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YÜZOTUZBE$İNCİ İNİKAT 

27 Kânunuevvel 1337 Salı 

Birinci Celse 

REİS : İkinci Reisvekili Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Ziya Hurşit B. (Lazistan) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hülâsası var, dkütuyorum. 

1. — ZAPTI SABİK HÜLÂSASI 

YÜZOTUZDÖRDÜNCÜ İNİKAT 

26 Kânunuevvel 1337 Pazartesi 

BİRİNCİ CELSE 
İkinci Reisvekili Adnan Beyefendinin riyasetleri 

affında inikat ederek; Müdafaai Milliye Vekilinden 
üç istizah ve 17 sual takririnin ihtiva ettiği orduya 
ait hayvanatın telef olması, ortiunun ilbas ve iaşesi 
ile alâkalı kısımları ve azayı kiram tarafından irad 
olunan sualler Müdafaai Milliye Vekili Refet Paşa 
tarafından cevaplandı ve teneffüs için celseye 5 da
kika ara verildi. 

İKİNCİ CELSE 
İkinci Reisvefc'ili Adnan Beyefendinin tahtı riya

setlerinde inikatla Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
cephe gerinisde bulunan bir çok eşhasa da istiklâl 
madalyası verildiğine dair mektubu üzerinde izahat 
vererek bunun varit olmadığını ve askerlerin aileleri 

ile mektuplaşma imkânları temini hakkında alınan 
tedabir üzerinde Müdafaai Milliye Vekili Refet Pa-
şa'nın izahatını müteakip Başkumandan Mustafa Ke
mal Paşa Hazretleri Ordu mensuplarını maaşlarını 
vaktinde alamamaları espabını ve maaşların vaktin
de tediyesinin temini imkânları üzerinde lüzumlu 
gayretlerin sarf edildiğini ifade ettiler. Maliye Vekili 
Hasan Bey Efendinin istizahın kendisini alâkadar 
eden kısımlar üzerindeki beyanatından sonra celseye 
hitam verildi. 

Kâtip 
Reis Lazistan 

Adnan Ziya Hurşit 

REİS — Zaptı sabık mülâsası hakkında mütalâa 
var mı?.. 

Zaptı sabıkı reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

7. — Harp Encümeni Fevkalâdesi Kanunu hak
kında Hariciye Encümeni mazbatası. 

<REİ!S — Hanp Eıneümenîi fevkalâdesi kanununun 
esbabı mucibe mazbatasını, okutuyorum. 

Harp Encümeni Fevkalâdesi kanununun, 
Estbalbi Muciıbd mazbatası 

/Müdafaai memleketin istilzamı ettiği umur ve hi-
dematm en seri Wr surette ifa ve ikmali etrafında 
Meclîsi Âlide durüdıraz cereyan eden münakaşat ile 
bu bapta verilen takrirleri 'hulâsa ederek musibet bir 
esası müzakere hazırlamak üzere Müdafaai Mîilfiye, 
Daihü.'ye ve Hariciye (Encümenlerimden teşkil buyru-
lan encümeni mahsusumuz üç günden beri tetkik ve 
taımHki ile meşgul okluğu tbu esasa göre nihayet mer
but ıkanun projesini ihzar neticesine vasıl olmuştur. 

Bu lâyihayı tanzimde amil olan nükati nazar, mü
dafaai memleketin 'istilzam ettiği geriye ait bütün umur 
ve hidematı en müsmir 'bir şekilde tedvir ve taCv'p ve 
murakabe için bir Harp Encümeni fevkalâdesi teşkili 
esasında mıütemerkizdıir. Mezkûr encümenin müdaa-
faai milliyeye müteallik hidematı tanzim hususunda.. 
tesiri derkâr olan bilumum vekâletler muamelâtının 
yalnız mıüdiafaai memleket gayesi noktai nazarından 
en müsmir b:r şekilde ve ahengi tam dairesinde te'lif 
ve tedVini için vekillerle de biliştirak ittihazı mukan 
rerat eylemesi ve zaten Meclisi Âliye mürettep salâ
hiyetler cümlesinden olan velkaletlere veçhei harekat 
ve icraait inaesi zemTın-nde, faikat yalnız müdafaai 
memleketi istihdaf eden cihetlere münhasır olmak 
üzere esaslar ihzarı mucibi taide görülmüş ve vekâlet-
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ler muamelâtının ta'kip ve murakabesi ernniyesfınlin! 
ancak ibu şekilde yani encümeni fevkalâdenin vüke
layı aidesiiyle blirli'kte biMçtiima müdafaai memldcetc 
ait esayet üzerinde ittıhıazı mıikarrerat etmesi saye
sinde mümkün olabileceği derpliş edilmiştir. Kanun 
'layihasınldia Harp encümeni fevkalâdesi namına ver
diğimi^ bu kjoni'; tenin Meclisi Âlice suretü tefrik ve 
intihabı en ziyade alâkadar encümenlerden namzet 
'gösterilmesi şeklimde tesbit olunarak bunda daha zi
yade amelî ve ıkabili fca'tbilk bir şekil aranmış ve üç ay
da bir kjere tecditleri esası da Meclisi Alinün heyeti 
umumiyetinde mütecelli olan salâhiyet murakabe ve 
icraiya dalha muvafık görülmüştür. Bu encümeni fev
kalâdenin salâhiyetle. 'Başkumandanlık salâhiyetinin 
tearuz etmemesi için, de esasen cephe gerisine ait hi-
demata malksur olıacaik encümen riyaseti icraiyesinin 
(Başkumandan olan Meclis Reisii uhdesinde bulundu
rulması ve 5 teşrinüsani 337 tarihli Kanun mucibince 
Başkumandarilı'k salâhiyetinin, Reis ve kumandanı 
müşarünileyhin icrayi 'riyaset edeceği encümen tara
fından istimal edilmesi kabul edlildiği gibi, vekillerin 
ıMeclise k'arşı mevki ve salâhiyetleni file de tel'if için 
emri icra ve linfazın vekili aidine raci olduğu ve encü
menle vekliiler arasında ihtilaf zuihur ederse, Meclisin; 
halfcdm olacağı derç olunmuştur. 

IBundan başka memkıket dahilinde lüzum görüle-
cök malhâl ve menatikjda hidemat ve umuru mezık,ûre-
nin takip ve rnjünalkjalbe ettirilmesi lâzım geleceği de 
düşünülerelk encümenin kenjdi azası meyanından ve 
'kifayet etmediği halde Meclisi Âliye bilmüracaa in
tihap edilecek elan azalar arasından taşraya murakıp 
göndereceği bir madde ile tespit ol ummuştur. 

Bu encümeni fevkalâdenin göreceği işleri dikkat 
ve ehemmfîystle 'taklip edeceği şüphesiz bulunan Mec
lisi Âlinin cereyanı umurdan muntazaman haberdar 
olabilmesi için de 15 günde bir .kpre Meclise arzı 
malûmat ve tafsilat olunması ve encümenli fevkalâde 
azalarının muntazaman, tem'inü devamı zımnında içtıi-
maata iştirak edemiyenlerin müstafi addedileceği yo
lunda bazı tedabir linzibatiyenin de derci faidesiz te-
laklki olunmayaraik İbu makjsâîtla kanuna iki madde 
iilâlve olunmuştur. 

Encümeni mahsusumuzda bu lâyiha zemininde ce
reyan eden müzakerat sırasında Harp komitesi aza
larının Heyeti Vekile şahsiyeti meyarona iltihak et
mesinin mi, yoksa etmiyerek Heyeti Vekileden ayn 
ve Meclisi Âli namına Heyeti Vekile refakatında bir 
murakabe heyeti halinde müstakil kalmasının mı sa
yam tercih ve faydalı olacağına dair olan kısmı hay

li uzun münakaşata zemin olmuştur. Bir kısım rü-
feka Harp komitesi azalarının da Heyeti Vekileye 
iltihak etmesi lâzım geleceğini ve ancak bu suretle 
Vekillerle beraber bulunup birlikte ittihazı mukar-
rerat edebileceklerini ve mükarreratı mezkûre daire
sinde emri murakabede muvaffakiyet gösterebilecek
lerini teemmül ve bunun aksi halinde müessesatı mev-
cudei Hükümet haricinde ayrıca bir mürakebe un
suru ilâvesinin tedahülü vezaifi intaç etmek gibi bir 
mahzuru müstelzim olacağını münakaşa etmişlerdir, 
Encümeni mahsusu teşkil eden rüfekamızın ekseriyeti 
ise Harp komitesi azalarının Heyeti Vekile haricinde 
kalmasını ve selâhiyeti icraiyesinden ahzi mahiyet 
eden bir heyeti murakabe halinde bulunmasını daha 
nafi ve Teşkilâtı Esasiyemizin ruhuna daha mülayim 
görmüş ve müdafaai memlekete müteallik mesailin 
bütün vekâletlere müteveccih muktaziyatiyle taallu-
katını tespit edecek veçhelerin ihzarı ile bu esaslar 
üzerinde ittihazı mükarrerat için Heyeti Vekile ile ve
ya mevzubahis olan maddenin taalluk ettiği Vekil ile 
içtimalar akdetmelerine bir mani olmadığım ve çün
kü Teşkilâtı Esasiye müessesemize göre Heyeti Veki-
lede dahi ayrıca bir şahsiyeti icraiye mütecelli olma
yıp icra kuvvetinin menbai intişan Meclisi Âli olma-

-sından naşı yine o Meclis namına vazifei murakabe 
ile muvazzaf bir diğer Heyetin; yani işbu encüme
nin Heyeti Vekile karşısında veya Heyeti Vekilenin 
işbu encümen muvacehesinde mevkileri madun veya 
mafevk olmaktan uzak bulunduğunu ve ancak Mec
lisi Âlinin icra ve murakabe vekilleri olmak üzere 
vazifeleri ayrılmış ve birlikte müzakerat için aralıkta 
içtimalar yapmalar bu vezaifin etem ve ekmel bir su
rette ifası maksadından mütevellit ve binaenaleyh iş
lerin ahengini temine matuf bulunmuş olduğunu mü
lâhaza eylemiştir. 

Bundan başka tenvir ve irşat için memleket dahil 
ve haricinde muntazam teşkilât ile çalışmak lüzum 
ve vucubuna kail olan Encümeni Mahsus şimdiye ka
dar maalesef pek noksan bir şekilde tedvir edilen bu 
işler için daha esaslı bir zemini mesaî hazırlamak ye 
o dairede Vekili aitleriyle birlikte çalışmak üzere 
Meclisi Âliden bir heyet intihap ve tefrikini derpiş 
eylemiş ve buna dair bir maddei müstakil tedvin et
miştir. 

Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Orduların takviyesi ve müdafaai 

memleektin istilzam ettiği bütün istihzarat ve imalât 
ve münakalat ile bu umurun tanziminde müessir olan 
sair Vekâletler muamelâtının en müsmir bir şekilde 
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ve ahengi tam dairesinde tedviri maksadiyle bir Harp 
Encümeni fevkalâdesi teşkil olunmuştur. 

