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YİRMİ İKİNCİ İNİKAT 

20 Eylül 1339 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

Mebdei Müzakerat 

Saat : 1.55 

REİS : Reisîsâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Falih Rıfkı Bey (Boîu), Mahmut Bey (Sürt) 

REİS — Efendim, celse kuşat olundu. Efendim 
celsei hafiye icrası hakkında bir takrir var, okuyo
ruz : 

Riyaseti Celileye 
'Mücadelei mili iyeye iştirak etmiyen ve hududu 

millî haricinde kalan zabitan ve mensübini askeriye
ye mütedair ruznamenin altıncı maddesinde muharrer 
<dlan lâyilhai kanuniyenin ehemmiyeti mahsusasına 
(binaen celsei hafiyede icrayı müzakeresini arz ve tek
lif eideriz. 

Dersim Eskişehir 
Feridun Fikrî Mehmet Arif 

İzmir Erzurum 
İbrahim Rüşdü 

İzmir Denizli 
Mustafa Necati Necip Ali 

İzmit İzmit 
Mustafa Saffet 
Dersim Lâzistan 

Ahmet Şükrü Rauf 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Saruhan 
Etem 

Lâzistan 
Ahmet Fuat 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

FERİDUN FİKRİ (Dersim) — İzah etsinler 
efendim, esbabı mucibe lâzımdır. 

REİS — Efendim, celsei hafiyeyi talebeden tak
rir on beş imzalı olursa bilâ münakaşa ve müzakere 
reye vazedilir. 

DR. FİKRET (Ertuğrul) — Esbabı mucibe lâ
zım. 

REİS — Rica ederim, nizamname böyledir. Efen
dim, bu 16 imzalı takriri kabul edenler lütfen el kal
dırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 

REİS — Efendim, evvelâ, bundan evvelki hafi 
celse zaotı sabık hilâsası okunacaktır. 

1. 

YİRMİ BİRİNCİ İNİKAT 

9 Nisan 1339 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 

Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı riyaset
lerinde biliriikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul olundu. Aza muhassasatının sureti tesviyesi 
hakkında bir karar verilmesine dair İdare Memuru 
Sivas Mebusu Rasim Beyin takriri kıraat ve müza
kere edilerek tahsisatın bir seneliğinin defaten tesvi
yesine dair Hakkâri Mebusu Mazhar Müfit Beyin 
takriri kabul edildi. Harcırah meselesinin halli dahi 
Rasim Bey tarafından teklif edildiğinden bu mesele 
de müzakere edilerek teneffüs için celse tatil edildi. 

ZAPTI SABIK HULÂSASI 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretlerinin tahtı riya

setlerinde biliriikat harcırahlar hakkındaki müzakere
ye devam olunarak neticede kemakân kanunî muame
lenin ifasına dair Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin 
takriri kabul edildi. Biga Mebusu Mehmet ve Erzu
rum Mebusu İsmail Beyler hakkında geçen seneki 
şubelerde intaç edilmemiş olan evrak 5 nci şubeye, 
Dersim Mebusu Mustafa Ağa hakkında Adliye Ve
kâletinden mevrut evrak ikinci şubeye ve Edirne Me
busu Şeref Bey hakkındaki evrak 4 ncü şubeye ha
vale edildi. Bursa Mebusu Muhittin Baha Beyin, 
evvelce Erzurum Mebusu Salih Efendi tarafından 
kendi hakkında vaki olan beyanat suretinin celsei ha
fiye zabıtlarından ihracı ile kendisine itasına dair 
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takriri müzakere edilerek Muş Mebusu Hacı Ahmet 
Beyin takriri veçhile mahkeme tarafından istenildiği 
takdirde zabıtlar Mecliste okunarak o zaman bir ka
rar verilmesi hususu kabul olundu ve celsei alen'iyeye 
geçildi. 

Reisisâni Reisisâni 
Musa Kâzım Ali Fuat 

7. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmiycn ve hu
dudu millî haricinde kalan erkân ve ümera ve zabitan 
ve mensubini askeriye hakkında yapılacak muameleye 
dair lâyihai kanuniye. 

Riyaseti Cel'ileye 
'Mücadelei milliyeye iştirak etmiyen ve hududu 

millî haricinde kalan erkân ve ümera ve zabitan ve 
mensubini askeriye hakkında yapılacak muameleyi 
natık lâyihai kanuniyenin müstacel'iyet karariyle mü
zakeresini teklif eylerim. 

İzmit İstanbul Mebusu 
Mustafa Ali Rıza 

REİS — Kanunun müstaceliyetle müza'keresi tek
lif ed iıli yor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Esbap ne
dir? îzah buyursunlar. Müstaceliyet teklifine sebep 
nedir? 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Bu kanun doğru
dan doğruya zab :tandan tekaüde sevkediiecekler hak
kında yapılacak muameleye mütedairdir. Bu kanu
nun müstaceliyetle müzakeresi ve mevkii tatbika vazı 
bugün için elzemdir. Bu mecburiyettir, ki bu kanu
nun müstaceliyetle müzakeresini teklif etmekliğime 
bendenizi mecbur kılmıştır. 

REİS — Bu takriri reyi âlilerine vazediyorum. 
Bu kanunun müstaceliyetle müzakeresini kabul eden
ler lütfen el kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 
•{Kabul edilmemiştir, ekseriyet yoktur sadaları) Ek
seriyet vardır efendim, sayabilirsiniz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Müstaceliyet 
olmasa da zaten bu lâyiha okunacaktı efendim. Çünki 
sırası gelmişti. 

REİS — 'Müstaceliyet kabulü bir defa müzakere 
açindir. Kanunlar iki defa müzakere edilir. Yani bu 
kabuü edilmekle bir defa müzakere edilecektir. Lâyi
hai kanuniyeyi okuyoruz efendim : 

REŞAT BEY (Saruhan) — Paşa Hazretleri Mü
dafaa! Milliye Vekili yoktur. Huzurunda müzakeresi 
lâzımdır. 

Kâtip Kâtip 
Bitlis Kayseri 

Hüsnü Atıf 

REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

REİS — Haber verdik efendim, yoldadırlar. 
Efendim müsaade ederseniz bu kanunun Heyeti 

Umum'iyesi hakkında söz istiyenlerin esamisini oku
yalım. Dr. Fikret Bey (Ertuğrul), Süleyman Sırrı 
Bey (Yozgat), Ali Rıza Bey (İstanbul), Mustafa Bey 
fİzmir), Recep Bey (Kütahya). Zaten mazbata mu
harrirdir. Her zaman söyliyebilirler. 

ABDURRAHMAN ŞEREF BEY (İstanbul) — 
Başka söz isti yen var mı efendim? 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Paşam, ben
deniz de. 

ALÎ RIZA BEY (İstanbul) — Leh ve aleyhte olan
lar tasnif edilsin. 

REİS — Ali Rıza Bey leh ve aleyhin tasnifini 
teklif etmiştir. Kabul ediyorsanız o yolda olsun. 
(Doğru, olsun sadaları) Dr. Fikret Bey aleyhte, Sü
leyman Sırrı Bey hakkında; Ali Rıza Bey hakkında, 
Mustafa Bey hakkında, Abdurrahman Şeref Bey 
zatı âüniz? 

ABDURRAHMAN ŞEREF BEY (İstanbul) — 
Bendeniz maddelerin müzakeresi esnasında ilâve ede
ceğim. 

REİS — O halde Heyeti Umumivesi hakkında iş
emiyorsunuz. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Vekilden 
sual soracağım, kayıt buyurun. 

ARİF BEY ( ) — Bendeniz de söz isti
yorum. 

REİS — Arif Bey, lehte mi, aleyhte mi? 
ARİF BEY ( ) ^ ~ Lehte efendim. 
REİS — Tevfik Rüştü Bey, lehte mi, aleyhte mi? 
TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Lehte efen

di™. 
DR. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Paşam, o halde 

ba-nden-zin sözüm yalnız ilk maddeye aittir. O mad
de hakkında söz verirseniz şimdilik sarfı nazar edi
yorum. 

REİS — Müsaade buyurun. Bendeniz Heyeti 
Umumiye hakkında söz vermiştim. Şimdi Heyeti 
umumiyeden sarfı nazar ediyor musunuz? 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

— 235 — 

II



1 : 22 20 . 9 . 1339 C : 2 

DR. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Sarfı nazar 
ediyorum ve birinci madde hakkında şimdiden söz 
istiyorum. Bendeniz madde hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Peki efendim. Süleyman Sırrı Bey bu
yurunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Müsaade 
ediniz, buradan söyliyeyim. 

REÎS — Hayır efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Uzun de

ğil de ondan efendim. Efendim, bu lâyiha müstace
liyet kabul edildikten sonra beş dakika evvel elimize 
geldi. Daha okuyup maddeyi bitiremediğim için sö
zlümden vaz geçiyorum. 

REtS — M Rıza Bey, buyurun. 
ALt RIZA BEY (İstanbul) — Arkadaşlar; ben

deniz bu kanunun tanziminde idari fükirlerin ve ida
ri maksatlairun haklim olduğuna kanıiim. Halbuki ka-
vanıin ne kadar âdilâne olursa o kadar meşru olur. 
Bu nöktai nazardan bu kanunu meydana getiren sa
fahatı birer birer enzan âlilerine vazederek tetkik 
ve tahlil edeceğim. 

Bu kanun bize dört safha göstermektedir. 
Birincisi : Millî mücadeleye muhalif kalan ve 

harökâtı askeriyeye muhalif kalan ve harekâtı mil
liye haricinde kalan askerî teşkilât ve İstanbul Hü
kümeti tarafından yapılan ve harekâtı milliye aley
hinde bulunan askerî teşkilât ve îstanbul Hükümeti 
tarafından vücuda getirilen Kuvvayı inzibatiye teş
kilâtı; 

İkincisi : Mücadelei milliyeye iştirak etmiyen za
bıtan. 

Üçüncüsü : Hududu millî haricindeki memleıket-
ler âhalislindien olup maznunen oralara giden ve 
müddeti mezuniyetini ve tebdilhava müddetini ge
çirdiği halde memlekete avdet etmiyenler. 

Dördüncüsü de : Milli orduda müstahdem olan 
zabitandan hududu millî haricindeki memleketler 
ahalisinden olup memleketle nine gitmek istiyen za
bıtan hakkındadır, ki bu dört esbap üzerine bu ka
nun meydana gelmliştir. Bendemizce bu kanunun za-
'bitarun ve ordunun tasfiyesine, mütedair olması iti
bariyle nakıs görmekle beraber, mevcut nakıs me-
vaddı hakkındaki mütalaatımı da birer birer arz 
edeceğim. Bu kanunun birindi maddesini teşkil eden 
kuvvayı inzibatiyeci zabitan ile... 

RECEB BEY (Kütahya) — Maddeler hakkında 
söylüyorsunuz Rıza Bey. 

ALt RIZA BEY (îstanbul) — Hayır umumî söy
lüyorum. Harekâtı Milliye aleyhindeki teşkilâta da

hil olan Kızıl hançerci ve ndgehban zahitanklır, kî 
bunlar hakkında mevzu olan ahikâm doğrudan doğ
ruya Meclisin ve milletin maksadiiyte kabil teliftir. 
Bunlar, ki bu teşkilâta dahil olan zabitan, harekâtı 
milliyenin bidayetinden ta nihayetine kadar Kuvvayı 
Miffiyenin aleyhinde propaganda, yapmışlar ve düş
manlarla teşriki mesai etmişler ve hatta Kuvayı İnzi
batiye namında cepheler yaparak (îdam sadalian) 
Geyve'de millî kuvvetlerle çarpışmışlar ve binnetice 
davanın bidayetinden itibaren katiyen azim ve ka
rarlarını tebdil etmıiyerek aleyhimizde bulunan bir 
zümredir. Bendeniz bu zümrenlin tekaüde sevkedıil-
mek suretiyle, bunların muamelelerine nihayet veril
mesini katiyen doğru bulmuyorum. Biz eğer bunu 
bir kanun halinde ifade ediyorsak, biz bu sınıf in
sanları tekaüde sevked'iyoruz diyorsak, bütün dün
ya güler ve bizim hakkımızda o kadar kararlar veri
lir ki bunlar kendi düşmanlarını terbiye etmeyi bil
miyorlar, derler. Bu itibarla bunlar hakkında yapılan 
muameleyi bendeniz son derece nakıs görüyorum. 

