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YÜZ OTUZ DOKUZUNCU İNİKAT 

İKİNCİ CELSE 

3 Kânunusâni 1338 Perşembe 

REİS : Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

iKâbipier : Sak Bey (Çankırı), Haydar Bey ^Kütahya) 

REİS — Celsel hafiye küşad olundu. 
Zaptı sabık hülâsası var, kıraat olunacaktı/r, 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZ OTUZ YEDİNCİ İNİKAT 

31 Kânunuevvel 1337 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 
Birinci Reis Vekili Musa Kâzım Efendi Hazret

lerimin taMı riyaseteterimde bil'inikat harp encümeni 
fevkalâdesi teşkili hakkındakii lâyihai kanuniyenin mü
zakeresine devam olunacağ canibi riyasetten badetıteb-
liğ verilen söz üzerine Gelibolu Mebusu Celâl Nuri 
Bey kanunun birinci maddesindeki tedvir kelimesi
nin murakabeyi değil, idaıre ve icrayı mutazammm 
olmasına göre kavaidi hukukiye ve Teşkilâtı Esasiye 
ve kavanini saire ile tenakuz teşkil ettiğini, encüme
nin mebuslardan müteşekkil olacağına ve Kanunu 
Esasinin 47 nci maddesi ımaritukunca mebusanın gay
ri mesul olmalarına nazaran kanunu mezkûrun 31 
nci maddesi ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 7 nci 
maddesinin fıkrai ahiresi sarahati mucibince mesuli
yetin Heyeti Vekileye raci olduğunu ve binaenaleyh 
Meclislin vazifei icraiyesÜnd ifada duçarı ukbe ola
cağını ve badehu başkumandanlık kanununa intikalin 
başkumandanın fiilen tedviri umurdan naşi mesul ve 
Meclislin salâhiyetini istimalinden dolayı gayri mesul 
olmasından dolayı tanzimine 'ihtiyaç «mesafeden işbu 
kanun tenakuzlarla malâmal olduğunu ve ikinci mad
deye nakli kelâm ile asli mahiyette olan işbu kanunun 
muvakkat ve ferli olan Başkumandanlık Kanununa 
raptolunduğunu, müdafaai milliye umuru ziirüzeber 
edildiğini, Müdafaai Milliye Vekillinin encümenle 
ademi itilâfı halinde hakem mevkiinde bulundurulan 
Meclisün (tarafeynden birinin reyle mütalaasını tasvibi 
takdirinde buhran zuhura geleceğini, geri hidematı 
ehem tutulduğunu, cephe umurunun encümen mura
kabesinden dûr bırakıldığını, kanunun kumandanlık 
vezatifini işkâl eyleyeceğini ye tevessül edilecek ted
birlerin Müdafaai Millîye Vekaletinin Teşkilâtı Esa

siye Kanunu ile muayyen mesuliyet ve Başkuman
danlığın salâhiyeti dairesinde vazife ifa etmelerinden, 
kavaidi hukukiye ve Teşkilâtı Esasiyeye muvafık 
ve hukuku esaskyeye mutabık bir şeklî kanuni tedvini 
lüzumunu ve bu vadide tadil teklifi takdim ettiğini; 
İzmir Mebusu Yunus Nadi Bey Celâl Nuri Beyin 
mütalaasını badettenkit tefrik ve tevzini kuva naza
riyatı Meclisin taayyün ve tezahür eden nukaitı naza
rına muvafrk olmadığını, Büyük Millet Meclisinin 
milletin mukadderatına bizzat fiilen kendisi vaziül-
yet olup umurunu tetkik ettiği azasına veçbi tayünle 
rüyet ettirdiği veledelhace anları ıskat değil tebdil ey
lediğini mesul heyeti hükümetin içtihadı ile hareketi
ni hazmedemediğimizi ve ancak noktası noktasına ta
yin olanan veçhe dahilinde hareket eyleyecek bir icra 
heyeti istediğimizi, Teşkilâtı Esasiye Kanununun te
ferruatı yazılmayıp yalnız takip edilecek esasat tespit 
ve mesuliyeti siyasiyenin tebdil kelimesi ile ifade edil
diğini, Başkumandanlık Kanununun sebebi ihdası 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun İkmali noksanına ma
tuf olmayıp ancak istüılası istiklal gayesine maksur 
tedabiri fevkalâdeden bulunduğunu ve hukuku esa
siye itibariyle bir nakise teşkil etse bile zarureti har-
biyeden münbahis ulvi bir kanun ve Sakarya zaferi 
bunun muhassalası olduğunu ve henüz maksat tama
men hasıl olmadığından temdit edildiğini ve bununla 
da mukayyet olmayan Meclisi Alinin mesal'ihıi Mil-
üyeyi yakından takip lüzumunu hisseylediği ve en 
büyük mesuliyetin kendisine müteveccih olduğuna 
Meclisin kani bulunduğunu, maksat itma olduğun
dan görülecek işler görüfmedik'ten Sonra tebdil değil 
idamın bile telafii mâfata medar olamıyacağını, bi
naenaleyh Teşkilâtı Esasiyemize muhalif oimıyarak 
ittihaz edilen karar ve nazarı itibara alınan esasat ve 
tekarir dairesinde böyle bir lâyihai kanuniye vücuda 
getirildiğini, maksadın müdafaai mullırye mesailini va-
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tanın istiklalini temin esasatını yakından takip ede
bilmek, heyecanlı safahattan günü gününe haberdar 
olmak olduğunu, maddelerdeki nekaisin ikmal edi
leceğin^ Cebelibereket Mebusu İhsan Bey Kanunun 
birinci maddesinden rnüzaikerat ve münakaşatı mü-
tekaddime ve istizahattan badelbahiis Heyeti Vekileyi 
maksada doğru sevk ve isal için encümen teşkil edil
diğini, ordunun maddeten ve manen takviyesi ehem 
ve elzem olduğunu, harbin laakal daha beş sene de
vam edeceğini, Meclisten böyle bir kuvvet ve heyet 
teşkili vekilleri mesuliyetten tahlis, orduyu berbad 
etmek demek olacağını, temini zafer için yegâne şık
kın menfi netice takdirinde bilâtefrik cezayı ida
mın mukarrer olmasını, herkesin mesuliyetten teha-
şisini ve ondan sonra isalâhiyet itasını, orduda rüt
be ile liyakatin mütenasip olduğunu, şekil perestlikten 
tevekki lazimeden bulunduğunu aleni münakaşalarla 
İngiliz ve Yunan kontrolü altında elbise tedarik edi-
lemiyeceğini, ordunun ilbası için takdir beklemiye-
cek isnadat ve ithamata katiyyen ehemmiyet vermi-
yecek bir şahsiyete lüzum olduğunu, Müdafaai Mil
liye Vekâletine, Ordu Kumandanlığına böylece salâ
hiyet verilmesini ve fakat hedefe vasıl olamadığı tak
dirde idam edilmesini, kumandanın Meclisle tefrik 
edemiyeceğini; Karahisar Sahip Mebusu Ali Bey 
Mesuliyeti askeriyenin şekil ve hududu muayyen ol
madığını, Teşkilâtı askeriye yapılmaksızın harp encü
meni istihsal maksadı temin edemiyerek ademi mu
vaffakiyeti intaç edeceğini, Müdafaai Milliye Vekili
nin istizaha ait cevapları menfi bir surette olduğunu, 
ordunun belbusat ihtiyacını tamamen tayine mukte-