Madde 2. — Bu Encümeni fevkalâde Müdafaai 
Milliye, Hariciye, Dahiliye, Nafıa, Sıhhiye, Muva-
venei Maliye ve İktisat encümenlerinden gösterilecek 
namzetler meyanından Büyük Millet Meclisi heyeti 
umumi yesince her üç ayda bir tecdit olunmak üzere 
intihap olunan on azadan terekküp eder. Meclisin re
isi evveli Encümeni fevkalâdenin reisidir. Başkuman
danlığın 5 Teşrinisani 337 tarihli kanun mucibince 
birinci maddede beyan olunan esasata müteallik sa
lâhiyeti bu Encümeni fevkalâde tarafından istimal 
olunur. 

Madde 3. — Emri intihap Müdafaai Milliye En
cümenince altı, Hariciye ve Muvazenei ve Nafıa ve 
Sıhhiye ve tktisat Encümenlerince ikişer ve Dahiliye 
Encümenlerince de dört namzet iradesi ve bunlardan 
nısfının tefriki suretiyle vaki olur. Encümenlerin gös
tereceği namzetlerin o encümenlerde mukayyet olma
sı meşrut değildir. 

Madde 4. — Birinci maddede beyan olunan gaye
yi temin için müstemirren meşgul olacak olan Encü
meni Fevkalâde ledelicap ait olduğu Vekillerin huzur 
ve iştirakiyle de içtimalar aktederk bu noktai nazar
dan Vekâletlerin veçhei harekat ve icraatını ihzara 
ve bu dairede ittihazı mukarrerat ile takip ve mura
kabeye memurdur. 

Madde 6. — Encümeni fevkalâde mukarreratiy-
le vekâletler mukatı nazarı arasında zuhur edebile
cek ihtilâfın mercii halli Büyük Millet Meclisidir. 

Madde 7. — Harp Encümeni fevkâlesi, memleket 
dahilinde lüzum göreceği manatıkda müdafaai mem
leketin istilzam ettiği umur ve muamelâtı gerek ken
di arasından aza göndermek, gerek Meclisten aza ta
lep etmek suretiyle takip ve murakabe ettirir. 

Madde 8. — Harp Encümeni fevkalâdesi aza
sından mazeretle alettevali beş ve bilâmazeret üç iç
timaa iştirak etmiyenler müstafi addolunur, 

Madde 9. — Harb Encümeni fevkalâdesi, icraatın
dan her onbeş günde bir Büyük Millet Meclisine iza
hat ve malumat vermekle muvazzaftır. 

Madde 10|. — îşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 11. — îşbu kanunun tatbik ve icrasına 
Büyük Millet Meclisi memurdur. 

Maddei Münferide — Memleket dahil ve haricin
de Büyük Millet Meclisini amal ve makasıdını neşir 
ve tamim ve efkârı umumiyeyi tenvir için Erkânı 
Harbi yei Umumiye Reisiyle Hariciye ve Dahiliye 

Vekillerinin ve Matbuat ve Posta ve Telgraf ve Te
lefon Müdürü umumilerinin de iştirak edeceği Mec
lisi Âliden müntehap beş azadan mürekkep .bir ir
şat encümeni mahsusu teşkil olunmuştur. 

19 Kânunuevvel 1337 

Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Celâlettin Arif Kâtip 

Amasya 
Kâtip Aza 

Lâzistan Lâzistan 
Muhalifim. Osman 
Ziya Hurşit 

Aza Aza 
İzmir Kozan 

Yunus Nadi Dr. Fikret 
Aza Aza 

Mersin Trabzon 
Salâhattin Recai 

Aza Aza 
Genç İstanbul 

Dr. Haydar Ali Rıza 
Kâtip Mazbata Muharriri 

Karahisar Trabzon 
Memduh Hüsrev 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Aza 

Memuriyette Karahisanşarki 
Mustafa 

Aza Aza 
Kângırı Niğde 
Behçet Atâ 

Müzakeresinde bulunmamış 

Aza Kâtip 
Yozgat Kayseri 

Süleyman Sırrı Atıf 
Mazbata Muharriri Dahiliye Encümeni Reisi 

Adana Van 
Haydar Zekâi 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Kayseri) — Arkadaşlar; 
Encümeni fevkalâde malumu âliniz Fevzi Paşa Haz
retlerinin esas noktayi ihtiva eden beyanatına binaen 
teşkil edilmiş idi. Encümeni muhtereme on, oniki 
maddelik bir kanun ile heyeti âiiyenize geliyor. Ha
tırı âhnizdedir ki Paşa Hazretlerinin beyanatı iki şe
yi ihtiva ediyor. Birisi İngilizlerin dahilen casus teş
kilâtı ve bu teşkilâtın faaliyete geldiği - Şehit mer
hum fırka kumandanı Nazım Beyin buyurduğu gi
bi... Buna karşı Meclisi Âliniz tedbir ittihaz etmek 
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üzere işe başlamış idi. Düşmanın taarruz hazırlığına 
karşı Müdafaai Milliye, müdafaa hazırlıkları ve ve
saiti ihzardan kasır bulunduğunu Fevzi Paşa Hazret
leri burada söylemiş ve bunun için bu Meclis burada bu 
Encümeni fevkalâdeyi teşkil etmiştir, Halbuki Efendi
ler; Encümeni fevkalâdenin getirdiği kanun bu iki 
meselede iki esaslı derdimize hiç zerre kadar esaslı 
bir çareyi ben bu mazbatada göremiyorum. Hakika-

REİS — Celseyi açıyorum. Buyurun Yusuf Ziya 
Bev. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Muhterem arka
daşlar; Bendeniz... ilk temas ettikleri noktaya biraz 
temas edip geçeceğim. Bir istizah mevzuu vardı. O 
mevzu bu mevzua intikal etti. Nasıl oldu
ğunu geçen celseleri tetkik ettiğimiz zaman 
anlarız. Nasıl kapandığını ise gördük. Bi
naenaleyh her ne olursa olsun bendeniz 
ümit ederdim ki o mevzu kapanırken Refet Paşa 
Hazretleri bu kürsüye gelerek; bu mübhem vaziyetle 
ifayi vazife imkânı kalmadı, Benim için ne buyuru
yorsunuz. O vakit Meclisi Âlinin haklarındaki iti
madın derecesini anlarlar. Anlayacakları kanaat üze
rine yaslanarak şanlı şerefli bu Meclisi Âliden alkış 
tufanı arasında çıkarlardı. Onu istemek onun hakkıy
dı, verip vermemek bize aitti. Maalesef böyle olma
dı. Maatteessür tarafeyn mübhem bir vaziyet karşı
sında kaldı. Üç günlük hafi celselerin mütemadi me
sainin mahsulü - üç gün yoksa da - kanaat ve... 
bir zerresi olan bu kanun lâyihasını, projesini ben
deniz de kemali ehemmiyetle tetkik ve tahkik ettim. 
Bütün tahkikat ve tetkikatımla şu neticeye vasıl ol
dum. Aflarına mağruren arz ediyorum. Encümeni 
fevkalâde Meclisi Âlinin ihtisasat ve kanaatine ta-
mamiyle nüfuz edememişlerdir. Eğer nüfuz edebil
miş, eğer tamamiyle kesbi vukuf etmiş olsalardı, Mec
lisin kanaatine tercüman olurlar, bütün esasata mu
gayir olan bu proje ile basit bir surette tetkik edildi
ği halde bütün mahiyetini bir kelime etrafında top-

ten arada bir şey var. Müdafaai milliye makinesi 
yürümüyor, işlemiyor. Bunun »için pek çok arkadaşlar 
şikâyette bulundu, istizahlar, sualler devam etti, Bun
ları dinlerken (Bravo sadası) aşkolsun Meclis diye... 
sonra Refet Paşa Hazretleri çıkıyor kürsüye beyanat
ta bulunuyor. Doğru doğrudur. Bir de onu tasdik 
ettiriyor. Müdafaai Milliye makinesi işlemiyor, doğ
ru işlemiyor. 

layıp mugayir esasata, hukuku esasiyeye, hukukmhâ-
kimiyete mugayir, Teşkilâtı Esasiye kanununa serapa 
mugayir... hulâsa Heyeti Vekilenin vazife ve salâhi
yetine verilen hukuk ve salâhiyete mugayir, hukuk 
ve kavaidi intihabiyeye mugayir. -Hulâsa baştan ba
şa mugayir... karşı - aflerine mağruren arz ediyo
rum - hukuku esasiyeye fevkalâde vukufu malum 
olan bazı rüfekayı muhteremimizin imzasını ihtiva 
ediyor. Alınan o imzalara, bunun muhtevi olduğu 
ahkâma bakıldığı vakit acaba ben hatamı ettim. İn
tikal edemediğim bir nokta mı var, diye tekrar alet-
tekrar tetkike mecbur oluyor. Fakat her tetkik ettikçe 
ayni akibet ile neticeleniyor. Yine bu proje Teşkilâtı 
Esasiye kanununun, Heyeti Vekilenin vazife ve me
suliyeti hakkındaki lâyihai kanuniyeye karşı birer su
retle müdafaa lüzumunu hisseden bazı rüfekayı muh
tereminin de... insan o manalara baktıkça kendini suç
lu görüyor. Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti 
hakkındaki layihai kanuniye mi, yoksa bu propemi 
Teşkilâtı Esasiye Kanununu mu? Tetkikat neticesin
de kanaat getiriyoruz ki tahrip eden budur. Teşkilâtı 
Esasiye Kanununu müdafaa edenler ümit ederim ki 
bu kanuna karşı da müdafaa ederler. Yine bu vesile 
ile arz edeceğim ki bu proje teşkilini tasavvur ettiği 
harp encümenine Reis Paşa Hazretlerini Reis göste
riyorlar. Bendeniz diyeceğim ki Reis Paşa Hazretleri
ni her encümene, her yapılan şeye Reis göstermesi 
doğru değildir. Bir takım kıyası teşbiherle yüksek 
mevkii rencide etmiyeceğim. Çünkü kanaatıma göre 
her hangi bir teşbih, doğru bir teşbih, doğru bir kt-

•>-•<« 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Ziya Hurşit Bey (Lâzistan) 
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yas olamaz. Bunun için kanaatıma, kaideye istinaden 
arz edeceğim, Reis Paşa bu Meclisi Âlinin Reisidir. 
Başkumandan ve Heyeti Vekilenin Reisi tabiîsi ola
bilir. Fakat teşekkül eden bir Encümen, teşekkül eden 
bir grupun Reisi olamaz. Reis Paşa Hazretleri bu 
Meclisi Âlinin Reisi olmak dolayısiyle hepimizin 
Reisidir. 

