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OTUZ DOKUZUNCU İNİKAT 

4 Mayıs 1338 Perşembe 

İKtNCt CELSE 

Kuşat Saati : 2,20 sonra 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi. 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri). 

REİS — Efendim, on beş imzalı takrir okunuyor, 
dinleyelim. 

Riyaseti Celileye 
Başkumandanlık kanununun hafiyyen müzakeresi 

için bir celseî hafiye akdini teklif eyleriz. 
Eskişehir İstanbul 
Abdullah Ah" Rıza 
Saruhan Bolu 

(Okunmadı) Fuat 
İzmir İstanbul 

Yunus Nadi (Okunmadı 
Edirne Tokat 
Faik Mustafa 
Van Karahisarisahip 

Haydar Ali 
Bursa Ertuğrul 

(Okunmadı) A. Hamdi 
Edirne Kângırı 
Şeref Tevfik 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler; 
buradan panorama gibi kanunlar çıkamaz. Alenî 
bir kanunun hafi müzakeresinin manasını arkadaşla
rımdan sorarım... 

Bir Başkumandanlık kanunu var; bir takım sa
lâhiyetler veriyoruz. Bu salâhiyetler hakkında, aley
hinde idarei kelâm etmek memnu mudur? Hayır. 

Binaenaleyh bu idarei kelâm; bir milletin isbatı 
rüştüne delâlet eder, hakkını istimal ve sureti istima
lini cihana ilân eder; der ki: Ben vazifemi şu şerait 
tahtında şu adama veriyorum. Bunun hafi celsede ya
pılması, öteden beri takip edilen sakim bir siyaset 
mahsulüdür, bundan artık sarfı nazar ediniz. 

Efendiler Türkiye Büyük Millet Meclisi, ordula
rının Başkumandanı olmak üzere, kendi tarafından bi
risini tayin ederken; ve bunun hakkında müzakere 
edilirken ben haykırarak diyeceğim ki efendiler, bu 
şerait dairesinde benim hakkı teşri iyeme taalluk eden, 

hukuku icraiyemin şu kısmını ben vermiyeceğim di
yeceğim. 

Bunun hakkında söylenen sözlerin hafi celsede 
söylenmesi nedir efendiler? Manası nedir?... Ben efen
diler; bu kanunların, bir millet olarak, bir milletin 
tercümanı hissiyatı olarak, Mebusu olarak; milletin 
bütün hukukunun sahibi bulunan bir Mebus sıfatiyle 
çıkıp burada diyeceğim ki; efendiler ben şu hakkı
mı vereceğim, hakkımın bu kısmını vermiyeceğim; 
şu yapılacaktır, bu yapılmayacaktır. 

Bunları böyle hafi celsede oyuncak şeklinde mü
zakere etmenin manası nedir efendiler?. Ben bunun 
hafi celsede müzakeresini katiyen münasip görmü
yorum. Her Mebus kendi kanaatini, içtihadını fikri
ni tanımalıdır. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Millet de an
lasın. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Millet de 
bilsin ki batağa giderken de hesap soracaklar. 

Binaenaleyh hafi celseler, mühim meselelerde 
olur, esrarı umumiyeye taalluk eden mesailde olur. 
Yoksa böyle eşhas hakkında şunun bunun hakkında 
söylenecek sözler burada serbest ve açık söylenir. 

Hafi celsenin mahiyeti başkadır. Esrarı mühim-
meye zararı olan mesail hakkındadır. Yoksa bir adam 
hakkında, yirmi adam hakkında, elli adam aleyhinde 
söz söylenecek imiş. Bunlar efendiler en meşru hak
tır. Millet, herkesin vicdanını tanımalıdır. Rica ede
rim böyle panoramalardan vaz geçin. Her şey açık 
ve serbest olmalıdır ve gayet serbest idarei kelâm 
edilmelidir. Bu gibi mesail böyle kapalı celselerde mü
zakere olunamaz. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Efendim bende-
nizce celsei hafiye için verilen bu takrir nabemahaldir, 
sırasızdır. Çünkü ortada müzakere edilecek bir kanun 
olur ve o zaman o kanunun müzakeresi için celsei 
hafiye istenir. 

Nizamnamei dahilîde gayet sarihtir. Kanunlar 
evvelâ alelusul Lâyiha Encümenine gider, oradan ge-
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lir; ruznamei müzakerata alınır ve ondan sonra mü
zakeresine geçilir. Müzakerenin hafi veya alenî ola
cağı, kanunun ruznameye girmesinden sonra anlşı-
Iacak bir iştir. Şimdi bu teklif de alelusul evrakı 
varide meyanında okunur, Lâyiha Encümenine gi
der, gelir ve ondan sonra ruznameye alınarak müza
kere edilir. Hüseyin Avni Bey biraderimizin de bu
yurduğu gibi Meclis, bu işe bir fevkalâdelik verip 
de kendi prensibini, Nizamnamei dahilîsini katiyen 
bozamaz. Ruznamesini hiç bir vakit ihlâl edemez. 

Binaenaleyh; teklif ruznameye alındıktan sonra 
müzakeresi alenî mi olacak, Meclisi Âli bu hususta 
kararını verir. Binaenaleyh evvelâ bu kanun alelusul 
Lâyiha Encümenine gönderilmelidir. Her halde fev
kalâde, birinci derecede, ikinci derecede diye bir şey 
yoktur. 

CEMlL BEY (Kütahya) — Efendiler, bu kanun 
ilk defa müzakereye konulduğu vakit( Hangi kanun, 
kanun yoktur sesleri) Başkumandanlık kanunu 
(Öyle şey yok sadaları) Bu kanun müzakereye ko
nulduğu zaman bendeniz memnun oldum. Fakat ne 
zaman memnundum; Meclisin şahsiyeti maneviyesi 
Başkumandanlık; Reisimiz Paşa Hazretleri de Baş
kumandan vekili olacak diye memnun olmuştum. 

Sonra bir Hükümdarın hakkı olan Başkumandan
lık vazifesini Reisimize tevdiin doğru olmadığını dü
şündüm, ta o vakit muhalif rey verdim. Çünkü bu 
kanun ananemize, teamülü kadimize gayri muvafık
tır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Anane yok 
efendim, hepsi Meclis. 

CEMİL BEY (Devamla) — Ananei milliye var. 
Fakat bugün arz ediyorum ki Paşa Hazretlerine veril
miş olan bunun geri alınması muhataralıdır. Hatta üç 
ay değil altı ay temdit edelim ki düşmanlarımız da 
bizim temamiyle hazırlanmış olduğumuza ve her şeyi 
gözümüze almış olduğumuza kani olsun. 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) — Başkuman
danlıkla çünkü düşmanı koğduk? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim Baş
kumandanlık kanununun ilk defa müzakere edilip 
kabul edilmiş olan celsei hafiyeyi hatırlatmak iste
rim ve o zamanı gözünüzün önüne getirmenizi rica 
ederim. Düşmanın ne tarafta olduğunu ve vaziyetin 
o zamanki buhranını düşünelim. O buhran tahtında 
bile şu Meclis hukuku milliyeyi son demine kadar 
müdafaa etmeği düşünmüş, düşman orada dururken 
ve Hükümet Ankara'yı terki sarahaten teklif eder
ken, bu Meclis yine hukuku teşriiyernizden bir kıs-
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mini öyle sellemehüselâm vermemiştir. Bir çok mü-
zakerat üzerine vermiştir. O vakit zannediyorum ki 
Meclisin teşriî salâhiyetinden bir kısmının Başkuman
danlığa verilmesi gayet muhikti. Bendeniz o noktaya 
istinaden muvafık olarak reyimi vermiştim. Fakat o 
kanuna bugün bu şekilde ihtiyaç olmadığına kaniim. 
(Hiç lüzum yok sesleri) Böyle bir kanunla yani Mec
lisin böyle bir devirde hukuku teşriiyesini, hatta ie-
raiyesini ufak bir nebze bile olsa gasp ve tahdit ede
cek bir kanuna bu gün lüzum yoktur. Fakat o gün 
lâzım idi. O zaman Başkumandan olan zat demişti 
ki bu gün kapımıza gelmiş olan düşmanın koğulma-
sını arzu ediyorsanız bunun Jcoğulması için bazı 
tedabiri fevkalâde ittihazına lüzum vardır. Eğer ben 
türuku kanuniyeye tevessül edecek olursam çok za
man geçecektir. Halbuki zaman yoktur, binaenaleyh 
bazı müstacel kavanini çıkarmıyalım demişti. Biz de 
bunun doğru olmadığını bilerek fakat zaruret itiba
riyle kabul etmiştik. Nitekim biliyorsunuz ki tekâli
fi milliye gibi bu Meclisin hakkına taalluk eden ka
nunlar Başkumandanlık imzasiyle yapılmıştır. Fakat 
efendiler bugün vaziyet değişmiştir, bu gün muztar 
bir devirde bir mevkide değiliz. Tekâlifi milliye alın
mak suretiyle, yani fevkalâde tedabir ile işi tedvir 
edecek devirde değiliz. Binaenaleyh Meclisin kendi 
hukuk ve salâhiyeti teşriiye ve icraiyesine tam ve kâ
mil olarak sahip olması zamanıdır. O zamana mah
sus olan bu hukukun geri alınması için bu kanunun 
yeniden müzakere edilmesi ve sırf bir Başkumandan
lık kanunu olarak kalması lâzımdır. Bunun için de 
zannediyorum hafi müzakereye lüzum yoktur. Mü
zakere alenî olmalıdır, hafi nedir efendiler, kimden 
gizliyoruz? Bunu Avrupalılardan gizlemek... onların 
alâkası yoktur. Haricî bir şey olsa siyasetimiz değişir 
diye korkardık. Bu dahilî bir meseledir, dahili bir 
mesele için hafi yapmak milletten korkmak demek
tir. Milletten korkacağımız bir işi yapmamak daha 
doğru olur. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Reis Bey bir 
şey öğrenmek isterim. Bu kanun ruznamemizde var 
mıdır, yok mudur? Ruznamemizde yoksa Meclisi 
beyhude işgal etmek günahtır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim zannediyo
rum ki müzakeratın alenî olmasında taraftar olacak 
adam varsa ben birinci olarak kendimi görüyorum. 
Fakat öyle zannediyorum ki bu günkü vaziyette... 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) — Vaziyette bir 
şey yoktur efendiler. Hiç bir şey yok... Muğlak bir 
şekilde göstermeyin... Onlar kuru mefharettir. 
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TAHSÎN BEY (Devamla) — Kuru değil, şimdi 
bir takım müzakeratı sulhiye... 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) — Başkuman
dan olmazsa Miller var. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Bütün Avrupalılar 
işin iç yüzünü gördüğümüz gibi bilmezler. Bizim kuv
vetimiz, milletin Başkumandan ve makamı Riyasetin 
etrafında müthiş bir kitle olarak bulunması ile te
celli eder. 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) — Unvanla itti
hat olmaz. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Binaenaleyh bu gün 
Başkumandanlık salâhiyetinin tezyit veya tenkisi hak
kında vuku bulacak müzakeratın alenî olması hiç bir 
vakit muvafık olamaz. Buna karar verelim. Olabilir 
ki Başkumandanlığın ihdasında ve bu kumandanlığın 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine tevdii zamanındaki 
şerait değişmiştir. Fakat yine Başkumandanlığın, mu-
salaha şeraitinin intacına kadar vücudu elzemdir. 
Bendeniz dahilî mesailden dolayı değil, harici nikatı 
nazardan müzakeratın hafi olması taraftarıyım. Bu 
bapta cereyan edecek müzakeratın hafi olmasını He
yeti Celileden istirham ederim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Arkadaşlar; bendeniz de Ali Şükrü Bey biraderimizin 
fikrine tamamiyle iştirakle beraber celsei hafiyeye 
lüzum görmemekteyim. 

Çünkü malumu âliniz bu gün Başkumandanlık 
kanunu bitmiştir. Bu kanundan bahsetmek doğru de
ğildir. Müddeti münkazidir, kanun yoktur. Bu gün 
akşam üzeri bitecektir. Binaenaleyh bu günden itiba
ren kanun yoktur. O kanunun üç beş saatlik ömrü 
kalmıştır. Yeniden Başkumandanlığa lüzum var mı
dır, yok mudur? Meclis Başkumandan yapacak ise 
Paşa Hazretlerini mi yapacak? Başkasını mı yapacak? 
Ne salâhiyetle yapacak? Bunlar ayrıca birer mesele
dir. Binaenaleyh zaten bu gibi mesailde görüştüğü
müz zaman evvelâ celseyi hafiyede görüşüyoruz son
ra celsei alen iyeye geçiyoruz. O kanunu orada mü
zakere ediyor ve kabul ediyoruz. Milletten hakikati 
ve Mebuslarının söylediği sözleri saklıyoruz. Ne ec
nebilere karşı ve ne de başkalarına karşı hafi bir ci
heti yoktur. Ancak kendi müvekkillerimize karşı söz
lerimizi saklamış oluyoruz. Mesele bundan ibarettir. 
Çünkü kanunu hafi celsede müzakere ediyor, alenî 
celsede tayini esami ve reyi işarı ile kabul ediyoruz. 
Ne için efendiler, alenî celsede bir komedya oynu
yoruz? Bunun mahiyeti bir komedyadan ibarettir. Ne 
için hafi celsede görüştüğümüzü alenî celsede kabul 

ediyoruz. Komedyadan vaz geçelim. Celsei hafiyeye 
lüzum yoktur. 

TAHSÎN EEY (Aydın) — Evet bütün dünyanın 
kabul ettiği bir usuldür. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Dünyanın 
daha iyi usulleri vardır. 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) — Kahrolsun bu 
dünyanın usulleri. 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Efendim, evve
lâ celsei hafiye akdolunsun mu, olunmasın mı mese
lenin halli lâzım gelir. Şimdiye kadar söylenilen 
sözler kâfi derecede isbat etmiştir ki bu Başkuman
danlık gibi en nazik bir meseleyi bu şerait dahilinde 
bu sözleri alenî olarak müzakere etmek caiz değil
dir. Müzakere kâfidir zannediyorum. Evvelâ hafi 
müzakere edelim, sonra aleniye geçelim. Müzakere 
kâfidir. Bu hususta diyecek başka bir şey yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bizde mu
kaddes şahıslar yok, lehinde de söyleriz, aleyhinde 
de söyleriz. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Arkadaşlar; haki
katen milletin başına yapacağımız bir ameliyatı cer-
rahiyenin hafi surette yapmanın muzır olduğunu bi
lirim. Yani bu kanun. Bu gün zevala kadar gelir. 
Zeval gitti, kanun geçti. Bu gafil Hükümet; fakat bu 
sizin beğendiğiniz ve iyi takdir ettiğiniz gafil hükü
met bugün ticaret mümessili veya başka emellerle 
memleketin içerisine şapkaları doldurdular. (Sadeclj 
sesleri) Sadettir efendim. Bu Hükümet bunları zan
nediyor ki ticaret, tetebbuatı ilmiye için geziyor; hal
buki it oğlu itler casus olarak geziyor. Hatta bu ga
fil Hükümet Fransızlarla bir sulh yaptı. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Salih Efendi sa
dede gel azizim. (Devam sesleri) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Sadettir efendim. 
Bir dakika müsaade buyurun Beyefendi. Hükümet 
Fransızlarla bir sulh yaptı. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisanşarkî) — 
Efendim sadet harici söylerse Makamı Riyaset ihtar 
eder arkadaşların söz kesmeğe hakları yoktur. (Doğ
rudur sesleri) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Fransızlarla bir 
sulh yaptılar. Halbuki bugün Fransız Erkânı Harbi-
yesi ta Pozantı'dan itibaren hattı işletiyor, yani bu 
dehşetli bir inceliktir. Fransız Erkânı Harbiyesi Ada-
na'da hattı işletiyor. (Gürültüler) Bunu Heyeti Ve
kile bizden saklıyor. Onun için her ne olursa olsun 
ben de kanunu alenî görüşmek arzu edenlerdenim. 
Fakat Meclise karşı bu Hükümetin tuttuğu hattı ha-
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rekete karşı bu işi bir kere hafi konuşalım... Ondan 
sonra kabul edeceksek edelim. (Gürültüler) 

Efendiler, müsade buyurun bizden bir hak gas-
betmek ise, Mustafa Kemal Paşa bizden o hakkı gas-
betmek istiyorsa kendisini küçültür, biz de hakkı sa
rihimizi vermiyecek iken verirsek aptalız. Bu işi hal
ledelim sonra başka safhasına geçeriz. (Reye ses
leri) 

ALÎ FETHİ BEY (DAHİLİYE VEKİLİ) — İs
tanbul) — Efendim bendeniz esas meseleye girişme
den evel Erzurum Mebusu muhteremi Salih Efendi 
biraderimizin Hükümete sadet haricinde vaki olan 
tahkıramız ve gafil sözünü müsaadenizle reddetmek 
isterim. Efendiler... 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Buna bütün Heyeti Hükümet iştirak edi
yor, 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efendiler, Hükü
meti tenkit lâzım geliyorsa soğuk kanlılıkla, madde 
zikretmek suretiyle nezaket ve nezahat dairesine ten-
'kit olunabilir, bizim de haysiyet ve şerefimiz vardır. 
Şimdi Başkumandanlık kanunu mevzubahis iken ga
fil Hükümet diye mütemadiyen tekrar etmek ve söy
lemekte ne mana vardır, ne de başka bir hikmet var
dır. (Doğru sesleri) Sonra gafil olduğunu isbat yo
lunda söylediği sözlerde güya şapkalı birtakım adam
lar geldiği söylemiyor. 