2.— MÜZAKERE EDİ 

/. — Harp Encümeni Teşkilinin Kanun hakkında 
Hariciye Encümeni mazbatası 

R'EİS — Harp Encümeni teşkili hakkındaki mü-
zakerata^devam ediyoruz. 

Söz Hüseyin Avni Beyindir. 
SELÂHADDİN BEY (Mersin) — Hükümetten 

kimse yoktur. 
NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Ekseriyet 

yok. 
REİS — Arkadaşlarımızdan yirmiyi mütecaviz 

söz alan var, leh ve aleyhte tasnif edersek mesele bir 
derece tenevvür eder. 

(.... bir satır yok ) (... bir satır yok....) 
HÜSEYİN AVNİ iBEY (Erzurum) — Efendim 

Harp Encümeni namiyle teşkil ettiğimiz bu fevkalâde 
encümen, Büyük Millet Meclisinin bucalaması mahi-

dir olamadığını, ordu idaresinde ahenksizlik hüküm-
varma olduğunu, Müdafaai Milliye Vekâletiyle or
du kumandanlarının levazım reisleri ve menzil müfet
tişleri bulunduğunu, Müdafai Milliye Vekâletinin 
mahdut bir dairede bırakıldığını, fırka kumandanlık
larından itibaren erkânı harbiye teşkilâtı olacağını 
'Başkumandanlık teşkilâtının lüzumu ittisaını, cephe
yi ve menzil mıntıkalarını dairei nüfuz ve salâhiye
tine alması icap edeceğini, Erkanı Harbiyei Umumi
ye Reisinin cephe hakkında mahcmt malumat vere
bileceğini ve fakat ilbas vesair husüsattaki kanaatına 
ait sarih bir cevap veremi yeceğin i, mesuliyeti hakiki
ye ve asliye Başkumandanlıkta tecelli edeceğinden, 
Başkumandanlığın karargâhı ve erkânı harbiyei umu
mîye reisi olursa ciddi ve samimi teşkilâta malik bu
lunursa cephe ve geri hidematı tanzim edebileceğini 
ve işbu teşkilât vücuda getirilmedikçe harp encüme
ni ile bu vazifenin tedvir edilemiyeceğini ve erkânı 
harbiye cephe umuru ile iştigal ederek encümenin 
başkumandanlığın erkânı harbiyesi, nazımı vaziyetin
de kalacağını ve bu itibarla maddenin tadilini teklif 
eylediğini, orduların takviyesi şamil bir mana olup 
maksut elbise, esleha ve mühimmat olduğunu, ihti-
yacatı tertip sırasile madde halinde göstermek, takvi
ye yerine müdafaai memleketin istilzam eylediği is-
tihzarat aynen maddeye dercolunmak muktazi bulun
duğunu söylediler. Tarafı Riyasetten ekseriyet kal
madığından Pazartesi günü vakti muayyende içtima 
edileceği bittebliğ celseye nihayet verildi. 

REİS — Zaptı sabık hülâsasını kabul buyuran
lar.. Kabul olundu. 

LEN M E VAT 

yetinden başka bir şey değildir. Mutlaka bir program 
tahtında harekâtını tanzim etmedikçe iki ay sonra 
noksanını görerek.. Bu gün bu kanunun müzakeresi 
doğru değildir ve bu; esaslı bir devlet teşkilâtıyle 
mütenasip bir kanun değildir. Birinci maddesi, bütün 
devletin Teşkilâtı Esasiye ve Kanunu Esasisine mu
haliftir. Öyle maddeler var ki; deminden beri şikâ
yette bulunduğunuz 'İstiklâl Mahkemelerinin salâhi
yeti gibi.. Tefsiri gayet şümullü ve namütenahi.. Dün
yanın hiç bir yerinde böyle şümullü, alâstiki madde
ler, kelimeler olamaz. Budaaynı mahiyettedir. Arka
daşlar iyi bilirsiniz ki Teşkilâtı Esasiye namı altında 
yaptığınız o kanunun, katiyen bir maddesinin kabili
yeti taitbikiyesi görülemediğinden; İstanbul Babı Ali 
sisteminde teşekkül eden Hükümetin, icraatı bize çir
kin görünüyordu. İnkılâpçı Meclis Hükümetinin; bu 
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şekilde değil, inkılâpçı şeklinde hareketi icabeder. Fa
kat Büyük Millet Meclisi onlara bir düstur ve vazife
lerini tayin ve tespit için., herkes bildiği gibi yapmak 
isterse böyle olur.. Bu kanunu doğurdu. Orduyu tak-
viiye;.. Efendiler orduyu takviye için iki Harbiye Na
zırı kâfi gelmedi. Yerine Müdafaa! Milliye Vekili 
teşkil ettik o da az geldi. Başkumandan.. Bunların 
maiyetlerine namütenahi İstiklâl Mahkemeleri verdik. 
Bütçelerini toilâmünakaşa kabul ettik. Memlekette ka
nunsuz olarak, köylünün akciğerine kadar aldık. Bun
dan sonra ne yaptırmak istiyorsunuz ki fevkalâde sa
lâhiyetler veriyorsunuz. 