Hepimiz kendilerine merbut iken ayrı mahsusan 
bir grup toplamak, mahsusan aza toplamak ve ayni 
hisle merbut olanları hariçte bırakıp o grupa Reis 
olmak, bunlar yapılmazdan evvel düşünülecek şeyler
dir. Bu, kalplerde bir iz bırakır, bunlar hissiyat mese
lesidir. Fakat mevkii 'içtimaimizde fevkalâde yeri 
vardır. Bunun gibi teşekkül edecek Encümeni Fevka
lâde Reisliğine Paşa Hazretlerini Reis göstermek 
mahzur tevlit edebilir. Meselâ olabilir ki bu kanun 
kabul edilir, olabilir ki bendeniz o encümene aza ola
rak intihap edilebilirim. Yarın mühim bir mesele kar
şısında kanaatimi tatmin edemem. Fakat muhalif ka
lıp hakkımı istimal ederken korkarım ki hissi hür
metimi rahnedar edeyim. Korkarım ki Paşa Hazret
lerinde bir tesir bırakayım. Reis Paşa Hazretleri, o 
kararı imza eder, Meclisi Âli muvafık bulmaz, red
deder. Paşa Hazretlerinin muvafık bulduğu meseleyi 
reddetmek; doğru mudur? Bunlar mesaili haliye ve 
istikbaliyemizde birer meseledir. Düşünülecek birer 
meseledir. Bu, bendenizin sırf kanaatimin mahsulü
dür. thtimalki hata ediyorum. Fakat hata, sevap ha
tıra gelen şeyi söylemek, söylememekten daha iyidir. 
Söylenen şeyler belki, belki bir tesir kabul eder. Bu
nun için böyle şeyler yapılmazdan evvel düşünmek 
iyidir. Yine müsaadenizle asıl «adede gireyim. Şayanı 
dikkattir ki, Heyeti Vek'ileden bir ikisi istisna edildiği 
halde bütün Vekillerin vazife ve selaniyeti harp ile 
alâkadar ve her hangi taraftan çekilse vazifeden bü
tün vekillere veçhe tayinini teşekkül ettirecek Encü
meni Fevkalâdedir. Bu suret ve vazife ile Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun Meclisi Âliye bahşettiği bütün 
hukuk ve selâhiyeti nezediyor. Yine bu suret ve va
zife ile kuvvei icraiyesini nezederken bu suret ve bu 
vesile ile Meclisin kuvvei teşriiyesini de nezediyor. 
Şayanı dikkattir ki bütün Vekilleri Meclisi Âlinin nü
fuz ve hakimiyeti karşısından alarak nüfuz ve haki
miyeti üç beş arkadaşımızın eline, daha doğrusu 
emrü kumandayı veriyor. Yine şayanı dikkattir ki 
Meclisi Âli namzetler meselesiride hukuku hakimiyeti 
takyit kendisini o kayıttan 'kurtarmak için her gün 
her vesile ile çalışırken bu proje o hukuku aynı su
retle encümenlere vermekle daha başka türtü.... İşte bu 
proje bir taraftan tecrit, bir taraftan reddediyor. Bi

naenaleyh eminim ki hukukunu, selâhiyetini her gün 
Ker vesile ile kıskanan ve etrafta beliren kâffei ha
rekâta karşı kıskançlık izhar eden bu Meclisi Âli ne 
hakikim, ne hukukunu, ne de salâhiyetini, velev mu
vakkat olsun kimseye vermeyecektir. Hiç bir arkada
şımıza velev muvakkat olsun, vermeyecektir. Bu ma
hiyeti ihtiva eden bu kanunu hududu haricine çıka
racak, vazifesine, salâhiyetine olan aşk alâkasını bir 
defa daha ilân ve ispat edecektir. 

Efendiler, bu kanunu derin bir surette tetkik olun
duğu zaman görülür ki ince ince esasatı, fevkalâde 
bir mahiyeti havidir. Fakat bilmem ki fevkalâdelik bu 
Meclisi Âlinin kanaati esasiyesı ile kabili -tevfik mi
dir? Fevkalâdeliğe maziden misal getirilebilir. Fakat 
maziden misal getirilirken fevkalâde usulü de hazır
lamalı, fevkalâde ahval ve harekât da hikâye edil
meli, hatırlatmalıdır. Binaenaleyh mazisi ile alâkasını 
kesmiş, yahut mazisine karşı şimdilik gözlerini yum
muş fevkalâde harekâtın tevlit ettiği elim cereyanlara 
karşı ruhunda elim hissi nefret duymuş, artık üç, beş 
kişinin emrini, kumandasını dinlememeye azmetmiş, 
yalnız kendi kendisini dinlemeye, yalnız kendi kendi
sinin efendisi olmaya ahdetmiş bir milleti tekrar fev
kalâde cereyanlara sürüklemek muvafı'k olmayıp zan
nedersem günah olur. Efendiler; bu kanun, bu proje 
kabul edildiği anda Meclis muvakkaten olsun hâki
miyetinden tecrit olunuyor. Bu kanun kabul edildiği 
halde son olarak bir madde olarak ilâve ediyorum. 
Heyeti Ceh'lenizin takdiratına bırakıyorum. Binaen
aleyh kanun reddedilirken mesaili hayatiyemizin de 
ihmal edildiği kanaatındayım. Bunun için yapılacak 
en kısa, en doğru tarik yine Teşkilâtı Esasiye Kanu
nuna müracaat etmek, Vekillere veçhe tayin etmek ve 
murakabe hakkını encümenlere vermek. Bunu tatmi-
nen ya nizamnameyi tadil, yahut yine Teşkilâtı Esa
siye Kanununa bir iki madde ilâve etmektir. Mahaza 
evvel be evvel müsareaten yapılacak bir şey varsa o 
da Müdafaai Milliye Vekiline, esas bir veçhe tayin ey
lemek, siyaseti dahiliyemizi halkm isteğine ve halkın 
ruhuna, halkın ananesine göre tanzim ve takviye ey
lemek, siyaseti hariciyemizi Fevzi Paşa Hazretlerinin 
son beyanatı aliyeleriyle pek zengin bir şekle düştü
ğünü anladığımız siyaseti hariciyemizi hakiki ve katî 
hareketleri ait oldukları Vekillere göstermek, diğer 
Vekillere sıra ile veçhe tayin etmek ona göre asıl he
defe tedricen olsun yetişmek. 

ZEKÂİ BEY (Mazbata Muharriri) (Adana) — 
Efendim; evvelâ şunu arz etmek isterim ki harp Mec
lisi fevkalâdesine ait maddelerle tenvir ve irşat mad-
dei müstakille ayrı ayrı şeylerdir. Gerçi Fevzi Paşa 
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Hazretlerinin geçenki celesatı hafiyede burada vuku-
bulan beyanatı münasebetiyle uzun uzadıya devam 
eden münakaşatta bu mesele de mevzuubahis olmuş. 
Yani irşat ve tenvir meselesi de mevzuubahis olmuş 
ve anın için Encümeni mahsus her 'iki meseleyi ayrı 
ayrı tetkik ederek bir esbabı mucibe ile birisini mad-
dei müstakile halinde, diğerlerini de kanun lâyihası 
halinde tespit etmiştir. Zannederim ki, bunları birbi
rine karıştırmayarak meselâ evvelâ harp meclisi fev
kalâdesi hakkındaki meseleyi müzakere edelim. Bu 
meseleyi ayrıca konuşalım. Fa'kat Afyon Karahisar 
Mebusu muhteremi buyurdular; o münasebetle ben
deniz de arz edeceğim bir kere ve kendilerine iştirak 
eden Basri Beyin ifadesiyle encümenin istihdaf ettiği 
maksat arasında hiç bir fark ydktur. Biz de kendile
riyle tamamen beraberiz, hem fikriz. Memleket da
hilinde ingilizlerin ve yahut başka düşmanlarımızın 
ekmekte oldukları fesat tohumların m kabiliyeti te-
mennüvünü imha için buyurdular. Evvelâ hükümetin 
halkla, ahali ile beraber, ahalinin hissiyatıyle kanaat-
leriyle beraber bizzat amil olması ve hükümeti temsil 
eden eşhasın dışarıda, memurların ve sairenin yapa
cakları... evvelâ kendi nefislerinde tatbik ermek sure
tiyle halkla... mümkündür. Bu doğrudur ve tabiidir. 
lîlâ başka suretle yapılacak, ve illâ vukubulacak ne-
sayihin, tenviratın, irşadın... memleketimiz dahilinde 
meselâ müskiratı seri şerif de menetmiştir. Kemali 
şiddetle yapılmalıdır. Bunlarda yapılmalıdır. İrşadın 
ve tenvirin memleket dahilinde müessir olabilmesi 
için hiç şüphesiz bu da lâzımdır. Gerek memleket 
dahilindeki irşat ve tenvir ve gerek memleket hari
cinde Büyük Millet Meclisinin amal ve mekasıdını.... 
yapılacak olan teşkilâtın ve şimdiye kadar Meclisi 
Aliden intihap edilmiş irşat encümenleriyle, yahut 
Müdüriyeti Umumiyesinin himmetiyle semerebahş 
olmadığı görülmüş olmalıdır ki geçen k't beyanatiyle 
Fevzi Paşa Hazretlerinin herhalde bu kelime üzerine 
daha ziyade celbi dikkat eden rüfekanın verdikleri 
takrirler kabul edilmiş ve bu mesele daha ehemmi
yetli bir şekilde encümeni mahsusa havale edimişti 
îşte Encümeni mahsus bunu daha ... edebîlmek içirt 
cereyan eden müzakerede nihayet Meclisi Aliden ta
yin olunacak beş kişilik: bir heyetin Dahitiye, Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi, Postta ve Telgraf Müdiı'i 
Umumilerinin de iştiraküyle bütün mukteziyatını tes
pit ederek, münakaşa ederek takip etmesine kani ve 
bu maksatla bu maddeyi tespit etmiştir ve bu mad
delik müzakeresinde Seriye Vekillinin de bulunması 
lâzımdır. Onu bizde ilâve ederiz. Daha başkala
rının bulunması iktiza ederse onlar da bu madde 