. Efendiler; onların hepsi hariçte bulunan mümes
sillerimizin tavsiyesiyle gelmiş adamlardır, hakların
da tahkikat yapılmıştır. Lehimizde Avrupa gazetele
rinde neşriyatta bulunmuş adamlardır, bilâtabkik ge
tirilmiş adamlar değillerdir. Sonra Matbuat müdiri-
yeti bunların her yazdığı şeyleri nazardan geçiriyor 
ve filhakika Hükümeti milliyettin ve Meclisi Âlinin 
azim ve meramını bunlar gayet fasih ve beliğ bir su
rette Avrupa efkârı umumiyesine tebliğ ediyorlar. 
Ötedenberi Hükümete atıf ve isnat olunan bir kusur 
vardır. O da Hükümet lâyiki veçhile Avrupa'da pro
paganda yapamaz. 

Efendiler, böyle ayağımıza gelmiş olan adamlar 
bahusus masrafsız gelen adamları bu kadar güzel 
propagandalar yaparken böyle denildiği gibi bunların 
dahile kabulüne gafletle tavsif etmek zannederim ki 
bunların faidesini kabull etmemek demektir. Bundan 
başka bunların içerisinde memleketimizde gayet na-
fi teklifatı maliye ve iktisadiye ve nafıada bulunan
lar var, efendiler; memleketimiz bu halde kalamaz 
biz isteriz ki bir an evvel yallarımız yapılsın, liman
larımız yapılsın, şimendiferlerimiz yapılsın, memle

kete servet girsin, biraz da refah ve saadet hâsı! ol
sun. Bu da en muvafık şerait tahtında bize vaki olan 
tavsiyeler üzerine buraya kabul edilmişlerdir ve ga
yet muvafık şerait dermeyan etmişlerdir. Bu şerait
te kabul edilmezden evvel Heyeti Âliyenizde uzun 
uzadıya tetkik ediliyor. Kendileriyle görüşebilmek 
imkânını temin edebilmek için de kendilerinin bura
ya gelmesi lâzım oluyor. Bunda Salih Efendi gaflet 
yoktur, hizmet vardır. Vatana hizmet vardır, vatan 
aşk ve merbutiyeti vardır. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Efendim, yanlış 
tefehhüm var, sui telakki var. Müsaade buyurun, si
zi tezyif maksadiyle değil, gaflet maksadı; Heyeti Ve
kile bazan uyuyor. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Siz de uyuyor
sunuz. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Evet ben de uyu
yorum. Gaflet bir şey değildir. Hatta gaflet Peygam
berlerde de olur. Bunu zem ve hakaret telâkki etme
melisiniz. 

FUAT BEY (Bolu) — Birini tamir etmek ister
ken ikinci bir hatada bulunuyorsunuz. (Gürültüler) 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Beyefendi, Zatı 
âliniz de Vekil olmak arzu buyuruyorsanız o başka
dır. (Lâhmi ilâhmike, cismi cismike) onlar kendileri
ne ayrılık veriyorlarsa ayrı değildirler. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — O halde siz de 
dahilsiniz, kendiniee de gafil deyiniz. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Meclis gafildir, deyiniz. 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) — Bunu Mec
lis kabul etmez. (Gürültüler) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Hayır Meclis ga
fil değildir, ben gafilim diyorum. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Salih Efendi 
Meclis gafildir deyiniz ki Yusuf Kemal Beyin hoşu
na gitsin. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Edendim, muttali 
olduğum bazı şeyleri gelip Hariciye Vekilinin anlat
ması lâzım gelir. Yusuf Kemal Beyefendi bu Pozan
tı'da Fransız Erkânı harbiyesinîn işlettiği tiren mese
lesini anlatsın. Buyursun izah etsin, ben gaflet atfe
diyorum. Maruzatım hilafı hakikatse hakkımda ve
rilecek cezayı da kabul ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
şimdi gafü meselesini bırakalım da bu elimizdeki işi 
çıkaralım. Ondan sonra bunlar hailolunsun. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Bu meseleyi izah 
etsin, ondan sonra Söke meselesini soracağım. 
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YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Efendim... (Mevzu değişti sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
bu meseleyi bir takrirle sorsun, ondan sonra cevap 
versin, böyle oftmaz. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamda) — Hükümete 
karşı veyahut filân, filân vekille karşı bu vekil şu ka
bahati yapmıştır, şu vekil şunu yapmıştır demek lâ
zım gelir iken bunları tefrik etmeyipte Hükümete ga
fildir denirse bu doğru değildir. Gaflet kelimesinin 
altında başka mana varmış. Bilhassa şu sırada gaf
let hiyanetle tevemdlir. Başka bir şey değildir. Bu 
söz söylendiği zaman kendimi müdafaaya niçin mü
saade etmiyorsunuz. Rica ederim şimdi müsaade bu
yurunuz. Zaman oluyor ki... (Gürültüler). Mese'e da
ha hususî bir safhaya intikali etti. Hariciyeye müte
allik bütün soracağınız suallere Hariciye Vekâleti 
şimdi cevap vermeğe hazırdır. Söke meselesi hakkın
da Sırrı Beyden bir sual aldım. Söke meselesi hak
kında Hariciye Vekâletti ne zaman cevap almıştır di
yor. Hariciye Vekâleti, şu tarihte cevap almıştır. Bu 
tarihte cevap yazılmıştır, demeğe hazırdır. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Biz neyi müzakere 
ediyoruz, celsei hafiyeyi ne için yaptık, müzakere ne
dir? (Şiddetli gürültüler). 

NEBİL EFENDİ (Karahisarısahip) — Hükümet 
buna cevap vermeğe mecburdur. O vakit gülüyorduk, 
orada iftihar ediyorduk. Eğer Hükümet gafil ise sen 
de ben de gafiliz, Mecliste gafildir. Gafleti görme
mekte gaflettir. 

SALÎH EFENDİ (Erzurum) — O halde Karahi-
san ne için bıraktın geldin, eğer Hükümet gafil de
ğilse... 

NEBÎL EFENDİ (Karahisarısahip) — Evet. ben 
bu gün senden fazla dilhunum. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Malum, malum... 

NEBİL EFENDİ (Karahisarısahip) — Bittabi gaf
leti görmemek, gaflettir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim; mev
zuu müzakere bir teklifi kanunîmin hafi veya alenî 
celsede müzakeresi meselesidir. Arkadaşlarımızdan 
bir zatın buyurduğu gibi ortaya gelen bir teklifi ka
nunîdir. Veya bir kanunun temdidi hakkında gelen 
bir kanundur. Bunun Meclisin kaidesi mucibince Lâ
yiha Encümenine gitmesi lâzımdır. Amma, bugün so
nuncu günü imiş, ayın dördü imiş. Bunu vaktiyle ve
receklerdi. Dördünde yerine, üçünde vermek lâzım
dı. Binaenaleyh, bu teklifi kanunî alelusul Lâyiha En
cümenine gider, oradan Meclise gelir. Ondan sonra 

müzakeresini ister alenî, ister hafi yaparız efendim. 
REİS — Efendim; müzakerenin kifayeti hakkında 

bir takrir var. 
MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Elde ve 

meydanda bir kanun yok iken Riyaset müzakerenin 
kifayetini reye koyuyor. Binaenaleyh alenî ve hafi 
olarak neyi müzakere ediyoruz. Evvelâ, Makamı Ri
yaset böyle bir teklif var mı? Bunu haber versin. 

REİS — Efendim; Başkumandanlık kanununun 
temdidi hakkında bir teklifi kanunî vardır. 

Şimdi efendim; üç şık vardır. Birisi kanunun ale
nî, diğeri hafi, üçüncü şık ta Lâyiha Encümenine 
gitmesi şeklindedir. Binaenaleyh müzakereyi kâfi gö
renler... (Gürültüler). 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim; kerem bu
yurun. Bir kişinin söz söylemek hakkı vardır. 

Bunun hafi veya alenî olması hakkında Hariciye 
Vekili noktai nazarını beyan etmesi lâzımdır, elzem
dir. 

REİS — Müzakerenin kifayetini .kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görüldü efen
dim. 

Şimdi efendim bir takrir daha var. Kayseri Me
busu Rıfat ve Osman Beylerindir, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, celsen ;n alenî olması teklif ey

leriz. 
Kayseri Kayseri 

Rıfat Osman 
REİS — Efendim; bir de on beş imzalı celsei ha

fiye takriri vardır. 
SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Efendim; ilk 

defa usule ait olan takriri reye korsunuz. 
REİS — Efendim; zaten celsenin hafi olması tek

lifi var iken, celsenin aleni olmasını reye koymak 
doğru değildir. Çünkü alenî asıldır. İddia edilen şey 
de hilâfi asıldır. Bir usul meselesi var. Sonra, celse
nin alenî olmasını reye koymağa lüzum görmüyorum. 
Zira celsenin hafi oflması hakkında on beş imzalı bir 
takrir vardır. İlk defa bu takrir mucibince celsenin 
hafi olmasını reye koymak lâzımdır. Bir de, Başku
mandanlık kanunu alelusul bir lâyihadır. Lâyiha En
cümenine gitmesi lâzımdır deniliyor. (Hayır sesleri). 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Teklife lü
zum yoktur. Usulen gidecektir. 

REİS — Efendim; bu teklifin Lâyiha Encümeni
ne gidip gitmemesini reyi âlinize vazediyorum. (Şid
detli gürültüler). 

BİR MEBUS BEY — Reis Bey, celsenin şekli 
taayyün etsin. 
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REİS — Çelişenin hafiyen devamını kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. «Efendim celsenin hafi ol
ması ekseriyetle kabul edilmiştir.») Efendim, arkadaş
larımdan birisi ekseriyette şüphe etti. Diğer bir arka
daşım ise şüphe etmiyor. Binaenaleyh, meselenin 
ehemmiyetine binaen tekrar reye vazedeceğim. Baş-

27 Nisan 1338 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

Reisisâni Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı 
riyasetlerinde saat 4.35'te bii'iniikat; Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal Bey, Ukraynaya gidecek heyet azasın-

/. - Başkumandanlık müddetinin 5 Mayıs 1338 I 
tarihinden itibaren .3 Mah daha temdidine dair Ka
nun. 

REİS — Kanunu okutuyorum. I 
Başkumandanlık Müddetinin 5 Mayıs 1338 Tarihin
den İtibaren Üç Mah. Daha Temdidine Dair Kanun | 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa. 
Kemal Paşa'ya Başkumandanlık tevcihine dair olup 
iki defa üçer mah temdit edilmiş olan kanun üç mah 
daha temdit edilmiştir. I 

Madde 2. — İşbu Kanun 5 Mayıs 1338 tarihin- | 
den muteberdir. I 

Madde 3. — İşbu Kanun Büyük Millet Meclisli 
tarafından icra olunur. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Reis Bey usu
lü müzakere hakkında bir şey arz etmeye müsaade I 
eder misiniz? I 

Efendiler; geçen sene burada bu Meclisi Âlide I 
bu, müzakere edilirken - ki meselenin mebadisine I 
müracaata lüzum görmüyorum. Bu kanunun lüzumu- I 
nu ve ademi lüzumunu herkes anlamıştır. Anlamayan- I 
lar ise kendi noktai nazarlarına göre gidiyor. Esasen I 
geçen sefer burda Meclisi Âlide bir lâyihai kanuniye I 
verilmişti. Bu kanun nereye gitti? Doğru Lâyiha En- I 
cümenine. Pekâlâ bu ne için gitmiyor? Başkumandan- I 
lık Kanununun temdidini mucip olarak esbabı muci- I 
be nedir? Onu görelim. Ona göre bunu düşünelim. I 
Sonra böyle bir mevzu münakaşa apansızın insanın | 
karşısına çıkarılmaz. Onun için bendeniz bunun tarzı I 
teklif ve sureti teklifi hakkında milletten mal kaçır- I 
mak gibi bir şey addediyorum. Böyle şahsen kendi- | 

kumandanlık kanununun celsei hafiyede müzakeresi
ni kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Efendim; 
ekseriyeti azime ile kanunun hafiyen müzakeresi ka
bul edilmiştir. 

Efendim; zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

dan Rıza Nur Beyin istifasını geri almasının temin 
edildiğini beyan etti ve celseye son verildi. 