Birinci maddesi o kadar şümullü ki.. Nereden te
reddüt ediyoruz. Kanunu Esasinin tanziminden beri; 
işte bu Kanunu Esasi içerisinde bucalamaktayız. Devlet 
teşkilâtını bilmeyen Heyeti Vekile; verdiğiniz o salâ
hiyetle bir ordu; idare edemedi. Yetmiş bin askeri 
hareket ettiremedi.. Ben umuru hariciyemde katiyen 
bir meslek tayin edemedim. Fransızlara karşı hareket 
ettik, o biri darıldı.. Programsız bir Hükümetin yapa
cağı iş budur. Bu gün siz yine gayet alestöci madde
lerle salâhiyet veriyorsunuz. Bu salâhiyetleri daha 
vâsi mikyasta, Heyeti Vekileye verdiniz ne yaptı ki?. 
Buradan on kişi tefrik edeceksin., yapmak istediği iş
lerin sürüncemede kalmasından başka;.. Orduların 
takviyesini bu encümen mi yapacak?. Büyük Millet 
Meclisinin vazifesi ne idi? Vekilleri ne için intihap 
etti. İki seneden beri ne yaptı?.. Sistemi değiştirir; bir 
Heyeti Vekile kalacak ve onunla Meclis arasında.. 
Meclisi Aliyi muattal bir halde bırakıyor ve o haile ge
liyor ki Meclis yalnız dua ile meşguldür. (Gürültüler) 
(Aferin sadaları).. Orduların takviyesi, müdafaai 
memleketin istilzam ettiği bütün istihzarat. O kadar 
ki namütenahi.. Böyle olmaz efendiler.. Bu kanunlar; 
müetin kabiliyetli hayatiyesini ve Hükümet teşkili 
kabiliyeti olmadığını ilân eder. Bu fevkalâdeliğe saik 
ne idi?.. Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Paşa Haz
retlerinin uykusunu kırmamalı idi. Onun uykusunu 
kaçıran bir mesele varmış. O da Ruslar bize kapı
larını kapamışlar, silâh vermiyorlar. Yunanlılar istik
raz yapıyormuş, uykusunu kaçırmış.. Sonra Müdafaai 
Milliyeye verdiğimiz kırk milyon fora, bu ne oldu?.. 
Arzettiğim gibi tekâlifi harbiye suretiyle, evlâdını 
'karısını bile aldık. Karılarımız bütün erzak taşıyor.. 
Bu kadar yaptıktan sonra efendiler bir hesap sorulsa 
bunlar bucalayacaktır. Heyeti Vekile izharı acz etti 
efendiler. Bu haller; biz bu işleri yapamıyoruz de
mektir. Sizin yapacağınız bir şey vardı: Onlara iraei 
tarik etmekti. Büyük Millet Meclisi kendisini, hattı 
hareketini daha ıtayin ve tespit etmemiştir. Hâlâ bir 

vekil müşkül bir mevkide kaldığı zaman hareketi; 
bir parça daha salâhiyeti mahdut adamlara işi verip 
üzerinden iş atmaktan başka bir mahiyette değil.. 
istanbul'da altı yüz seneden beri devam eden Osman
lı İmparatorluğunun düsturları, kanunları, 'idaresi bi
zim için kâfi görülmemiş; bir inkılâp meclisile; mil
let kendi hakkını bizzat idare edecek'.. Altından al
mak için isyan etmiş bir Meclis mahiyetinde tablo 
vardır. Ne bahtiyarlık.. Tarih bunu kaydediyor. O 
istibdat aranacak ve millet.. O Kıralların yapmış ol
duğu haksıztıkların daha büyüğünü görecek.. Demin 
burada okundu. Vay o milletin haline ki o intihabı 
icra etemiş de bizden medet bekliyor.. GeMiği gün, 
bütün cihanda yaşamak hakkı nasıldır? Bunu birinci 
günü tayin edecekti.. Birinci madde; Devletin Teşki
lâtı Esasiyesini teşkil ediyor, o birleri sıfır kalır. Bu 
madde efendiler, bir Kanunu Esasi maddesidir. Bun
da tereddüt etmemelidir.. 'Böyle Harp Encümeni ara
sına sıkışacak müteferrik kelimeler değildir. Bu Teşki
lâtı Esasiye Heyeti Vekilenin vazife ve salâhiyetini 
tahdit ediyor; onları da gayri mesul ediyor. Onun için 
Büyük Millet Meclisi, Hükümet teşkiline ahdetmiş ise 
bu maddeden sonra Kanunu Esasisini tespit eder. Bel
ki bu, benim şerefimi takyit ediyor. Böyle üç beş za
ta mukadderatı tevdi etmek; artık vücudumuza hiç 
bir suretle lüzum kalmadığına delildir. Meclisi Ali
den. temenni ediyorum: Meclisi AH Bugünden itiba
ren? Hükümet teşkil ediyorum demeli.. Evvelâ Ka
nunu Esasisini ve kendi hattı hareket ve vazifesini; ve 
vazife ve salâhiyet tevdi edeceği vekillerinin vazife 
ve salâhiyetini tayin etmeli. En birinci vazifesi bu
dur. İki seneden beri bu iş yüzüstü yatmaktadır. Bu 
salâhiyeti vereceğimiz zaman Başkumandan; .. İstik
lâl Mahkemelerinde fevkalâde müşkülâtların aleyhin
de.. Biz Hükümet şeklinde milleti idare etmek isti
yorsak efendiler.. Kanunu Esasi meselesidir. Bunu 
hemen havale ediniz. Meclislin de vaziyetei hukuki-
yesi ve Hükümetin şekli, sonra ordusu nasıl yürüye
cektir, münasebatı hariciyesi nasıl olacaktır; bunlar 
için ayrıca program lâzımdır.. Daha biz kendimi
zin hattı hareketini tayin edemedik.. Vekiller vazife:. 
sini ifa etmedi mi?.. On kişi daha ayıracağız; bu dik
tatörlüktür efendiler; başka bir şey değildir; bunun 
manası budur. Efendiler.. Yirmi milyon veyahut kırk 
milyon açık var, bizim ağzımıza kilit vurup.. Beş on 
arkadaşımız,.. Onların kararı üzerine. Kanun yap
makla vakit geçiyormuş.... 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Eskişehir) — Müsaa
de buyurutur mü?. Encümen bu ciheti tedkik eettiği 
zaman.. Bir esası temamiyle kabul eylemiş; Her ne 
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kadar esbap.. Zekâi Bey tarafından Meclise arzedil-
miştir. Vergi tarhı salâhiyeti yoktur. Vergi tarhı sa
lâhiyeti Meclisi Aliye aittir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — O halde 
encümenin hiç manası kalmaz. 