Heyeti Celilece tetkik edilirken onlar ilâve edi
tör, Binaenaleyh bu meseleyi müsaade ederJerse bu 
kadarla iktifa ederek asıl mevzuubahis olan Harp En
cümeni fevkalâdesü kanununa nakli kelâm edelim. 
Malumu alileridir ki Fevzi Paşa Hazretlerinin geçenki 
celselerde vukubulan beyanatı münasebetiyle bir kat 
daha teheyyüç gösteren Meclisi Âli memlekette Mü
dafaai Milfiyenin istilzam ettiği husüsatı daha seri, 
daha müsmir, daha faydalı bir şekilde ifa edebilmek 
için Meclisi Afide mevcut olan salâhJiyetö icraiyeniin 
binnetice hâsıl ettiği ve umumuza teşmil ettiği mesu
liyet dolayısıyle bu mesele etrafındaki nukatı naza
rını dört madde üzerinde tespit etmişti. Birisi şimdi
ye kadar vakî olmuş olan sui istimalâtın mesul tutul
ması idi. İkincisi bundan sonra sui istimalât vaki 
olmamasını temin edecek yani iş işten geçtikten, fe-
nalik görüldükten sonra, memleketin başına maa
zallah felaket geldikten sonra, mesullerin muha
kemeye verilmesi, ileride maksat hasıl olmayaca
ğını nazarı İtibara alan Meclisi Âli fenalık ha
sıl olmaksızın işe vaziyet ederek fiilen o fiilin 
sahipleri üzerinde vazifei murakabeyi yapacak ay
rıca bir Heyeti murakabe teşkil etmesi, üçüncü 
meselede bu heyeti murakabenin burada merkezde 
bilhassa Müdafai Milliyede ifa edeceği hidemattan 
başka yerde mülhakatta bütün şuabatı icraiye üze
rinde bu murakaba ve teftişi temin edebilmek için 
ayrıca mülhakata devairi intihabiyeye göndermek su -
retiyle velhasıl Meclisi Âlinin intihap edip gönde
receği azalar vasıtasiyle mülhakatta vukubulan mu
amelatı cezaiyeyi bilhassa cephenin geri hizmetle
rine .müteâllik ve daha ziyade Müdafaai milliye-
ye ait olan., bu suretle seyyar heyetler teşkili maddesi 
idi Dördüncü mesele de bu tenvir ve irşat meselesi 
idi. Bunlar Heyeti Celiienizde... sonra bu bapta ve
rilen takrirler teşkil edilen Encümeni mahsusta tasnif 
edildi. Bu meyanda müdafaai memleketin o esas üze
rine müzakerat cereyan etti. Bu meyanda bilhasa mü
dafaai memleketin istilzam ettiği umur ve hîdematın 
müsmir bir şekilde görebilmek için işlerin maye-
tevakküfü aleyhi olan para haikkında, memleket va
ziyeti maliyesi hakkında Maliye Vekilinden Encümeni 
mahsus izahat talep etti. Uzun uzadıya izahat talep 
etmek ihtiyacında bulundu. Ayrıca Maliye Vekili 
Beyefendi dünkü celsede burada Heyeti Âliyenize de 
izah ettiği veçhile varidatı devletin nihayet elli mil
yon lirayı tecavüz edemiyeceğinden halbuki masa
rifin bilhasa gelecek seneye ait Müdafaai Milliye-
ye bütçesinin bu elli milyon liranın iki misli mertebe
sinde olduğundan ve devari saireye ait olan bütçenin 
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büsbütün açıkta bulunduğundan ve netice itibariyle 
buyurdular ki Heyeti Âliyeriize de burada aynen tek
rar etti, bir Devletin vaziyeti maliyesi... Telif edil
mezse, teşkilâtı idariye vev sairesi teşkil olunmazsa 
felâketi müeddi olabilir. Filhakika her memleket ku-
vayi maliyesini bünyei içtimaisini onun medarı kıva
mı olan vaziyeti maliye ile tespit etmek mecburiyetin
dedir. Şu halde bunu zaten nazarı itibara almış olan 
Meclisi Âli en ziyade murakabe heyetini teşkil ile bil
hassa Müdafaai M İlliyede ve eğer varsa diğer deva-
irde mümkün oldukça müdafaa ederek emri tasarrufu 
temin etmek ve daha az memurla daha çok iş görebil
mek imkânı varsa bunu bizzat tetkik ve tahkik ede
rek yakin hâsıl etmek için bu murakabe heyetini me
mur etmek, tayin etmek lâzım geleceğine kanaat ge
tirmiştir. Daha evvelki celselerde Başkumandan Paşa 
Hazretlerinin de vuku bulan beyanatında Meclisi 
Âlinin mükerreren izhar ettiği arzuya binaen Ahzı 
asker dairelerinin ilgası maddesi mevzubahis olduğu 
gibi menzillerde ve geri hidematta istihdam edilen ve 
lüzumundan fazla olduğu iddia edilen zabitlerin de 
cephede istihdam edilmesi yolunda bazı mütalâalar 
dermeyan edildi. - Bu mütalâalara Başkumandan Pa
sa Hazretleri - takip ediyoruz eğer tasarruf imkânı 
varsa tasarruf edelim. Hatta cephe kumandanı İsmet 
Paşa Hazretleri de bu fikirdedir, kanaatini o ifade
lerle bir kat daha teyit ederek filhakika vaziyeti ma
liyenin bu şekline nazaran madem ki bu işi mutlaka 
göımek mecburiyetinde bulunuyoruz ve inayeti hakla 
düşmanı önümüzden denize atmaik mecburiyetinde 
bulunuyoruz, o takdirde paramızın olmadığım, 
hariçten para bulmak imkânı şimdilik bulunma
dığına göre bu işi de şimdilik görmek... Eğer is-
rafat varsa yapılacak başka bir teşkilâtla, daha 
az memurlar görmek mümkün ise bunu tespit 
ederek tayin etmek ve bütün devairin en ziyade mü
dafaai memleketin istihdaf ettiği gayeye sevk edebil
mek için bu hususta kanaati kâmile hâsıl etmek 
vazife'i icraiyesini daha doğru ifa edebilmek için 
böyle bir heyeti murakabeyi gerek merkezde ve ge
rek hariçte teşkil ve tesis etmek lüzumuna kani ol
duk. Encümeni mahsusla işte bu nokatı nazarı tet
kik ettikten sonra bir harp encümeni fevkalâdesi na
mını verdiğim bir encümen vucude getirdik. Bazı ha
tip arkadaşlarımızı, ezcümle, Ziya Beyefendi buyur
dular ki mahiyeti Meclisi Âlinin salahiyeti icareiyesi-
ni takyit etmektedir. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza 
mugayirdir buyurdular, encümeni mahsus bunu. Zan
netmektedir. Meclisi Âlinin salahiyeti icareiyesinî ta
kip etmek değil hatta şimdiye kadar mevzu olan 

kanunlara ve müteamil olan eşkâle nazaran mühmel 
kalmış olan bazı cihetleri de Meclisi Âlinin salâhiyetini 
teyit... Müsaade buyurun, çünkü Heyeti Vekile vezi-
fine dair bir kanun var. O kanunda Heyeti Vekile 
azalan arasında ihtilâf zuhurunda hakem Meclisi 
Âli olacaktır, denilmiştir. Salahiyetini istimal ediyor 
demektir. Fakat Başkumandanlık kanununda bu 
mesele mevzubahis Meclisin salahiyeti icraiyesinin 
Başkumandan Paşa Hazretleri, istimal edilmesini tec
viz etmiştir. Binaenaleyh bugün mevcut olan mües
sese ve doğrudan doğruya Vekillerden herhangi birine 
Başkumandan Paşa Hazretleri emir vermek ve o işi 
icra ettirmek salahiyetini vermiştir. Heyeti Vekileden 
herhangi birisiyle vukubulacak ihtilafda Meclisin hâ
kem olacağı meselesi yoktur. Şimdiye kadar mevzuatı 
kanuniyemizde yoktur. Tespit edilen bu kanun lâyihası 
bilhassa bunu tespit etmiştir ki bir kere Başkuman
danlık salahiyeti bir şahıs uhdesinde iken alınmış. Bu-
.rada sarahaten zikredilmektedir. Başkumandanlık be
yan olunan esasata müteallik salahiyeti bu encümeni 
fevkalâde.. Birinci madde ki, Orduların takviyesi ve 
Müdafaai memleketin istilzam edeceği bütün ihzarat.. 
Müessir olan sair vekâletler muamelâtının ahengi tam. 
İşte bu husustaki Başkumandanlık salahiyeti encüme
ni fevkalâdeye intikal... Heyeti Celilenizin intihap ede
ceği 10 âzâ ile Baş... intikal etmiştir ve intikal ettik
ten sonra da Heyeti Vekile ile.. Yani on kişiden mü
rekkep olan bir heyete intikal etmiştir. Heyeti Vekile 
o heyet arasında zuhur edecek ihtilâfın mercii halinin 
Meclisi Âli olacağı kezalik tespit edilmiş idi. Sa
lâhiyeti mutlaka Vekili âliye verilecek, emri infaz et
tirmek yani kanunen tespit edilen salâhiyeti Vekili ai
dine... Heyeti Vekile arasında zuhur edecek ihtilâfın 
mercii. Başkumandan Paşanın anı zamanda Heyeti 
Vekilenin Reisi tabiisi... Efendim belki Meclise ge
lebilse idi fakat herhalde daha fazla tasrih edilerek 
Başkumandan Paşanın cephe gerisine ait olan salahiyeti 
bu encümene tevdi edilmiş ve zuhur edecek ihtilâfın 
mercii halli Meclisi Âli olacağı tespit edilmiş olmakla 
zannederim ki Meclisi Âlinin salahiyeti daha ziyade 
muhafaza ve takviye edilmiştir. Sırrı Beyefendi bu
yurdular ki Başkumandanlık müessesesi mevcut olduk
ça bu kanuna lüzum yoktur, izaei vakittir, israftır bu
yurdular. Filhakika Başkumandanlık kanunu mevcut 
oldukça ayrıca ona muarız yeni bir müessesenin ih
dasına lüzum yoktur. Fakat bunu o şekilde anlama
malarını rica ederim. İzah edeceğim. Bu Encümeni 
mahsus Başkumandanlığa ait olan, bilhassa cephe ge
risine ait olan salahiyetlerin bu encümende istimal edil
mesine karar verilmiştir. Yani Başkumandanın şahsın-
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daki... bu Meclise izafeten yani bu Encümeni fevkalâ
deye izafeten intikal etmiştir. Mutlaka burada bir he
yetin bulunması lâzım geldiği için... ve fakat II ki
şinin arasında bir reye sahip bulunuyorlar. Paşa Haz
retleri buna kendileri muvafakat etmişlerdir. Onda 
fayda görmüşlerdir. Çünkü cephede bulundukları za
man cephe gerisindeki hidematın... Mutlaka burada 
bir heyetin bulunması lâzım geldiği için, fakat devair 
arasında vukubulmakta olan bir çok ihtilâfın nihayet 
tomarlarla kâğıtlar teşkil ederek hal ve fasl edileme-
yerek... Encümeni mahsus bu işi tetkik ederken Ve
kili aidinden eşitmiş idi. Binaenaleyh böyle halledile-
meyen ve uzun zaman süren ihtilafatın bir an evvel 
mahallinde, işin başında bulunarak hal ve fasl ede
bilmek ve Vekili aidiyle beraber Efendim onu müza
kere ederek... cihetinde Encümeni mahsus fayda ta
savvur etmiştir. Zannolunmasın ki bu teşekkül ede
cek harp fevkalâde encümeni Hükümetin yani He
yeti Vekilenin, hükümetin icraatına müdahale edecek
tir. Bittabi Heyeti İcraiye başkadır. Vazifei İcra doğ
rudan doğruya onlara aittir. Emrimürakabeyi munta-
zama* ifa edebilmesi kararını Vekil... mevzubahis 
olan mesele herhangi mesele ise onu Vekili aidiyle be
raber istişare etmek ve yine sureti icrasını o kararın ic
rasını yine Vekili aidine bırakmak ile kabil olacak
tır. Ön kişiden mürekkep olan harp encümeninde bu
lunduğu esnada varidi hatır olur ki kendisine tahmil 
edeceği vezaifi, ittifakla kendisine tahmil edecekleri 
vazifeyi... O takdirde mesuliyetle kabili tevfik değil
dir. Bu noksanı ikmal etmek için encümeni mahsus 
bir madde ihdas etmiş ve demiktir ki eğer şayet Ve
kili aidiyle harp encümeni arasında bir muaraza varsa 
ekseriyete ittiba mecubur olmayarak keyfiyeti Mecli
se arzla Meclisin kararını alabilmek salâhiyetini haiz
dir. Binaenaleyh Meclisi Âli Vekâletlerde cereyan et
mekte olan muameleden esnayi müzakerede... Emriva
ki halini aldıktan sonra burada fenalıklar araştırmak 
itimatlar ve ademi itimatlarla, efendim mazallah fe
nalık olup bittikten sonra fenalığı aramakdansa, doğ
rudan doğruya devairi aidiysinde kendi murakıplarını 
bulundurarak bil istişare buradan işleri tanzim etmek
ten başka bir çare henüz yapılmakta iken en müs
mir bir şekilde... Ancak bu tariki ihtiyar etmekten baş
ka bir çare bulamamıştır. Maksat budur. Bu izahata 
nazaran... (Müzakere kafidir seslen.) 