Reis Kâtip 
Musa Kâzım Muş 

Mahmut Sait 
REİS — Zaptı sabıkı reyinize arz ediyorum. Ka-

buil edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

mize verilmeyen; Heyeti Umumiyemize verilmek lâ
zım gelen bir hakkı, devren böyle ahara vermeyi ma
nasız görüyorum. Fakat Başkumandan olan zat, Baş
kumandan olarak ifayı vazife eder. Yani, Başkuman
danlık menfaat ve salâhiyeti ile ifayı vazife eder. Ya
ni, Başkumandanlık sıfat ve salâhiyeti ile ifayı vazi
fe eder. Fakat Meclisi Âliye ait olan hukuk ve salâ-
hiyetiyle ifayı vazife eylemesini bendeniz anlamıyo
rum. Rica ederim, bu, milletin buhranlı anında fev
kalâde yapılmış bir fedakârlıktır. O zaruret zail ol
duğunda bunun hükmü yoktur. Malûmu âlinizdir ki 
Sakarya harbinde zaruret böyle bir kuvvetin yani 
fevkalâde bir surette memleketin ve milletin kuvvetli 
bulunduğunu göstermek için Başkumandanlık maka
mının vekâleti tarzında bir muameleye lüzum görül
müştü. Ondan sonra hiç bir sebep olduğuna kani ol
madığım için müteaddit defa vaki olan temdit tek
liflerinde demiştim ki yeni bir taarruz icra etmek mi 
istiyorsunuz? Ve yeni bir harbin vukuunu mu mel
huz addediyorsunuz? O zaman pekâlâ, hatırlarsınız 
ki taarruz yapacağız dediler. Bir buçuk ay sonra ya
pacağız dedi. Bendeniz yapamayacaksınız dedim. De
diklerim. oldu. Bir buçuk ay sonra geldiler, yapama
yacağız dediler. İki üç defa yapamayacağız dediler. 
İşin şekli başkadır. Bizim en büyük vazifemiz siyasî 
mesailde memleket ve milleti selâmete götürecek bir 
tarzı harekettir. Ben arzu ederim ki Meclis Reisi 
Meclisteki vazifesine daha ziyade hasrü dikkat etsin. 
Lehülhamt ordumuz kuvvetlenmiştir. Müteaddit ku
mandanlar vardır. Ordu haddi azamîsine varmıştır. 
Vaziyet iyidir. Ordu yanındakiler orduyu idare ede-

1. - ZAPTI SAMK HULÂSASI 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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bileceklerdir. Bizim en büyük vazifemiz siyaset ve da
ha sairedir. Milleti yaşatacak yalnız harp değildir, İda-
rei mülktür. Bu nokta üzerinde ammenin terfihini ve 
hoşnudîsini mucip olacak şeylerle uğraşmalıdır, hak
ka doğru yürüyelim. Bilemem ki dünyada fert yoktur, 
millet vardır. (Bravo sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Memleketi 
yaşatmak için telâkkilerin hepsine hürmet ederim. 
Herkes bir şekilde memleketin yaşayacağını hisse
der. Ben de şu vadide anlarım. Memlekete her kim 
ayağını basmışsa alâkaderilimkân o insan o memle
ketin emrü muhafazası için cehdetmektedir. Ben şah
si mücahede ve mücadelemi kimseye vermem. Başka 
arkadaşlarımız da kudreti beşerin fevkinde kudret
ler tasavvur ve tahayyül ederek kendi salâhiyetleri
ni... (Burada biçare yok sadaları) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Ben size 
demiyorum, ben nazariyattan bahsediyorum. (Söyle 
sadaları) Ben insanlık nazariyesinden bahsediyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim, bunu üzerine almaya mahal yok. Yani al
datanlar diyor. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Bunları dü
şünenler affedersiniz, salâhiyetini başkalarına veren
ler diyorum. (Gürültüler) 

DR. MUSTAFA BEY (Kozan) — Benim itika
dıma hürmet etmelisin ve senin kadar herkes vic
danlıdır. Bunu böyle söylemekten maksadın nedir? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Hürmet edi
yorum efendim. Seninkine de hürmet ediyorum. 

NURİ BEY (Bolu) — Kim diyor beni sana bi
çare diye. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Telâkkiniz 
yanlıştır efendim, maksadı acizanemi bir daha arz 
edeyim. 

Her insan ayağının bastığı yeri muhafaza etmek 
için çırpınır diyorum. Bazılar kendisinde bu kudreti 
görür, bazı insanlar ise bu kudreti kendilerinde gö
remez, diyorum. Rica ederim siz neye kendinize alı
yorsunuz? (Doğru sadaları) Her insan Hindistan'da 
da var İran'da, Çin'de de var, her yerde var. Her
kes kendi reyi önünde çırpınır. Bendeniz diyorum ki 
burada bir salâhiyeti üzerine aldı. O da memleket
te kanunu hâkim kılmak ve milletin bana kuyut ve 
şurut tahtında tevdi ettiği vezaifi ifa etmektir. Ben
den istediklerinden bir şeydir. Hukuklarını kimseye 
vermemektir. Efendiler tekâlifi milliye diye Büyük 
Millet Meclisinin salâhiyetini istimal edecek bir şah
sı dünyada görmek istemem. Bu benim hakkı insani-

• yetim ve şerefi insaniyetim. Bu benim mebusluk şe-
I refim. Bundan tecerrüt edemem. Binaenaleyh ben ken-
I di salâhiyetim içerisinde çırpınırım, kendimden başka-
I sının... (Tahkir ediyorsunuz sadaları) 

NURİ EFENDİ (Bolu) — Tahkir etti. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Efendim 

I tahkir yoktur, arz edemedim. (Tahkir yoktur sada
ları) 

I Efendiler ben yapacağım şeyi bana tevdi edilen 
I şeyi ben kimseye veremem. Ben herkesten bu hakkı 
I kıskanırım. Bu benim insanlığımın icabıdır. Eğer ken-
I di şuuruma, aklıma itimat etmediğim gün namus be-
I nim için istifa etmektir. Başkasına vermek değil, baş

ka yola gitmek değildir. Ben ki o kudreti kendimde 
I görüyorum ve namusum üzerine milletin vekâletini 

deruhde ettim, hakkı teşriiyemi elimde tutacağım. 
I Onun hukukunu başımın üzerinde tutmak için tırnak-
I larım varken başkalarına veripte heder ettirmeyece-
I ğim. 

HACİ MUSTAFA EFENDİ — Geçen sene neye 
ettirdin?... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Geçen sene 
I ben Bolu'da idim. Velevki bir zaruretle kabul etsem 
I bile bugün o zaruret defolmuştur. Benim kanaatim 
I budur. Siz de bunun aksinde söz söyleyiniz, dinle

mezsem namerdim. Siz de deyiniz ki benim kudretim 
I kâfi gelmiyor, benim aklım kâfi gelmiyor, ben ka-
I nun yapamam, sen de benim için yap diyen mebus 
I varsa bana söyleyin efendiler. Herkesin kanaatına 
I hürmet ederim. İsterse âciz olsun. Kendi nefsime hâ-
I kimim. Başkalarının hukukuna tecavüz etmeye hak-
I kim yoktur. Ben kendi nefsimden mesulüm. Bu, efen-
I diler üç, dört defa tekerrür etti. Halbuki salâhiyet 
I hakkındaki kanun henüz gelmedi, bunda niçin çır-
I pındınız? Hangi millet size salâhiyet veriyor ki hak-
I kınızı kendiniz istimal etmeyin, başkalarına verin di-
I ye kim söyledi, kim sizi böyle vekil etti? 

EMİN BEY (Bursa) — Verdikleri salâhiyeti fev-
I kalâdede bu da var idi. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Hayır efen-
I diler, salâhiyeti fevkalâde vermedi. Böyle istimal edi-
I lemez, böyle mebus tanımam, millet hakkını istimal 
I için salâhiyet verdi, yoksa lüzumsuz yere ahara dev-
I retmek için vermedi. 

RAGIP BEY (Amasya) — Vekâlette devir yok
tur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Yoksa efen-
I diler; hakkı teşriiyenin ne demek olduğunu ilân için 
I cihanı beşeriyet binlerce, yüz binlerce sene böyle mis-
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kin adamlar, böyle musibet adamların elinde inleye, 
inleye denizler kadar kan döktü. Siz zorla kafese, 
pençelere girmek istiyorsunuz, siz milleti rezi edecek
siniz. (*) Milletin böyle salâhiyetini devretmenize 
imkân yoktur. Öyle mebus görmek istemem, herkes 
içtihadını burada benim gibi söylesin. Ben de sizin 
gibi burada dinlerim. Tabiî ben kendi kanaatimi söy
lüyorum. 

EMİN BEY (Bursa) — Biz de omuz silker geçe
riz. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Devamla) — Ben size 
söylemiyorum, ben hakikati söylüyorum. Ben mebus
luğa söylüyorum. Burada kimse mevzubahis değil. 
İnayet buyurun Paşam ben mebusluğu böyle tanıyo
rum, siz de kendi gönlünüzle böyle söyleyin beyefen
diler. 

Onların gözlüğü başkadır, herkese hürmet ediyo
rum. Heyeti Celile kendisinde kuvvet görüyor her 
hakkını istimal ediyor. Memleketin muhatarasını gö
zü önüne alarak bir haftada on türlü tekâlifi ka
nuniye çıkarıyor. Hangi mecburiyettir ki Büyük Mil
let Meclisinin salâhiyeti teşriiye ve icraiyesinden mü
him bir kısmını böyle selmettüsselam, bir kısım ahpta 
kim olursa olsun bir başkasına versin, ben akıl, di
rayet, mekinet, itibariyle Büyük Millet Meclisinin fev
kinde bir kudret göremem. Bu dimağlardan yüksek 
düşünecek kimse tasavvur etmem. Binaenaleyh mak
sadımız, gayemiz düşmanı tardetmektir. Burada çır
pınan kalplerin hepsi o gayeye matuftur, bir fert ta
savvur etmem ki suiistimal etsin. Fakat tekâlifi mil
liye gözümüzün önünde bariz bir hakikat parlıyor. 
Demek ki insanların suiistimal edebileceği salâhiyet 
ve kudret verilebiliyor. Herkesin yutacağı bir lokma 
vardır. Bir adama bin iş verilmez efendiler, hakkını
zı kıskanınız. Efendiler müvekkillerimizin vermiş ol
duğu hakkı istimal çarelerini bulalım. Ben bunu, bu 
kanunu o gaye ile mütenasip bulmamaktayım. Emrü 
kumanda lâzım ise o başka bir kanundur. Fakat bu 
kanunun mahiyeti itibariyle büsbütün başkadır. Gaye-

(*) Bu sahifede Hüseyin Avni Beyin ifadatında 
çizilen iki satır kırkıncı içtimada Reis Pasa tarafın
dan vaki olan beyanat sırasında Hüseyin Avni Beyin 
bu yolda beyanatta bulunmadığını beyan etmesi üze
rine Reis Paşanın o halde zabıttan çıkarılması lüzu
munu beyan etmesine ve keyfiyetin bu kere de na
zarı dikkate alınarak zabıttan çıkarılması Başkâtip Re
cep Bey tarafından emredilmesine binaen zabıttan 
çıkarılmıştır. 11.5.1338 

Hamit 
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miz, gözümüz menfaii memlekettir. Yoksa başka bir 
gaye yoktur. Hepimiz aynı gayedeyiz. Ancak salâhi
yetimizi kıskanır ve kimseye vermeyiz. Ben yine ver
miyorum. Salâhiyetimi vaZifei teşriiyemi ben kendim 
burada namus bildim. Bunun için ebediyen haykıra
cağım. Efendiler, hiç olmazsa içtihadımı, reddetme
yiniz. Ben sizin içtihadınıza hürmet ediyorum, hak
kımızı kendimiz istimal edelim. Başkumandanlığa lü
zum varsa ayrı bir kanun yapalım. Kanunlarımız 
Büyük Millet Meclisinin arasında da böyle farklı 
şeyler hâsıl olmasın. O günün ihtiyacı kaybolmuştur. 
Bugün ona göre kanun yapalım. Biliyorsunuz ki Bü
yük Millet Meclisinin karşısında hiçbir kimse yok, 
istediğim kaldırıyor ve istediğini indiriyor. Bu kud-
retkâr bir millî şadadır, Avrupa, cihan, milletlere hür
met ediyor, şahıslarda değil efendiler. Şahıslardan 
beklediğiniz hürmet payidar olmaz, milletlerin intiha
bına hürmet jedelim. Kudretlerimiz bizimle bir olursa 
sulhu da biz yaparız. Millî kudret olursa harbi de o 
yapar efendiler. Yoksa şahıslar, fertler kurunu ulâya 
ait bir takım zihniyettir, onlar ölmüştür. Beşeriyet 
onlardan ayrılmış ve çıkmıştır. Bunları yeniden icat 
etmeyiniz. Yeniden halkı zencirlere sarmayınız. Efen
diler, yüzde kırk tekâlifi milliye alındığı zaman içi
miz sızlıyor. Fakat ne yapalım verdik diyordunuz, 
işte bugün vermeyiniz. Efendiler bir daha tekerrür 
etmesin benim davam budur. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Hüseyin Av
ni Beyefendi, zatı âlinizin bu içtihadına hürmet va
zifemdir. Fakat zatı âlinizin; bir kanun var, teşki
lâtta Meclisin haiz olduğu salâhiyeti haiz, teklif et
miştiniz. Bununla onun ne farkı vardır? 

HÜSEYİN AVNl BEY (Erzurum) — Efendiler, 
benim teklifim milletin nefinedir. Fakat bu teklif
ler milletin zararınadır, kendi kanaatımca. Ben onu 
bir zaruret olarak kabul ediyorum ve diyorum ki 
milletin üzerinde barı sakil var. Verilen paralar he
der ediliyor. Bunu bu milletin üzerinden silkin, atın 
dedim ve kanaatimi arz ettim. Herhalde kabul edin 
demedim. 

RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) — Baş
kumandanlık Kanununun ruznameye ithal edildiğin
den bahsedildi. Böyle bir muamele olmamıştır. Ve 
Heyeti Âliyenize karşı ifade buyurulurken bana öyle 
geldi ki güya Divanı Riyaset ruznameyi Heyeti Âli
nizin arzusu dahilinde tanzim eden Reisisani bunu 
da, tabiri caizse, bir parlamento oyunu yaparak emri 
vaki halinde Meclise getirdi hissine düştüm. Fakat 
belki böyle değildir. Bir kere bu tecdit teklifi ruzna-
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memizin evrakı varidesi meyanındadır. Teklif mesele
sine gelince : Bu Başkumandanlık müddetinin mün-
kazi olmakta olduğunu işitince ben şahsan endişe et
mişimdir. Başkumandanlık makamının fasılaya du
çar olunmasını menafii memlekete muzır görenlerde
nim. (Doğru sesleri) Böyle hayatî mesailde bazı rü-
fekayı kiram ihtimalki buhranlar devresi geçmiştir, 
tehlike kalmamıştır. Ahvali adiye tahtında işler ted
vir edilir zannedenler de bulunuyor. Fakat efendi
ler bendenizce memleket en buhranlı zamanındadır. 
En hayatî andadır. (Doğru sadaları) Başkumandanlık 
Meclisi Âlinizce hayatî bir anda bugün Başkuman
dan olan zata tevcih edilmiştir, bendeniz burada yok
tum, ondan sonra üç defa tecdit edilmiştir ve her 
tecdidinde de tecdit talep olunmuştur. Fakat Lâyiha 
Encümenine gönderilmemiştir. Burada Heyeti Umu-
miyede müzakere edilmiştir. Şu halde şimdiye kadar 
yapılan muameleden fazla bir muamele yoktur. Ber. 
deniz zannediyorum ki bu kanunun Meclise şevkin
de hüsnü niyetten başka bir fikir saik olmamıştır. 
Bendeniz Sivas Mebusu olarak bu kanunun bir an 
evvel tecdidine taraftarım. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Aynen mi tecdidi taraftansınız? 

RAUF BEY (Devamla) — Bendeniz aynen tec
didini teklif ediyorum. Çünkü efendiler affı âlinize 
mağruren şunu arz etmek istiyorum, müsaadei âliniz
le ve hepinizin şahıslarına müfrit hürmetim vardır. 
İkinci maddeye itiraz buyuruyorsunuz, eğer muvaffa
kiyetle idare edilirse hacet yoktur, zaten elinizdedir 
istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tetkik buyurursunuz, 
isterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Allah onu 
bize göstermesin makûs netayiç verirse zaten kanun
lardan ziyade silâh... 