Biz ne istedik efendiler, takrirleri encümen lüt
fen okusun.. Encümen takrirleri lütfen okumuş olsay
dı; Biz bu vazifeyi şu suretle yapamadık demişti.. 
Onları mesul sırasına almak mümkün olursa onları 
oradan çıkarmak.. Bu böyle olurdu. Onu orada ipka 
et; encümenin emrini ifaya mecbur kalacak, rica ede
rim bundan kim mesul kalacaktır. Bugün orduyu ha
reket ettirmek istiyorsunuz.. Hüsnü istimal edilmiş 
midir, edilmemiş midir? Müdafaai Milliye Encüme
ni gider, tetkikat yapar, ihtiyacı hakiki. Bu verilenler 
ne olmuştur. Dünyanın hiç bir yerinde., iyi düşünür
seniz; verdiğiniz para beşyüz bin liradır. Fakat yine 
aç, yine çıplak.. Müdafaai Milliyenin ihtiyacatı haki-
kiyesini anlamak üzere Müdafaai Milliye Encümeni
nin salâhiyeti vardır. Yalnız burada yapılacak bir şey 
vardır.. İktidarı olan vekiller, encümenlerin müta
lâasını alabilir. Kur'a ile, yoksa intihapla değil.. Dok
toru Müdafaai Milliyeye, başka birisini Sıhhiyeye ta
yin edip, öyle onları muattal bırakarak, felce uğrat
mak doğru değil. Bu Nizamnamei Dahili meselesi idi, 
bunu böyle halletmek icabeder idi.. Bu lâyiha doğru
dan doğruya Kanuni Esasi Encümenine taalluk 
eder. Oraya hemen havalesini istirham ediyorum ve 
bir de takrir veriyorum; sözüme de nihayet veriyo
rum: Bütün milletler gibi biz de medeni bir Hükümet 
teşkiline çalışalım, böyle şeylerden vaz geçelim. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) — 
Arkadaşlar; bu kanunun heyeti umum iyesi müzakere
si esnasında bendeniz teşkilâtı idareyemizdeki mühim 
nevakısı arzetmiştim; Heyeti âliyeniz de dinlemek 
lütfunda bulundular.. Ümit ederim ki o, göze çarpan 
ve arzettiğim nevakısı ıslâha, ikmale elbirliği ile çalı
şılıyor. Yalnız kanunun bu maddesinin müzakeresi 
esnasında, lehinde bulunmakla tenakuz etmediğimi 
evvelce arzefcmek isterim. Çünkü ben heyeti umu-
miyesine art söz söylerken noksanlarımız buraya derç 
olunmamış demiştim. Binaenaleyh şu birinci madde 
ki bir Harp Encümeni fevkalâdesi teşkili hakkında
dır- bunun kabulü taraftarıyım. Bu suretle, evvelki 
beyanatımla tenakuz teşkil etmediğimi de evvelden 
arzediyorum. Bu maddenin aleyhinde söz söyüyen ar
ka daşlarımızdan Celâl Nuri Beyefendinin bazı be
yanatına intikal etmek isterim. Celâl Nuri Beyefendi, 
bu 'kanunun bazı mevaddında bir takım tenakuzlar 
bulunduğunu söylediler. Tenakuz; malumı âliniz, ka-

ziyyeten arasında şurutu aşerenin vücuduna tevak
kuf eder. Murat ettikleri ise bu değildir. M"rat bu
yurdukları şu olsa gerektir ki; hukuku esasiye fennin
de kendilerinin muttali olduğu bazı mesaile, bu ka
nunun bazı mevaddının mütenakız görünmesidir. 
Esasen en çok müzakerelerimiz fenni hukuk esasına 
muvafık değildir; Avrupa nazariyatına muvafık de
ğildir; hukuku cezaiyeye muvafık değildir. Bizim 
kurduğumuz sisteme vuku bulan itirazlar; bizim mü
zakerelerimizi pek çok işkâl ediyor. Efendiler hatırı 
âlilerindedir ki; biz buraya toplandığımız vakit;.. 
Fikirlerimizi bir yere topladık, bir idare makinesi 
kurduk, bir Hükümet teşkil ettik. Biz zarurat zarfla
rında mahzuratı mubah kdan 'bir dinin salikleriyiz. 
Şu fevkalâde zaman bitesiye kadar fevkalâdeliğin ica-
batı zaruridir. Biz, Meclis, icra ve teşri kuvvetini ken
disinde cemetmeli ve bir Hükümet doğurmalı, diyo
ruz; ve o Hükümet; makinesini tedvir etsin dedik. Bu 
esastan rucu etmek dün mümkün olmadığı gibi bu 
gün de mümkün değildir. Binanalyh şimdi biz bir bu
çuk senelik idare makinemizi bu esas üzerinden, ol
dukça yürüttük. Şimdi makinenin bazı aksamında, pis
tonunda şurasında burasında bir noksanlık tebarüz 
etiği vakit buna karşı vuku bulan itirazat; bunu büsbü
tün atmak, yeniden yapmak demektir. Yok eğer pis
tonun yatağı aşınmış iş, onu., çekelim; yok az, da
ha uzanacak ise onu uzatalım, kısalacak ise onu kı
saltalım.. Bunu şu esas dairesinde muhakeme ede
cek olursak hiç şüphe yok ki biz böyle bir Harp En
cümeni fevkalâdesinin vücuduna karşı itiraz etme
yiz. Yalnız arkadaşların korktuğu bir mesele var. 
Malumu âliniz biz bir Hükümet çıkarıyoruz. Hükü
met mesul mu, değil mi? Evet mesuldür.. Ancak bu 
encümeni teşkil etmekle ve bu maddeyi kabul etmek
le; Hükümetin mesuliyetini tenkis ve tahfif edecek, 
Hükümeti mağdur tutacak ahvalin, bu kanunda bu
lunması taraftarı değilim. 