REİS — Nizamnamei dehili mucebince maddelere 
geçilmesine kabul edenler... 

ZEKÂt BEY (Devamla) — Müsaade buyurun söy
leyeceğim. 

I ZİYA BEY (?) — Maddelere geçilmesinin reye 
i vazını teklif ederim. (Gürültüler.) 
I REİS — Şimdi efendim müsaade buyurun. Bu ci-
} heti reye koyayım. Maddelere geçilmesini reye koydu-
I ğum zaman kabul edilmediği takdirde ret edilmiş de-
I mektir. Efendim, şimdi dikkat buyurunuz. Efendim za-
I ten karar vardır. Encümen matlup derecede ya ifayi 
I vazife etmiştir, ya değildir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Ret olu-
I nursa gine encümene iaıdesi lâzım gelir, Bütün ret 
I olunmaz. Fikir bakidir. Üç gün müzakere cereyan 
I etti. Encümene iadesini.. 
I REÎS — Boşuna yoruluyorsunuz Hüseyin Avni 

Bey... 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisar) — Tekrar Avni 
I Beyin dedtiği gibi encümene gütmelidir itiraz olunan 
I esasat tanzim edilsin, (gürültüler) 
I REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında arkadaşlar 
I söz aldı. Heyeti umumiyesi hakkında müzaikere isti-
I yor musunuz? Rica ederim başka olmaz. 
I Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldı r-
I sın., kabul etmliyenler el kaldırsın., maddelere geçtil-
I meşini kabul edenler ayağa kalksın... Maddelere ge-
I çÜlmesi kabul edilmiştir. Maddeye geçildikten sorma 
I ceket aleniiyede müzakere ederiz. Heyeti al iyeniz de 

kabul etmişti. 

C E L A L E T T İ N ARİF BEY (Erzurum) — Mec
lisi Âlinize vaki olan teklifim şu tarzda idi. Harice 

I karşı gizli kalması lâzım gelen mevaddı ifşa etmiye-
I çeksek aleni celseye geçelim. 

REFET PAŞA MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ 
I (İzmir) — Bey efendiler, şimdi hafi celsede müzakere 
I ettiğimiz bu kanunun lehlinde ve aleyhinde pek mühim 
I şeyler söyledik. Alerii celsede bu kadar mühim bir 
I meselenin müzakeresini iyi bulmuyorum. Bunu heye-
I ti Âliyenize arzetmek benim vazifemdir. Hükümetin 
I zaafı, aczi vardır. Bunları açık söylemek doğru de-
I ğildir. Burada kanun müzakere edilsin merasimli bi-
I lamünakaşa aleni celsede yaparız. İstizah meselesi 
I varken bir vekil sıfaıtile söz söylemekte biraz düşü-
I nüyorum. Bir Vekil istizaha davet edilirse ya itimat 
I ve yahut ademi itimaûd neticelenir. Vekâlet nizam-
I nameu dahili mucibince hemen hemen açıktır. Isti-
I zah varken 6Vta yere bir kanun müzakeresi soktuk. 
I Müdafaai Milliye Vekâletinde birçok fena şeyler 
I vardır. Bunu ben de biliyorum. Bunun daha ziyade 
I temadisi doğru mudur, değil midir? Kararınızı ve-
J riniz. Benlim de gerek kendime gerek kendi şahsıma, 
I gerek vazifeme dair birçok mütalaalarım var, ben 
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de çalışmak mecburiyeti'ndeyim. Meclisi Âliniz Nas
ihattin hocanın, hakimliği mevkiinde kalıyor. Haklı
sın Hikmettim. Müdidei aleyh geMyor Haklısın hük-
mettîm. Üçüncü birisi geliyor, Hak taaddti ediyor. 
Sen de haklısın. Evet, Meclisi Âlimizin böyle bir 
mevkide kalmasının esbabı nedir. Bendemiz bunu 
kendime mahsus zMınayetimle, bir köylü zihniyetiyle 
düşündüm. Medrese mantıkiyle de ayar ettim. Ma
lumu aliniz Müdafaali Milliyeye ait, harp mesailine 
ait malumatı sabıkam şu sarığımdan istidlal olunur 
zannederim. Daraba Zeydün Amren, misalini öğren
diğim zaman Zeyt Amre karşı mudaraıbada muzaf
fer olmuş, bunu anladım. Zeydin Amre karşı es
babı zaferimi temin eden şey nedir? Bunu düşün
memiştim. Sonra mantığa çakıyorum- Küllü insanün 
Hayvan - kaziyesini öğrendim. Fakat Yunan gfiibi 
bir domuzun harimi ismetime gireceğinfi düşünme
diğim için bumu da düşünmedim, fşte böyle basit 
malumatla bu kürsüye çıktığımdan dolayı evvela 
af finizi istirham ederim. 

Arkadaşlar, esas meseleyi ne Refet Paşa hazretle-
Tİnan şahsında, ne faaliyetinde, ne de vesaürede gö
rüyorum. Mesele esaslı teşkilatı idari meselesidir. 
Müsaade buyurursanız arzedeydm. Meclisi Âliyi bir 
çifttik sahibi farzettim. Çifttik nazırını getiriyorsu
nuz çiftlik nazırına diyorsunuz ki şu kadar tarlam 
var, şu kadar çiftim var, şu kadar hayvanım var. 
Sen burada nazırsın. Benim tarlamdan azami istifa
de şudur, asgari istifade şudur, derim. Sen nazırsın. 
Azami istifadeyi çiftlikten temin ettiğin gün benden 
istediğin kadar mükâfat iste. Geçirdik bunu, nazır 
yaptık. Eğer nazır sen işte bu yolda çalışacaksın 
hayvanların nalım falanca nalbanttan, sonra urgan 
ve saire lâzım, düğen lâzım oldu mu falanca bakkal
dan alacaksın. Sonra ziraatta istihdam edeceğin 
amele, sonra ziraatta istihdam edeceğin hayvan ve 
erzakını falan adam temin edecektir. Eğer bu adam 
Çiftlik umuruna vakıf ve kendisi hakikaten o çiftlik
te azami istifadeyi temine muktedir saî bir âdamsa 
der ki efendi beni takyid etme. Ben hayvanlarımı is
tediğim yerden alayım. Ben istihdamettliğkn ameleyi 
kendim istihdam eder, kendim kazanı kurar kendim 
pişirir, yedirtiıim- der. Sonra efendim hayvanların 
nalı söküldü, nalbanda gönderdi, o hayvana uygun 
nal yokmuş olmadı. Bulamadığını şuradan alır, ya
par yakıştırır. Hayvanların ayağı topal olur - Urgan 
çürümüş, tırpan kesmedi de sonra hasat geciktii, ekin 
çürüdü, Azalmli istifade yerine asgari değil, ziyan bile 
etti. Bundan mesul iklimdir efendiler? Karşınıza çe
kin deyiniz ki niçin sen azami fetifade etmedin, zi

yan ettin? Efendi, sen benim atımı nallandır, falan 
bakkaldan getir dedin ben de yapamadım. Efendiler 
sadede geliyorum; bu misali size arzettikten sonra 
arzedeceğim ki bizim eskiden bir teşkilâtımız vardı. 
Eski teşkilâtı yıkmak için çok düşünmek lâzımdır. 
Bir Harbiye Nezareti teşkilâtı vardı.. Şimdi Müda
faali Milliye ve Erkanı Harbiye, sonra bir de cephe 
kumandanı İsmet Paşa Hazretleri. Biz diyoruz ki 
ismet Paşa Hazretleri düşmanı defet. Ne lâzım olur
sa o verecektir. Müsade buyurun efendim; Refet Pa
şa Hazretleri azamı çalışmıştır. Fakat insanların 
hilkatinden uzaktır. Senin şerefin için ben bu ka
dar çalışırım, fazla çalışamam, istediğin kadar ku
cak, kucak özürler, bahaneler. Teşkilâtımızı yokla
yalım. Efendiler şimdi birindi meselede Harbiye Ne
zareti ile, Müdafaai Milliye ile Erkânı Harbiyei 
Umumiyeyi iki nazıra ayırdığımızın esbabı, neden 
iki Paşayı alâkadar etmek istedik. Burada yaş hatırı 
olmamalıdır. Bendenliz M sene zarfında ikincadiir bu 
kürsiyi Âliye çıkıp ta esas mesele hakkında kendi 
mantığımca bulduğum hakakati arzediyorum. Bu 
makine yürümedi. Bunun üzerine bir Başkumandan
lık yaptık. Başkumandanlık yaptığımızda teşkilâtı 
idariyemizi telâfi ettik zannettim ve sevindim. Fa
kat efendiler bu gün hâl ve mevki bununla telâfi 
edilfnedağiroi gösterdi. Bendeniz Başkumandanlığı 
nasıl isterdim. Cepenin genişinde çadırını kurmuş, 
gece gündüz ordunun ahvalimi düşünüyor. Müsade 
buyurun arzedeceğim. Efendiler Fransayı kurtaran 
bir adama kaplan tesmiye ettiler. Ben Fransızcasını 
bilmiyorum. Arslan olmalıdır, başka olamaz. O ars-
lan nasıl olmalıdır. Efendiler; bk pençesini düşma
nın kafasını kırmaya, ezmeye matuf başka bir şey 
düşünmez. Bir Başkumandan olmalıdır. Başkuman
danımız bir gün Meclisimizde, bir gün Okranya sefa
rethanesinde nutuk irat ediyor. Bîr gün M. Briyonun 
bilmem hututu esasiyesıince düşünür. Eğer böyle 
olursa Baş Kumandanlık Efendiler. Bendeniz teşki
lattaki noksanımızı arzediyorum. Yani Paşa Hazret
lerinin şahsına, mevkiine, makamına değil, sizin teş
kilâtınızın noksanındadır. Efendiler dünkü itirafları 
veçhile askerin elli bini açık ve çıplaktır. Bugünkü 
kışta., eğer Refet Paşa Hazretleri cephe Kumandam 
olsaydı eski vaziyete göre, kendi işlerine göre, geri 
işleri teşkilat onun madunu olsaydı bir askerimi çjp-
lak, açık bulundururmu idi? Bulundurmazdı. Vazife 
tefrik edilirse, amma hali tabiisine mugayir olarak 
tefrik edilen vazifeler böyle olur. Paşa Hazretleri 
bugün hakikaten şu milleti kurtarmak kabiliyetini 
gösterdi. Yalnız maliyete Refet olmamalı. Sonra 
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F.fendiler, Nafia Vekâletine en muhterem bildiğimiz 
şahsiyetler olduğu halde Reuf Beyefendi Hazretleri 
olmamalıdır. Esbabı; bugün Refeıt Paşa Hazretleri, 
Rauf Bey, İsmet Paşa Hazretleri Paşanın bu işin 
bidayetinde teşriki mesaisinden naşji bunlara karşı 
demür pençesini gösteremez. (Sadede sesleri) 

Efendiler saded nedir. Bendeniz sadetten çıkmak 
istemem. Reis Bey ile aramızda bir zihniyet farkı 
vardır. Bendeniz noksanlarımızı encümenin tayin 
ettiği mevadda görmüyorum. Emrederseniz söyli-
yeyim. Noksanlarımızı şu teşkilâtta gömyorıum. 