Çok rica ederim bugün ikinci maddeyi lağveder
seniz nim ademi itimat olmuş olur. Bunun için çok 
uca ederim asker arkadaşlarımdan da. Hayatî bir 
omunda umum orduyu idare eden zata velev nim 

ademi itimat ihsas etmek dahilde ve hariçte ne 
tesir hâsıl eder? Bendenizin kanaatim budur, benim 
hüsiyatım bu noktai nazardandır. (Doğru sadaları) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Başkumandan meselesi mevzuu bahis değildir. 

RAUF BEY (Devamla) — Efendim, Başkuman
danlığa verilmiş bir salâhiyettir. Salâhiyetini tenkis 
etmek demek vazifeni hüsnü istimal etmedin demek
tir, sana itimadımız yoktur demektir. Zaman müte
hammil değildir. Bendenizin kemali hürmetle arz et
tiğim kanaatim budur. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim, usu
lü müzakere hakkında söyleyeceğim. Bugün bende
nizin kanaatımca ahkâmına riayete mecbur olduğu
nuz Nizamnamei Dahilî ahkâmı ihlâl edilmiştir. Çün
kü teklifi kanunîler ister tadil mahiyetinde olsun. 
ister tecdit mahiyetinde olsun Lâyiha Encümenine git
mesi 39 ncu madde ile gayetle sarihtir. Diyor ki, Reis 
işbu teklifleri... (Gürültü, patırtı) Meclise badelihbar 
Meclise tevdi eder. (Gürültü) Rica ederim dinleyi
niz... Celsei hafiyeden maksat müzakereyi hafi tut
maktır değil mi efendim? Müzakere hafi olmak için 
bilâmüzakere reye konurdu. Binaenaleyh bendeniz di
yorum ki mebus arkadaşlarımızdan birisi bu kanu
nun alenî celsede müzakeresi esnasında söz alır da 
istediğini söylemek isterse onu nasıl menedebilirsiniz? 
Çünkü Nizamnamei Dahilînin celsei hafiyeye ait kıs
mında bir çok hususat vardır. Mebusluk fırka azalı-
ğına benzemez. Fırkada gizli konuşulur, gizli yapılır, 
sonra toptan karar verilir. Halbuki mebusluk böyle 
değildir. Her mebusu müntehiplerine karşı bir borcu 
vardır. Mebus kürsüde reyini ihsas eder, ifadeleri 
zabıt ceridelerine geçer. Demek istediğim nokta hafi 
celseye ait sözleri mebus alenî celsede de söyler 
ve katiyen menedilemez, şimdiden söylemek isterim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Arkadaşlar, Başkumandanlık Kanununu doğuran ha
dise cümlemizce malûmdur. Hatırlarız ki Paşa Haz
retleri Başkumandanlık vazifesini kabul etmediği hal
de Meclis kabulü hususunda musırran ısrarda bulu
nuyordu. Bu suretle kabul edilmişti. O günkü zaru
ret de meydandadır. Çünkü o gün düşman ta An
kara önüne gelmiş, Hükümet bize bir haftaya kadar 
Kayseri'ye nakletmek lâzımdır diyordu. Halbuki Mec
lis de lâzım değildir, Meclis ordunun arkasında Er
kânı Harbiye vazifesini görecektir ve ordunun arka
sında burada çalışacaktır, kararını vermiştir. Binaen
aleyh burada lâzım gelen tedabiri ittihaz için sekiz 
on gün mütemadiyen içtimalar yapmış ve Başkuman
danlık Kanununu yaparak işe başlatmıştır. O gün bu 
kanunu doğuran esbabı filhal Meclisten çıkarmak 
müşkülâtı nazarı dikkate alınmak suretiyle Meclis 
icraî ve teşriî salâhiyetini Başkumandan Paşa Haz
retlerine tevdi etmiştir. Hatta o hususta bir çok mü-
zakerat dahi cereyan etmiştir. Tabiî burada bulu
nan arkadaşların malûmu olduğu için onları izah et
mek lâzım değildir. Bugün o zaruret mevcut mudur? 
Müsaadenizle tetkik etmek lâzımdır. Bendeniz öyle 
anlıyorum ki cepheden gelen arkadaşlarımızdan an
lıyorum ki bugün o zaruret mevcut olsa bile dünkü 
kadar mevcut değildir ve belki de yoktur. Şu halde 
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mani zail olunca memnu avdet eder. Bugün Meclis 
en mühim kanunları, en mühim tekâlifi üç gün zar
fında çıkartmaktadır ve milletin sırtına üç gün zar
fında çıkardığımız kanunlarla yüklediğimiz yükler 
meydandadır. Fakat o günler bunlar yoktu, bugün 
vardır. Paşa Hazretlerinin neşrettiği bir beyanname 
veyahut bir kanunla tekâlifi harbiye, tekâlifi milliye 
çıkmış ve halkı ne kadar ızrar ettiği ve ne kadar 
suiistimal yapıldığı hepinizin gözlerinizin önündedir. 
Bendeniz Kayseri'den buraya kadar gidip geldiğim 
zamanda belki otuz kırk kişinin itabına uğradım. Na
sıl bu salâhiyeti verdiniz buna bir mebus sıfatiyle 
cevap vermek müşkül oluyor. Çünkü millet bu salâ
hiyeti ferden ferda herkese vermiş değildir. Millet 
bunu bütün mebuslara vermiştir. Bu milletin mebus
larının şahsiyeti maneviyesinde mündemiçtir. Heyeti 
Âliyenizin şahsiyeti maneviyesinde mündemiçtir. Yok
sa bu salâhiyetin feshi veya diğer şahsa tevdii salâ
hiyetini vermemiştir. Amma zaruretler vaktiyle yaptır
mıştır. Amma zaruret vaktiyle yaptırmıştır diye bu
nu... olmuyor. Yalnız bir şey var ki Başkumandanlık 
vazifesinin bugün dahi devamı zarurî ise, bu kanaat-
ta bulunuyorsak Meclisin mesaîisiyle taarruz teşkil 
ediyor, Meclisin mesaisiyle taarruz teşkil eden ve ara 
sıra Meclisin icraî ve teşriî olan salâhiyetlerinin bir 
kısmını refederek Başkumandanlık Kanunu mülgadır 
demek Meclisi Âlinizin icraî ve teşriî vazifesine Reis 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini memur etmiştir di
ye tevcih etmek lâzımdır. Yine başka türlü taarruz 
teşkil ediyor ve Meclisin icraî ve teşriî salâhiyetle
rini akamete mahkûm kılıyor. Binaenaleyh bundan bu 
defalık olsun eğer zaruret varsa, eğer bu kanaatta bu
lunuyorsak - ki o kanaatta bulunan arkadaşlarımızın 
bizi ikna edecek surette izahat vermesi lâzımdır -
Başkumandan tevcih edildiği günden beri, rica ede
rim bize lâyiki veçhile ordunun vesairenin vaziyeti 
hakkında kaç kere izahat verilmiştir? Bendeniz dinle
medim, bilmem siz dinlediniz mi? Binaenaleyh bunun 
lüzum ve ademi lüzumunu anlamak için bizim te
nevvür etmemiz lâzımdır. 

Sonra Karahisarışarkî Mebusu Mustafa Bey bira
derimizin bu hususta bir teklifi varmış. O teklif be
nim noktai nazarıma muvafık bir tekliftir. Neden o 
teklif çıkmamıştır? binaenaleyh o teklif de bugün çı
karak müzakere edilsin. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim; lüzum
suz münakaşatın kısmı azamı maatteessüf anlaşama-
mazlık yüzündendir, bir kısmı Başkumandanlık ilga 
ediliyormuş, yani lüzum yokmuş, öyle hareket edi
yorlar ve öyle söyleniyor zannediyorlar. Bir kısmı da 

I hakikaten Başkumandanlık lâzım mıdır, değil midir? 
Bu müzakere edilsin diyor. Birisi Başkumandanlığın 
bugün için devamı lâzım mıdır, değil midir? Bu ta
ayyün ettikten sonra bu lazımsa ve bu takarrür et
tikten sonra Başkumandanlık Kanunun ilk kabul edil
diği vakit salâhiyetin cümlesini haiz olarak mı Baş
kumandanlık olmalıdır? Yoksa Meclisi Âli o verdiği 
salâhiyeti teşriiyesini geri mi almak lâzımdır? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Alınamaz, 
doğru değildir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Şimdi benim ka-
naatımca, ihtimalki arkadaşlarım vaziyeti izah eder 
ve belki de beni ikna ederler. Bilmiyorum fakat be
nim kanaatımca henüz Başkumandanlığa lüzum var
dır. Başkumandanlığa lüzum yoktur diyemem, za 
ten hiçbir ordu Başkuınandansız olamaz. (Gürültü
ler) Müsaade buyurun şimdi efendiler; Başkumandan
lık lâzımdır ve Başkumandanlık da malûmu âliniz 
makamdır. Şahıs ile kaim değildir ki - bendenizce 
Reis Paşa Hazretlerinin de Başkumandanlıkta kal
ması lâzımdır. Yalnız bendenizin bunda isnat ettiğim 
bir şey vardır ki en dar bir zamanda mevkii iktidara 
getirmişizdir. Başkumandan yapmışızdır ve bir gaye
yi istihsal maksadiyle, maalesef o gayeye vasıl ola
madık. Binaenaleyh onu geri çekmekliğimiz. başka 
birisini onun yerine getirtmekliğimiz onun o işini 
başkasına vermekliğimiz caiz değildir. Binaenaleyh 
sonuna kadar yani taahhüt veçhile Yunan'lılar dö-
külünceye kadar Başkumandanlığın devamı icabe-
der. Şimdi gelelim şu kanun meselesine: arkadaşlarım 
bu bapta izahatta bulundular. Bendeniz de o vaziyet
te izahatta bulunamayacağım. Bilhassa Rauf Beye
fendi Başkumandanlık lâzım mıdır, değil midir? Ben
ce lüzum vardır, dediler. Bendeniz de lüzumuna ka
niim. Fakat efendiler ikinci noktai nazarına iştirak 
edemeyeceğim. O da mutlaka ikinci maddenin de 
ifası zarurîdir, çünkü ademi itimat kaziyesini tazam-
mun eder buyurdular. Katiyen efendiler. Her kazi
yenin aksi sahih olmakla beraber o vakit de Başku
mandanlığın Meclise itimadı yok demektir. Yani ic
ra edecekleri kanuna itimadı yok demektir. Öyle mi
dir efendiler? Ne o vardır ve ne de o vardır. Bir 
defa bu yanlış... ve yalnız Başkumandanlık Kanu
nunda o ikinci maddenin kuvvetlenmesindeki maksat 
dar bir zamanda Meclisin merasimi kanuniyesine tev
fikan fevkalâde tedabir ittihazı için muktazi kava-
nin çıkaramayacağından dolayı o Başkumandanın âcil 
vazifesi karşısında bir an evvel işe başlaması ve bir 

I iş yapabilmesi için Meclisi Âli böyle bir salâhiyet 
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vermiştir. Binaenaleyh demincek arz ettiğim veçhile 
Meclis o kadar kıskanç davranmıştır ki o zaman ken
disinin teklifiyle bir madde ilâve olunmuştu. Meclis 
istediği zaman geri alabilirdi ve Başkumandanın bunu 
teklifinde yapması Mecliste gördüğü haleti ruhiye 
üzerine idi. Bunu hepimiz biliyoruz. Binaenaleyh o 
zaruret hamdolsun bugün mündefi olmuştur. Yani 
efendiler bugün tehlike yok mudur? Tehlike yine var
dır. Belki daha fazladır. Fakat bugün bizim burada 
yani ordunun ihtiyacı için lâzım gelen kanunları yap
maya vaktimiz vardır. O zaman vaktimiz mevcut de
ğildi. Vaktimizin mevcut olmadığı Hükümetimizin 
bize sekiz güne kadar Ankara'yı terke mecbursunuz 
demesiyle sabittir. Binaenaleyh o vakit mecburduk. 
Hatta o vakit teşriî hukukumuz kavanine muhalif 
dahi olsa teşriî vezaifimizden dahi olsa icabatı mas
lahattan olmak üzere bir kısmını vermek mecburi
yetinde idik ve verdik. Fakat efendiler bugün o vazi
yette değiliz, bunu geri almakla ademi itimat etmiş 
olmayız. Fakat bunun diğer bir şekli de vardır. Baş
kumandan Paşa Hazretleri buraya gelir de o zaruret 
mündefi olmuştur. Ben Ordunun Başkumandanıyım 
binaenaleyh Meclise salâhiyeti geri verdim derse o 
zaman ademi itimat nerede kalır efendiler ve zan
nederim Başkumandan Paşa Hazretleri de takdir bu
yururlar... çıkarmak için herhalde Meclis müsait za
manında müteaddit kanunlara muhtaçtır. Hatta malî 
kanunları on günde çıkardık. Binaenaleyh Mustafa 
Beyin verdiği bu kanun (bu itibarla, belki bendeniz 
bilmiyorum, burada yoktum) bu ikinci maddenin ta
dilini veyahut ilgasını tazammun ediyorsa bu teklif 
ile müzakere edilmelidir ve zaruret de yoktur. Çün
kü Meclis artık zaruret zamanında ve muvakkaten 
vermiş olduğu salâhiyeti teşriiyeyi geri almalıdır. 
Hakkımızdır binaenaleyh bu hakkı bize millet ver
miştir. Bizim değil milletin hakkıdır. Bugün zaru
ret mündefi olmuştur, binaenaleyh o hakkımızı geri 
almaklığımız lâzımdır. (Pek doğru sadaları) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Mani zail olmuştur, memnu avdet eder. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Efendim; 
Hüseyin Avni Beyefendi hukuku teşriiyelerinin pek 
kıymettar olduğundan bahisle bunu bir vazifei na
mus olduğunu söylediler. Bunu takdir etmemek ka
bil değildir. Fakat bunu Hüseyin Avni Beyin şahsı
na hasretmesi de caiz olmayan ve burada usulü mua
şeret ve nezakete muvafık olmayan bir şeydir. Şimdi 
efendim birbirimizi lakırdılarla tağlit etmeye zanne
diyorum ki lüzum yoktur. Hüseyin Avni Bey bira
derimiz dediler ki ben Başkumandanlık Kanununu 

kabul etmek suretiyle hakkı teşriimi başka bir kimse
ye veremem. Bu veremem bendenizce bir vazifei na
mus ve şereftir. Benim kabul etmediğim ve Şükrü 
Beyin iddia ettikleri kaziyenin aksi de sahih ise ve 
makul ise Başkumandanlığa reyi verenler, bunu ka
bul edenler, vazifei teşriiyelerini başkalarına devret
miş olanlar, binaenaleyh onlar vazifei namus mese
lelerini ifa etmemiş olurlar. Ben böyle anlıyorum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Yanlış an
lıyorsun. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — O hal
de mesele kapanmıştır. Bence Hüseyin Avni Beye
fendi kendi vazifelerini bihakkın ifaya muktedir ol
dukları için hiçbir haklarını, hiçbir kudretlerini baş
kalarına veremeyeceklerini söylediler. Ben kendi he
sabıma arz ediyorum. Hüseyin Avni Bey biraderi
miz gibi her şeyi icraya muktedir adam değilim. Bi
naenaleyh ben bazı haklarımı kendimden daha zi
yade iyi idare edeceklere veriyorum. Fakat nefsime 
itimat ederek murakabe hakkımı hakkiyle ifa ede
rek veriyorum. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Bu da başka bir içti
hat... 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Fakat 
efendiler; bu hak yani milletin bana vermiş olduğu 
hak sizin bildiğiniz gibi değil, milletin menfaatına 
vatanın emrettiği icabatı siyaset ve harbiyenin em
rettiği hakkı vermektir. Efendiler burada biz daima 
müteşekkil bulunduğumuz bir zamanda suiistimal 
eden bir adamı devirmek ve onu hakkı murakabeye 
almak, tariki sevaba irca etmek hakkımız ve vazife
mizdir. Eğer bunda itimadınız yoksa ve tereddüdü
nüz varsa o başka. Hüseyin Avni Bey daima kendi 
vazifesini hüsnü ifa ettiğinden bahsederken... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hayır... 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Ben öy
le zannediyorum ki, Hüseyin Avni Beyde çok zaaf 
vardır. Kendi nefsine itimat eden, vazifesini bihakkın 
ifa ettiğine emin olan, vazifei murakabesini fakat lü
zumunda şahsî sevaikle değil icabatı menfaati va-
taniyenin emrettiği zamanlarda vazifei murakabesini 
bihakkın ifa etmesini bilen adam vazifesini başkala
rına vermekte tereddüt etmez .zannediyorum. Efen
diler verdiğiniz salâhiyet ilk defa... 