Diğer maddeler hakkında; onlar müzakere olu
nurken mütalaamı arzedeceğim. Şunu arkadaşlarım
dan istirham ederim ki bu; hukuku esasiye metninin 
şu maddesine mütenakızdır diyerekten müzakere iş
kâl edilmesin. Bu noktada biraz yürümek isterim. 
Hukuku esasiye ne vakit doğmuştur?. Bendenizin it-
tilaıma nazaran hukuku esasiye fenni; bir cemiyet ha
linde yaşamak imkânı olmayan insanlar, ne vakit ki 
bu kürrei arz üzerinde.. O vakit hukuku esasiye de
nilen fen de doğmuştur. Sonra hukuku esasiye fen
ninin, insanları yaşatabilecek teşkilâtının bağları gev-
şemdşse.. O zaman da yüz yirmi dört Peyğamlberanın 
vahyi ile.. Bu manzumei âlem bu zamana kadar gel-
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REFET PAŞA (Milli Müdafaa Vekili) (İzmir) — 
arkadaşlar; mevzuubahis olan mesele; müdafaai 
memleket meselesidir. Fakat müdafaai memleket me
selesini biz daima Müdafaai Milliye ile yad ettiğimiz
den; buraya çıkışım sırf Müdafaai Milliyeye ait ol
duğu için değil, bana ait değilse de müdafaai menv 
lekete müteallik işler olduğu için bazı maruzatta bu
lunacağım. Geçen gün Hüseyin Avni Bey biraderi
miz bu layihai kanumyeyi tenkit ettiği zaman işin içe
risinde bir diktatörlük gördü. Maalesef ben bunu 
göremiyorum. Benim eski bir asker sıfatiyle bir ka
naatim vardır, ihtimal'ki bu kanaatim yanlıştır; harp, 
demir bir el ile idare edilir; harp, kuvvetli bir el ile 
idare edilir ve Başkumandanlık kanununun bu noktai 
nazardan taraftarı olmuştum ve bunu alkışlamıştım. 
Arkadaşlar, düşman oradadır. Asker ise çıplaktır ve 
her şeyi biliyoruz ve bunun ilacını arıyoruz, burada 
toplandı'k. Bir buçuktan beri henüz bu basit kamumun 
esasiyle uğraşıyoruz. Ben de itiraf ediyorum ki Mü
dafaai Milliye Vekâletinin her tarafı bozuktur.. Ya
hut halk mesuldür. Parasızlık vardır ve saire ve saire. 
Ben burada bir müddettenberi mıhlanmış kalmışım. 
Eğer dikdatörlük hissini bulsaydım, derhal kabul ede
mezdim.. Maalesef işleri iğlak edecek yeni teşkilattır. 
Bir defa Meclis vardır, Meclisin heyeti umumiyesti bu
raya hergün bizi çağırabilir, muhtelif meseleleri mev
zubahis eder, tenkit eder, vekillerini iskat eder, teb
dil eder; ondan sonra.. Şimdi boşuna zaman gaybe-
deceğiz. Dördüncü maddede işaret vardır; «Ledeli-
cap ait olduğu..» (Altıncı maddeyi de okur) Mesele 
hallolmuştur. Ortada Hüseyin Avni Beyin korktuğu 
bir mesele vardır ki onu da Celalettin Arif Bey izah 
buyurdular. Bu daire; Heyeti Celilenıizin salahiyetini 
istimal ederek neye karar verecek?. Hiç. Bir vechei 
hareket tayin edecek, ben yapmazsam aranıza çıkaca
ğız, bir münakaşadır kopacak.. Ben de Mebusunu ve 
bizim de sıfatı icariye ve' teşriiyemiz var. Bu veçhei ha
rekât, zennediyorum heyeti umumiyeye aittir. ..Be
nim onun üzerinde yürüyüp yürüyemediğim tenkit 
ediliyor. 

mistir. En sonra bizim Peygamberimizin şeriatiyle*, 
«hukuku esasiye bağları, hukuku uhuvvet takviye olun
duğundan, islâmiyet bunun içindir ki kâinatın gözle
rini kamaştırmış.. 

Arkadaşlar, hukuku esasiye fennine istinaden bu
rada beyanı malumat edildiği zaman, bizim bildiği-
miiz fenler pek te çıkar olmadığını anlıyorum. Hu
kuku esasiye diye bir fen şeklinde tedvinat yapıldığı 
zaman; bu Avrupalılardan çıkmıştır. Bu pek yakın
dır; hukuku esasiyeyi ilim ve fen şeklinde telif etti
ler.. Bunu beynelbeşer tanzim ve tedvin ederken; kü-
tübü semaviyeyi de nazardan dur etmemişler.. Yalnız 
bizim kitaplarımızı, ıKur'anı azimüşşanı; bunu bilme
yenler, evet iman etmediği için her kütüpten ilâve et
mişler, bizim kitaptan.. Yalnız bunun içinde mağşuşu 
ceyyidi de vardır. Arz edebildim m'i efendiler.. Usulü 
fıkıh; hukuku esasiyeyi, hukuku cezaiyeyi ve her 
şeyi camidir, işte efendim bin iki yüz senelik bir di
nin saliki olan Türkler, bin iki yüz senelik bir ımüs-
lümandır. Biz en son zamanda, din ve vatan tehlike
ye uğradığı zamanda, bu sistem dairesinde nazariyatı
mızı yürütürsek böyle bir Harp Encümeni fevkalâde
sinin teşkilini zaruri görürüz. Çünkü efendiler, şu
raya rica ederim, dikkat ediniz; bizim bir Hariciye 
Nazırımız vardır, bir de Hariciye Encümenimiz var
dır. (Vekil sesleri) Hariciye Vekili mehamı umurda, 
sık sık gelip Hariciye .Encümeninden ahzı malumat 
ediyor mu, etmiyor mu?. Ediyor ve »etmelidir; .«etmi
yorsa ettirelim.. Sonra her vekâletin de birer encü
menleri vardır.. Çok zamanlarda Hariciye Vekili Ha
riciye Encümenine mühim malumat vererek ve onlar
dan fikir alarak icabına teşebbüs ediyor. Sair vekil
ler de encümenlerine müracaata mecbur edilmeli.. 
Sonra bunun fevkinde efendiler, bir de Başkumanda
nınız vardır.. Bu Başkumandanın eline büyük bir sa
lâhiyet vermiş oluruz; bu doğrudan doğruya., icabet-
mez.. Bizim imhamızı icabedecek yanlış bir kararla 
hareket ettiği zaman ne yapacağız.. Derhal buna mut
tali olmak için bir Harp Encümeni fevkailâdesi olma
lı.. Bu da Başkumandanı talhtı murakabe ve tahtı ne
zarette bulundurmalıdır. Bendeniz birinci madde hak
kında soyuyorum, diğer maddeleri de bu esas da
hilinde ıslâh edilebilir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bendeniz ka
naatimi hulâsa edeceğim, bu hususta fazla söz söyli 
yeımyeceğim, müsaade buyurun, istirham ederim ar
kadaşlar, dinlenmiyeceksem ben de ineyim.. 