İkincisi; İstanbul'da mıiliî mücadeleye iştirak et-
miyerek kalan zabitandır, ki bunların rızalarına ba-
kılmıyaraık doğrudan doğruya tekaüde sevketmek. 
Halbuki efendiler, biz bu zabıtanı tekaüde sevkede-
bilmak için Anadolumm kapılarını İstanbul'daki za
bıtana ne gibi evsaf ve şerait altında açtığımızı bil
memiz lâzımdır. Bendeniz Heyeti Umum iyeyi bu 
noktanın bütün safahatına vakıf bir adam sıfatiyle 
tenvir etmeyi bir vazife biliyorum. 

1336 senesinde Anadolunun kapıları, İstanbul'
dan gelecek zabıtana açıktı. Bu 1336 senesi nihayetine 
kadar devam etmişti. Bidayette Mudanya'dan, mü
teakiben İnebolu'dan zabitan Anadoluya dahil oldu
lar ve millî orduyu teşkil ettiler. Bilâhare bu zabitan 
meyanında nigehbncı zabıtanın da dahil olduğu an
laşıldı ve buna karşı kapıların kapatılması gibi bir 
tedbir alındı ve bu da kâfi görülmedi. 1337 senesin
de isimle listenilmiyen zabitamn Anadoluya girme
mesi esası kabul edildi. 1337 senesi de bu esas dahi
linde geçti. 1338 senesi ihtidasında Müdafaai Milli
ye bütçesini tetkik eden bir heyet, ordudaki zabita
mn terfilerin! temin etmek için artık ümeranın is
tanbul'dan celbedilmemesine kail oldular ve bunu 
Mec'Jse teklif ettiler. Müdafaai Milliye Vekâleti yal
nız zabıtanı ceibetti ve ümeradan da mütehassısları 
cclbetti. Şimdi vaziyet bu merkezde. (Hayır, evet sa-
ciaları) iken, bu mesele Mecliste cereyan etti. (Öyle, 
öyle sesleri) Vaziyet böyle iken İstanbul'daki zabi
tamn heyeti umumiyesini Millî mücadeleye iştirak 
etmorr.'ş, diye kabul edemeyiz. Hatta efendiler bir iki 
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vakaya temas ederek, bir iki ciheti nazarı dikkatinize 
arzedeceğim. 1337 senesi bidayetinde Anadolunun 
bu kararından haberdar olmıyan İstanbul'daki zabı
tan bir vapura binerler. Fakat bunların isimleri is
tanbul'daki kapı memuruna verildiği için bu zabitan 
•kabul edilmez. Tekrar Trabzona giderler, Trabzon 
da kabul etmez. Binnetice kendiini denize atanlar bu
lunmuştur. Bundan dolayı millî mücadelâta iştirak 
esasatı bir takım kuyut ve şeraite tabi olduğu için 
ceffelkalem, hakkında bir muamele yapmayı ben
deniz doğru bulmuyorum. Yalnız bir nokta vardır, 
ki bittabi Müdafaai Milliye encümeni mazbata mu
harriri de izan buyuracaklardır. Bugün bir çok zabi
tan ve ümera vardır ve ordu kadrosundan fazladır. 
Evet buna mukabil bu adamları tekaüdetmek doğ
rudur. Fakat .istanbul'da bir talkım kıymetli zabitan 
ve mütehassıslar vardır, ki bunların yanında, bunla
rı da tekaüdedecek olursak orduda icabında lâzım 
olacak muktedir zevatı tedarik etmek imkânı olma
yacak. Yalnız bu maddenin bu noktasına bendeniz 
ilişiyorum. 

RECEB BEY (Kütahya) — Reis Bey, müsaade 
buyurun, usul hakkında söz istenirse diğer söz alan
lara tercihan söz verilir. 

REİS — Şimdi söz söyleniyor, buna imkân var 
mıdır efendim? 

Sonra efendim, daha büyük bir dert vardır ki o 
da bu kanunda yoktur. Mütarekeden sonra İstanbul'a 
hâkim olan hükümet, bittabi gayrı millîdir ve gay
rı vatanidir. Bu, hepimizce malumdur. Bu hükümet
lerin birincisini Tcvfik Paşa Hükümeti teşkil edera 

Tevfik P.aşa Hükümetinden itibaren İstanbul'da gay
rı meşru işler başlamış ve nihayete'kadar öylece de
vam etmiştir. Mütareke bittabi harbe nihayet vermiş
tir. Mütareke vaziyeti harbe nihayet verdiği halde, 
evvelce istanbul'da tardedllmiş veyahut tekaüde sev-
kedilmiş bir çok erkân, ümera ve zabitan sınıfı mu-
vazzafaya nakledildi. Bunlar içerisinde terfi edenler 
de oldu. Sınıfı muvazzafa nakleditmiiştir ve bunlar 
içinde tekaüde sevkedildiği tarih ile tekrar sınıfı mu
vazzafa nakledildiği tarih arasındaki fark muhassa-
satını alanlar da oldu ve bunlar istanbul Hükümeti
nin devamı faaüyetince sınıfı muvazzaf dahiünde 
buUınmuşcasîna istihdam edildiler. Bilâhare gecem 
müddeti hizmeti askeriyelerine zam suretiyle tekaüd 
edildiler. Halbuki mütekait zabitan, birindi sınıf ih
tiyat zabitanıdır. Bermucibi kanun birinci sınıf ih
tiyat zabitanı seferberlik ilân edilmeden tahtı sfilâha 
alınamaz. Mademki harbe niihayet vermiştir, sefer
berliğe nihayet vermiştir, Hükümetin bunları silâh 
altına davet ederek istihdam etmesi ve sınıfı muvaz
zafa nakletmesi, doğrudan doğruya kanuna tecavüz
dür. Şimd'i bu kanun madamki umumî bir tasfiye 
mahiyetindedir ve herşeyi görmek mecburiyetinde
yiz ve bunları da bu kanun idhalen vaziyetlerini tes-
bit etmek ve geçen müddetlerini müddeti takaüdiyele-
rine zammettirmek, matrut olup da sınıfı muvazzafa 
nakledilenleri vaziyeti sabıkalarına irca etmek ve 
terfi edenlerin terfilerini tanımamak zaruriyetinde-
yiz. 

Bu arzettiğim esbap dolayısıyla bu kanuna bu es
bap ilâve edilecek olursa, tabiatiyle, bu kanun mü
kemmel surette çıkmış olur ve suveni tatbiMyesinde 
de hiçbir kimse müşkilaW maruz kalmamış olur. 
Mâhaza maddesi hakkında ayrıca maruzatta bulu
nacağımdan şimdilik sözüme nihayet veriyorum. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendiler; bendeniz 
bu mesele hakkında birikaç söz söylemek isterim. 
Harekatı miiliy-eye iştiralk etmiyen zabitanı birkaç kıs
ma ayırmak lâzımdır. Birincisi; hareketi milliye aley
hine teşkülata girenler. Bunları tdkaüte seıVketmek de-
ğU, kayıtlarını terkin etmek lâzım gelir. Belli başlı
larını da cezalandırmak lâzım gelir. Bunu diğerlerine 
karıştırmamak icabeder. 

İkincisi; davet edii.'pde gelmiyenler vardır. Bunları 
da Divanı harbe verip cezalandırmak iktiza eder, 

ı • 

RECEB BEY (Kütahya) — Bu mütalaat birinci 
madde hakkındadır. Bununla bir saatimizi kaybedi
yoruz-

RElS — Efendim, rica ederim, müsaade buyu-
rufli 

ALİ RIZA "BEY (Devamla) — Bu kanunun ikin
ci, üçüncü maddesi hakkında bendenizin söyliyecek 
bir sözüm yoktur. Tamamen kanundakini kabul edi
yorum ve buna iştirak ediyorum. Yalnız bu kanunda 
iki safhayı noksan buluyorum. Biz istanbul'dan harb 
esnasında bir çok zabitan davet ettik. Bu zabitan 
meyanında bir kısmı davete icabet etmemiştir. Bun
lar hakkında bir ahkâm vazedilmeoraştir. Halbuki 
istanbul'daki zabitanın buraya gelmeleri ihtiyarî ol
madığı için, davet olunanların behemahal gelmesi 
lâzım gelirdi. Şimdi biz İstanbul'da kaldı diye bun
ları tekaüde sevkediyoruz. Davetli vatan'iyeye icabet 
etmiyenler de bu meyandia tükaüd edilecek. Rica 
ederim, ihtiyariyle buraya gelemiyen zabitanla, da
vete icabet etmiyen bir zabit hakkında aynı muame
leyi vazetmek doğru mudur? Ve âdilâne midir, de
ğil midir? Herhalde daveti vataniyeye icabet etmi
yenler hakkında buraya ahkâm vazı lâzımdır. 
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Çünkü davet edilmiş, verilen emri ifa etmemiş, bun- . 
lara da ceza vermek lâzımdır. 

Sonra (işitemiyoruz sesleri) Müdafai Milliye Veki
li îstanbuldaikli zabıtanı ne suretle celp ve ne suretle 
davet etmiştir? Bu teskereleri, bu emirleri birer bi
rer görmek islerim. Arkadaşımızın söyılediğr'-'gibi, 
iben de Trabzon'da .bulunuyordum. Bir çoklarım geri 
çevirdiler. Bunlar (intihar etmek teşefobüsüne kıyam 
ettiler. Çok çalıştıkları halde ve müteaddld defa arka
daşlarına hektub yazdıikıiarı halde geriye -çevri İdil 

Sonra harekâtı milliye başladığı vakit An^J'oludan 
Ibirçok zabitan da muhtelf vesilelerle Anad oludan is
tanbul'a savuştu. Bunları da tetkik etmek lâzımdır. 
İBiz milli mücadeleye baş'aldığımız zaman seferber
lik ilan ettik. Sevaıhilde bulunan, Samsun'da, Trab-
ıZonMa bulunan bir talkım zabitler, doktorlar vesaire 
hepsi İstanbul'a kaçtılar. Bunlar sonra geldiler. Bir 
iki derece terfi ettiler. 

(MUSTAFA BEY (Tokat) — O âdetim izden dür. 
RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Harekâtı mllliyeyi 

de kısımlara ayırmak lâzımdır. Birinciisii mülarekenün 
übtidasından Erzurum - Sivas kongresine kadar olan 
zaman, sonra Sivas kongresinden itibaren Sakarya za
ferine kadar olan zaman, sonra Sakarya zaferinden 
ıSon zamana kadar olan zaman. Harekâtı milliye za-
Ibitanının yaptıkları hizmetleri bu zamana göre tak
sim etmek lâzım gelUr, ki derecesi anllaşilsın. Söyledi
ğim gibi, müterdkenin bidayetinden son zamanlara 
kadar kolondu kumandanları erkânı harb reisleri hep
si bıraktılar gittiler. Erzurumda kolordu kumandan
ları yoktu. Bıraktı savuş'tu. Mevki kumandanı yok, arı
zı asker şube reisi yok, kalem reisleri yok. Kimse 
kalmadı. Fırkada erkânı harb de bulamadık. Erkânı 
haılbler da savuştu kimse kalmadı. 'Kolordu kuman
danları da savuştu. (Allah selâmet verdin sesle;';) 
Sonra zaferler başladı. Sarıkamış, Kars alınınca anla
şıldı ki rütbe var, para var, bilmem ne var. Hepsi 
Erzurum'a doğru koşmaya başladılar. O vakitten ev
vel kimse gelmiyordu. Sonra kamilen Erzuruma gel
mek istediler. Eşya var filân var, para var. Hepsi Er
zurum'a doğru gelmek işitiyorlardı. Kimse Garp ceb-
foesine gelmiyordu. Garp cebiresinde ordu teşkil edili-
ıyardıu. Zalbitana lüzum var. Şark cabhesinden istiyor. 
Sarık cebhesj, ceblhesinden Garp cephesine zabit gön
deremiyordu. Sakarya zafeıli olduktan sonra hepsi 
Garip cebhesüne kıoşr ,ak istediler. lîstan'kuTda bu
lunan ümera, erkânı harb vesaire müracaat et
tiler. Bana kolordu kumandanlığı veyahut er
kânı harb reisliği verirseniz geleyim. Hepsi böy-
ledir. Anadoluya gelenler biizmet için gelmedi. 

böyledir. Anadoluya gelenler hizmet için gelmedi. 
Bir lülbe kapayım, bir makam kapayım diye geldiler. 
ingiliz Muhlpler cemiye'Jine girenler AmeJ.ka man
dasını isüiyenler de hepsi koştu geldi. (Alkımlar) Bun
ların hepsi oldular şimdi mücahiL. Bir zamanlar mev
kiini teakedlip, rütbesini terkedip İşe iştirak etmiyen-
ler, şimdi bir taraftan tekaüde sevkedlliyor. (Çok doğ
ru sesleri) 