HÜSEYİN AVNİ BEY — Salâhiyeti teşriiye. 
MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Müsa

ade buyurun. İlk defa yani Başkumandanlık vazife
sini Reis Paşaya verdiğiniz zamanı takip eden 10 gün 
15 gün zarfında bir defaya mahsus olmuştur. Ondan 
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sonra vazifei teşriiyeyi buyuruyorsunuz. Devrettiği
niz salâhiyetin içtihadatınız hilâfına olarak suiistimal 
edildiğini hiç bir kimse burada söylemedi. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Öyle suiistimal bahsi 
yok. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Ondan 
sonra sizin içtihadatınız hilâfında bir hareket vaki 
olmamıştır ki bunu burada tekrar bahsediyorsunuz. 
Şimdi efendim dokuz aydan beri devam eden bir va
zifenin bir kısmının tenkisi suretiyle ifa edilmesi Ra
uf Beyefendinin pekâlâ ifade buyurdukları veçhile 
Başkumandan hakkında bazı tereddüdü, hiç olmaz
sa tereddüdü izale ettirecek bir haldir. Bunun dahil
deki, ordudaki bilhassa haricî tesiratını ben Hüseyin 
Avni Beyefendi gibi telâkki etmiyorum. Bunun fev
kalâde muzır olacağı kanaatındayım. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — O da başka bir ka
naat. 

MUHİTTİN BEY (Devamla) — Evet, bu da be
nim içtih adımdır. Şüphesiz Hüseyin Avni Beyin içti
hadı nasıl ki muvafık ise benim de içtihadım o kadar 
muhteremdir. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Hay, hay hepsine ria
yetkarız. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Ziya 
Hurşit Bey celsei hafiyede verilen kararların celsei 
aleniyedc muta olunamıyacağı, burada Başkuman
danlık intihabı aleyhinde bulunanların celsei aleniye-
de söz söylemek hürriyetlerini muhafaza edecekleri
ni iddia ettiler. Meclisin ekseriyetle verdiği karar mu
ta olmak lâzım gelir ve celsei hafiyenin... 

LÜTFİ BEY (Malatya) — O nereden çıktı. Biz 
bu zihniyeti kabul edemeyiz. (Şiddetli gürültüler) O 
başka zihniyet... dediğiniz gibi Meclisin kararı mu
tadır. Şu halde kimse içtihada malik değildir. Herkes 
kendi reyine sahiptir. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Şüphe
siz efendim. Bu müzakerenin celsei hafiyede ifa edil
mesi lâzım geldiğine Meclis ekseriyetle karar vermiş 

-midir, vermemiş midir? Bu işin celsei aleniyede mü
zakere edilmesinin sebebi nedir? Bunun gerek dahil
de ve gerek hariçte suitesir icra edeceği, ekseriyetin 
kanaatidir. Ekseriyet diyor ki bu alenen müzakere 
edilemez. Çünkü bu gerek dahilde ve gerek hariçte 
suitesirat yapacaktır ve zatı âlileri kabul ederek otu
ruyor ve hakkını muhafaza ediyor. 

LÜTFl BEY (Malatya) — Muta olursa itiraz 
hakkı da sakıt olur. (Gürültüler) 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Rica 
ederim, burada söz söylemeye hakkım vardır. Canım 
efendim hemen olmadı ya benim söylemekliğimle... 
Siz iddia ettiğiniz şeyi yapmıyorsunuz. Bırakınız be
nim hürriyeti kelâmım vardır. Siz de çıkın celsei ale
niyede söyleyiniz. Ben bunun meşruiyetine, doğrulu
ğuna kaniim. 

ABDULHAK TEVFİK. BEY (Dersim) — Hulâ
sa... 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Sonra 
Beyefendiler Başkumandanlık... 

ABDULHAK TEVFİK BEY (Dersim) — Beye
fendi hulâsasını söyleyiniz. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Ben ya
pamıyorum. Siz teşrif buyurunuz da söyleyiniz. 

ABDULHAK TEVFİK BEY (Dersim) — Tafsi
lât gürültüyü mucip oluyor. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Ne yapa
lım. Teklifi vaki icabatı zamana muvafıktır, bu ka
nunun kabulünü teklif ediyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Efendim, bir iki telgraf muhteviyatı arz 
edeceğim, belki bu meseleye taalluk eder ve bu me
sele üzerinde fikirlerinizde, reyleriniz üzerinde bir 
tesir hâsıl eder. Yalnız demin Hüseyin Avni Beyin 
farzettiği arkadaşlardan biri olurum diye evvel emir
de bu teklifin kabulünden evvel mi sonra mı arz ede
yim, onu anlamak istiyorum. (Sonra sadaları. Şimdi 
sadaları) 

REİS — Telgrafların şimdi okunmasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Kabul edilmiştir) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim: 
şimdi okuyacağım telgrafta Yunan son derece ani 
bir kararla harp yapmak istiyor. Bu telgrafı okurken 
Hariciye Vekili, Başkumandanlık kanunu üzerine ic
rayı tesir ettirmek içindir diye hatıra bir şey gelme
mesini zikrederim. 

Arkadaşlar; bu telgrafı şimdi bir saat evvel al
dım. Yunanistan'dan gelen son haberler, Yunan Hü
kümetinin son günlerde Anadolu'nun ademi tahliye
sine ve binaenaleyh muharebenin devamına karar 
verdiği merkezindedir. Bu suretle Yunan Hükümeti, 
İzmir'deki teşkilâtı milliyeye bir hikmeti vücut kal
masın, yani teşebbüsü kendi elinde bulundursun isti
yor. Bu suretle Yunan Hükümeti İzmir'deki Teşkilâ
tı milliyeye bir hikmeti vücut vermemek yani teşeb
büsü kendi elinde bulundurmak istiyor. 

Yunan Hükümetinin bu kararını teşkilâtı milliye-
nin taazzuv ve tevessüüne meydan vermemek maksa-
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dına atfedenler de vardır. Teşkilâtı milliyenin Yunan 
ordusunu ifsat ederek Yunan idarei hazırası aleyhine 
tevcih etmesi korkusu var. Yunan Hükümetinin ver
diği karar Yunanistan'ın her tarafında, köylerde pa
pazlar politika işleriyle meşgul olanlar vasıtasiyle 
tebliğ edildi. Venizelistler de bunlara yardım ettiler. 
Bu sayede Yunanistan'ın, şurasındaki, burasındaki fi
rarilerden bir çoğu müracaatla cepheye izamlarına 
muvaffakiyet hasıl olmuştur. Şehrimizdeki yani İs
tanbul'daki Yunan mehalifi siyasiyesindeki dünkü ve 
bugünkü tahkikatıma nazaran Yunanistan'ın sulh
perver ve şeraiti sulhiyeye mütemayil olan siyasetinin 
harp siyasetine tahavvül etmesine müsait beynelmi
lel siyasetle yeni bir hadise olmadığı fikrindedir. Ma
mafih Gonaris'in bir İngiliz telkinatına tabi bulun
ması ihtimalini de derpiş ediyorlar. Mesele her halde 
Gonaris'in Meclisi Millîdeki son beyanatının metni 
geldikten sonra istidlal edilecektir. Atina'dan şehri
mize gelen son hususî haberlerden birine nazaran 
Gonaris Cenova'da iken Loid Corc'tan Yunanistan 
harbe devam etsin. Bir faaliyet gösterdiği takdirde 
Trakya meselesiyle İzmir'in muhtariyet meselesinde 
muvaffakiyet hasıl olacağı vaadini almıştır. Mamafih 
bu haberin mevsukiyeti katiyesi iddia edilemez. 

Sonra nota hakkında Paris'teki Ferit Beyden şu 
telgrafı aldım: 

«Fransa'nın teşebbüsü üzerine İtalya, teklif dai
resinde müzakereye razı olmuştur. İngiltere cevabı 
ret vermiştir. Son nota muhteviyatında asla tadilât 
icra edilmiyerek behemahal mütarekenin kabulü ve 
müzakerenin şeraiti sulhiye heyeti umumiyesinin ka
bulünü müteakip başlaması esaslarında ısrar etmiş
tir. Bunu müşterek bir ültimatom, ihtarname halin
de bize bildirilmesini talep etmiştir. Hariciye pek şid
detli bir şekil alan Cenova konferansiyle meşgul ol
duğu için henüz verilecek cevabı tezekkür etmemiş
tir. Yeni bir cevap için teşebbüs edeceğimi ve alaca
ğım malûmatı hemen bildireceğimi arz ederim.» 

Bu da İstanbul'dan geliyor : Oradaki komiserler 
sulh şeraiti için müzakereyi kabul ve mevkii müza
kere olmak üzere Hükümeti matbualarına tevcih ey
lediklerini yazmıştım. İngiltere şeraiti sulhiye nikatı 
hususiyesi Türkler tarafından kabul ve mütareke ak
dedemezden evvel müzakeratı sulhiyeye girişmekle 
meselenin uzatılacağını ve işin bir neticeye vusulü mü-
teassir olacağını beyan ile evvelki nota üzerinden ıs
rar eylemeyi tavsiye etmiş ise de Paris ve Roma'nın 
buna itiraz eylediğini, fakat işin uzamasına göre İn
giltere'nin diğerlerinin noktai nazarının kabulünü 
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kaviyyen muhtemel bulunduğunu şimdi arz ettim. 
Alacağım malûmatı arz ederim. 

Bunlar matbuata verilmiş şeyler değildir, bunlar 
tahmindir efendim. 

VASIF BEY (Sivas) — Efendiler, Ferit Beyden 
gelen ikinci telgraflarda Tan Gazetesinin başmaka
lesinden gazetelerde intişar etmeyen bazı havadisler 
vardır ki buna müşabih şeylerdir. Fakat bunlar res
mi iş'arlardır. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hakkın
da dört, beş takrir var. Sonra söz alanlar da var. 

SALÂHATTİN BEY (Mardin) — Vasıf Beyi din
liydim efendim. Askerdir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler, 
ben mütalâtımı beyan ettim. Fakat bir asker ağzın
dan da şurada ifade ediliyor. Ben salâhiyeti teşriiye-
ml kimseye vermiyelim diyorum. Bugün o Başku
mandanlığın faidesi var mı, yok mu? Bunun müza
keresini yapalım. Ali Şükrü Beyin mütalâası diye 
müzakereyi çabuk kapatmtyalım. Mütehassıs zevat 
söylesin ve mesele tenevvür etsin. Ondan sonra kara
rımız! verelim. 

EMİN BEY (Bursa) — Usulü müzakereye dair 
buradan arz edeceğim. Hüseyin Avni Beyin söylediği 
olabilir. Müzakerenin kifayeti reye konduktan son
ra bir mütahassıs müzakerenin kifayeti aleyhinde söz 
söyleyebilir. 

REİS — Müzakere kâfi görüldüğüne nazaran me
sele yoktur. Müzakerenin kifayeti hakkındaki takrir
leri okutuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere, kâfidir. Kanunun aynen reye vazını 

teklif ederim. 
Gümüşhane 

Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Leh ve aleyhte kâfi söz söylendi. Kanun madde

lerinin reye vazını teklif ederim. 
Bursa 

Operatör Emin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Zamanın ve vaziyetin ehemmi

yet ve nezaketine mebni Başkumandanlık kanununun 
kemafissabık tecdit ve temdidine karar verilmesi lü
zumunu teklif eylerim. 

Genç Mebusu 
Hamdi 
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Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir.. Kanunun reye vazını teklif ey

lerim. 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galip 
REİS — Efendim bu takrirler müzakerenin kifa

yeti hakkındadır. Müzakereyi kâfi görerek maddele
re geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. (Hayır, hayır sadalan) (Kabul, kabul sesleri) 

Efendim müzakere ekseriyetle kâfi görüldü. (Ek
seriyet yok sesleri) Efendim ekseriyet te, ittifakımız 
vardır, aksini reye koymaya hacet yoktur. 

'Birinci Madde — Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal Paşaya Başkumandanlık tevcihine 
dair olup iki defa üçer mah temdit edilmiş olan ka
nun üç mah daha temdit edilmiştir. 

REİS — Efendim birinci madde hakkında söz 
isteyen var mı? 

SALÂİHATTtN BEY (Mersin) — Efendim Baş
kumandanlık Kanununun ihtiva ettiği mehazir anla
şılmadı deniyor. Bendeniz bundan ne gibi mehazir 
çıkacağını i'ki kelime ile söylemek isterim. 

O da bu günkü vaziyeti askeriyenin masarifine 
Hükümeti askeriyenin tahammül edememesindeki 
Hükümetin aleyhine tetkik edememesid'ir. Efendim, 
çünkü buna elimizi uzattığımız gibi Başkumandanlık 
salâhiyetidir diyorlar. Efendiler; bu gün vaziyeti ha-
liyeyi bir fecaatla tasvir etmek lüzumu yok, biliyor
sunuz humarı. Bu vaziyeti idame edebilmek için 
memleketin kudreti yol . Bu ayyanen görünüyor. En 
uzak noktalara ellerimizi uzatarak topladığımız pa
ralarla.... toplanabilecek iki üç parayı bir araya ge
tirmek istiyor. Acaba Meclis bu eline geçirebildiği 
varidatına ne kadar müddet ordusunu tutabileceğini 
zan ve tahmin edebilmektedir. Niçin bu konuşulmu
yor, neye konuşamıyoruz? Neye tetkikat yapamıyo
ruz? Çünkü önümüze bir duvar çekiyor, hakkınızı 
verdiniz bunu soramazsınız diyorsunuz, Başkumanda
na aitcir deniyor, îşte efendiler asıl mühim olan ve 
'korktuğumuz nokta Meclis müşafehe ve serbestisini 
ve tetkik edebilmek ve serbest görüşmek için bu ser
bestinim hiç 'bir takyidi kanuniye geçmemesi lâzımdır. 
©en meseleyi eşhas olmaiktan bir kere uzak tutarım 
kendi şaihsıma. Fakat bunun bir meselei eşhas oldu
ğunu gördükçe müteessir olurum. Bu kanunun tet
kike saik olan fikrin ne kadar ruhî bir fikir olduğu 
hepimizin kalbinin bir araya gelmesiyle anlaşılmıştır. 
Fa'kat safahatı devamına bakılacafk olursa idamesini 
mucip olan eşkal değişmiştir, kalmamıştır. Eğer yal

nız teşriî bir vaziyette kalmak nazarî bir şekil ile kal
mak olacaksa teşriî hukukumuzu feda etrniyeliim. Bu, 
ziyan değildir, bendeniz kanaatimin hilâfında beyanı 
mütalaa eden arkadaşlarımın fikirlerini kendilerine 
ait görmekle beraber doğru olmadığını açıkça gör
mek söylemek isterim. Ordunuzda tasarrufat yapa
bilirsiniz. Vaziyeti maliyenizi idare edebilirsiniz. 
Memleketler üzerine vaki olan vaziyetlerde kanun 
angaryayı meneder. Angarya yaptırıyorsunuz, doğru 
mudur? Mehakim teşkil olunur gider. Herhangi bir 
yerde icrayı kaza eder. 'Bu doğru mudur? Hakkı ka
zayı kim vermiştir. Rica ederim, siz bunu verenler 
bunu devredin diye mi verdi? Orduda (*) ortada bir 
5-y var ki belki hiç kimsenin şeysi olmaksızın ve 
muktezayı ahval devam .edip gidiyor. (Bu fesada doğ
ru gider. (*) Yanlış olan şeyi ortadan kaldırmak lâ
zımdır. Yoksa burada herkesin birbirinden şüphe 
etmeye müsaade yoktur. Efendiler, bendeniz eşhas 
meselesini sıfır görürüm, bizim mevcudiyetimiz üze
rinde her şey zaittir. Orta yerde tarih ile Hükümet 
ve millet vardır. Binaenaleyh hayatı beşer mahdut 
ve mükassardır. 