Efendiler, üçüncü bir derdimliz var. Arzu bu
yurursanız noksanlarımızı burada göstereyim. Bir 
derdimiz var. Bugün cephede yalınız ismet Paşa 
- mesuliyeti arz ettiğim gibidir - İstmet Paşa Hazret
leri Bursa'dan tutunuz Eskişehir, Kütahya, Afyon 
dolanınız Denizli'ye kadar Vk mıntıka komandaını-
dır. Burada bugün bir harp başlasa burada cere
yan eden vekayjin kâffesi İsmet Paşaya gelecektir. 
Emri İsmet Paşa hazretlerinden telâkki edecek. Ri
ca ederim bendenliz bir asker olmamakla, beraber 
görüyorum. Harp Encümeni Fevkalâdesi bu nok
tayı iliç'in görmedi? Eskişehir muharebesi bizim 
gözümüzün önünde.. İsmet Paşa Hazretlerinin kafa
sı o büyük cepheyi idare edemedi. Efendiler, rica 
ederim. Sakarya muharebesini kazandınız. Şu ka-
darcık bir cephe... Evvel beevvel bu teşkilât dü
zelmelidir. Maalesef bu noksanlar görülmüyor da 
teferruata ait birtakım nevakısı görünüyor. Efen
diler, ileri cepheye müteallik 'ileri cephenin geri 
umuruna müteallik mantığım bundan ibarettir. Son
ra Efendiler, bu kanunda bir noksanlık daha var
dır, Efendiler, bu kanunun esbabı mucibesindn 
sonunda çıkmış bir fıkra var (bundan başka tenvir 
ve irşat için memleket dahil ve haricinde munta
zam teşkilât life çalışmak lüzum ve vuculbuna kail 
olan Encümeni mahsus şimdiye kadar maalesef pek 
«toksan bir şekilde tedvir edilen bu işler için daha 
esaslı bir zemini mesai hazırlamak ve o dairede Ve
kili alidiyle birlikde çalışmak üzere Meclisi Âtiden 
bir heyet intihap ve tefrikini derpiş eylemiş ve buna 
dair bir maddeii müstekille tedvin etmiştir) bende
niz evvelce işaret etmliştim. Şehidi merhum demiş
tir ki bu Avrupa dehanından birisinin sözü olarak 
nakfetmişti. Gece sohbeti esnasında soyuyordu. 
Efendiler cephe iküdir. İleri cephe. Geri cephe ne 
kadar kavi olursa, ileri cephe de o kadar kavi
dir. Şu halde gm. cepheye verilecek ehemmiyet 
(ileri cepheye verilecek ehemmiyetin kat kat fevkin
de olmak lâzım. Şimdiye kadar efendiler biz bir 

(irşat Encümeni yaptık. İrşat cihetinden mesul bir 
makamı âla ki, Umuru Seriye Vekâleti celilesti /ki 
irşat onun vazifesi idi? Bu Vekâleti Celile irşat 
için yapıldı ive bu teşkilât ne yapabilecektir ve me
saisi şimdiden sonra ..̂ evvelki teşkil ettiğimiz encü
men ne oldu? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — İnnaliüa ve 
innadleyhti raciun. 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Efendiler eğer 
geri cepheye lâyık olduğu ehemmiyeti atfetmek 
ioabederse behemahal ehemmiyet vermek mecburi
yetindeyiz. Hassas damarımız geri cephededir. Düş
manın saldırdığı melunîn şebekeler de Anadolu'nun 
etrafını ihata etmiştir. İçimizden adam çalmaya ça
lışıyorlar, yahut çaldılar, çalıyorlar. Buna karşı 
esaslı tedbir ne olabilir. Ve Encümen buna karşı 
ne gübi bir kanun ile gelmeli idi. 

'Efendiler, bu mühim meselede iki şey İktiza eder. 
Tesiratı hariciyeden memleketimizi tamamiyle ko
ruyabilmek İçin ya İstanlbul kapısını tamamiyîe set 
edelim, yahut efendiler İngiliz mel'unlarının saçdığı 
tohumu fesadı kabiliyeti nümaiyeden mahrulm ede
lim. Elimizde bu ikinci şık vardır. İngilizler bulgun 
'bir takım casus teşkilâtı sokmuştur. Ben ve sen ya
tıyoruz, uyuyoruz. Onlar fesat tohumu saçıyorlar. 
Bu fesat tohumlarını kabiliyeti nümaiyeden mahrum 
bir hale koymak için ne lâzım geliyor. Bendenizin 
şimdiki mütalâaüm buna inhisar edecektir. Hükümet
le ahali arasında yüz senedeniberi mütevaris açık
lıkları, boşlukları doldurmak lâzım gelir bunun için 
esas çareler nedir? Meclis şu gösterdiği muvaffaki
yetin neye ibtina ettiğini, marazın ne olduğunu an
lamak iktidarında bulunan şu Meclisi Âli bu madde 
ile irşat meselesinin istihsal edilmiyeceğine kanaati 
tamme getirmiştir. Efendiler bu madde ile olmaz. 
Hük.üimetle ahali arasındaki gerginliği gidermeli. 
Efendiler( KaM değil sesleri) kabil olmadık 'bir şey 
olmaz. Bir kere ahalinin istirahatı derunîsüne vakıf 
olmuştunuz. Var mıdır, zannederim ki efendiler ek
seriniz vakıf sınızdır. Rica ederim 'bu mesele dım me
selesidir, vatan meselesidir. Kimse buna karşı sakıt 
kalmamalıdır. Efendiler bendeniz hoca olduğum için 
her sıfatla halkın süflî taha'kasiyle (süflî değil sada-
ları) rica ederim ikinci ve üçüncü tabakasiylie çok 
muamelata giriştim. Efendiler halkın kısma azaminin 
esrarı derunu neredir? Bu hükümet hususunda derdi 
n^dir? IBuna ben- vakıfım, zannederim sizin ekseriye-
tiin'iz vakıfdır. Efendiler tanzimat devresinden sonra 
'beynelahali ah hocam, şeriat kalkdı, kanun hizam 
çıkdı. Bunu ihtimalki çoklarınız işitmediniz. Ah şe-
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riat kalkdı diyorlardı. Bu meclis şu zamanda ondan I 
istifade etmezse başka şeylerden istifade edemez. Son- I 
ra efendiler iıttihaıt terakki atıldı. 600 senelik merbut I 
olduğu bir hanedanı biraktı. İttihat terakkinin ku- I 
cağına atladı. Niçin? Biliyor musunuz? Orada adalet I 
anyondu. Efendiler halkın şeriat diye istediği basit I 
şeylerdi. Alh diyordu. Ben ninemden duydum filan I 
zaman birisi ıbir ıtavuk çalış da elini kesmişler. Şimdi I 
«e ölüyor bir zaif camusumu gidip onbeş liraya ve- I 
riyorum. 15 liralık camusu 20 İraya tekrar satın al- I 
mak mecburiyetinde kalıyorum. Hükümet bakmıyor. I 
ıMuhakeme, muhakeme on sene sürümüyor. Bu ada- I 
let imidir? Ah şeriat ilân olsa diyordu. İttihadı ve te- I 
rakki de şeriatı ileri sürereik muvaffak oldu. Sonra I 
efendiler, İttihat ve terakki hükümeti memurları es- I 
k'iden camiye gider, beş vakit namazını kılar, ulema I 
ile musahabe eder, hasbihal eder, halkın dini dertle- I 
rini dinler, adalet tevziine uğraşır. Fakat Sultan Ha- I 
mid'in sıon zamanlarında hükümet memurları güya I 
ahali başka bir dinde, kendisi başka bir dinde imiş I 
gibi camiye gitmez, Müslümanları yanına sokmaz. I 
Dört muhterisi başına toplar istediği zulmü, istediği I 
melaneti yapardı. Bu nefasedet kalktı diye ne gör- I 
dü? lıtti'hâd ve terakkinin tayin ettiği memurlar? Efen- I 
diler biz bunları gördük. Sanki İngEtere'nin Hint I 
müstemkkât nazırı imiş gibi ahalinin ne hissiyatına I 
ne dinine hiçbir şeyine bakmayan memurlar, buna I 
karşı da ahali fevaıran ediyordu. Sonra zaman bizi I 
getirdi. 'Bizden büyük şeyler 'bekliyordu. Biz hakika- I 
ten efendiler bazı şeyler yaptık ahalinin zihniyetine I 
muvafık kararlar icat ettiğimiz için bize ısındı. Efen- I 
dilber fakat 'bunu tatbik ve icrasını görmek lâzım. I 
Efendim Müslüman evleri şaraıbhane oldu, sonra bu I 
gün yaptığımız kanunu memurlarınız tatbik etmiyor. I 
Beyefendi* hakikaten mesleğine eyi çalışıyor. Bu gün I 
•askeri idare 'altında bu dekovil hattı ile her gün rakı, I 
şaraıb geliyor. Efendiler... I 