ALİ SAIP BEY (Kozan) — Adalet onu icabe'Jer 
ya... 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — İlk zamanda rü.be
liler rütbesini adı, koştu, mücadeleye \iraik etti. 
Şimdi tunlara kimse bakmıyor ki bütün bunlar haya
tını feda ederekten ileriye atılmıştır. Bu gibi zaıbitant 
takdir etmek, mükâfatlan in mak lâzımdır. •Bunlarımda 
haklarını aramalıdır. Bir çok arkadaşlar var ki kendi 
başlarına cebine teşkii ettiler. Hiç kimse yok iken bir ku
mandan, başına bir kaç yüz kişi topladı, bir cebhe 
tuttu. Bunları da takdir etmeli. Yani bütün safahatı
nı, mıüiafaai Milliye ne vermiş, nasıl gitmişler. Bu 
'teyjkere bu emirler görülmelidir. Daha etraflıca te.ki'k 
edilmeli. Ona göre haklı bir şey yapmış oluruz. Yoksa 
lâa'SLtayin yaparsak 'kaş yapayrm de/ken göz çıkara
cağız. Bir çok zabıtanı aleyhimize çevireceğiz. Şimdi
lik heyeti umumiye hakkında söyliyeceğim budur. 
Maddeler hakkında ayrıca söyliyeceğim. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Hükümetin kudreti 
teşkilâtı idariyesiyle ölçülür. Bu teşkilât milletin ru
hundan alınmazsa faide yerme zarar verir. Muvakkat 
tedbir ile zaman geçirirsek bu marazı idaremizi kafi
yen tedavi etmemiş oluruz. Yine bir çok müşkilât yo
lumuz üzerinde bulunur. Binaenaleyh terakki için ile
riye varmak için tuttuğumuz yollara mani oluyor. 
Katiyen ileriye doğru yürüyemiyoruz. Daima ayağı
mız tutuluyor. İnkilâp zamanlarında millet terakkisi
ne, refahına taalluk eden hususatı iyi düşünür, ondan 
•sonra kararını seri verir ve o kararını artık tatbik eder. 
Artık o kararı ferdaya bırakır, terakki yollarına ile
riye doğru yürür. Bu inkilâp vücuda geldi, bir çok 
zabitan koştu, canını hayatını verdi, şu zafer elham-
dülillâl bize nasip oldu. Aradan aylar geçti, fakat biz 
maateessüf hâlâ ordu ile, zabitan ile uğraşıyoruz. O za
man bir karar verip o kararı ferdaya bırakıp terakki 
için çalışmamız lâzım gelirdi. O zaman mücazat sa
hipleri ceza görür, tekdir görür. Mükâfat görecekler 
de taltif edilirdi. Bu, seri kararlar alınması için pek 
büyük bir intibah olurdu. Maateessüf geç kaldık. 
Efendiler, milletimiz cidden necip ve pek yüksek itaat 
sahibidir. Fakat ilmü irfan sahasında ve "sanayide 
geriyiz. O halde bir milletin esaslı olarak kendisini 
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muhafaza ve baki kılacak şeylerden mahrum ve ge
riyiz. Fakat lebülhamd dünyada bir millet ve müstakil 
bir büküme! olarak yaşıyoruz ve inşallah bundan 
stonra da yaşayacağız. Fakat istinad ettiği ve esas kuv
veti ordusudur, İlmü irfan sahasında terakki etmiş ol
sa dahi yine ordusuna şiddetli ihtiyacı vardır. Ha
rici ve dahili ve inkılâbı muhafaza edecek o ordu
yu temizlemek, tasfiye etmek katiyen lâzımdır. Bu
nu ihmal etmek katiyen caiz değildir. Bunu ihmal et
tikçe zararlar göreceğimiz şüphesizdir. Bundan dolayı 
teklif edilen 'bu kanun bendenize nazaran yedi kısımda 
tahlil edilebilir. Bu suretle hem adalet etmiş ve 
hem de bir takım kıymetli zabitanı bilüzum darıltma
mış oluruz. Şunu bilmeliyiz ki efendiler, Meşrutiyet
ten beri bir çok inkilâp geçirdik. Maateessüf ilmü 
irfan müesseselerimiz bir çok sadmeye uğraşmıştır. 
Bu suretle ordunun ruhunu teşkil eden zabitan iyi tah
sil görmemiş ve seri tahsillerle orduda hizmet başına 
çağrılmıştır. ÎJmü irfaniyle, yüksek tecrübeleriyle te-
meyüz etmiş yüksek zabitanımız vardır. Sui ahlâki 
varsa, onu her türlü İrfan ve tecrübesinden istifade et
memek üzere çıkarmalıdır. Fakat ilmü irfan sahibi, 
mazbut ahlâklı ve bir çok hidematı mevcut zabitanı
mız vardır ki âtiyen bunlardan istifademiz olacağı şüp^ 
hesizdir. Efendiler yetmiş şu kadar milyon Alman mil
leti ilmiyle, iktisadiyle, kudreti askeriyesiyle Umumi 
harbe girmişti. Harbi umumiye girdiği zamanlarda, 
hep gördünüz ki, harbi idare eden heyet bocaladı. 
Dört sene evvel tekaüde sevkedilmiş olan Hindenburg 
ordu başına getirildi. Bütün Ihafbi nihayetine kadar o 
idare etti. Harbi idare ettiği gibi, geride vukua gelen 
bir çok ihtilâller dolayısiyle de ordusunu zarara du
çar etmeksizin tekmil diğer memleketleri memleketi 
içerisine aldı. Binaenaleyh ordunun tasfiyesi ihmal 
edilmemelidir. Senelerce tecrübe edilmiş, kıymeti as
keriyesi yüksek ve mazbut ahlâk sahibi olan bir çok 
askerler vardır, ki bunlardan millet âtiyen istifade 
edecektir ve istifade etmek de hakkıdır. Bununla be
raber ordunun her türlü cereyanı siyasiden âri, maz
but bir a'hlâk sahibi ve iyi bir seciyeye malik zevat
tan teşekkül etmesi memleketin selâmeti için elzemdir. 
binaenaleyh 'istanbul'da Kuvvayı inzibatiye, Nigehban, 
İngiliz cemiyeti gibi teşkilâta dahil olan zabıtanı b'i-
lâ kaydü şart koğmalıdır. Bunlar ordudan çıkmalı
dırlar. Efendiler elan bunlar namuslu askerler arasın
da duruyor; onlarla beraber ünifocma taşıyor. Bunlar 
onlarla beraber üniforma taşımaya lâyık değillerdir. 
Acilen bunlar ordunun içinden çıkmalıdır. Elan bun
lar namuslu ordumuzun içerisinde duruyorlar. Çün-
ki o zabitan öyle hissediyorlar ki; biz kabahatliyiz, 
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binaenaleyh istanbul'a doğru yürüyen ordu bizi mah
vedecektir diye başlarını eğmişlerdir. Fakat efendiler 
bugün bize kalkıp bakıyorlar ve hiçbir şey ol
madığı İçin «Ben namusluyum» diye geziyorlar. 

ALİ SAİP BEY (Urfa) — ©ir gün gelecek ki 
memleketin müdafaii onlar olacak. 

MUSTAFA 'BEY (Devamla) *— ikincisi; kuvayı 
Inzibatiyenin teşkilâtı mevcuttur. Fırkalar teşekkül 
etmiş ve o teşkilât defterleri bugün mevcuttur. Artık 
bunlar mevcut olduktan sonra bunların isimlerini ala
rak hiçbir sual ve cevap almaksızın kapı dışarı et
mek lâzımdır. 

ikincisi; bu teşkilâta kıtalariyle beraber iştirak 
edenler vardır. Yani kendi haiberleri yok. Filân fırka 
filân teşkilâta memurdur. Filân batarya falan kıtaya 
merbuttur, diye teşkilâttta mukayyettir. Fakat, o za-
bitanın haberi yoktur. Bu zabıtan kendisinin o kıtaya 
memur olduğunu anlar anlamaz firar etmişlerdir. Hat
ta teşkilâta dahil olan bu bataryaları Selimiye önün* 
de gemilere koymuşlar, fakat kıymetli zabitanımız 
kendilerini denize atarak kaçmışlardır. Hatta ölme
yi de gözlerine almışlardır. ıKendi milletine karşı kur
şun atmak istememişlerdir. Binaenaleyh kıtasiyle be
raber iltihak etmiş olan bu zabitan kıtasiyle vazife
sine devam etmiş ise o zabit de nigehbancılar, kuv-
vei Inzibatiyeler gibi kapı dışarı edilmelidir. Ancak 
kıtasiyle gelmiş, vazifesi arasında kendisi Anadolu-
ya geçmiş ise bittabi o da muvafıktır. 

Üçüncüsü, efendiler; istanbul'da ve memaliki müs-
tahlasada bir çok zabitanımız vardır. Bu zabitan âtıl 
ve seyirci olarak kalmışlardır. ıBittaıbi bunlar da ka
bahatli addedilir. Ancak kabahatin derecatı vardır. 

Dödrünoüsü efendiler; kendileri arzu etmiş gel
mişlerken kabul edilmemişlerdir. Amma niçin kabul 
edilmemişlerdir? Kendi mensup oldukları sınıf kad
rolarında münhal olmadığı için iade edilmişlerdir. 
Varını yoğunu satmış ve her an sebükbar bir halde 
Hükümetin emrine intizar edenler vardır. 'Bunlar da 
ayrılmalıdır. Bunlar da diğerleri gibi ceza edilmeme
lidir. 

(Beşincisi; hududu milli haricinde kalan bir çok 
zabitanımız vardır. Bizden izin aldılar gittiler. Müd
deti mezuniyetleri esnasında oralarda istihdam edil
diler. Bir müddet istihdam edildikten sonra orada» 
koğuldular, hakkı ntüktesebimîz vardır diye ordumu
za geldiler. Onların !da bugün orduda yerleri yoktur 
efendiler, bunlar da çıkarılmalıdır. 

ALİ SAİP BEY <Urfa) — Reis Paşa Hazretleri; 
Beyefendi encümendedir ve bu mazbatayı imza etmiş
tir, mütalâalarını niçin orada söylemediler? 
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REtS — Efendim, hakkıdır, söz söyliyecektir. 
MUSTAFA BEY (Devamla) — Bir de hududu 

milli haricinde Yemen'de bulunan zabıtan vardır. Ye-
men'deki zabitan bugün arzusiyle orada durmuyorlar. 
tmam Yahya'nın şiddetiyle tevkif edilmiş oldukların
dan hiçbir suretle gelemiyorlar. Ancak bunlardan ba
zıları firar suretiyle gelebiliyorlar ve bir çokları orada 
mevkuf bulunuyorlar. Hükümetimiz bunların istihlâ-
sı için çare bulmalıdır. Eğer çare bulunduktan son
ra gelmezlerse onları da ordudan çıkarmak suretiyle 
muamele yapmalıdır. Diğer maddelerde de maruzatı
mı arz edeceğim. 

RElS — Efendim, Recep Bey encümen namına 
söyliyecek'ler. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, bu mesele 
hakkında ilk defa söz alan Ali Rıza Beyefendinin ilk 
tarizkâr kelimesinin bendenizde encümen namına hâ
sıl ettiği tahassüse cevap vermek istiyorum. 

Ali Rıza Bey buyurdular ki; encümen bize getir
diği bu lâyihayı tanzim ederken yalnız idare fikriyle 
mülhem olmuş,' adli esasatı nazarı dikkate almamıştır. 
Yani nevama idarei maslahat yapmıştır. Bu Meclise 
herhangi bir işi ihzar edip getirmek mecburiyetinde 
bulunan herhangi bir encümene böyle bir isnatta bu
lunmak biraz insafsızlıktır. Onun için evvelâ, bende
nizi ve bu kürsüde temsil ettiğim encümeni bu isnat
tan tenzih buyurmalarını rica ederim. 

ALÎ RIZA BEY (istanbul) — Estağfurullah efen
dim, isnat mahiyetinde değildir. 

RECEP BEY (Devamla) — Encümen bu mazba
tayı yapıp buraya getirdiği vakit - diğer bütün en
cümenlerde olduğu gibi - yaptığımız bir şeyin mükem
mel olduğu iddiasında değiliz. Bu, heyeti Celilede ih
tisas ve tecrübe esbabı olan zevatı kiramın efkâr ve 
nukatı nazariyle tekemmül edip bu suretle memleke-
tin İhtiyacatına muvafık bir eser meydana gelecektir. 
"Bizim yaptığımız iş, Heyeti Al i yen izde cavı münaka
şa olabilecek surette bir zemin ihzar etmektir. 