Binaenaleyh eşhas kuvvetini gözümüzün önünde 
hedef tutmıyalım. Vakıa icabatı siyasiyesini, icabatı 
umumiyeyi nazardan dur tutmak da doğru değildir. 
Onu da' tutuyoruz. Onu da çiğniyoruz. Yalnız kendi
mizin hukunu ve kendimizin takayyüdünü artıra
lım. Bütçe üzerinde, idarei memleket üzerinde sıfat 
ve salâhiyeti bir yüktür. 

Bu ikinci madde oldukça bendeniz bunun muha
lifiyim. İkinci madde lağvedilirse bu şekil belki ya
şayabilir ve bir zaruret halinde idame ettirilebilir. 
İkinci madde kaldıkça katiyen rey vermem ve doğru
sunun da bu olduğunu arz ederim. Bu mesele şahıs 
meselesi olmadığını te'kraren arz ediyorum. Usul me
selesidir, usul meselesi üzerinde münakaşat için Mec
lisin serbest çalışabilmesi lâzımdır. Bu kanun onu 
takyit ediyor, ne derseniz deyiniz. Tabir bulamıyo
rum, yani nürmeten, idareten, takyiden birbirimizin 
çalışması tearuzen mani oluyoruz. Efendiler; mesaili 
sairesini bırakınız. Mesaili esasiyesi üzerinde yapaca
ğımız işler için^lışabilmek için bendeniz diyorum ki 
karşımızda mesul bir şahıs görelim, gayri mesul bir 

(*) Bu sahifedeki orduda kelimesi asıl zabıt müs
veddelerinde ortada olarak muharrerdir, bu cihetle 
tashih edilmiştir. Fesada doğru gider cümlesi ise 23 
ncü sahifede Hüseyin Avni Beyin ifadatında olduğu 
surette ve Başkitabet emriyle zabıttan çıkarılmıştır. 
11.5.1138 Hamit 
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sıfatı haiz bir şahsiyeti karşımızda görürsek müna
kaşa edemiyoruz. Sebebi belidir. Arkadaşlar, bu 
mesaili halledelim ve bu bizlim ordumuz yegâne ajıe-
tanizdir, kuvvetimizdir. Onun için bendeniz Meclisi 
Âlinin kendi istediği gibi müzakere ve münakaşa ede
bilmesini isterim. Yalnız bu noktali askeriyededir. 
Teferruatı idari yeye gelince : Sizin için malumdur. 
Anigarya vesaire ile umuru maliyeye müdahale var
dır, yoktur. iBütün bunlara Başkumandanlık kanunu 
tearuz edince ellerinizi bağlıyorsunuz, susuyorsunuz. 
Her ne olursa olsun haysiyeti teşriiye itibariyle de 
muzır görüyorum efendim. ikindi madde olmamak 
şartiyle birinci madde kabul edilebilir efendim, ikinci 
madde üzerine ilâve olunmamak şartiyle kabili ka
buldür ve illâ olamaz. 'Benim fikrim budur. Birinci 
madde bir kayıt ve şartla olursa kabili kabuldür ve 
illâ olamaz. 

KÂZIM ıPAŞA (Müdafaai Milliye V.) (Karesi) — 
Efendim, Müdafaai Milliye bütçesine ait arz edece
ğim. Malûmu âliniz Vekâlet bütçesini yapar, Encü
menler tetkik eder ve nitekim öyle olmuştur. Bunu 
Meclisıi Âliniz tasdik ve kaıbul eder ve bu bütçe esas
tır. Bunda emin olabilirsiniz ki bunun mesuliyeti de 
Heyeti Celiteniz tarafından bana tevdi edilmiştir. 
Bunda yapılacak tasarruf at ve tenkihatı ben düşünü
yorum. Heyeti Celilenize karşı ben mesulüm. Başku
mandan Paşanın bütçeye müdahalesi olmamıştır. Ten-
kisatı yapıyorum, tadilâtı yapıyorum ve arkadaşları
mın da muavenetine intizar ediyorum. Müdafaai Mil
liye Encümeninin orada tensip edilecek olan bütçe 
esasını Heyeti Celilen'ize getireceğim. Heyeti Ceiileniz 
onu kabul ederse tatbik edeceğim. Kabul etmezse 
tadil edeceğim. Binaenaleyh bu hususta müsterih ol
manızı rica ederim. Bu hususta müdahale vaki ola
maz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Paşa Hazretle
rinin bu ifadelerine karşı bendeniz arz ettiğim nıkat-
ta sabitim. Bizim tetkikatımız tabiî Müdafaai Milliye 
tetfcikatının ıgeri hidematına inhisar eder. Ancak bi
zim tetkikatımız geri hidemata münhasırdır. Fakat 
bizim tetkika'tmıız ufak tefek furuata ait kalıyor. Fa
kat alelumum Meclisi Âtiniz bunu münakaşa edecek 
mi ve kendisinin karşısında mesul bir zat görecek mi? 
Görürse acaba bunu müzakere eder ve muvafık bir 
dereceye varabilir mi? Bu noktai nazardan mesul bir 
'Heyeti Vekile karşımızda görmek isterim. Paşanın 
şahsiyeti mevzubahis değildir. Maksadım budur. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Arz edeyim. (P) teş
kilâtına ait mesailde ihtilâfımız vardır. 'Bazı arkadaş-

I lanınız bunun tadilini söylediler. Fakat Müdafaai 
I Milliye bunun tadilini naibemevsim, nabezamao bu-
I luyor. Meclisi Âliniz halledecektir. (Bütçe buraya gel-
I diğ'; zaman bu şekilde muhafazası seklİınS biz arzu 
I edeceğiz ve Meclisi Âliniz de bu şekilde muhafaza. 
I edilmeyip de tadiline lüzum göstersinler. Esbabını 
I söyliiyrcekler. Meclisi Âliniz bu hususta 'bendenizi ta<-
I nıyacak. Bütçenin mesulü Müdafaai Maliyettin me-
I sulu Meclisi Âlinize karşı benim. 
I ŞEREF BEY (Edirne) — Efendiler, celsed hafiye 
I talebine bendeniz de vazı imza etmiştim, tik defa 
I olarak söz istedim. Fakat maalesef müzakerenin ki-
I fayetine karar verdiniz, ©en alenî celsede kanaati vic-
I daniyemii bildireceğim. Tamamiyle bütün efkârımı 
I bildireceğim. 'Bakalım benim sözümü kim menedecek? 
I (Yaşa sesleri alkışlar) 
I Hafi celseye vazetmekliğimizin sebebi bırakınız 
I herkes kendi düşündüğünü kendisi söylesin. Ondan 
I sonra kanaatlar tebellür etsin. Mademki siz kanaat-
I larımı celsei hafiyede söyletmediniz. Şimdi bendeniz 
I celsei aleniye geldiği zaman bütün kanaatlarımı olan-
I ca ür yanlığı ile anlatacağım ve bir kimse beni menede-
I miyecek. Sonra tam müzakere cereyan ederken hiç 
I mevzubahis edilmiyen bir meseleyi Hariciye Vekili -
I n;n burada mevzubahis etmesi de hiç kabul edilmez 
I bir meseledir. Çünkü mevzubahis olan Başkuman-
I danlık kanunu meselesi idi. Yoksa şey değildi. Şimdi 
I Heyeti Umumiyenizin sözleri 'hakkında ben sözleri-
I mi celsei aleniyeye bırakıyorum ve orada tamamen 
I söyüyeceğim. İkincisi... 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Hayır efen-
I d im, bu madde bütün sözlerinizi söylemeye müsait-
I tir. 
I ŞEREF BEY (Devamla) — Müsaade etmediniz 
I ki... Celsei aleniyede söyliyeceğim. 
I Efendilsr, alenî celsede söylemeniz doğru olmaz 
I d yor Hafız Mehmet Bey. Nerede duydunuz efendi-
I ler, Meşrutiyet denilen mevcude dünyaya geldiği da-
I kikadan bugüne kadar bütün çarpışan efkânn mu-
I hassalası neden ibarettir biliyor musunuz? Ekalliyetin 
I de sadasını işittirmeye çalışmaktan ibarettir. (Söyle-
I yiniz sesleri) Rica ederim efendiler, dünyaının hanıgi 
I kanunu esasisinde ve hangi hukuku esasiyede, hangi 
I kanunu meşrutiyette gördünüz ki; ekalliyetin hakkı 
I kelâmı yoktur. (Ekseriyetin sözü var sesleri, o burada 
I yok sesleri, gürültüler) Efendiler, Türkiye Büyük Mil-
I let Meclisi fırkai siyasiye değildir. Herkesin hakkı ke-
I lamı vardır. Şu halde ben celsei aleniyede lâzım ge-
I len tenkidatımı yapmak üzere şimdi yalnız bir nok-
I taya ilişiyorum. 
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İHSAN BEY (Cebelibereket) — Sadet haddinde 
söylediğin için ne bildiğin varsa onu söyle dkıliye-
ceğiz bakalım. (Sadet duhulindedir sesleri) 

ŞEREF (BEY (Devamla) — Sadet dahilinde söy
ledim, sadet haricinde söylemedim. (Gürültüler, de
vam devam sesleri) Ekaffivetlerin hukunu muhafa
za et 

HASAN ıBEY" (iElâziz) — Yalnız bugün mü ha
tırına geldi? 

ŞEREF BEY (Devamla) — iHergün gelir ve hatta 
senden pek çok evvel... ((Gürültüler) Haltta doğduğum 
günden evel; pek çok evvel gelebilir. Efendi, ben çok 
evvel bu memleketle alâkadarım. Senden pek çok, 
senden pek çok. (Alkışlar) Efendiler, hiç bir vakitte, 
hiç bir zamanda ordu 'bir kumaındansız olamaz. Ka
bil değildir, mümkün değildir. Biz, ölüm, kalım da
vasına girişmiş bir milletiz. Karşımızda en büyük düş
man (var. O düşman İngiltere'dir. ©en Yunan demiyo
rum, Yunan çok geri kalır. Okuyunuz, tetkik ediniz. 
İngiltere hükümeti Türkiye'nin imhasını kasdetmiştir. 
Şu halde bir ordu meydana gelmiştir ve orduyu ida
re için bir kumandana ihtiyaç vardır. Dünyanın hiç 
bir tarafında ordu kumandanının salâhiyeti tahdit 
edilmez. Onun salâhiyeti askeriyesi vasî ve namütena
hidir, ona karışamayız. Karışırsak ne olur? Meselâ 
ne gfbi : Beni götürüp ordu kumandanı yapmak gi
bidir. İsterseniz beni ordu kumandanı yapınız ve bir 
fırkayı batırmak isterseniz beni kumandan tayin edi
niz. 

'HULUSİ BEY (Karahisarısahip) — O da olu
yor... 

ŞEREF BEY (Devamla) — Onu bilmem... Onun 
için rica ederim, Başkumandanlık kanununu tamamiy-
le kabul etmek lâzımdır. Başkumandanlık kanunu lâ
zım değil mi? Ali Şükrü Beyin dediği gibi lâzımdır. 
Demin Şükrü 'Beyin isbat ettiği Başkumandanlık ka
nunu lâzımdır. İkinci derecede... 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesine dair söz 
söylemeyiniz, maddeye daıir söyleyiniz. 

ŞEREF BEY (Devamla) — (Başkumandanlık ka
nunu lâzımdır. Diğerlerinin heyeti umumiyesd hak
kında celsei aleniyede söyliyeceğim efendim. (Hakkın 
yok sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ ©EY (Erzurum) — Efendiler, 
malumu âlileridir ki; müzakere edilen Başkumandan
lık salahiyetli kanunudur. Bu bir kanun olarak müza
kere edilemez, bu kanunun müzakeresi yanlıştır! Bu 
maddenin müzakeresi, eğer Heyeti Celile o kanunu 
yeniden kabul etmek istiyorsa yanlış vadiden gidiyo

ruz. iMadde bir, 'Başkumandanlığa şu, şu salâhiyet 
verilmiştir, diye bu ıgünden kabul etmek- zarureti var
dır; yoksa o kanun kalbul edilmiştir diye geride kalan 
bir kanunu kabul yanlıştır. Kabul edeceğimiz ve ede
ceğiniz salâhiyet ne ise o kanun müzakere ediliyor, 
bu tekliftir, bir temennidir... Bununla o kanun tec
dit olmaz, yanlıştır efendim, bu müzakere de yanlış
tır. Eğer bunu kaibul etmek istiyorsanız Başkuman
danlık kanunu hitam bulmuştur, açarsınız yine o 
maddeleri müzakere ile kabul edersiniz, böyle bilvası
ta kanun kabulü yanlıştır. 

ABİDİ'N BEY (Lâzistan) — Efendim, şimdi ar
kadaşlarıma söyliyeceğim iki şey var, fikrimi ve kal
bimi söyliyeceğim ve kendime aittir biraz. 