REFİK ŞEVKET BEY .(Adliye Vekili) (Sarıman) 
— Çokları yakalanmıştır. Cezaları alınıyor. I 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Yalnız adliye 
meselesinde Adiye Vekili muhteremi eyi çalışıyor. I 
Efendiler kanunların şer'i şerifden alınması için Ra- I 
nunu Esas»de bir madde vardı. O madde bizim ata- I 
'lafımızı aldatmıştı. Teşkilâtı Esasiye Kanununa koy
duğumuz madde de bizim şu ahaliyi aldatmak için I 
yaldız kabilinden görülüyor. Ahalinin gözüne biz I 
esasatı islâmiiyeyi bu günden tatbika azmedelim. I 
Efendim birkaç meseledir, bu gün karar verelim. I 
Umum m'iMeti bir baş etrafında göreceksiniz. Bu gün J 
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50 milyon lirayı defaten tedarik etmek meoburiye
tinde olduğumuzu söyledi. Dedi ki bu 50 milyon li
rayı tedarik ederseniz kurtulacaksınız. Edemezsiniz. 
Maliye Vekili düşünsün. Maliye Vekilini dinledik 
efendiler. Maliye Vekili 50 milyonu şu membadan 
alacağız, demedi söylemedi. Gülecek zamanda deği
liz, ağlanacak zamandayız. Efendiler, bu efendiler, 
bu 50 milyon lira defaten toplanmak lâzım. Toplan
mazsa bu 50 milyon lira, boynumuzu esaret zincirine 
uzatacağız. Rica ederim, esas dertlerimize dokunan 
maddedir. Teşkilâtı idariyenizi, mülkiyenizi esasatı 
kutsiyet islâmiyeye tatbik ediniz. Emin olunuz ki 
şu Büyük Millet Meclisi Hükümeti beşyüz bin as
keri elbisesiyle, teçhizatiyle çıkarır ve cihangir olur. 
Efendiler, yalnız haleti maraziye anlaşılmalı, bunun 
devasına takip edilmeli. Yoksa Efendiler, esasatı İs-
lâmiye her şeyde düsturu hareketimiz olmazsa - ki 
ben de Meclisin fikirlerinin buraya akmakta olduğu
nu görüyorum - hususiyle Başkumandan Paşa Haz
retleri bu gün garp zihniyetini şu kürsüde resmen çü
rümüştür. Yalnız bu noktaya itiraz ediyorum. Biz 
bize 'benziyoruz, dedi. Benzemiyoruz. Benzese idik 
esasatı kutsiyei İslâmiiyeyi burada şeriatı gazadan 
maada bir şey yoktur diye ilân ederdik. Biz bize ben
zemediğimizden efendiler münevverlerimizi bendeniz 
bir hastalıkla malûl görüyorum. İsabeti reyine, cesa
reti medeniyesine meftun olduğum... dedi ki; mülki
ye kanunları ne için yürümüyor da dahiliye... der ki 
dur bakayım. İsviçre kanununa bakayım derdi. İs
viçre kanunu görme milleti kör etmişti. Sonra yarım 
saat sonra diyor ki paşa hazretleri tenkit ederken, 
efendiler hangi medenî hükümetlerc-benzüyoruz? Han
gi medenî hükümetlerden muradın Avrupa hükümet
leri ise hiç birisine benzemiyoruz. İşte bir taraftan 
kurtulalım derken diğer taraftan garp bataklığına 'is-
temiyerek saplanmış bulunuyorlar. Rica ederim şu 
zamanın siyasetine, içtimaiyatına uymak diyecek 
efendi çıksın.. Bihakkın burada usulü münazara dai
resinde münazara yapalım. 'Milletin şu istirahatı de-
runîden kurtaralım. Efendiler 300 - 400 pare köyle
rimizi kendi elimizle söndürdük. İşte müsaade bu
yurun, irşat meselesi bu esaslar kurtulmadıktan son
ra esasatı İslâmiyeyi tatbika başlamadıktan sonra 
irşat meselesi boşdur. Bundan sonra Seriye Vekâleti 
Celilesinin şimdiye kadar yapmadığı bir şeyi ihtar 
edeyim. Bir de eski küflü medreselerin yetiştirdiği 
hocalar vardır ki kalbi şeriat, vatan... (Gürültü) mü
saade buyurun bunlar muntazam teşkilât yapılarak 
ahaliyi resmen irşada sevk edilmiş mi? Bendeniz efen
diler şebekei irşadiye teşkil edilmediğini iddia edi-
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yorum. Efendiler irşat için ulemayı alâkadar etmeli. 
Hükümet zirnemdaranının bir kısmı hülkiknet dinidir 
diye gösteriyor. Bir kısmı la din»dir diyor. Hüküme
tin takip edeceği bir veehei esasiye yoktur. Birisi 
namaz kılan bir memuru azleder, diğeri de nasbeder. 
Efendiler hükümet mesaili esasiyede» 

•HtLMİ BEY (Bolü) — Reis Bey, bu zapta ge
çiyor... (Gürültüler) 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Niçin gözümü
zün önünde gezdiriyoruz. Bunu ahali söylüyor. Teşkil 
ettigimüz hükümletimizte, memurlarımızla ahaliyi bi
hakkın kendimizden şüpheye düşürdük. Burada bir 
fühuşhane vardır. Resmi demektir. Resmi fuhuşhane-
leri niçin kaldırmıyoruz? Çarşıya salıverdiğimiz Av
rupa mükaıllitlerini niçin gözümüzün önünde gezdi
riyoruz? Bunu ahali söylüyor. Bir de halkım kalbini, 
nabzını dinleyiniz, işte hükümetle ahali arasındaki 
bu açıklık izale olunursa emin ol cihangirsiniz. Efen
diler foir memur gelir benim köyüme. Camiin kiiirm 
üzerinde rakı çıkarır içerse ben ne gibi bir hissiyatla 
mütehassıs olurum? Böyle memurlar memur değil
dir. . Bunlar <bir müstemleke nazırı gibidir; işte efen
diler, ben gürültülü yerde seyyara mûtatla ayı sevmem. 
Fak'at 'bu kadarcıkla ihtisar edeceğim. Maruzatımı 
şurada hulâsa edeyim. Ahali ile hükümet arasındaki 
açıklığın izalesi niye mütevekkıftır. Harbiye Nezare
ti unvan iyi e, Müdafaai Milliye Vekâletiyle Erkânı 
Harbiye Vekâletinin birleşmesi... buna dair fikir ve 
mütalâalar. Üçüncü cephe; cephe meselesi mühimdir. 
O kadar uzun bir cephenin bir kumandanın kafa-
siyle idare edilemi'yeceği kanaaıtındayım. Bu üç esas
lı derde bir çare olaibi'îir. Yoksa efendiler hatırıma 
gefomşken bir lakırdı daha söyliyeyim. Falan beyefen
di Istaniburda neşriyatta bulunsun. Buraya gelsin 
peyam saibah çıkarsın. Bizden hafflcı soğutuyor, irşat 
edeyim derken halkı bizden uzaklaştırıyor, irşat ede
yim derken ifsat ediyor. Bu srkadaşımızın çıkardığı 
gazetenin «tefrikasında 124 bin peygarrfberin tmıcize-
atirei hiçe çıkaran diye 'bütün mucizaitı istihfaf ediyor. 
Bunu anlıyor, nasıl anhyor. îhfcimaflki tevil eder. Fa
kat 124 ibin peygamlberine efendi diyor sizin gazete
nizin 124 İbin irşadına memur olalmaz. Sonra diğer 
bir hikâyeyi de daha takip edersek... Hâkimiyeti Mil
liye 'böyle şeyleri yazmıyor. Çünkü vakti yoktur. Na
sıl Kuran ile, Hazreti Süleyman'a mucize olan hüthüt 
kıssası... işte efendiler siz irşat Sçin böyle gazeteleri 
vasıta ederseniz emin olunuz aiksülarneJden başka bir 
şey değiidir. (Sürekli alkışlar) 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — On günden-
beri muamelâtı umumiye muattal bir haldedir. Ne ya

pılmak lâzım geliyorsa kısa cümlelerle yapalım. Eğer 
biz böyle yapacak olursak altı ayda böyle bir kanun 
çıkaramayız. 

SIRRI BEY (izmit) — Benim tetkikatım ve ma
lumatım böyle yarım saat tetkikat yapmaya müsait 
olmadığı için ihtisar ettireceğim. Münakaşasına giriş
mek istediğimiz kanunun metnini okuduğumuz zaman 
mazmunu ve mefhumunu iyi anlamak için esbabı 
mucibe mazbatasını güzel tetkik etmekliğimiz iktiza 
eder. Nasıl ki bu kaide her kanunun tetkikinde icra 
edilmelidir. Kanunun hikmeti vazını biz esbabı muci
be mazbatasının metninde okuruz. Binaenaleyh bu hik
meti vazıdaki saikı esbabı mucibede arayacağız. Onun 
için esbabı mucibe mazbatasını kemali dikkatle oku
mak iktiza eder. Esbabı mucibe mazbatasının metni 
okunduktan sonra bir kerre de Başkumandanlık Ka
nununun ikinci maddesini okuyalım, ikinci maddesi ki 
onu aynen okumak mecburiyetindeyim. (Başkumandan 
ordunun maddi ve manevi kudretini azami surette tez
yit ve sevk ve idaresini bir kat daha tersin hususun
da Türkiye Büyük Millet Meclisinin buna mütaallik 
salahiyetini Meclis namına filen istimale mezundur.) 
Şimdi ferden ferda arkadaşlarımdan istirham ede
rim. Bu maddenin ihtiva ettiği hakayık ve mevad ara-
sında bulamayız ki bu Başkumandanlık Kanununun 
ikinci maddesinin ihtiva ettiği meani hariç olabilsin ve 
belki pek noksandır. Bu ikinci madde o kadar şâ
mil bir kudreti haizdir ki onun dairei şümulünde gö
receğimiz kudretler ve nüfuzlar mezuniyetler hiçbir 
zaman bu kanunun esbabı mucibesinde yoktur. Onun 
için peşinen söylemek isterim ki biz âdeta bu kanunun 
tedkikatına sarfedeceğimiz mesai hederdir, beyhudedir, 
israftır. Milletin menafiine hasretmeye mecbur oldu
ğumuz kıymetli dakikaları böyle şeylere sarfetmek mu
vafık değildir. Başkumandanlık Kanununun Başku
mandanlığa verdiği salahiyetle Meclisimizin Ordu
nun kuvvet ve meknetini maddi manevi takviye ve 
tersin için yapmak iktidarını haizdir. Hatta bu suretle 
istiklâl Mahkemelerini gönderiyorlar. İçimizden adam 
gönderiyorlar, intihap buyuruyorlar, işte bu ordunun 
maddi manevi tarsini için her ne ki tedbir varsa, her 
ne ki bü zeminde yapacağımız şeyler varsa onu bizim 
namımıza Gazi Paşa Hazretleri yapabiliyorlar O hal
de bu kudretin haricinde Başkumandanlığın kudretinin 
haricinde ne gibi bir madde vardır ki bir adamın ha
ricinde hatta Başkumandanlığı teşkil ettiğimiz zaman 
başka bir mahiyet vermek için ona içimizden beş on 
aza hep ordunun takviyesine medar olacak tedabirde 
ademi kifaye onlara vüsat verelim, onların meşguliye
tini teshil edelim, O sırada encümeni teşkil eden ze-
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vat her şubeyi tetkike memur edildiler ve onlar vazife
lerini tamamiyle yaptılar ve ondan netayici hasene hu
sule geldi. Acaba bu teşkilatta ne gibi tekrar bunu 
tedvin için bir kanun vazına lüzum göreyim. Ordu
nun takviye ve tersinine her ne terettüp ediyorsa onu 
da Başkumandan Paşa Hazretleri yapabilirler. Çünkü 
bu kanun mucibince haiz Maliye Vekilinin elinde bu
lunan paralara santimine kadar vaziyet etmek kudre
tine maliktirler. Velhasıl bizim namımıza kanını dö
ken ordunun bizim namımıza her ne yapmaya muk-
tadir isek Paşa Hazretleri yapmaya mezundurlar. O 
halde tekrar sorarım arkadaşlarıma, tekrar bu vazifeyi 
ifa için bir kanun vazına lüzum var mıdır? Bu kanu
nun verdiği salahiyetle Başkumandan Paşa Hazretleri 
istihbarat... Dahilen irşadat yapıp yapmadıkları hari
cen... veçhile işae edip etmediklerini tetkik sebebiyle.. 
O halde bu kanunun vazıle istihdaf ettiğimiz gaye
lerden biri dahi kezalik Paşa Hazretleri tarafından 
yapılmıştır. O halde tekrar soracağım ikinci madde mu
cibince Başkumandan Paşa Hazretlerine mufavvez 
olan kudret haricinde ne gibi bir ihtiyacımız kalıyor 
ki onun da temini için tekrar bir kanun vazına lü
zum görüyoruz. Elbette ben bu noktai nazardan söy
leyeceğim ki Başkumandanlık Kanunu mevcut olduk
ça. hükümran oldukça, hükmü baki kaldıkça ve katı-
beten Ordunun maddi ve manevi kudretinin takviye ve 
tersini için her ne nam mana ile olursa oldun... 