Efendim; asıl meseleye rücu ediyorum. Bendeniz
den evvel söz söyliyen rüfekayı kiram, hemen müt-
tefikan bu kanunun vücut ve vücubu lehinde idarei 
kelâm ettiler, ifadelerinin teferrutanı nazarı dikkate al
mazsak, şu veya bu cihetten, şu veya bu noksan hak
kında ifade buyurdukları esasatı maddelerin esnayı 
müzakeresinde nazarı dikkate almak üzere tehir etme
yi muvafık görürlerse, rüfekanın cümlesi süreri umu-
miyede bu kanunun müzakeresine ve kabulüne taraf
tardır. Esasen demin söz alıp söylemek istediğim bu 
İdi. Herhangi bir kanunun heyeti umumiyesi hakkın

da müzakere cereyan ederken, o kanunun beca olup 
olmadığı ^ye memleketin bugünkü ruhuna ve ihtiya
cına tekabül edip e>tmediğini izah etmek ve bunun 
esbabı mucibesmden bahsederek ruhuna hulul etmek
ten ibarettir. Yoksa heyeti umumiye müzakeresinde 
maddelerin bütün teferruatı hakkında serdi mütalâa 
edilirse müzakerenin neticesi alınmaz ve hiçbir zaman 
müsbec bir netice elde edilemez ve hiç bir fikir mun
tazaman tebellür etmez ve uzun bir zaman ga-ib edi
lir. Bendeniz de bu esasa tevfikı hareket ediyorum. 
Rüfekayı kiramın maddelere taalluk eden mevad hak
kındaki mütalâalarına bu esası sui istimal ederek ce
vap vermek istemiyorum. Maddelerde, her kelime 
hakkında söyledikleri şeye encümence bu babda ne 
düşünülmüş ise tamamen cevaplarını arz edeceğim. 
Heyeti Celilenizi tatmin etmediği takdirde, bittabi ne
tice reyi âlilerine menut;ur. (Çok doğru sadaları) 
Usulü müzakereye ait bu noktai nazarı arzettikten son
ra, yine usule dair ufak bir noktaya temas edeceğim. 

Encümenimiz azayı rnuh'teremesinden bulunan iz
mit Mebusu Mustafa Beyefendi buraya çıktılar. Bi
zimle encümende aynı mesele hakkında aynı salâhi
yetle, aynı serbestiyle müdavelei efkâr etmiş ve fikir
lerini dermeyan etmiş bir arkadaş sıfatıyla ifadei ke
lâm etmediler ve ellerinizde matbu nüshalarda gördü
ğünüz veçhile, imzalrı bulunduğu halde, sarahaten 
aleyhinde idarei kelâm -ettiler. Bendeniz bunu anla
yamadım. Eğer hakikaten lâyıhai kanuniye aleyhinde 
iseler veyahut bazı nıkat hakkında başka türlü bir 
düşünceleri varsa onu, o zaman dermeyan ederlerdi 
ve Heyeti Umumiyenin de böyle mühim bir zama
nını sui istimale, mahal kalmazdı. (Handeler). 

Efendim, arzeUiğim gibi zamanı sui istimal eetme-
mek için diğer nukat hakkındaki cevaplarımı madde
lerin müzakeresine tehir ediyorum. Rüfekayı kiramın 
gösterdiği tezahürattan istihraç ettiğim neticeye göre 
bu kanunun heyeti umumiyesinin aleyhinde bulunan 
hiç-kimse yoktur ve büyük bir cidal devri geçirdiği
miz esnada bu cidale kısmen bigâne kalmış ve kısmen 
de fenalık etmiş adamların mukadderatına taalluk 
eden bir kanundur. Böyle milletin mukadderatına hâ
kim olan bir meseleyi bisud addetmesi mevzuübahso-
lamıyacağı için tabii surette kanunun heyeti umumi
yetini kabui edeceksiniz. Onun için istirham ederim. 
kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresi reye konul
sun ve maddelerin müzakeresine geçilsin. 

FERlT BEY (Kütahya) — Efendim; her fasla 
ayrılmış olan zabıtanın adedi hakkında encümenin, 
takriben olsun, bir malûmatı var mıdır? Bu ne miktar 
zabitan üzerine icrayı tesir edecektir? 
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RECEP BEY (Devamla) — Efendim, bu suale iki 
tarzda cevap vereyim. Birisi; buyurdukları gibi her 
faslın rakamını miisbet olarak ifade; ikincisi de, bu 
rakamları Öğrenmekten hâsıl olacak faideyi temin et
mek esasıdır. Bendeniz, rakamlar üzerinde cevap ver
mek ve esas fikri de bu rakamlar hakkında verilen 
cevap vasıtasiyle temin etmek isterim. Bir harp dev
rinden sulh devrine intikal etmiş ve bir intikal devri 
yaşamış olan ve muhtelif hareketlerde ve bazıları da 
muhtelif terhis vaziyetinde bulunan ordu aksamının 
erkamaı müstenit netayicini alamadığını, bendenizin 
müracaat ettiğim Müdafaai Milliye Vekâletinin aid-
olduğu dairesi bildirmiştir. ıBu, malumu âliniz İstan
bul'da da muhtelif safhat arz ediyor. Jla.ni meşruti
yetten beri terkettiğimiz mevakide bulunanlar da var
dır. Müdafaai Milliye Vekâleti yeni teessüs etmiş bir 
makam olduğu için, rakama müstenit ve behemehal 
şu kadar diye bir rakam bildirmesine imkân yoktur. 
Eğer bu kanun kabul edilirse 1 000 - 1 500 kişilik he
yeti zabitanın ordudan çıkması mevzuubahis olacağı
nı ifade etmiştir. 'Bu , rakama ve 'kati hesaba müstenit 
olmıyan bir ifadedir. Bu suale Ferit Beyefendinin irat 
buyurdukları bu suale bir de fikir ile cevap vereyim. 
Beyefendiler, bu suali sormakla şunu anlatmak istiyor
lar ki; ordumuzun zabitan saflarında ve zabıtanın 
miktarı kemmisinde ne tesir hasıl edebilir? 

Efendim; malumu âliniz sulh devrine intikal etti
ğimiz zaman onun mufasal bütçesini, muafassal 340 
bütçesini bir iki ay sonra cetvellerde göreceksiniz. 
Sulh için tasavvur edilen Müdafaai Milliye bütçesin
de ordu kadrosunda bize muktazi zabitan tamamen 
tefrik edildikten sonra, takriben 3 900 zabit, emre tâ
bi zabitandan hariç kalıyor. Bunlar da arzettiğim ra
kama (göre takriben 1 500 adedi cidali milliyeye Ana
dolu davasına iştirak etmemiş olanlar. Bunların için
den bîttefrik demin arzettiğim rakama tenezzül ede
cek. Geriye 2 000 küsur zabit kalacaktır ki bunlar en 
müş'kil zamanda hizmet etmiş anasırdan müteşekkil 
olduğundan aynı akibete maruz kalmaları endişesi Mü
dafaai Milliye Encümeninde tezekkür edilmiştir. Bun
ların çarei (hallini bulmak için gayet esaslı bir düşün
ceye müstenit tekaüt veya başka bir kanun yapılarak 
herhangi bir suretle ordudan çıkacak ve çıkmak mec
buriyetinde bulunacak zabitanın hayatlarının temini 
ayrıca bir mesele olarak telâkki edilmiştir. Encümen 
bu mesele için sureti mahsusada tetkfkat yapacak He
yeti Uimumiyenize arzedecektir. Demek ki Ferit Be
yin buyurdukları bu kanun mucibince İstanbul ve me-
maliki müstahlasada kadrodan çıkacak olan zabitanın 
ve hatta ondan sonra tekrar sefere rücu edebilecek or

dumuz zabitanmın kıymeti kemmiyesince hiçbir kuv
vet gaib etmiyecektir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler; ordumuzun 
zabiu rabtı memleketimizin menafii âtiyesiyle alâka
dar olan bu mesele için Meclisi Âli esaslı bir karar ve
rebilmek ve bunun için de mücadelei. milliyeye iştirak 
eimemiş zabitanın hareketleri hakkında bir fikir der
piş edilmek zaruretindedir, zannediyorum. 3-5 bin za
bitin içlerinden bir takımlarının idamiyle, bir takım
larının da askerlikten tardiyle, diğer bir takımlarının 
da tekaüde ihraciyle verilecek karar, zannediyorum ki, 
öyle kolayca verilemez. Bunun «içindir ki müsaadeniz
le bazı maruzatta bulunmak isterim. 

Efendiler, Anadolu inkılâbını iyice tetkik ve mü
talâa edebilmek için bunu üç devreye ayırmak lâzım. 
Bunlardan birincisi kıyam ve isyan devridir. İkincisi in
tizam devridir. Üçüncüsü, istiklâl ve istihlâs devridir. 

Bunların en mühim olanı birinci devredir. Çünki 
birinci devre Hükümetsizlik devri, anarşi devridir ki; 
ancak bu devrenin istikrarı sayesinde ikinci devre in
tizam devrine geçmek mümkün olabifmiştir. Binaena
leyh bugünkü muvaffakiyetlerimizi, muzafferiyetleri-
mizi en ziyade ihtilâl devrinin fedakâr kahramanları
na medyun kalmak mecburiyetindeyiz. Çünki onlar 
gayret ve azimde bulunmamış olsalardı biz muntazam 
bir ordu teşkil edemez ve bir hükümet tesis edemez ve 
idare makinemizi muntazam surette işletemezdik. 
Efendiler, memleket duçarı tehlike ve her taraftan du
çarı hücum okluğu zaman - ki 1335-1336 seneleridir -
o zaman İstanbul düveli itilaf i ye tarafından işgal edil
miş ve Meclisi Mebusan dağıtılmış ve her türlü tah-
kirata maruz kalmıştı. O zaman millet, kendi mukad
deratına kendi vaz'yed edebilmesi için Meclisi küşada 
karar verdi ve bütün vatandaşları bilaistisna muhafa-
zai namus ve memlekete davet etti. 1336 senesi niha
yetinde bile - Reisisâni Fuad Paşa Hazretlerini işhad 
ederim - Geyve boğazında bütün bir alay heyeti zabi-
tanı ile, makineli tüfenkleriyle, cephaneleriyle, herbir 
şeyleriyle gelmiş, bizim Anadolu kuvayı milliyesi tara
fına iltihak etmişlerdir ve yine 30 - 40 tane zabit ayak
larına çarık takmış, giymiş, gelmiş devlete icabet ey
lemiş, Ali Fuad Paşa Hazretlerine iltihak eylemişler
dir. Binaenaleyh bunlara tezkere yazmak mecburiye
tinde değildik efendiler. İlân etmiştik. Her taraf, her
kes bilaistisna müdafaai memlekete koşacaktı ve ne-
tekim alayla gelmişlerdir ve tekmil bir giay, 'bütün teş
kilâtı'yle gelmiş kuvayı milliyeye iltihak etmiştir. 70 
nci alaydır, size işhad ederim. 11 nci fırka safhai har
be girmiştir koca bir alay. 

II

http://Jla.ni


I : 22 20 . 9 . 1339 C : 2 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Kuvvei inzibatiye-
den idi o alay, öyle iştirak etti. 

ARİF BEY (Devamla) — İşte o zamanlar efendi
ler - yani millet, hürriyet ve istiklâl arzu eden bütün 
vatandaşlarını muhafazai namus ve müdafaai vatana 
davet ettiği vakit - o zaman binlerce erkân, ümera ve 
zabitan İstanbul'da bulunuyordu. Bunların bir çokla
rı gelmişler ve mücahedei milliyeye iştirak etmişlerdir. 
Fakat bunların bir çokları efendiler; gelmek şöyle 
dursun, muhalif teşkilât yapmışlar, gelmişler Geyve 
Boğazına, Bandırma'ya, Düzce'ye, Bolu'ya, şuraya, 
buraya, oralarda bize karşı top tüfek atmışlardır. 

SAHİP BEY (Kozan) — Bunları da mı tekaüd ede
ceğiz? 