ıMalumu âliniz hani yılan hikâyesi gibi bir zaman 
bizi hayvan tetkikine memur etmiştiniz ya. İki arka
daşım çekildi, ben kaldım, ben tahkikatımı yaptım 
adam akıllı. Fakat arkadaşlar, bana müsaade edin 
o kâğıtları tamamen yırtayım, çünkü altında Çapan
oğlu çıkıyor en sonra. (Handeler) Ciheti askeriye bir 
zamana 'kadar istemediler bana versinler tahkikatı. 
Ben onlara askerce sual sordum; suallerimin cevabını 
neticede aldım, fakat ben o zavallılara da acırım, 
çünki neticede levazımatı Umumiye Reisine sordum 
ki; bu yüzde yirmi veya yüzde kırk toplanan hayva
natın toplandığı zamanda iaşesi ne idi ve siz müşave
re ettiniz mi Başkumandanlıkla, Başkumandan sizi 
çağırdı mı, ki sizin ne kadar iaşeniz var ve yoktur, 
hayvan topladınız? Ben bu kadar hayvan toplıyaca-
ğım. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bolşeviklik 
yapıyorsun. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Affedersin. Ben hiç 
bir vakitte bolşevik değilim. Lanet olsun; kahrolsun 
diyen. (Brarvo sesleri, alkışlar) Bir kaç kişinin aleti 
olamam. (Alkışlar) Aşağı yukarı ben meslekimi gaüp 
etmişim. Arkadaşlar bendeniz en sonra Levazımatı 
Umumiye Riyasetine sordum, dediler ki; bu hayvan
ları nereden aldınız, nasıl aldınız? Dedim Başkuman
danlığın on numaralı emriyle aldık. Pekâlâ siz alma
dınız, Başkumandanlık: bu emri verdiği vakit, Sahra 
kumandanı Ordu kumandanının müşaviri »abisidir, 
siz de müşaviri askerîsisiniz. Bunu müşavire sordunuz 
mu, sen ne kadar ay idare edebilirsin? Hayır doğru
dan doğruya emir verildi ve alınmıştır. Efendiler... 
Bu hayvanlar tamamiyle ölmüştür ve ben bunları ve
rirsem bütün arkadaşlar mesul olmak lâzım gelir, 
halbuki bu emir 'Başkumandanlıktan verilmiştir. 
Onun için ona göre düşünmek ve salâhiyet vermek 
lâzımdır. 
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VASIF BEY (Sivas) — Efendim, Başkumandan
lık kanunu her orduda bir /Başkumandan bulunuyor, 
ayrıca bk kanun yoktur. Dünyanın hiç bir tarafında 
bulunmaz. Başkumandanların vazifesi müteaddit ku
mandanların vazifesi değil, kavanini askeriye nasıl 
muayyen ise Başkumandanlık vazifesi de o surede 
muayyendir. Onun fevkinde foir şey yapmak fazla ve 
bilüzumdur. Bu gün Meclisi Âliden bir Kolordu Ku
mandanının salâhiyetine dair bir kanun çıkmadı ve 
çıkmasına lüzum yok, çünkü ahkâmı askeriye, kava
nini askeriye, ulûm bunu tespit etmiştir, bunun 4ıUdu-
du muayyendir, salâhiyetin de, mesuliyetin de hudu
du muayyendik-, bu böyle olduğu gibi Ordu kuman
danlığının da böyle hatta Başkumandanlığın da böy
ledir. Şu halde bu kanun bir fevkalâdeliği gösteriyor 
ki o fevkalâdelik birinci maddesinde değil ikinci 
maddesindedir. Yan'i büyük bir salâhiyet atfediyor. 
Taibiî bu büyük salâhiyete lüzumu hakiki var mı? 
îcabediyor mu? Memleketimizin menfaati var mı yok 
mu? Yoksa lüzumsuz mudur? Sakarya muharebesin
de ordu büyük bir buhran geçirdiği için seri bazı 
tedabir ittihaz edilmek üzere Başkumandanlığa böyle 
bir salâhiyet verilmesi lüzumu bu kanunun esas bat-
nına sebep gösteriliyor. Büsbütün reddedilecek bir 
şey olmamakla beraber bu müthiş buhranlar gibi buh
ranları Fransız ordusu da geçirdi, Alman ordusu da 
geçirdi, Rus ordusu da geçirdi, hepsi malumu âli-
nizdir. Fakat efendiler; yeni Başkumandanlık ve o 
Başkumandanlık için yeni salâhiyetler, hususiyetler 
icabettirmedi. Hususiyle teşriî meclisler kendi hak
larını vazifei teşri i yelerin i vermediler. Bilâkis içle
rinden heyetler ayırdılar. Ordunun içine soktular. 
(Bravo sadaları, alkışlar) Bu bir tahkikatı ilmiyedir 
ve tahkikatı ilmiyenin icaibatı budur. Kavanini aske
riyenin icabatı budur, değildir diye cesarette buluna
cak bir arkadaşımız bulunursa mutlaka hata etmiş 
olacaktır. Bunun icabatı bu, bu icabata, sonra hakkı 
teşriiyeye de rağmen - ki salâhiyetimizi devretmek 
hakkını haiz diyebilirsek bu iiknci maddeyi biz ipka 
edebiliriz. Aksi halde ipka hakkımız değildir ve asker
lik itibariyle de hiç bir faidesi yoktur. Faidesi olma
makla beraber, mazarratı olduğuna dair misallerimiz 
mevcuttur. Şu halde hepimiz milletin selâmeti ve 
onun için hüsnü niyetle çalışmak istiyoruz. Şu halde 
milistin hukukunu muhafazaya memur olduğumuz 
hukuku suiistimal etmiyelim. Zira bu kanun çok mü
himdir. Cepheye memur olan bir Başkumandan or
dunun gerideki ühtiyacatına kumandan değildir. Or
dunun noksanlarını ikmal gibi vazife buna ait en 
ağır işleri yapmak mümkün müdür? Adimülimkân-

dır. Zaman bize gösterdi. Biz yedi aydan beri yani 
Sakarya muharebesinden sonra işte hâlâ kıpırdaya-
madık ve kıpırdayamıyacağız. (Bravo sadaları, alkış
lar.) Bir temasımız da kalmadı, olamadı ve olamıya-
cak, zannederim ki bunun sonu gelmez, iyi düşüne
lim, nadim olmıyalım, fırsat elimizde iken selâmet
le düşünelim. Vicdanî bir surette düşünelim, bu ikin
ci madde fazladır, kaldıralım efendim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, ben
denizin arzu ettiğim izahatı Vasıf Bey biraderimiz 
bir asker sıfatiyle söylediler. O da Başkumandanlı
ğın tabiî olarak lüzumuna kanidirler. Bu husustaki 
noktai nazarımı biraz evvel heyeti umum iyesi haV* •*-
da söz söylerken izah etmiştim. Yalnız bu noktada 
bir şey arz etmek istiyorum. Bu da vaziyet icabatın-
dan zaruretl'i bir teliftir. Şimdi orta yerde ikinci mad
de meselesinde atılan fikirler ikidir. Birisi meselâ de
niliyor ki Sakarya muharebesinden beri Başkuman
danlık kanununun ikinci maddesinden Başkumandan 
hangisinden istifade etmiştir. Fiilen hangi meseleden 
istifade etmiştir diyorlar, yani etmemiştir demek is
tiyorlar. Etmemiştir demek ki lüzum yok. 

İkincisi deniliyor ki şimdi bu salâhiyetleri almak 
bir ademi itimat manası tazammun eder diyorlar. 
(Hayır, hayır, katiyen sadaları) Bendeniz kendi ka-
naatımca varit değildir diyorum, fakat bu hususta bazı 
arkadaşlarımın kanaatınca belki varittir. Bu itibarla 
ben diyorum ki biz bu kanunu şimdi müzakere edip 
ikinci maddeyi lâğvedersek fena bir iş yapmış olu
ruz. Her halde ikinci maddeyi ben rica ediyorum ki 
Başkumandan Paşa Hazretleri mademki istimal et
miyor ve istifade etmedi. Bu salâhiyeti kendi arzusiyle 
kendi talebiyle Meclise versin, böyle olmadığını farz 
edelim. Ben Meclisin selâmeti namına söylüyorum. 
ve bu kanunun şekli aslisiyle ve zayıf bir ekseriyetle 
kabul edilirse demin hissedilen ademi itimat kokusu 
bunda mevcut değil midir? Binaenaleyh şimdi hepi
mizin noktai nazarı birdir, bir iyiliğe doğru gitmek 
istiyoruz. Her halde arkadaşlardan bir kısmının ka
naati, diğer kısmının kanaatına tamamiyle zıttır, on
larınki tebellür etmiştir, diğerlerininki de tebellür et
miştir. Bunun ortasını bulmak menafi i m illi ye ye da
ha muvafıktır arkadaşlar. Çünkü eşkâl itibariyle bir 
tarafın (opstriksiyon) yapıp Meclisten çıkması, yahut 
rey vermemesi, müstenkif olması veyahut on, onbeş, 
yirmi, yahut kırk ekseriyetle kabul edilmesi deminki 
ademi itimat kokusunu tevlit eder ve bundan da 
ademi itimat meselesi çıkar, bu caiz değildir efen
diler. 
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ıBir Başkumandan Meclisin müttefikan itimadını 
haiz olmalıdır? iş böyle görülür, böyle olmazsa iş 
göremez, bir birimizi şöyle böyle yani muhalif ve 
ımitezat eflcârla çarpıştırmak suretiyle değil, uzlaş
mak suretiyle, IBaşkumandana rey vermek suretiyle iş 
görelim efendiler... Bunun için Başkumandan Paşa 
Hazretleri mademki bu salâhiyeti 'bizzat kullanmı
yorlar ve bu salâhiyetler teşri salâhiyetleridir; buna 
lüzum yoktur, ben bunu size verdim desinler, bitsin. 

LÜTFl BEY (Siverek) — Diyemez. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) (Devamla) — Her 
Başkumandan haiz olduğu salâhiyetle, Heyeti Umu
mi yemizin itimadına mazhar olsun. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Bu verilir mi? Alınır mı? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade buyu
runuz efendim, alınmakta sizinle müttefikim, fakat 
diyorum ki... 

MEHMET ŞÜKRÜ ©EY {Devamla) — Yani ne
reden alacağız? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Almak ta ver
mekle olur, fakat bu Meclisin kanaatten mutezat 
olan iki kısım efkârı arasında fikren fena bir çarpış
mayı mucip olacak, ben istiyorum ki her işte olduğu 
gibi iMecliste bu işte de bir vahdet tecelli etsin. Benim 
fikrim budur efendiler, benlim bulduğum çare budur, 
bu husus için siz başka çare bulabilirseniz maalmem
nuniye kabul ederim. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere hakkında 
takrir var, mesele tavazzuh etmiştir, birinci madde 
hakkında kifayeti müzakereyi reyinize koyuyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bu madde hak
kında b:r takrir var, o takriri müsaadei âlinizle izah 
edeyim, isterseniz okunsun ondan sonra izah edeyim. 
Başkumandanlık kanununun ikinci maddesinin ilga-
siyle kanunun tayini esami ile reye vazına dairdir. 
Binaenaleyh bir esas teşk'il eder, bu cihetin reye va-
zını teklif ediyorum. 

FEVZİ PAŞA (Heyeti Vekile Reisi) (Kozan) — 
Efendim, bu kanun vaz olunduğu vakitte ordumuza 
maddî ve manevî bir kuvvet izafe etmek maksadı, 
gayesi takip edilmişti. Şimdi malumu âliniz gerek gi
riştiğimiz müzakeratı siyasi yede, gerekse Yunanlıla
rın yaptıkları harp hazırlıklarında daha büyük kuv
vetli bir cephe göstermek lâzım gelir, vaktiyle verdi
ğimiz salâhiyetlerden bir kısman almak Başkuman
danlığa bir zaaf iras eder. Rica ederim evvelce ver
diğimiz salâhiyetten hiç bir şey kısmıyalım, bu suret

le kuvvetli olarak müzakeratı siyasi yeye ve muhare
beye girişelim, herhalde orduya bu zaaf gösterir. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Paşa; Kuv
vet Başkıımamdantık Kanununda değildir, milletlin azim 
ve imanında, süngüsündedir, kuvvet milletin isbatı 
rüşt etmesindedir, kuvvet hak ve hâkimiyetimizi... 

REİS —• Sual mi?.. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Evet efen
dim; sualdir. Sizi Erkânı Harbiydi Umumiye Reisi 
yaptık, sizi Vekil yaptık, Orduların başına köydük, 
siz düşmana cevap vereceksiniz, Ordu burada müd
rik bir insan kitlesi, müdrik bir kuvveti âliye görmek 
ister. Başkumandanlığın kanunu ile ise vay halimize. 
Böyle anlaşın yorsa arz ediyorum ki o kuvvet değil
dir. Paşaim. Biz o kuvvetti burada görmüyoruz. Avru
palıların nazarında burada reşit bir millet görmek 
istiyoruz.. 

SALÂHATTİN IBEY (Mersin) — Efendim; ben
denizin Paşa Hazretleninden sual edeceğim nokta ar
kadaşlarımızdan Rauf Beyefendi ile Muhittin Baha 
Beyin buyurduğu şeydir. Yani her şeyi olduğu gibi 
bırakmak. Bunun mazarratının dokuz aydan beri 
çekilmediği kanaatında iseler bize iraei muzafferiyet 
etsinler, dokuz aydan beri yapılan şeyde. Binaenaleyh 
bendeniz diyorum ki neden acaba hem Başkuman
danlığın salâhiyetini muhafaza edelim hem de Mec
lisi Âlinin hukuku hürriyeti, teşriiyesini kuvvetiyle 
muhafaza edelim. Bunu neden istemiyorlar, bana ce
vap versünler. 

FEVZİ PAŞA (Erkânı Harbiyei Kanuniye R.) (Ko
zan) — Efendim, bir ordunun şevki idaresinde vah
det ve kumandanın büyük tesiri vardır. Hüseyin Avni 
Bey biraderimiz buyurdular ki Erkânı Harbiyei Umu
miye Vekili yaptık ve ona kuvvet verdik. Halbuki ma
lumu âliniz Erkânı Harbiyei Umumiyede bu kuvvet 
var iken Başkumandanlık kanunu kabul edildi. De
mek ki Müdafaai Milliye ve Erkânı Harbiyei Umum i-
yeden mürekkep muzaaf kuvvet bir elde tutulmak 
istenildi. Bundan daha basit bir şey yoktur. Saniyen 
efendim, daima böyle işlerde büyük kuvvetleri bir 
ele vermek her halde daha doğrudur. O el hem is
tihzan olan Müdafaai ıMiffiyeyi ve hem de hareket 
mahiyetinde olan Erkânı Harbiyei Um um iyeyi yakın
dan kontrol eder. Bu hususta kuvvet vardır, zaaf 
yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Karabisarısahip) — Başkumandan
lığın lüzumuna hepsimiz kaniiz ve lüzumuna kani bu
lunurken Meclis kendi salâhiyetini ve kendisinin or
duyu takviye için istimal edeceği salâhiyeti almak is-
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terse, Başkumandanlığın salâhiyetini takviye mi eder? 
Yoksa zafiyeti mi mucip olur? Çünkü bu kanunu 
Meclis yapıyor ve Meclis yaparsa kalvi olur. Paşa bir 
emirle yaparsa zayıf olur, ve zayıf olmuştur. 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Bendemiz demin de 
arz ettiğim veçhile Meclis bunu bdlüzum görüp salâ
hiyeti aldığı gibi Başkumandanlığın nüfuzu düşmüş 
demektir. Hem ordunun istihzaratı hem de ordunun 
şevki hareketi. 

VASIF BEY (Sivas) — Rica ederim, Müdafaai 
Milliye ve Erkânı Harbiyed Umumiye gibi iki kuv
veti tevhit etmek suretini münasip görüyorsunuz. Or
dunun sevk ve hareketi esasen dünyanın her tarafın
da Başkumandanlıkla onun karargâhım teşkil eden 
Erkânı Harbi yenindir. Bunlar cephe (otorite) sidiir. 
Dahilî (otorite) yi teşkil eden Müdafaai Mitliye 
Başkumandanlığa merbut değfrldür. Nasri hazır-
lanmtak lâzım geliyorsa Başkumandanlıkla gö
rüşürler. Karşılığını hazırlarlar, esbabım ihzar 
ederler ve o harp (otoritesi) değil dahiliye oto
ritesidir. Âdeta Dahiliye Vekili ne ise o da 
dahilî otoritedir. Siz dahile karışmazsınız. Sizin va
zifeniz doğrudan doğruya cephedir. Cephe ile meşgul 
olursunuz ve o zaman doğrudan doğruya ihtiyacınızı 
istersiniz; vatan da sizin ihtiyacınızı gönderir. 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Başkumandanlık da 
öyle yapıyor efendim. Başkumandanın yaptığı iş te 
budur... İki kuvvet birleştirilmiştir. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Vasıf Bey
efendi demincek mühim bir meseleden bahsettiler ki 
hakikaten gayet mühim bir meseledir. Dediler ki ye
di aydan beri, Sakarya muharebesinden beri ordu bir 
adım ileri atmamıştır, kemmiyeten, keyfiyeten hiç 
bir fark yoktur. İşte Başkumandanlığın yaptığı bun
dan ibarettir, bu hususta Meclis tenvir buyurulsun. 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Her balde Sakarya 
muharebesinden sonra ordu kemmiyeten ve keyfi ye
ten pek çok terakki etmiştir ve daima muvaffakiyet 
istihsali için uğraşıyor ve buna emindir. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hakkında 
bir takrir vardır. Söz alan arkadaşımız da yoktur. 
Takrirde deniliyor ki, mesele tavazzuh etmiştir, mü
zakere kâfidir. Birinci maddenin müzakeresind kâfi 
görenler lütfen ellerini kaldırsın... Müzakere kâfi gö
rüldü. 