REİS — Tevfik Rüştü Bey. lehinde mi, aleyhinde 
mi?. 

Müfit Efendi, (Aleyhinde). Mesut Bey (Hakkında), 
Necati Bey (Aleyhinde), Salih Efendi (Aleyhinde), Tu-
nalı Hilmi Bey (Lehinde), Zülfi Bey (Aleyhinde), Ali 
Bey... Abin Bey, (Vazgeçiyorum), Abdulgafur Efendi 
(Hakkında), Besim Atalay Bey (En sonra söyleyece
ğim), Hüseyin Bey (Elaziz) (Aleyhindeyim) (Feyzi 
Efendi) (Malatya) (Aleyhindeyim.) Buyurun Basri Bey. 

BASRİ BEY (Karesi) — Efendim, Encümeni mah
susun yapıp karşımıza getirdiği bu kanunun -esaslı bir 
şey söyleyecek deyilim- hakikaten gayemize bir an ev
vel vasıl olabilmek için daha fazla ve fakat daha 
muntazam bir suretle çalışmak lâzım. Binaenaleyh bu 
kanun da bu fazla mesaiyi ve intizamı temin eder 
mahiyette görüldüğü için ben aleyhinde bir şey söy
lemeyeceğim. Yalnız efendiler bizde şimdiye kadar 
kanunların memlekette bir fayda bahşetmemesinin ye
gâne sebebi tatbik edenlerin şahsiyetleridir. Ümit ede
rim ki bu kanunda tatbik edilmeyen kavanin Osma
niye meyanına girmek suretiyle şimdiye kadar encüme
nin yaptığı emekler boşa çıkmaz. Bu kanunda irşad 

meselei mühimmesinden de bahsolunmuş, fakat irşade 
taalluk eden madde kanunun ta nihayetindedir. De
mek ki encümeni mahsus bu meselei mühimmeyi mü-
himsememiş, kanunun ta sonuna sıkıştırıvermiş. En
cümen irşada atfı ehemmiyet etmiş olsaydı Encüme
ni fevkalâdeyi yalnız Meclis azasından terekkülüne 
tarafdar olan encümen, yalınız Meclis azasından ta
raftar olan encümeni birtakım vekillerle, müdürlerle 
muhtelit bir hale getirmezdi ve bu şekilde bir madde 
karşımıza getirmezdi, irşat meselesine Encümeni Fev
kalâdeyi verdiği ehemmiyet kadar ehemmiyet atfet-
memiştir. 

Efendiler, irşat lâzımdır, mühimdir. Bugün irşat 
o kadar lâzım ki ta Ankara ahalisinden başlamak 
suretiyle bütün muhiti milliye doğru bu irşadı teşmil 
ve tamim etmek lâzımdsr. tşrat bu derece mühim ve bi
zim için nazik ve hayati bir meseledir. Köylü ile faz
la düşüp kalkanlar bilirler. Çok temasla bir şey anla
şılmaz. Bilakis köylü ile yaşıyanlar, köylünün haliyle 
hallaşanlar köylüyü irşat meselesinde de kendine 
mahsus bir başkalık, bir hususiyet arıyor. Geçen se
ne burada irşat için bazı mülha'kata gidenleri köy
lüler carikulağı ile dinlediler. Bir darbı mesel var
dır. Türkün bildiğini tilki bilmez. Köylülerimiz ga
yet zekidir. Köylü olduğum iç;n en ziyede bunlarla 
meşgul olmak lâzım olduğuna kaniim. Bunlar gittik
ten sonra aralarında diyorlar ki bu adamlar ne de
dilerse peki dedik. Başka bir şey söylemedik. Bu su
retle kandırdık gittiler. Efendiler, dinliyor sizin söz
lerinizi zannedersin sizin sözlerinizi kabul eder. Köy
lü senin söylediğin sözü tamamiyle dinlemek için sen 
köylünün kalbine girmek vazifesiyle mükellef oldu
ğunu anlamak lâzım. Köylünün ruhuna nüfuz lâzım
dır. Nüfuzda bir çok evsaf ve şeraitin vücübunu müs-
telzimdir. 

Efendiler, bizde bir mutasarrıf vardı. Gayet ha
tip. Türkler içinde birinci derecede hatiplerdendi. 
Camii kebir de bir mevize vereceğini ilân etti. Bütün 
halk camiye toplandı. Bakalım mutasarrıf bey ne 
söyliyecek. Biz artık donanma kutularını hazırladı-k. 
Birçok kutu. Zannediyorduk ki bu kutular para ile 
doflacak. Faikat hatinde de fevfcâlede çene var. Bu 
kürsünün yanına dikildi. Euzübesmele ile işe başla
dı. Ahali birer birer çekilip gidiyor. Aman ne yapı
yorsunuz, etmeyiniz bu mühim bir meseledir. Bu 
camiye girerken fotinle girdi, Secdegâha gelip fotin
le basdı dediler, böyle bir adamın sözünü dinleme
yiz. Ahali hepsi gitti. Beş para dahi iane topİıyama-
dı. İrşadı biz maalesef propagandanın mukabili ol-
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mak üzere kabull ediyoruz. Memleketimizde başka
dır. Siyahı beyaz, beyazı siyah gösteren şeylere de 
propoganda derler. Şayialara da propoganda derler. 
BİT kefe bizdeki irşat yani dahilde yapılmaları lâzım 
gelen irşat propoganda değildir. Biz meşhur ve mu
hik olan davamızın bu meşruiyetini teyit için çalışa
cağız. 

Binaenaleyh propaganda değildir, meydanda bir 
•irşatt vardır. Mademki mesele bir irşat meselesidir. 
Binaenaleyh ciddî meseledir. Saikaya gelmez bir me
seledir. O halde hakiki telakkisine göre yapmak ica-
beder. Bu hakiki telakkinin haricine çıkılırsa irşat 
ifsat olur. Hoca Şükrü Efendi hazretleri gazetelerden 
bahsettiler. Vakıa bizde gazete çıkıyor, fakat Hoca 
Efendi Hazretleri çok merak etmeyiniz. O gazeteleri 
'köylüler okumuyor. Kasabada okuyan mahdut ze
vattır. Köylülerin gazeteler hakkındaki telakkisi, ya
lancı, ne yazıyor diye bir kerre okuyan olur. Ben de 
gazeteciyim. Ve hem halk gazeteciliği yaptım. Gaze
teler köylülere gidiyor. Böyle bir şey hatırınıza geli
yorsa onu hatırınızdan çıkarınız. Kendimiz yazar, 
ıkerahmiiz okuruz? Neşriyatımızda bir siTsilei tekâ
mül, bir silsilei tedriç takip ederek işte ben falan za
man şöyle bir makale yazmıştım, şu kadar yüksek bir 
tarzda çıkardım. 

Binaenaleyh her iki makalem yazıîıncaya kadar, 
iki makalem arasındaki zaman zarfında köylü yük
selmiştir, bütün yazılarımı okumuştur, artık ondan 
sonra muzır olmağa başlıyoruz. Bu mevhum yüksek-
îük bu mevhum seviye üzerine istinaden birtakım ha
yalî teşkilât yapmak istiyoruz. Bunlardan zavaîlı köy
lünün zerfe kadar haberi yoktur. Bütün telaşlarımız 
bir bardak sudan ibarettir. Gazetecilere soruyorum. 
Efendiler, bir köylü ruhuna nüfuz etmek istiyorsa
nız Hoca Şükrü Efendi Hazretlerinin esasa tealluk 
eden sözlerine mum yapıştırınız. Muvaffakiyetimizin 
sırrı budur. Başka tarik yoktur. Sonra siyaseti umu-
miyenniz, istikametimiz, hedefi aslîmiz Şükrü Efen
di Hazretlerinin buyurdukları noktalardan ibaret ol-
makla beraber bunların tarzı tatbikini de nazarı dik
kate almak lâzımdır. Bir kerre tahriri irşadat ve neş
riyatın köylüler üzerinde hiç bir tesiri yoktur. 

Efendiler, köylerde en çok okunan şey nedir bi
lir misiniz? Battalgazi gibi, Köroğlu gibi, Hayber ka

lesi gibi litografya ile çıkan harekeli yazılı şeylerdin 
Böyle basma harf şeyle çıkan şeyleri kimse okumaz. 
Halkın ruhuna nüfuz etmek isterseniz ona yeni bir 
Battalgazi yazmız. Ona Hayber kalesi yazınız. Köy
lünün ruhuna nüfuz ancak bu suretle olur. Hem de 
harekeli bir kitapları zamanlımıza göre yazmak lâ
zımdır. Bu harekeli kitapları meccanen tevzi etmek 
isterseniz, onda hile var der almaz. Hatta ilaç ver-,. 
seniz almaz. Bunda ne oyun vardır? O yağcılar var
dır, nane yağı satarlar. Öyle adamlara o kitapları ve
rin* cüzî bir para ile. Halk bu suretle o kitapları alır, 
okur. Sonra efendiler, halkı irşat etmek isteyen zevat 
demin arzettiğim evsaf ve kanaati haiz olması, döla-
y»siyle seviye itibariyle behemehel köylünün seviyesi
ne inmek lâzımdır. Böyle merkezde çıkan gazetelerin 
dili çetrefil neşriyatta bulunması demlin arzettiğim 
gibi beyhudedir. Anlayabileceği bir lisanla, bir yazı 
ile hitap etmek lâzımdır. Yallah ile, bilmem ne ile 
bu köylü yürümez, buna imkân yoktur. 

Sonra yine Şükrü Efendi Hazretlerinin ifadatın-
dan bazısına temas ediyorum. Bugün bilhassa irşat 
sahasında bizim için öyle güzel yol Vardır ki bu yo
lu takipten başka çare yoktur. Bugün gayei milliye-
mize biran evvel vasıl almak için yani şu cihadı mıil-
lîyi, hareketi millîyi daha muntazam, daha kahir bir 
hale getirmek için efendiler bu hareket dindir ve köy
lü bunun için ölüyor. Bendeniz hoca değilim. İşittim 
yalnız cihat hakkında Kuran'ı kerimde binden fazla 
ayetikerime vardır. Bundan niye. istifade etmiyorsu
nuz. 

Fakat köylünün gözünü dolduracak vakayii islâ-
mriyeyi sade bir lisanla ve fakat köylünün gözünü 
dolduracak bir surette olması lâzımdır. Bu köylüden 
istifade etmek istiyoruz. Hakikaten hoca efendi haz
retlerinin buyurdukları gibi hocalarımızdan hiç isti
fade edilmek tariki düşünülmemiştir. Acaba hocalar 
milleti yanlış mecrada mı sürükler diye korkmasın
lar. Bu en mukaddes bir vazifedtir, bir emri dinîdir. 
Köylü gidip harbediyor. Binaenaleyh irşat meselesin
de evvelce yapdığımız gibi yanlış zihniyetlere malik 
olan zevattan intihap. Tekrar etmiyeMm böyle bir 
şey yapacak olursak memlekette aksülamel hâsıl eder. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

RBÎS — Berayi teneffüs celseyi tatl ediyorum. 

>m< 
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