ARİF BEY (Devamla) — İkincisi efendiler; ikin
ci kısım, bunlar; zaif kalbi i insanlar. Gayretsiz, hami
yetsiz, seyirci kalmışlar, neticeye intizar etmişlerdir; 
bakalım bu Anadolunun neticesi ne olacaktır, istikbali 
ne şekil alacaktır diye bakmışlardır. Birinci, ikinci İnö-
nünün ve nihayet Sakarya muharebatını görmüşler, 
ondan <sonra müracaata başlamışlardır. İşte bu suret
le seyirci kalıp da veyahut bize karşı olan muhalif teş
kilâta dahil olup da bilâhare bize iltihak etmek ko
layını bularak - birer vesile bularak - bir gün Ana-
•döluya gelmiş, mühim vazifeler almış ümera ve za
bitan vardır. (Terfi de etmişlerdir sesleri) Hatta terfi 
dahi etmişlerdir. İşte bu lâyihanın Meclisi Âlinize arz 
ve takdimindeki maksadı yegâne budur. İçimizde böy
le zabitan vardır. Bunların bir an evvel içimizden de
folup gitmeleri lâzımdır. Aksi takdirde ordumuzun 
asil, necip, fedakâr çocuklarını gücendirmiş olursu
nuz. (Doğru sesleri) Binaenaleyh bu kanun müstacel
dir. Mühimdir. Yalnız maddeler hakkında bir şey 
arz etmiyeceğim. Eğer bu yapılan ceza Meclisi Âlice 
gayri kâfi görülür ve eğer hakikaten bilfiil mücahedei 
milliyeye muhalif olarak çalışmışlar için daha başka 
ceza, ağır bir ceza teklif buyurulursa ona bir şey di
yemem. Encümence hepsi düşünülmüş ve yapılmıştır. 
ıBuıgün 3-4 yüz tane bu kabil zabitan vardır. Divanı 
harblerce aylardanberi bunların hükümleri bir netice
ye rabetedilmemiş, edilmemiş, edilmemiştir. Za
ten bunların müsellehan orduyu milli aleyhi
ne hareketleri sabit olmuş olursa bunlar ka
nunen idam edilirler. Bu teşkilâta dahil ol
muş ve fakat iştiraki sübut bulmamış onlar için 
de encümence bunlar, sinlerine bakılmaksızın, tekaüde 
sevkedilecektir. Yoksa cürmü kanunen sabit olduktan 
sonra idam muhakkaktır. Bunlar kanunen zaten idam 
olunurlar. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Zimedhal değilse?. 
KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) '(Karesi) 

— Efendiler, ordumuzun 1340 senesinden itibaren ta
bi olacağı hazari kadroya istinaden halen elimizde 
3 000 küsur zabit ve 1 600 kadar da mensübini aske
riye vardır. Yani mecmuu 5 000 küsur ediyor. Bu 
5 000 küsur kişi için ordu kadrosunda - dahil olaca
ğımız hazari kadroda - yer olmadığı gibi, âtiyen de bir 
seferberlik olsa, yine bunlara bir ihtiyaç hasıl olmıya-
caktır. Netekim Anadoluda mevcut bulunan zabitan 
büyük muharebeyi yaptılar. Yani bunlar kâfi geldi. İs
tanbul'da 5 000'i mütecaviz zabit vardı. Onların vü
cuduna hiç ihtiyaç hâsıl olmamıştır. Yani hakikaten 
5 000 kişi fazladır. Şimdi bu 5 000 kişiyi, ordunun 
kadrosu haricine çıkarmak lâzım geliyor. Fakat biz 
esas itibariyle milli mücadeleye iştirak etmemiş İstan
bul'da, ki elimizdeki kanunlara göre, bunları tekaüde 
sevkedemiyoruz. 25-30 seneyi ikmal edenleri kendi ar-
zulariyle tekaüde 'sevkediyoruz. 

Bir de sicillât vardır, tahdidi sin vardır, ahvali sıh
hiye vardır, ki yani bu dört şey ile tekaüde sevkede-
biliriz. Bugüne kadar elimizde mevcut olan kanunla
rın müsaadesi derecesinde marttan bugüne kadar uğ
raştık. Bin kadarını tekaüde sevkedebildik. Fakat ta
bii hepsi tekaüt olunamadı. Yani daha bir çok tekaüde 
sevkedilecekler vardır. Bunun için de fevkalâde ka
nun ile ordunun tasfiyesine medar olabilecek bir ted
bir düşündük; İstanbuldaki zabıtandan kuvayı İnziba-
tiyeci, Kızıl hançerci, Nigehbancı gibi cemiyetlere iş
tirak .etmiş olanların cezası, zaten onlar isyan etmiş 
mahiyette oldukları için, bunların cezası ağırdır. Bun
ların hepsini ben Divanı Harbe verdim. Fakat Divanı 
Harbde bunların bir kısmı ceza gördüler. Bir kısmı da 
Divanı Harbe ibraz ettiği vesaikle ve gösterdiği şa
hitle, âmirinden emir almış, şöyle olmuş, böyle olmuş 
diye bir ceza görmediler. 

Bazı arkadaşlar bunlar hakkında en ağır ceza ya
palım, biaman davranalım diyorlar. Fakat efendiler 
ağır ceza bir hükümle olacaktır. Divanı Harbin hü
kümleri bizim arzu ettiğimiz cezaya kâfi gelmedi. 
Netekim bir kısımları beraet etmiştir. Eğer bu kanun 
kabul edilecek olursa bu kuvayı İnzibatiyeden kalmış 
olanlar, hiç olmazsa ordu kadrosu haricinde kalacak-, 
lardır. Bundan daha ağır bir ceza yapabilmek için Di
vanı harblerden hüküm almak lâzımdır. Halbuki bun
lar Divanı Harhden çıktılar, ceza görecekler. Zaten 
on <sene, on beş sene hüküm yiyenler cezalarını gördü
ler. Fakat görmiyenler de var, bunlar duruyor. Bun
ların herhalde ordu haricine çıkarmak için bu tarzda 
bir kanuna ihtiyaç vardır. Bundan daha ağır bir ceza, 
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idari olarak 'bir makama zannederim, ki verilemez. Ni-
gehban, Kızılhançerci olanlar da bu meyana dahildir. 

Bâzı arkadaşlarımız umumi mütalââtı esnasında; 
vaktiyle Anadoluya gelip'te. sonra makamlara geçen
ler var dediler, doğrudur. Vaktiyle İzmir işgal edildi
ği zaman Anadoluda kimse kalmamış idi. Mevcutlar
dan 'bazıları da korktular, kaçtılar. Kalanlarla da ik
tifa olunamadı. Malûmu ihsanınız, yine İstanbul'dan 
şuradan buradan tedrici surette iltihak edenler oldu. 
Bunlar meyanında Birinci, İkinci Inönün'de, Sakarya' 
'da ve son harekâtta şehid olanlar da oldu. Birinci 
înbnünde, Sakarya'da, Afyon muharebesinde şehit 
olanlar, yaralananlar oldu. Bunların hepsi günahkâr 
addedilmemeli, velev ortasında oîsun, müli-mücadeleye 
gelip muharebelere iştirak etmek suretiyle memlekete 
hizmet etmiş olanları seyyan, yani diğer hiç gelm i yen
lerle müsavi addetmemeliyiz. Bidayette bunların bir 
kısmı ihtimal şaşırdılar, millet te öyle idi. Malûmu 
âliniz her tarafta bir tereddüt vardı, herkes şaşkın idi. 
Fakat bunlardan vaktiyle Anadoluda olup da İstan
bul'a kaçmış olanlardan tekrar gelmek istiyenierin hep
sini Divanı Harbe verdim. Yani bunlar affedilmemiş-
tir ve firari cezası görmüşlerdir. Fakat Sakarya mu
harebesinden evvel ufak rütbeli, büyük rütbeli bir çok 
zabitan geldi. Sakarya muharebesinden sonra 1338 se
nesi bidayetinden itibaren büyük rütbeli zabitan Ana
doluda bulunanlara hasrettik, İstanbul'da bulunup'ta 
gelmemiş olanlar, ümera, erkân sınıfı gelmiyecektir 
dedik ve o güne kadar ordumuza sokmadık. Bugün 
dahi Mudanya mütarekesinden sonra tek tük bir kaç 
kişi İstanbul'da vazife deruhde etmişlerdir. Onlar da 
bu kanunun dairei şümulü haricinde kalmıyacaklardır. 
(Mudanya mütarekesinden sonra erkân, ümeradan pek 
mahdut kimseler tavzif edilmiştir. 

Istahbuldan gelip de kabul edilmiyenler vardır 
diye bazı arkadaşlar söylediler. Ne gibi şerait tahtın
da gelmiş, bunlar gayri muayyen surette vapurlara, 
gemilere binerek gelirlerdi. Bunların içlerinden fena
ları zuhur ediyordu. O zaman müşkil zamanlardı 
Hepsine böyle geliniz diyemezdik. Orduyu ifsad ede
bilir, milleti ifasad edebilir diye bunları içeriye sok
madık. Bazılarının mağdur olacaklarını düşünerek, Is-
tanbulda kalsınlar, haklarında tahkikat yaparız, ondan 
sonra alırız demiştik. Ondan sonra tahkikat yaparak 
alınmışlardır ve bundan dolayı orduya fesat girme
miştir. Memleketin şurasında burasında fesat ve isyan
lar olduğu halde, hamdolsun ordunun içerisinde bir 
şey çıkmamıştır. Bunun sebebi de tedbirli ve ihtiyat
lı olarak îstanbuldan zabit getirilmiş olmasıdır. 

Umumi olmak üzere kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında mütalâam bundan ibarettir. Maddelerin mü
zakeresine geçilirse yine her maddede arzu edildiği 
takdirde ayrıca cevap veririm. Veyahut şimdiden sual 
soracak arkadaşlarımız varsa onlara da cevap veririm. 

HACİM MUHİTTİN BEY {Giresun) — Efendim, 
Edirneden geçmiş de Bulgaristanda kalmış ordumu
zun mühıim bir kısım uzuvları vardır. Bunlar yeni ye
ni gelmişlerdir. Bir kısmı da gelememişlerdir. Bunlar 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim, esarette 
olup ta.. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Esaret
te değil efendim. Edirne'den Buîgaristana kaçmış olan
lar vardır. 

KÂZIM PAŞA (Defamla) — Hudut haricinde 
demek. Hudut haricinde kalanlar veya esarette kalmış 
olanlardan harekâtı milliyeye başladığımız tarihten 
sonra gelmiş olanları tabii bir kayıt ve şerait altında 
kabul edebiliriz, tekaüd etmiyebiliriz. Daha evvel hu
dut haricinde kalmış, gelememiş. Biz Bulgaristandan 
top getirdik, cephane getirdik. Bir zabit bu memlekete 
hizmet etmek istediyse behemehal gelebilirdi. Fakat 
esir ise, mahkûm ise, mahpus ise bittabi gelemezdi. 
Yok Bulgaristan'da kendi keyfi için kalmış, o gelebi
lirdi. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — İkinci 
maddenin (A) fıkrasında (Maddeye gelmedik sesleri) 

REİS —Maddelerde sorarsınız. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Maddelerde arz 
ederim. 

SAİP BEY (Kozan) — Paşam; düşman amaline 
hizmet etmiş adamları tekaüd ediyorsunuz, bugün 
bunlar birinci sınıf ihtiyat zabitidir. Yani lüzumunda 
bunları tekrar orduya alacaksınız. En ziyade orduda 
30-40 sene hizmet etmiş, azasını kaybetmiş bir zabiti 
de tekaüd ediyorsunuz. O halde namuskâr bir zabitle, 
düşman imaline hizmet etmiş olan bir zabit nasıl mü
savi olarak tekaüd ediliyor? Tekaüdlük demek mükâ
fat demektir. Hizmetin mukabilidir. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim, bu birinci 
madde ara maddesidir. Cezaen takaüd edilen bir adam 
seferberlikte dahi Orduda tavzif edilmez. 

SAİP BEY (Kozan) — Takaüd maaşı alıyor. 
KÂZİM PAŞA (Devamla) — Efendim, bunları 

Divanı harbe verdik. Bunlardan en ağır ceza ile tecziye 
edilmesi lâzım olanlar tecziye edilmişlerdir. Elimizde
ki kanuna göre bunların bir kısmı kalmışlardır. Bun
lar Divanı Harbe vesaik ve şahit getirmişlerdi. Yani 
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hükmen ve kanunen ne ceza görebileceklerse görmüş
lerdir. 

