyeti Celileniz bu meseleyi dinlemekten 
yorulmuştur. Binaenaleyh talep edildiği takdirde 
cevap vereceğim. Aksi surette kürsüden ineceğim. 
Bu ciheti istizah ediyorum efendim. (Kâfi sesleri) 

REÎS — Başka söz isteyen yoktur. Binaenaleyh 
takrirler vardır. Bir defa daha okunsun dinleyiniz: 

(Kâzım Karabekir Paşanın takriri tekrar okundu.) 

(îzmit Mebusu Mustafa Beyin ve Eskişehir Mebu
su Arif Beyin takrirleri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim; takrirlerin üçü de kanunun 
Müdafaai Milliye Encümenine havalesi hakkında
dır. Binaenaleyh evvelâ bunu reyi âlinize arz ede
ceğim. Kanunun Müdafaai Milliye Encümenine tev
diini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Encümene iadesi kabul 
edilmemiştir. 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın.?. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü öğleden sonra saat birde içtima 
etmek üzere celseye nihayet veriyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat : 5,45 
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