Efendim on beş imzalı bir takrir var. Salâhattin 
Beyle rüfekasının takriri : 

Riyaseti Celıileye 
Temdidi teklif olunan Başkumandanlık Kanunu

nun ikinci maddesinin idamesi Meclisi Âlinin salâ
hiyeti teşriiyesinû tahdit ve tenkis etmekte olduğun
dan bu maddemin lağvını ve lağvı hususunun tayini 
esami ile reye vazını teklif eyleriz. 

Mersin Erzurum 
Salâhattin Hüseyin Avni 

Lâzistan Karahisarısahip 
Ziya Hurşit Hulusu 

Dersim Yozgat 
Mustafa Bahri 
Siverek 'Karahisarısahip 
Lütfi Mehmet Şükrü 
Sivas Yozgat 
Vasıf Feyyaz Ali 

Amasya Sivas 
Mehmet Ragıp Ziyaettin 

Ergani Kastamonu 
Sırrı Besim 

Kayseri Genç 
Ahmet Hilmi Ali Vasıf 

Beyazıt 
Şevket 

(Kabul sesleri) 
REİS — Efendim, bu temdit edilmek istenilen 

Başkumandanlık salâhiyetinin reyi işarî ile değil ta
yini esami ile reye vazı teklif ediliyor. Bu kanunun 
mütebaki mevaddına devam edebilmek için evvel
emirde bu cihet halledilsin diyorlar. Eğer tensip bu
yurursanız bu kanunun heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reye vazetmezden evvel ikinci maddeyi reye 
vazedelim,, 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bu madde reye 
vazedilirse sonra tekmil ârâ toplanır? (Sonra ittifakla 
çıkar kanun sesleri) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
•Bu madde kabul edilecek olursa kanun ittifakla çıkar 
o vakit. 

REİS — Efendim, bu maddenin tayyını heyeti 
umumiyesinden sonra koyalım. Efendim birinci mad
denin müzakeresi kâfi görüldü. Maddeyi reyi âlinize 
arz ediyorum. Birinci maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... (Birinci madde kabul edilmiştir.) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Sakat oldu efen
dim. 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
sonra bu teklifin hiç reye konmasına lüzum kalmaz. 
Evvelce konması lâzımdır. Çünkü kanun ıbir madde
yi ihtiva ediyor. Eğer bu takrir reddedilirse o vakit 
reye konur bu. Bu tekliiifiimiz maddenin içimdedir 
efendim. 

REİS — Efendim on beş dmzalı takrir ki Baş
kumandanlık Kanununun ikinci maddesinin tayyı 
hakkında ve tayini esamiyi talep eden takriri reye ko
yuyorum. Tayyı kabul edenler beyaz kabul ctmüyen-
ler kırmızı pusula atsınlar. (Gürültüler) (Anlaşılmadı 
sesleri) 

REİS — Tekrar edeceğim efendim, müsaade bu
yurun. Efendim Başkumandanlık Kanununun ikinci 
maddesinin tayyı için on beş imza ile ve tayini esa-

REİS — Celse kuşat olundu. Efendim, Başku
mandanlık Kanununun ikinci maddesinin tayyına dair 
olan teklife iştirak eden zevatın adedi (176), muame
le tamam 11 müstenkif, 73 beyaz, 91 kırmızı. Bina
enaleyh tay teklifi reddedilmiştir. Madde bakidir. 

Başkumandanlık Kanununun müzakeresi kâfi 
görülmüştür. Birinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler 'lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun 5 Mayıs 1338 tari
hinden muteberdir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Ekseriyet yok sadalatrı) Şimdi yoklama oldu efen
dim, ekseriyet vardır. 

İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.... 
Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun Büyük MiHet Mec
lisli tarafından icra olunur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sadaıları) 

Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumdyesdni reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kanunun 
heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

mi ile reye vazını teklif eden takriri reye vazediyo
rum. Bunu tabiî reye vazetmeye mecburum. Tayyını 
kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler kırmızı pusula 
versinler. (Gürültüler) 

(Yoklama suretiyle reyler atıldı) 
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Canım bu 

tayini esami ile reye konamaz. 

HAFIZ MEHMET iBEY (Trabzon) — Efendim 
tayini esami ile reye vazedilemez. Celsei hafiyede yok
lama olmaz. 

REİS — Efendiler yoklama bitmiştir. Reylerini 
istimal etmiyenler varsa lütfen etsinler. 

Ârâ tasnif edilinceye kadar on dakika teneffüs 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum efendim. 

Bundan sonra celsemiz alenîdir efendim. 
İkinci maddenin tayyı hakkındaki takririn reye 

vazında kabul eden azanın esamisi 
Hasan Tahsin Bey (Antalya), Ali Vefa Bey (An

talya), Mustafa Bey (Antalya), Mehmet Şeref Bey 
(Edirne), îsmâil Remzi Bey (İsparta), Cemal Paşa 
(İsparta), Mehmet Nadir Bey (İsparta), Hacı Veli 
Efendi (Eskişehir), İsmail Bey (Erzurum), Hüseyin 
Avni Bey (Erzurum), Asım Bey (Erzurum), Mehmet 
Salih Efendi (Erzurum), Halil Bey (Ertuğrul), Necip 
Bey (Ertuğrul), Sırrı Bey (Ergani), Yasin Bey (Oltu), 
Feridun Bey (İçel), Hafız Abdullah Efendi (İzmit), 
Edip Bey (Batum), Şevket Bey (Bayazit), Hüsnü Bey 
(Bitlis), İsmail Suphi Bey (Burdur), Mehmet Akif 
Bey (Burdur), (Abdullah Efendi (Bolu), Hamit Bey 
(Biga), Hamdi Bey (Tokat), Rifat Bey (Tokat), Şük
rü Bey (Canik), Dursun Bey (Çorum), Tufan Bey 
(Hakkâri), Abdülhak Tevfik Bey (Dersim), Mazlum 
Baba (Denizli), Mustafa Bey (Dersim), Vasıf Bey 
(Sivas), Mustafa Lütfi Bey (Siverek), Ömer 
Lütfi Bey (Sanman), Celâl Bey (Trabzon), 
Ali Şükrü Bey (Trabzon), Hafız Şahin Efen
di (Gaziantep), Fahrettin Bey (Kars), İbrahim 
Bey (Karasi), Basri Bey (Karasi), Abdulgafur Efendi 

»>••<« 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

REİS : Reisvekilıi Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Hakkı Bey (Van) 

— 329 — 



İ : 39 4 . 5 . 1338 C : 3 

(Karasi), Mehmet Vasfi Bey (Karahisarı Şarkî), Mus
tafa Bey (Karahisarışarkî), Hulusi Bey (Karahisarı
sahip), Ömer Lütfi Bey (Karahisarısahip), Mehmet 
Şükrü Bey (Karahisarısahip), Besim Bey (Kastamo
nu), Ömer Vehbi Efendi (Konya), Ahmet Hflmi Bey 
(Kayseri), Osman Bey (Kayseri), Ali Vasıf B^y 
(Genç), Fikri Faik Bey (Genç), Sah Bey (Kângırı), 
Ziya Bey (Kângırı), Fahir Efendi (Kângırı), Besim 
Atalay Bey (Kütahya), Cemil Bey (Kütahya), Dr. 
Abidin Bey (Lâzistan), Ziya Hurşit Bey (Lâzistan), 
Salâhattin Bey (Mersin), Arslan Bey (Maraş), Tahsin 
Bey (Maraş), Refet Efendi (Maraş), Mustafa Lütfi 
Bey (Malatya), Kasım Bey (Muş), Bahri Bey (Yoz
gat), Feyyaz Âli Bey (Yozgat). 

Tay takririni reddeden azayı kiramın esamisi 
Hilmi Bey (Ardahan), Hacı Asım Efendi (Anka

ra), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Tahsin B. (Aydın), 
Faik B. (Edirne), Şeyh Hacı Fevzi Efendi (Erzincan). 
Enver B. (İzmit), Mahmut Esat Bey (İzmir), Yunus 
Nadi Bey (İzmir), Hafız İbrahim Efendi (İsparta), 
Hüseyin Hüsnü Bey (İsparta), Ahmet Mazhar Bey 
(İstanbul), Hacı Arif Bey (İstanbul), Hüseyin Hüsnü 
Efendi (İstanbul), Ali Rıza Bey (İstanbul), Ali Feri 
Bey (İstanbul), Neşet Bey (İstanbul), Numan Usta 
(İstanbul), Emin Bey (Eskişehir), Halil İbrahim Efen
di (Eskişehir), Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir). 
Mehmet Niyazi Efendi (Eskişehir), Mustafa Kemal 
Bey (Ertuğrul), ibrahim Hakkı Bey (Ergani), Hüse
yin Bey (Elâziz), Muhittin Bey (Elâziz), Ahmet Fevzi 
Efendi (Batum), Ahmet Nuri Efendi (Batum), Afik 
Bey (Batum), Dr. Tevfik Bey (Bayazit), Süleyman 
Sudi Bey (Bayazit), Operatör Emin Bey (Bursa), Mu
hittin Baha Bey (Bursa), Mustafa Fehmi Efendi (Bur
sa), Veli Bey (Burdur), Fuat Bey (Bolu), Tunalı Hil
mi Bey (Bolu), Nuri Bey (Bolu), Mehmet Bey (Biga), 
İzzet Bey (Tokat), Mustafa Vasfi Bey (Tokat), İhsan 
Bey (Cebelibereket), Rasim Bey (Cebelibereket), İsmet 
Bey (Çorum), Haşim Bey (Çorum), Hasan Efendi 
(Denizli), Feyzi Bey (Diyaribekir), Kadri Bey (Diya
ribekir), Rıza Vamık Bey (Sinop), Rauf Bey (Sivas), 
İbrahim Süreyya Bey (Saruhan), Reşat Bey (Saruhan), 
Refik Şevket Bey (Saruhan), Hafız Mehmet Bey 
(Trabzon), Hasan Bey (Trabzon), Hüsrev Bey (Trab
zon), Kılınç Ali Bey (Ayıntap), Kâzım Paşa (Karasi). 
Mesut Bey (Karahisarışarkî), Ali Bey (Karahisarısa
hip), Hulusi Efendi (Karahisarısahip), Dr. Suat Bey 
(Kastamonu), Yusuf Kemal Bey (Kastamonu). Dr. 
Fikret Bey (Kozan), Dr. Mustafa Bey (Kozan), Fevzi 
Paşa (Kozan), Musa Kâzım Efendi (Konya), Cevdet 
Bey (Kırşehir), Sadık Bey (Kırşehir), Yahya Galip 

Bey (Kırşehir), Atıf Bey (Kayseri), Hasan Fehmi Bey 
(Gümüşhane), Ruşen Bey (Gümüşhane), Mustafa Bey 
(Gümüşhane), Şeyh Fikri Efendi (Genç), Cevdet Bey 
(Kütahya), Ragıp Bey (Kütahya), Şeyh Seyfi Efendi 
(Kütahya), Esat Bey (Lâzistan), Osman Bey (Lâzis
tan), Derviş Bey (Mardin), Mitat Bey (Mardin), Fey
zi Efendi (Malatya), Dr. Tevfik Rüştü Bey (Mente
şe), Hacı Ahmet Bey (Muş), Mustafa Hilmi Efendi 
(Niğde), Hakkı Bey (Van). Ahmet Bey (Yozgat). 
Rıza Bey (Yozgat). 

Müstenkif âzayi kiramın esamisi 
Ali Bey (Amasya), Hacı Mustafa Efendi (Ankara). 

Hüsrev Sami Bey (Eskişehir), Naim Efendi (İçel). 
Halil İbrahim Efendi (İzmit), Ali Şükrü Bey (Diya
ribekir). Hamdi Efendi (Diyaribekir), Ferit Bey (Si
nop), Nebil Efendi (Karahisarısahip). Dr. Ali Haydar 
Bey (Genç). Sadettin Bey (Menteşe). 

(Dosyada bulunan takrirler) 
Riyaseti Celi leye 

Leh ve aleyhte kâfi söz söylendi. Kanun madde
lerinin reye vaz'ını teklif ederim. 

4 Mayıs 1338 
Bursa 

Operatör Emin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Celsenin alenî olmasını teklif 

eyleriz. 
Kayseri Kayseri 
Osman (Okunamadı.) 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Kanunun aynen reye vaz'ını 

teklif ederim. 
5 Mayıs 1338 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Kanunun reye vaz'ını teklif ey

lerim. 
4 Mayıs 1338 

Kırşehir Mebusu 
(Okunmadı) 

Riyaseti Celileye 
Temdidi teklif olunan Başkumandanlık Kanunu

nun ikinci maddesinin idamesi Meclisi Âlinin salâhi
yeti teşriiyesini tahdit ve tenkis etmekte olduğundan 
bu maddenin lağvını ve lağvı hususunun tayini esami 
ile reye vaz'ını teklif eyleriz. 

Lâzistan Erzurum 
Ziya Hurşit A. Azmi 
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Mersin 
Selâhattin 

Siverek 
Lültfİ 

Karahisarı Sahip 
Mehmet Şükrü 

Yozgat 
Feyyaz Âli 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Sivas 
Mustafa 
Yozgat 

Bahri 
Amasya 

M. Ragıp 
Genç 

Ali Vasıf 
Kastamonu 

Besim 
Ergani 

Sırn 
Yazıldı 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Zamanın ve vaziyetin ehemmi

yet ve nezaketine mebni Başkumandanlık Kanununun 
kemafissabık tecdit ve temdidine karar verilmesi lü
zumunu teklif eylerim. 

4 Mayıs 1338 
Genç Mebusu 

Ham d i 
Riyaseti Celileye 

Başkumandanlık Kanununun temdidi hakkında 
bazı rüfeka tarafından teklifi kanuninin tayini esami 
ile reye vaz'ını teklif eyleriz. 

4 . 4 . 1338 
Kayseri Kastamonu 
A. Hilmi Besim 

Oltu Kângırı 
Yasin Ziya 

Morsun Tokat 
Selâhattin Hamdi 

Çorum Denizli 
Dursun Mazlum Baba 

Genç Erzurum 
A. Haydar Hüseyin Avni 
Erzurum Hakkâri 
Asım Tufan 

Kayseri Karahisarısahip 
Osman Mehmet Şükrü 

Karahisarısahip Lâzistan 
Hulusi 

Sivas 
Mustafa 

Ziya Hurşit 

Riyaseti Celileye 

Mes'ele tavazzuh etmiştir. Müzakere kâfidir. İkin
ci maddenin reye vaz'iyle kabulü lüzumuna karar ve
rilmesini teklif eylerim. 

4 Mayıs 1338 

Genç Mebusu 
Hamdi 
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