ALÎ RİZA BEY (İstanbul) — Paşam; buyurdunuz 
ki, Nigehbancı zabitanı Divanı Harbe verdik. Divanı 
Harb bunların bir kısmını tecziye etti. Bir kısmını be-
raet ettirdi. Şimdi bendeniz şöyle düşünüyorum. Bu
gün Nigehbancı olduğu halde beraet eden bu zabitanı 
tekrar Nigehbancı telâkki ederek umum meyanında 
bunları da tekaüde sevkedece'ksiniz ve bugün kanaati
niz bunların sureti katiyede Nigehbancı olduğunu ka
bul etmişsinizdir ve bunlar da tekaüt ve istifa kanu
nunun fevkinde ve onun tayin ettiği müddeti hizmeti 
nazarı itibara almaksızın behemehal tekaüde sevkedi-
lecektir. Pekâlâ biliyorsunuz ki; tekaüt veya istifa et
miş zab'itan birinci sınıf ihtiyat zabitanıdır. Birinci sı
nıf ihtiyat zabitanı herhangi bir seferberlikte silah al
tına alınır. Siz memlekete ihanet etmiş, İngilizlerle 
teşriki mesai ederek memlekete ihanet etmiş olan Ni
gehbancı zaibitanın ordu saflarında hizmetlerine nasıl 
razı olursunuz? 

•KÂZIM PAŞA (Devamla) — Şimdi cevabını arz 
ettim. Cezaen tekaüd edilmiş olanlar hiçbir sebeple, 
hatta seferberlikte dahi tahtı silaha alınamazlar. 

ALt RİZA BEY (İstanbul) — Hangi kanunna
mede? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Tekaüd kanunna
mesinde dahi böyledir. Fakat tahdidi sin dolayısiyle, 
yani tekaüd ve istifa kanunu mucibince tekaüd edi
lenler hiçbir vesile ile seferberlikte dahi orduya alına-

ROBİS — Celseyi açıyorum. Şimdi birinci madde
nin müzakeresine başlayacağız. Buyurun Recep Bey. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim; şimdi müza
keresi başhyan birinci maddenin hükmü gayet çetin
dir. Bunu biz Encümende müzakere ederken intikal 
etmiş idik. Filhakika bugün bazı rüfekayı kiram, bil
hassa bunlardan bir aziz arkadaşımız bu maddeyi o 
kadar ağır ahkâmı adalete, mülki millete münafi ah-
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mazlar. Binaenaleyh buyurduğunuz kanunen zaten 
raüeyyettir. 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesinin 
müzakeresinin kifayesine dair bir çok takrirler var
dır, müsaade buyurursanız okuyalım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Vekil Pa
şa Hazretlerinin izahatından sonra bendeniz takririm
den vaz geçiyorum. 

Riyaseti Celiîeye 
Heyeti Umumiyesi hakkındaki müzakeresinin ki

fayetinin reye vazını teklif ederim. 
20 Eylül 1339 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

REİS •— Efendim, Süleyman Sırrı Bey takririni ge
ri aldı. Diğer takrirlerin kaffesi heyeti umumiyesi hak
kında müzakerenin kifayetiyle maddelere geçilmesine 
dairdir. Binaenaleyh bu takriri reyi alilerine vazedi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. Maddelere geçiyoruz. 

Efendim, şimdi birinci madde hakkında söz isti' 
yenler şunlardır: Dr. Fikret Bey (Ertuğrul), Halit Bey 
(Kastamonu), Vehbi Bey (Karesi), Ali Riza Bey (İs
tanbul). 

Efendim, müsaade ederseniz on dakika teneffüs 
edelim, sonra yine devam edelim. 

Hitamı Celse 
Saat : 3,10 sonrada 

kâmı ihtiva ediyor ki ben bunun yazısmı bile oku
maya tahammül edemiyorum, dedi. Bu arkadaşımın 
ve bu gibi beyanatta bulunan arkadaşların bir hissi 
vatanperveri ile ifadelerini takdir ederim. Rüfekayı 
kiramın hissi vatanperveriylerindeki yüksek heyecenı 
bütün ruhumla takdim ederim. Fakat demün Ali Rı
za Bey biraderimizin tariz buyurdukları şeylerden 
dolayıdır ki bu maddeyi takip eden mevaddı Encü-

*>&<« 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Kuşat Saati : 3,40 (sonra) 

REİS : Reisisârri Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Mahmut Bey (Sürt), Falıh Rıfkı Bey (Botu) 
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mence tesibft ederken hem memleketin ihtiyacatın-
dan ve hem memlekette hizmet etmek zamanında 
bu hizmetten nükûl edenlerin tecziyesinden ve hem 
de aynı zamaında fikri adaletten mülhem oldu. Efen
diler; dikkat buyurulursa bu kanunun yalnız şimdiki 
Türkiye hudutları haricinde kalan memalik ahalisin
den olup ta memleket haricinde kalmış olanlar ve 
son cidalde Anadolu'da hizmet etmiş olanlara ait 
olanlardan ihtiyar edilen ahkâmında başlıca üç saf
ha m'evc uttur. Bu üç safhayı mühtasaran mütalaa 
ettik ton sonradır ki; birinci maddenin ihtiva ettiği 
bir cümle üzerinde esaslı fikirler dermeyan olunur. 
Efendiler, Anadolu'da kıyametnümun cidal devam 
ederken zabitanımız başlıca üç safhada idi. Bunlar
dan birisi daveti vataniyeye; daveti vataniye derken 
hiçbir zaman bir arkadaşın, bir mebusun, bir vekilin, 

bir nazırın imzası altında yazmış olduğu mektubu mu
rat etmiyorum; sırf vatanın, Anadolu'nun afakında 
taninendaz olan ve buradaki faciaengiz vakıaya, fa
ciayı maceraya iştirak hususunda bütün bu vatana 
davet etmek üzere davet eden lisanı murad ediyo
rum. Bu davet vukubulduğu zaman buraya gelip iş
tirak eden zabitan şimdi tasnif etmek istediğim za'bi-
tanın birinci safhasını tenkil ediyorlar. Onlar milletin 
hissi yatı minnetini almışlardır. Lisanı millette hissei 
tekrimlerinden almıştır ve ebediyen yadı hatıraların
da, yadı minnetinde kalacaktır. Bundan sonra gelen 
safha yahut sınıf; sınıf haricî, zabitan sınıfı Anado
lu haricinde alelitlak İstanbul'da memaliki müstah-
lasada, Yemen'de, İran'da şurada ve burada bulunan
lardır. O zabitan da arzettiğim lisanı manevî üzerine, 
bu lisanı manevi i vatan üzerine bunu kendi vicdan
larına bir ikaz, bir davet şeklinde kabul ederek bun
lar oldukları yerden buraya koşmamış ve oldukları 
yerlerde, şehirlerde sakimi sâkit kalmıştır. Fakat bun
lar hiçbir vakit, bu ikinci sınıfa tefrik ettiğim zabi
tan, hiçbir vakit Anadolu'daki cidalin aleyhine fiilen 
çalışanlardan veya çalışmakta olanların vücuda ge
tirdikleri teşkilâta dahil olmamışlardır. 

'Bundan sonra üçüncü sınıf gelir. Bütün arkadaş
ların ifade ettiklerinden mülhem olarak, bunları on
ların bu maddenin manasını heyecana, isyana teşvik 
edenler vardır ki, onlar bu davete kuvve! inzibatiye-
yi davet eden sınıftır ki, o sınıf demin arzettiğim 
teşkilâta, kuvvei inzibatiyeye vesaireye girenlerdir. 
Hiç şüphesiz birinci sınıf olarak arzettiklerimizi vic
danı millet aleyhine tekrim ve taziz edecekse, bu 
üçüncü sınıf olarak arzettiklerimi de hiç olmazsa tah-
tie ve tecziye edecektir. 

Şimdi bu üzerinde bulunduğumuz birinci madkie, 
bu arzettiğim üçüncü sınıfın vaziyetinden bahistir. 

Şimdi meseleyi bu üç kısımda bu suretle mütalâa 
eden bir encümenden ve o encümenin ifadei meramı 
olarak bendeniz o nama arzediyorum, efkârından 
bahseden bir mazbata muharriri beyden hiçbir vakitte 
bu maddenin şurada yazılmış olan şekliyle Heyeti 
Celileyc teklif edilmemesi fikri zaJhib olurdu. EVet 
efendiler, biz bu maddeyi yapan vekillerle istişare ve 
müzakere ettik. Bu maddenin şümulünün kimlere de 
ait olacağını sorduk. Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretleri demin kamunun esnayı müzakeresi hak
kında da buyurdukları gibi, Encümene temin etti ki, 
biz kuvayı inzibatiye namı altında bu veya şu namı 
altında olan bütün teşkilâta göre zabitanı isimleriyle 
Adliyei askeriyeye teslim ettik. Onlar mehakimi as
keriyede cezalarını görmüşlerdir. Bunlar yaptıkları 
cürümlerin derecesine göre - «tabiî bu bir adliyei 
askeriye meselesidir» bunu arzetm'iyeceğim, yalnız. 
Derecei cürümlerinin teferruatı hakkında mütalaa arz-
etmiyeceğim - bunlar yaptıkları cürmün derecesine 
göre cezalarını görmüşlerdir. Yalnız efendim, her
hangi bir mevkii hükümde bulunan hükkâmın hü
kümlerini verirken kendilerinin mülhem oldukları 
esasat mutlak bir fikri adalet olduğu İçin, bu fikri 
adaletin tatbiki hususunda olduğu için, bu fikri ada
letin tespit ve takriri için, adalette alelumum ve bir 
takım usuller mevcut olduğu için, bu kavaidin her
hangi bir noktasının noksanından dolayı bu yaptık
ları büyük cürmün cezasından kurtulanlar, tebrie 
edenler vardır, buyurdu. Hatta bunlar zaman zaman 
Ankara'ya ve şuraya buraya gelip makamatı askeri
yeye müracaat ediyorlarmış. Biz şu kadar senelik 
yüzbaşıyız, binbaşıyız, işte bizim kocaman bir de 
b^rastimiz var. Haydi bakalım, bizi kim ihbar et-
rriişse şimdi onun hakkında dava ediyoruz ve onları 
mahkemeye sevkediniz diyorlar. 

AHMET FERİT BEY (Kütahya) — Kanunen 
tart lâzımdır. 

RECEP BEY (Devamla) — Ve bundan başka on
ların mahkemeye şevki de kâfi değil... Ben bu kadar 
zamandır zabitim, işte ben huzuru hâkimde tebrie et
miş bir adam vaziyetiyle huzurunuza geliyorum, bi
zim kanunen şu veya bu kadar seneden ibaret olan 
hizmetimizi nazarı itibara alarak bizi ikdar etmek 
meaburiyetindesiniz, diyorlar. Efendiler; bu vaziyet 
karşısında, yalnız mehakimi askeriyenin ahkâmı res-
miyesi ile hareket etmek mecburiyetinde bulunan 
makamatı askeriye ne yapacak? İşte Müdafaai Milli
ye Vekili Paşa Hazretleri, o'iz Encümende kendile-
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riyle görüşürken bu hususta nok'tai nazarlarını teşrih 
etmişlerdir ve kendileri herhangi kuyudat ve ihbarat 
ile şu veya bu teşkilata girdiği anlaşılmış ve işitilmiş 
olan insanlar vardır, ki bunlar kurtulmuşlardır. İşte 
bu nam ve şüphe altında kalanların hepsini tekaüde 
sevketmek istiyoruz, dediler. Hepsinin birden ordu 
ile nisbetlerini kesmek istiyoruz ve onun için de bu 
kanunu yapın dediler. 

DR FİKRET BEY (Kozan) — Maaş veriyorsu
nuz. 

RECEP BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz, 
rica ederim efendim. 

Elbet maaş vereceğiz. (Gürültüler) Müsaade bu
yurunuz efendim, rica ederim. Efendim, mehakimi 
askeriyede tebrie etmiiş olanlara şâmil olmak üzere 
biz bu maddeyi teklif ettik. Bir zat, ki bir mahkeme
ye gitmiş, orada beraet karan almıştır ve fakat filan 
zabitin, filân ş^yin ihbarı üzerine bu zabitin kuvayı 
inzU'batiyeye veya buna müşabih teşkilâta giren ve
saire vesaire gibi zevatın lisanı kanundan kendilerini 
kurtarmış oldukları için, başka bir lisanı kanun ile 
hiç olmazsa bundan sonra vücuda gelecek millî ordu 
içerisinde hizmet etmemelerim teminen bu madde 
vücuda getirilmiştir. 

ıBazı arkadaşlar buyuruyorlar ki, bunların içeri
sinde Kızıl Hançerciler, Halaskar zabıtan grupu men
supları ve şu veya bu nam altında teşekkül ederek 
bu memlekete zarar ika etmiş veya tahribat yapmış 
olanlardan eski teşkilât adamları vardır. Efendiler, 
yenil doğan yeni Türkiye Devleti kendisine karşı ikaı 
cürmetmiş olanlara ceza terfib eder. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Hiçbir za
man.. . 