Efendim bir Harp Encümeni fevkalâdesinin kabu
lü taraftarıyım. Diğer maddeleri; bizim vazettiğimiz 
esasata mugayirdir. 

Cidden arzederim ki ben Müdafaai Mütiye Veki
li olduktan sonra hiç* bir şey değilim, ben korktum, 
Ben böyle olduğum halde benim dairemin memurları
nın ödü kopacakttf. 

İhsan Bey kardeşim gayet güzel söylediler: Biz şa
şırdık. Anladım, bana bir milyon lira, on milyon lira 
verirainıiz ve dersiniz ki bugunki orduyu daha yüz bi
ne iblağ edeceksin ve Erkâm Harbiyei Umumiye Rei
sine de, bu ordu ile sen de düşmanı atabilecek mfi-
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sin, atıamıyacak mısın?. Maliye Vekili para verecekti; 
oe için vermedi?. Den Müdafaai Milliye Vekilli ol
duktan sonra kusur etmedim değil, ettim.. Kabahatim 
ne idi?.. Fakat skin de bulamıyacağınız şey idi. O va
kit arzettiğim gibi mütemadiyen uğraştım, bulamadık. 
Gelipte size söylemekte de bir faide görmedim. Yoksa 
bana her gün bu olmadı, bu olmadı diye başıma vu
rup ta iş yaptıracaksanız. JKimdi bilmiyorum, galiba 
Hüseyin Avmi Bey dedi ki; vekillerden hangisi bil
mem, ©öyle bir encümeni harp Ve Saire böyle yapmak 
istiyor. Cidden soyuyorum, bakınız arkadaşlar, 
cidden bunu yaparsanız memnun olurum. Çünki ben 
şaşırdım, afalladım, o vakit bir kenara çekileceğim, 
'işte encümeni harp, işte encümeni mukarrerat. Neye 
karar verdiniz, buna mı? Pekâlâ getiriniz imza ede
yim. Hiç olmazsa buraya geldiğim zaman beni ma
zur göreceksiniz. Garip bir şey vardır: Heyeti Veki
le azaları.. Derakap Heyöti Vekile alaşağı.. İtimat 
buyurun ki bu encümen, onuncu günü bizden aşağı 
olacak. Müsaade buyurursanız şimdi biraz fikirlerimi 
söyliyeyim. Hepiniz bilirsiniz ki Müdafaai Milliye 
Vekâletini kabul edip etmiyeceğim evvelce teklif.. 
Askerliğin bana vermiş olduğu bir terbiye, beni üç-
yüz kişi mütemadi tenkidatla bir harbin idare edile-
miyeceği ve bu muazzam işin mesuliyetini almadıkça 
ve onun yolunda şerefini tehlikeye atmadıkça, mille
tin şükranını görüp görmedikçe hüriyet harbinin ka-
zanriacağına kail olanlardan değilim. Meselâ görüyor
sunuz.. vesaire vesaire.. Şahıslara vermiyeceğiz, şa
hıslara medun.. Herhalde yer yüzünde üç yüz kişi 
birden iş yapamaz. Başka memleketlerde pek âlâ bilir
siniz ki Meclisi dağıtıyorlar. Fransa'yı idare edebile
cek 'Klemanso gibi bir adam çıkmamış olacaktı. Lüit 
Corc ve ingiltere bu işi başaramıyacaktı. Hakikaten? 
Evet bir Lüid Corc, bir Klemansu arıyoruz. Vaktile 
Müdafaai Milliye Vekâletini kabul eden ben, Başku
mandanlık kanunu kabul edildiği gün, Müdafaai Mil
liye Vekâletini kabul etmiştim. Zannediyorum ki bel
ki idaha kısa ve daha kati yoldan bu işde yürüyebile
ceğiz. Fakat olmadı, yapamadım. Başkumandan Pa
şa HazretlerMn geçen gün burada buyurdukları gibi.. 
ben artık sizin huzurunuza çıkacak değilim. Maatte
essüf İnebolu'ya gittiğim günler hariç olmak üzere; 
rica edlerim çağırmayın, istizah etmeyin ve gelmiye-
ceğim dedim. Bıraktınız, mazur gördünüz. O zaman
dan beri hergün sabahtan akşama kadar ya istizah 
ve ya sualdir. Bakınız siize ne söyliyeceğim; Müdafaai 
MiBrye Vekâletinde ne oluyor. Mevki sarsılmıştır. 
Şinüdi hiç olmayacak, yaıni benden talep edilımiyecek 
şeyleri arkadaşlardan talebe başlamışlardır. Şimdi 

ben bundan korkmağa başlamışım. Yapamayacağım 
bir işi, kanunsuz bir işi ben biraz oyalamağa çalışıyo
rum. Yapamazsam bile sallamağa çalışıyorum. Her 
gün her arkadaş asker çıplaktır diye bir takrir verebi
lir veya on, on beş imza ile bir şey verilebilir, he
men eller kalkar, ben buraya çağırılırım. Alaşağı.. 
Arkadaşlar düşmekten çekinmiyor, istifayı da arzu 
ediyorum. Fakat bir Müdafaaıi Milliye Vekili bir cel-
sei hafiyede düşerse mem|leket için hayırlı değildir. 
Söylediğim.. Allah izin versin.. Yan! öyle meselelere 
geliyorum ki bazı zamanlar hastalık vesilesiyle kaçar 
giderim, zararı yok şimdi çalışırım. Ne diyecekler, Re-
fet Paşa beceremedi ve yahut ordu bozuktur. 