RECEP BEY (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Herhangi bir Kızıl Hançer, Halaskâran cemiyetine 
«irdiğinden dolayı değil, Anadolu'da bu hadisat, bu 
muazzam muharebat cereyan ederken, buraya gel
memiş ve gelmemiş olduktan başka da, şu veya bu 
suretle bugünkü teşkilâta fenalık etmiş olanlara kar
şı silâhı cezasını istimal eder. Vaktiyle herhangi bir 
tesir altında, Kızıl Hançer namı altındaki teşkilâta 
girmiş olan bir adam, eğer bu sefer bu cidali millî 
devam ederken, bizim bu vazifemiz ve vatanı ifa et
mişse, o adamın o teşkilâta nisbeti merbuttur diye 
o adamı tecziye etmek katiyen doğru değildir. Bina
enaleyh efendiler; zatı cürüm, vaktiyle şu veya bu 
cemiyete intisab ettiğinden dolayı değil, burada ce
reyan etmiş olan bu davaya iştirak etmemiş oldu
ğundan dolayı tertfb ediliyor. (Doğru sesleri) Eğer o 

cürmü irtikâp edenler, aynı zamanda Kızıl Hançer-
cilerden vesairelerden iseler o cezanın, onun hakkın
da tatbik edilmesi lâzımdır. Fakat zatı cürüm vak
tiyle şuna ve buna mensup olduğundan dolayı değil... 

Efendiler, şunu da arzedeyim ki; ordunun içinde 
bir cüzü naçiz olarak hizmet etmiş ve orada nizam 
ve •intizamı bütün kemaliyle tarbika sai olmuş nâçiz 
'bir arkadaşınız sıfatiyle arzedeyim ki, vaktiyle vu-
kübulmuş olan zalbitan teşkilâtları, askerî teşkilâtı 
kamilen nizam ve intizamı memleketi; 'binaenaleyh... 
arzaylerim. Fakat o telâkkiden dolayı, bugün hadis 
olan 'bu vaziyetten dolayı o cezayı tertib ederken, 
o telâkkiyi hiçbir vakit buna alet etmemeliyim. Cü
rüm, kuvayı inzibati yeye girmiş olmaktır, şu veya 
teşkilâta girmektir. Bu işlere bigâne kalmakla iktifa 
edenler, bir fenalık etmiş almazlar. İşte fenalık et
miş olanlar, herhangi bir vasıtai kanunla tecziye için 
makamı a'idine sevkedilmiş ve bunların içerisinde, 
bir kısmı mühimleri cezayı layıklarını görmüş olup, 
geri kalan herhangi bir usule veyahut şu veyahut bu 
merasime ve usulü cezaiyeyc ve muıhakemata ait 
noksandan dolayı, veyahut böyle demiyelim, maznu-
nen kuvayı inzibafiyeye mensuptur diye işitilmiş te, 
mahkemeye gittiği Vakitte beraet etmiş olanların biz 
bugün millî ordudaki nisbeti askeriyelerini usulü ka
nunî ile katetmekle iktifa etmek istiyoruz efendim. 
Fakat Heyeti Cclile, bu hususta benim arzettiğim gi-
h'i, Er;~ümeriin bu nok'tai nazarında fazla bir şefkat 
görür, fazla bir itidal fazla bir nüvaziş görür ve bu 
hissi şefkati tahtie ederse, biz buna teşkilâta girmiş 
o'an'arı bacaklarından asınız, biz de onları bacak
larından asarız. Sizin encümeniniz olmak sıfatiyle 
bizim 'kanaatimize muvafık gelen herhangi cihet ise, 
huzuru celilenizde onları müdafaa etmekle uğraşı
yoruz efendim. Bu maddenin ruhu, arzettiğim esasa-
tı, lisanı kanunla kısacık ifade eden bir şekilden iba
redir. Esas mesiî'e ise arzettiğim hususattan mülhem
dir. ıMüzakeratın esnayı cereyanında tabiî noksan 
olan bazı noktalarda bizi 'ikaz edersiniz. Noksanlar 
v'i.sair kusurlar bulursanız ihtar edersiniz. Bizim bu 
esas fikirlerimize tevafuk edenleri tabi atiyle kabul 
ederiz, ilhak ederiz. Fakat esas fikirlerimize musırriz 
ve esasların bu suretle kalmasında ısrar ediyoruz ve 
handeniz' rüfekayı muhteremeye terki mevki ediyo
rum. 

SAİIÎ BEY (Kozan) — Efendim, esasen 'bu gibi 
zabitanı Divanı Harbe vermeye lüzum yoktur. Çünki 
bunlar ingilizlerden maaş almışlardır ve bunların 
maaş cetveli vardır. Bu maaş listelerine göre bunla
rın miktarı nedir, cetvelde var mıdır ve bunlar kim-
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ferdir? Yani bu Müdafaai Milliyece tatbik edÜlm'iş 
mîdir? 

RECEP BEY (Devamla) — Anlamadım sualini
zin ruhunu. Bir daha lütfen söyleyiniz. 

SA!İB BEY (Kozan) — Bunlar Divanı Harbe git
mişler. Tecziye edilenler zaten çıkarılacak. Tecziye 
edilmiyenler kalacak, bunlar tekaü'd edilecek. Esasen 
'bunların Dîvanı Harabe gitmelerine lüzum yoktur; ya
ni bunlar İngilizlerden maaş almışlardır ve "bunların 
maaş cetveli vardır ve bu cetvellere nazaran tetkik' 
edilirse 'bunların kim olduğu meydana çıkar. Yani 
Divanı Harbin kararına göre bunlara bir hüküm ve
rilirse olmaz. 

RECEP BEY (Devamla) — Efendim; Saib Bey-
efendinin sordukları bu sualin cevabını vermek ve 
bunun adlî prensibe tevafuk etmesi için bir adliye 
mütehassısı lâzımdır. Bir cürüm irtikâp ettiğine dair 
ortada açık saçık bir takım delâil varsa, o delâil o 
adamı mahkûm etmeye kâfidir. 

SAİP BEY (Kozan) — Tecziye etmiyoruz, o ada
mı maaşsız olarak çıkarmak istiyoruz. 

RECEP BEY (Devamla) — Cürmün cinsine, ne
vine göre bu da yine bir cezadır. 

SAİP BEY (Kozan) — 30 sene hizmet etmiş olan 
insana y'ne aynı tekaüt maaşı veriliyor. 

RECEP BEY (Devamla) — Bu sual ise başkadır. 
Cevabini arzettim. Müzakere ise terki mevki ediyo
rum. Arzu eden buyursun. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY {Bozok) — Efendim: 
bu harekâtı mill'iyeye aleyhtar olan zâbitanı muhake
me için teşkil edilen Divanı Harbi kim teşkil etmiş
tir? 

RECEP BEY (Devamla) — Onu 'Müdafaai Mil
liye Vekili... 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Ka
resi) — ıB'ir. Adapazarı'nda ve bir de İzmir'de olmak 
üzere iki zabıtan Divanı Harbi teşkil ettik. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bunlar 
herhalde şayanı itimat insanlardı. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Şüphesiz kendi or
dumuzun içinden intihap ettik ve onlara muhakeme
lerini rüyet ettirdik. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Harelcâtı 
milliye aleyhindeki teşkilâta girdiği hükmet sabit 
olan 'bir adamın şayanı itimat zevattan mürekkep 
'bir Divanı Harbden 'beraet eden bir zabitine mahke-
mî iltizam etti, tebrie etti, biz yine senrı tekaüde sevlc-
ediyoruz demek: doğru mudur? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim, biz diyo
ruz ki, tekaüd edelim. Bir !kere 25 seneyi ikmal eden
ler zaten tekaüd ediliyorlar. Yalnız kendi arzusuna 
tabi olarak... » 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Orayı arz
ettim efendim, birinci maddede harekâtı m'iîliyeye 
aleyhtar olduğundan dolayı tekaüde, istifaya icbar 
ediliyor. Halbuki bunlar muhakeme olmuşlardı ve 
muhakeme oldukları divan şayanı itimat zevattan 
mürekkep idi. Şayanı itimat zevattan mürekkep olan 
bir divan huzurunda tebrie eden bir zabite, mah
keme seni iltizam etmiştir ve herhalde sen rnedhal-
darsın, diyerek tekaüd ve istifaya sevketmek doğru 
mudur? 

KÂZİM PAŞA (Devamla) — Efendim, belki o 

kadar âdilâne değildir, fakat lâzımdır. Çünki bunlar 
kuvayı inzibatiyeye girmiş olanlardır. Kuvayı inziba-
îiyenin ne maksatla teşekkül ettiği malumdur. Yani 
bir kabahat yapmışlardır. Divanı Hai'b vesaik ve 
delâile göre bunları tecrim edecek bir hüküm verme
miş. Fakat bunlarda kabahat vardır. Bu, pek bariz
dir. 

FERİT BEY (Kütahya) — Nisbeti askeriyelerinin 
kat'ı lâzımdır. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) >— Onun için hüküm 
lâzımdır. 

FERİT BEY (Kütahya) — Bir kanunla yaparız. 

DR. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Efendim, mem
leketimizde bazı şahıslar vardır ki memleket ne va
kit karışık bir halde, ne vakit zayıf bir halde ise on
lar kâh halaskar, kâh kuvayı inzibatiyeci, kâh Kızıl-
hançerci şeklinde aynı şahıslar karşımıza çıkarlar. 
Yİne bu defa aynı insanlar karşımıza çıkmışlardır. 
Bunlar bizim millî mücadelemizi körletmek. için düş
manın parasiyle, düşmanın silâhiyle karşımıza gelip 
bizimle harbetmislerdir. Bu adamların harbettikleri 
sabit olan, olmıyan bir kısmını, iki üç tane şahit var
sa, Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi, Divanı 
Harbde sabit olamadı diye çıkarmış. Bugün öyle in
sanlar biliyorum ki düşman ordusiyle beraber gel
miş, askerî kışlayı yakmıştır ve bu adam elyevm siz
de müstahdemdir. Kuvayı inzibatiye ile gelmiş, orduya 
silâh çekmiştir ve burada size hizmet etmiştir. Terfi 
etmiştir. Bunları size sonra söylerim. (Şimdi söyle 
sesleri) 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai 'Milliye Vekili) (Ka
resi) — Öğrenmek isterim, kimler ise söylesinler. 

DR. FİKRET BEY (Devamla) — Kaymakam 
Saffet Bey vardır. (Esbak Merkez Kumandanı sesle-
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ri) Bu zatm Van Askerî Kışlasını yaktığı hakkında 
ordu kumandanlarından birisi, şehadet ederim diye 
bana söyledi. Ben de . onu o vakit yazmıştım. Kas
tamonu İstiklâl Mahkemesinde iken bilmiyorum na
sıl Iberaet etö ve ettirilmiş? 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Ka
resi) — Hangi tarihte? 

DR. FİKRET BEY (Devamla) — 1337 senesinde 
zannederim ıberaet etmiştir. İstanbul'da kalanlardan 
falan (bahsetmiyorum. Anadolu'da ve Anadolu divanı 
hafblerinin kararlarından bahsediyorum Paşam. Şa
hit gösterdim. Kumandanın ifadesine müracaat etme
diler. Terfi edeni ise, Saffet Beyefendiyi bilirler zan
nederim. Efendim, sonra, askerî ceza kanununda ol
sun veya idari mesailde olsun... iştigal eden zabitanın 
nisbeti askeriyeleri katolunur. Bunlar hakkında hiçbir 
ceza yapılmamıştır. Sonra burada cezaen tekaüde 
şevki icabedenlerden birinin memur edildiğinden ba
his buyurdunuz. Yine Erkânı Harbiyei Umumiyeye 
tarihi harb yazmaya memur edilmiştir. Buradadır, 
daha yakında (gelmiştir. (Kim sadaları) Bilmiyorum, 
daha Ihar ay olmuştur geleli. 