Efendiler Refet Paşa istifa etti derlerse, Yunan 
efkârı umumiyesini, Yunan devletlini on beş gün işgal 
eder. Şimdi arzettim ki Başkumandanlığın ihdası üze
rine.. Fakat maatteessüf işler istediğim gibi git
medi. Şimdi buna bir de encümen ilâve ettik. Encü
menin ne olacağını arzettim. Encümen onuncu günü 
çürüyecektir. Sonra encümenle aramızda ihtilaf çık
tığı vakit ne olacaktır? Bir defa encümenle hergün 
dedikodu olacaktır. Sonra buraya geleceğiz ayrıca gö-
rültü olacaktır. Sonra encümen, aşkla bu İşi deruh-
de edemez, çünkü mesul değildir. Üzerlerinde mesu
liyet olmayan insanlar hakikaten her hangi bir iş 
için azami sâylerini pek az sarfederler. Mesuller de 
bir şey yapmamıştır, amenna.. O halde arkadaşlar 
yapılacak şey; eğer içinizde daha iyi yapacak arka
daşlar varsa, bu sizin söylediğiniz şekilde yapacak ise 
pekâlâ.. Ben hemen hazırım. Heyeti Vekileyj de de
ğiştirelim. Gelecekler daha iyi idare etsinler. Yok bu 
arkadaşlar da diğerleri gibi ise, bunun sebebini arı-
yalım; ne için işler yürümüyor? Bunu arıyalım. 

Arkadaşlar, Hüseyin Avni Beyin fikrine iştirak 
edeceğim, Teşkilatı Esasi yemiz maksada muvafık de
ğildir. Belki bazı şeyler vardır. Evet hepimiz icrai ve 
'teşrii salâhiyetleri haiziz, Hükümeti biz 'idare ederiz, 
amenna. Fakat.. Heyeti umumiyemizle tayin ettiği
miz veçheleri tayin için.. Yoksa hergün her birimiz 
icrai ve teşrii salâhiyeti haiziz dese ve her gün kalkıpta 
hayır bu olmadı, olmadı demekle iş yürümez. Bu ya 
vekili her gün değiştirmek ve yahut vekili şaşırtmak 
demektir. Bizim yapacağımız veçhe kesdirmedir. .Bun
ları, bunları yapacağız ve ya yapmayacağız. Maarifte 
shtem'imiz budur. Yapratma harbi yapacağız, kim 
tahammül ederse o kazanacak ve yahut müdafaa har
bi yapmayacağız da taarruz harbi yapacağız. Pekâlâ 
bilirsiniz ki arkadaşlar, içinizde en yorgun benim. İki 
seneden beri rahat etmedim. Bu harbin hitam bulma-
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sına en ziyade taraftar da benim. Bu harbi daha iyi 
idare etmek ve düşmanı üzerimizden atmak; bunu 
yapmak, şeref kazanmak her halde benim için daha 
iyidir. Ederiz rakama vururuz, mümkin ise iyi müm
kin değilse fena. O vakit ben çıkıp dersem, bana so
runuz nasıl atacağız? Bana onu sorun. O da iki kişi 
içinde sorulmaz. Müdafaai Milliye komisyonu vardır, 
orada sorun. İlhamla mı işte veçhe budur.. Fakat düş
man yüz bin kişidir. Bundan fazla kuvvet olamaz. İki 
yüz bine iblağ edelim. Düşmanı atmak için ne yapa
lım, iki yüz elli bin yapalmı. İki yüz elli bin tüfenk 
yapalım. Atamazsa çağır yine sor. Binaenaleyh, be
nim zannettiğim Meclisin vazifesi bu ve buna muka
bil vekillerin de bir çok vazifeleri vardır. Az evvelisi 
muttali olduğum bir mesele var; İstiklâl Mahkeme
leri bir şeyler yapmış. Arkadaşlar, memlekette bir 
devlet vardır, bir hükümet vardır; istiklâl mahkeme
leri gider, böyle göz göre fenalık yapar. Sorarsınız 
ki Hükümet ne yapıyordu, ne ediyordu, uyuyor muy
du. Hükümet ne karışır? (Gürültüler..) Ben soraca
ğım Hükümet nerede idi? İstiklâl mahkemelerinin yap
tığı fenalığı her halde Hükümet bilmek lâzım.. Ma
demki bir fenalık yapılıyor bunu bflecelç kimdir? Hü
kümettir. Bunu bilecek, muttali olacak kimdir? (Mec
lis sesleri) Hayır Meclis değil.. O halde neye muttali 
olmadık efendiler. Müsaade edin. Vesaiti ile, vekilleri 
ile Meclistir. Muttali olmadım. Pek âlâ ben de İz
mir Mebusu sıfatiyle mesulüm. Üç yüz elli kişi icra 
yapamaz.. İcra hakkını haizdir. Hakkı hâkimiyet mil-
lettindir, Meclisindir.. Mukarrerat ittihaz eder. Fakat 
doğrudan doğruya bir şey yapamaz. 

Şimdi arkadaşlar, tefriki kuva, tevzini kuva ve 
saireden bahsetmedim. Arkadaşlar, Hoca Efendi Haz
retlerinin hukuku esasiyeden bahisle., ne tevzini kuva, 
ne de tefriki kuva. Benim bildiğim biz biziz. Ortada 
Heyeti Vekile vardır. Heyeti Vekile ne vakit bizim 
istediğimizi yapmazsa kafasını keseriz. Binaenaleyh, 
Padişah bir şey yapamazdı, dedi kodu yapardı. Biz 
öyle değiliz. Biz çağırırız, yapmadı kafasını keseriz. 
Binaenaleyh, hakkı icra bizdedir, kanunu yapmak biz
dedir, teşrii kuvvat bizdedir. Kuvalar kalmadı. Şim-
beyim, benim aldığım ameli şekilde biz, doğrudan 
doğruya kuvvei icraiyeyiz, aynı zamanda kuvvei teş-
riiyeyiz ve icraatımızı da yaparaız. Heyeti Vekileye 
deriz ki vazifen şudur, budur. Nihayet yapmazlarsa 
kafalarını da keseriz. Fakat arkadaşlar, bir makine 
kurduktan sonra bu makinenin ahengini tanzim et
mek güçtür ve üç yüz elli kişi birden bir makinenin 
kolunu çeviremez. Şimdi biz bir fabrika yapmışız, 
Heyeti Vekile denilen fabrikayı. İstiyoruz ki bunun 

makinisti olalım. Felâket buradan kopuyor. Simidi ar
kadaşlar, ne kabine meselesini ve ne de Heyeti Veki
le yi mevzubahis ediyorum ̂  hiç bir şey yok. Şimdi or
ta yerde biz ve içimizde de Heyeti Vekile vardır. Me
selâ Nafia Vekilinin lüzumlu gördüğü bir şeyi ben 
lüzumlu görmem. Kalkıpta aradaki her gavgayı, her 
nizaı.. Oluşak iş görülmez. Teşkilâtı Esasiyemizde 
mesuliyeti müştereke, bu da taayyün etmemiştir, bu 
da muayyen değildir. Ben öyle zannediyorum ki He
yeti Vekile Riyasetine, bir vekil intihap ettiğiniz gibi 
bir zat intihap edin.. Hiç olmazsa bir adımdır. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Paşa, gâvuru atmak 
neye vabestedir? (Devam sesleri) 

REFET PAŞA (Devamla) — Her halde zamanını
zı çok işgal ettim. Bu suretle biraz daha muntazam 
yürüsün. Hiç kimsenin üzerinde kalmayan istiklâl 
mahkemeleri vesaire vesaire. Veyahut her hangi biri
ne deseniz ki sen Müdafaai Milliye Vekili ol, kendi 
başına kalkıpta o makinenin tanzimine uğraşamaz. 
Hepimizin işi çoktur. Zaten 'ben evvelden beri müda
faa etmişimdir: Müdafaai Milliye Vekâletiyle Erkânı 
Harbiye Riyaseti birleşebilir. Fakat Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyaseti. İdaresinden mesul olan bir vekâ
lettir. Bu iş hakikaten ağırdır. Bunu bir yapalım veya 
bir yapmalıyız. Orta yerde müstakil herhangi bir ve
kâletle meşgul olmayan bir zat bulalım. 

İkinci mesele, şimdi yapmak istediğimiz bir en
cümeni harp var. Esasen bu encümeni harbe, Heyeti 
Vekilden olan bazı zevatı ilâve ederler. Bir de Müda
faai Milliye Encümeni vardır. Bu encümen her gün 
beni çağırıp benden öteberi sormak hakkını haizdir. 
Ben de Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince onların 
reyini almağa mecburum. Onlarla müzakere etmek 
hakkını haizim. O halde isterseniz Müdafaai Milliye 
Encümenini doğrudan doğruya tecdiden ihya edin, 
isterseniz doğrudan doğruya.. Müdafaai Milliye Encü
meni, umumi Meclis olmadığı zamanlarda Müda
faai Milliye Vekâletine gelip doğrudan doğruya be
nim dairemde kendilerine bir oda vereyim, orada ini
kat etsinler. Doğrudan doğruya benim şube müdür
lerim vardır. Şube müdürleri gelsin onları, kendileri
ni vaziyetten agâh etsin. Başımız sıkıldığı zaman, be
nim zamanım müsait değildir, gideyim hem Heyeti 
Vekilede uğraşayım, hem de orada, ona vaktim yok
tur. Onlar gelsinler, işi takip etsinler. Bu surette ben 
de biraz kurtulayım ve alelade işlerden dolayı hesaba 
çekilmiyeyim, istizaha çekilmiyeyim. Haklı mıyım, 
haksız mıyım? Onlar gelsin anlasın. Meselâ filan efen
di terfi etmiş, filan edememüş. Derhal mahallinde tah-
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kiikat yapılır, sebebi anlaşılır. Arkadaşlardan herhan
gisi böyle şikâyette bulunursa o da gelsin, orada gö
rüşsün. Şubei aidesinden malumat alınsın. Sonra bir 
encümen daha yaptık, Müdafaai M illi yeden, Maliye
den, İktisattan. Bunun içerisine dahiliyeden de bir zat 
alınsın. Bu encümen doğrudan doğruya memleketin 
iaşei umumiyesiyle iştigal etsin. laşei umumiye bu
gün esaslı bir meseledir. İhtimal ki yarın aç kalaca
ğız, bunu bilmiyoruz. Memleketin ve ordunun iaşe 
işleriyle iştigal etmek üzere bir encümen yaptık, ma
lumu âlinizdir tabii. Bu şekilde zannediyorum ki, 
Müdafaai Milliye Encümeni iyi işiiyecek. Heyeti Ve-
krtece teşkil edilen bu encümen, tevhidi efkâr ederek 
ve doğrudan doğruya bu işlerle uğraşsınlar. Müdafaai 
Miliiyeye ait olan şeylerden bahis ediyorsunuz. 

TEVFİIK RÜŞTÜ BEY — Bizim teklif ettiğimiz 
de bu yolda idi. 

REİS — Oturalım, rica ederim oturalım. 
REFET PAŞA (Devamla) — Bu encümen doğ

rudan doğruya her hangi bir vekâlete aittir. Meselâ 
Maliye Vekâletine gidip, Müdafaai Milliye Vekâleti
ne şu kadar para.. Sormak salahiyetini haizdir. Zaten 
encümeni mahsus bir meseleyi takip ve tahkik ede
bilir. Ben tekmil mesuliyet üzerimde kalmak şartile 

ancak o zaman çalışırım. Arkadaşlarım bana yardım 
eder, (tekmil vaki olan şikâyetleri tetkik ederler. İca
bında tatbik ettiririz. Onun için bu işi daha kısa ve 
daha ameli bir surette yapabiliriz. Benim asıl maruza
tım bir an evvel bunun bir .nihayetim görmek ve ha
kikaten yolurtda gitmiş işlerimi tanzim etmek.. 

ATÂ BEY (Niğde) — Kanun hakkındaki mütalaa
nızı netice olarak söyleyiniz. 

REFET PAŞA (Devamla) — Kanun hakkındaki 
mütaleamın şahsan hiç bir kıymeti yoktur. (Alkışlar) 
Ve bilakis.. Temin itibariyle (Gürültüler) 

RIZA EFENDİ (Amasya) — Şimdiye kadar harp 
encümeni yoktu.. Şu suretle gidiyordu ve bu suretle 
gidemiyeceğini vükela da itiraf etti. Bundan sonra 
nasıl bileceğiz ve bu işleri yoluna koyacağız. 

MUSTAFA EFENDİ (Niğde) — Mesele tavaz
zuh etli. Başka kanuna hacet yoktur. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Paşa Hazret
leri, askerlerin açlıktan öldüklerini söylüyorlar. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Asker çıp
laktır deniliyor. (Gürültüler) 

REFET PASA (Devamla) — İşte ben söyledim. 
(Gürültüler) 
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