Şimdi efendim, bunların 'bir kısmı silâh çekmiş 
gelmiş. Bir kısmı orada fitne ve fesada iştirak etmiş. 
Silâhla gelmemiş, ama ingilizlerden para almış, öte
kine hafiyelik etmiş, bilmem ne yapmış, sonra yine 
gelmiş. Burada Meclisin karariyle Erkânı Harbiye 
kendilerine seferberliği ilân etmiş, tebliğ etmiş ve yi
ne gelmemişlerdir. Bunların hepsini 'biz senelerle, de
min Saip Beyin buyurduğu gibi, senelerle hizmet et
miş ve <bu vatana şanü şeref kazandırmış insanlarla 
müsavi olarak tekaüd edeceğiz. Bana geçenlerde İs
tanbul'da Plevne gazilerinden ve müteaddit para al
mış bir zat dedi ki, beni tekaüt ettiğiniz, hayırlı ha
yırsız insanlarla beraber tekaüt mertebesine gönderi
yorsunuz dedi. Bilmem ki nasıl olur. Memlekete si
lâh çekmiş olan ve o silâhı kendi vatanı aleyhine çek
tiği silâhtan dolayı şehitlerin ruhu muazzeb olmaz 
mı? Tekaüt maaşını şehit aile verecektir. Bu memle
kette ayağında çarığı yok, sırtında elbisesi yok, olan
lara nasıl bir de tekaüt maaşı verdireceğiz? Yalnız bir 
İstiklâl madalyası kalıyor. Onu da vereceğiz galiba? 
(Handeler) Bu giibîerin bir daha hizmeti devlette 
kullanılmak üzere ve te'kaüdiyelerinden de istifade 
ettirilmemek üzere nisbeti askeriyelerini katetmen'izi 
teklif ediyorum. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, müsaade 
buyurunuz. O kadar müsaadenizi suiistimal etmez
dim ve etmem. Yalnız yanlış anlaşılmaktan mütevel

lit bir nokta vardır. O noktayı izah edeyim de rüfe-
kayı muhtereme yine mütalâalarını beyan buyursun
lar. 

Efendim, bendeniz zannediyorum ki, Dr. Fikret 
Beyefendinin ifadelerinde anlaşflmıyan küçük bir 
nokta vardır. Bu kanunun ikinci maddesinde müd
deti tekaüdiyelerini ikmal edenler tekaüde sevkolu-
nur diye bir kayıt vardır. Bu birinci maddede birine* 
tekaüde dair şartla meşrut değildir. Birinci maddede 
mevzuubahis olanlar müddetlerini ikmal etsinler mi, 
etmesinler mi? 

SAlP BEY (Urfa) — Ondan ne çıkar? (Gürültü
ler) 

REİS — Efendim ne oldu? Müsaade buyurun. 
Mütalaatını Heyeti -Umumiyeye arzedecektir. 

RECEP BEY (Devamla) — Efendim, bizim ka
naatimizce nisbeti âdile ve nisbeti âdilei mükemmele 
vardır ve bu kanaatte olmasaydık, bu şekilde size ma
lûmatta bulunmazdım. Efendim, sonra bu maddede 
mevzuubahis -olanlar bize silâh çekmiş olanlar değil
dir. Silâh çekti diye anılan bir takımlar vardır. Bunlar 
mahkemelere tevdi edilmişlerdir. Bu mahkemelerde 
silâh çektiğinden dolayı hakkında bir hükmü adlî ve-
r.ümes'i caiz olmıyanlar Müdafaa! Milliyece orduya 
3'rm'i-ş almakla, maznun olanlar ordunun içinden alı
nacak, ördü bunlarda taUh'ir edilecektir. Maddede bu 
mutlak olarak zikredilmiştir. Mesele budur. Ve birinci 
madde ile tayin edilen cezalar ve verilen hüküm neti
celerinde fark vardır. İkinci maddede hüküm mutlak 
olarak tekaüt değildir. Cidali milliye iştirak etmiyen
ler, rızasına bakılmıyacak çıkarılacak. Fakat birinci 
maddenin hükmü, ki bunlar müddetini ikmal etsin mi 
etmesin mi diyoruz. Müddetini ikmal etsin veya et
mesin, tekaüde veya istifaya sevkolunacaklardır. Bir 
muhterem arkadaş bunlar arasında fark yoktur, bu
yuruyorlar. Bunu hissi insafınıza tevdi ederim. Bu 
adamın tekaüt müddeti gelmeden kolundan tutup at
makla zamanı geldikten sonra tekaüde sevketmek 
arasındaki nisbet var mıdır, yok mudur? 

DR. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Paşa Hazretleri, 
müsaade buyurun bir sual soracağım. 

Efendim, vakti gelmeden tekaüde sevketmek bir 
cezadır. Ceza ise bir cürümden dolayı olur. Demek 
ki Müdafaai Milliye Vekâleti kendi divanı harbleri-
nin kararına emin değillerdir ki cezaen tekaüde sevk-
ediyorlar. O halde bu kararlara hiç te lüzum yok
tur, 

RECEP BEY (Devamla) — Efendim, doktorun 
bu sözlerine sarahaten ve kısaca evet diyeyim. Fakat 
evet dedikten sonra ne kadar karışık bir hesap ver-
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mekie ve ne kadar karıcık bir davanın hesaplarını 
tasfiye ile memur ve hangi şerait altında bu son mü
dafaa ve milletin kıyamı vukubulmuştur ve hangi şe
rait altında neticeye vasıl olmuştur ve bütün şerait 
tekevvün eder ve neticeye varırken bunlar ne şekil
lere girmişlerdir? Ne gibi insanlar, ne gibi şerait al
tında ne gibi vaziyetlere duçar olmuşlardır? Zanne
derim ki bunu kelimesi kelimesine, noktası nokta
sına tayin ve tasrih etmek pek kolay bir şey değildir. 
Bilhassa bir fikri adaletin tatbikine memur olan mah
kemelerin... 

HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlar; bu birinci maddede zikredilen millî müca
deleye iştirak etmiyerek Kuvayı Inzibatiyeye ve o za
manki hükümetin millî mücadele aleyhinde hareket 
eden memurları harekâtı milliye aleyhinde teşkilâta 
girmiş bulunan ordu mensubininin işledikleri bu fiil 
bir cürümdür. Bu cürüm tabiî bir isticvabı bir mu
hakemeyi intaç eder. Malumu devletiniz hepimiz 
Halk Fırkasına mensubuz ve halk fırkası nizamname
sini hepimiz tesbit ettik. Onun birinci veya ikinci 
maddesinde dedik ki, kanunu hâkim kılacağız. Bi
naenaleyh kanunu tatbik için cürümleri kanuna ve
receğiz. Cürümlerin yeri mahkemelerdir. Ordu men
suplarının cürümlerinin mahallî rüyeti Divanı Harp
lerdir. Binaenaleyh bu gibiler behemahal Divanı Har
be gitmek mecburiyetindedir. Neticede beraet edenler 
hakkında başka türlü muamele yapılamaz. Beraet 
edenler hakkında bi/. ne yapalım? Beraet etmiştir. 
Bendeniz orduda iken böyle bu gibi mücrimler Ada-
pazarfna geliyordu. Bir kısım ümera Adapazarı, İz
mir civarında, yine Adapazarı'nda erkân Divanı har
binde, bir kısmı Osman Paşanın riyasetindeki Diva
nı Harpte isticvab ediliyordu. Hakikaten müşkilâtı 
vardı. Bazıları da bazı vesaik serdederek kurtulabili-
yorlardı. Fakat uzun boylu isticvap ettikten sonra 
artık resmen teşekkül etmiş bir heyetin kararına iti
raz etmek bilmiyorum, ki bendenizce ne dereceye 
kadar muvafıkı hikmettir. Bendeniz buna bir türlü 
akıl erdiremedim. Mademki bir cürümdür, bunu Di
vanı Harpler tetkik eder. Divanı Harplerin kararına 
iktiran ettirmek ve ona göre muamele yapmak daha 
doğru olur. İşte bendeniz şöyle teklif ediyorum : Ger
çi Paşa Hazretleri buyurdular ki biz bunları kamilen 
muhakeme ettik ve bazıları beraet ettiler ve beraet-
leri kanaati vicdaniye haricine, yani şu veya bu se
bebin ilcaatı olarak şu zatın cürmü olduğuna kanaat 
varken, fakat Divanı Harp bunları tebrie etmiş. Şu 
halde bunların bazı delâilin noksan bulunmasından 
vesairesinden dolayı beraet etliler. Fakat kanaati vic-
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daniye üzerine biz orduda tutmamak mecburiyetin
deyiz, buyurdular. Fakat bendenizce onlara bu su
retle muamele yaparsak belki efkârı umumiyeye kar
şı hiç iyi bir netice 'bıra'kmış olmıyabiüriz. Yani ara
mıza bazı arkadaşlarımız beraet eden zabitanı Mü-
dafaai Milliyede başka suretle istihdam edilebilir. 
Fakat haklarında sui zan, sui şöhret sahibi olan bazı 
zabıtan vardır. Ayyaştır, şudur, budur. 

Tekaüt kanunnamesinde bazı mevad vardır. Onlar 
tatbik edilebilir. İhtimalki bunların içinde bazıları 
tard olunur. Kayıtları terkin edilir. Fakat bazı ar
kadaş da vardır, ki benim hatırımda kalmadığından 
maalesef arz edemeyeceğim. Mevsukülkelam bazı ze
vat arz etmişlerdir. Bazı zevat bana hikâye etmiş
lerdir. İstanbul'da sureti mahsusada Zeki Paşanın 
karargâhına koymuşlar. Maksat o erkânı harp zabiti 
oraya girsin. Ne düşünülüyor, ne söyleniyor onları 
işitsin, onun hakkında malumat alsın ve Anadoluyu 
haberdar etsinler, ikaz etsinler, yalnız zahiren oraya 
girsinler. Hakikaten o arkadaş da iyi hizmet etmiştir. 
(Madde okuyalım, madde var sesleri) Onun için ben
deniz herhalde Divanı Harbe taraftarım. Onun için 
şu suretle tadili teklif ediyorum. Gerçi Paşa Haz
retleri bunu söylediler. Fakat bu maddenin bu suret
le çıkması efkârı umumiyeye hoş görünmez. Onun 
için bendeniz bu maddeyi şu suretle teklif ediyo
rum. Tadilinden sonra bilumum mensubini askeriye 
herhangi sınıf ve rütbede olursa olsun, divanı harbe 
tevdi ve haklarında verilen hükme göre haklarında 
lâzım gelen muamele yapılır, tardolunur. Nispeti as
keriyeleri katolunur, şu yapılır, bu yapılır. Beraet 
edenler hakkında bu kanunun diğer mevaddına göre 
ahkâm tatbik olunur. Esasen ümera ve erkân kadro 
fazlasıdır ve sui şöhret telâkki eder. Bunları bizza-
rur tekaüd eder. Âdilanesi budur. 

NECATİ BEY (İzmir) — Efendiler bendeniz bu 
maddei kanuniyeyi tetkik ederken şuna kani olmak 
lâzım gelir ki ne davayı millimizin iptidasında ken
di kendine ortaya atan Kâzım Paşa Hazretlerini ve 
ne de şu lâyihai kanuniyeye imza atan arkadaşları 
tebrik etmek emelinde değilim. Yalnız meselenin 
ehemmiyeti itibariyle meselenin şayanı dikkat nikatı 
vardır. Bunu tahlil etmek isterim. Malumu âlinizdir 
ki bu millet çok acı günler geçirmiş ve çok fırtınalı 
zamanlar arasında kendi mukadderatını semavi bir 
kuvvetle kendi kendini bütün bir kuvvetle kurtarmış 
bir millettir. Binaenaleyh bu milletin bizim uhdemiz
de büyük bir hakkı vardır. Bu hakkı ödemek için te
rettüp eden vazifemizi çok düşünerek yapmak ınec-
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buriyetindeyiz. Üç senelik macerayı düşünsek efen
diler göreceksiniz ki çok mühimdir. Öyle zamanlar 
olmuştur ki bu millet son ekmeğim' vererek cephe
deki askerin karnını doyurmuş ve ellerindeki kağnı
larını vererek bu harbi kazandırmışlardın (Doğru ses
leri) Azametli ve fedakârirkh bir maceradan sonra 
kimleri terfi ettireceğimizi, kimleri tasfiye edeceğimi
zi düşünmek mecburiyeti vicdaniyesi karşısındayız. 
Efendiler ben, zabit deyince şunu anlıyorum. Zabit 
demek doğrudan doğruya milletin emrine itaat eden 
kuvvet demektir. Malumu âliniz zabitanı ve orduyu 
millet yetiştirir. Millet bütün varlığını dökerek ta kü
çük yaştan itibaren zabitleri yetiştirir ve bunları mem
leketin felâkete uğradığı zaman, harp borusu öttüğü 
zaman bunların vazifesi doğru cepheye giderek kan
larını dökmektir. Harekâtı milliye başladığı zaman İs-
ranburdaki arkadaşlarımız iştirak etmemiştir, mazur
durlar. Çünkü harekâtın neticesini bilmiyordular. 
Belki şüpheli idiler. Fakat İstanbul'daki Meclisi Me-
busan dağıldıktan sonra düşman tarafından dağıtıl
dıktan sonra burada teşekkül eden hükümeti milli-
yenin emirlerine in'lciyat etmek mecburiyetinde idi
ler. Ankara'da hükümeti milliye teşekkül ettikten son
ra verilen emir, ümera, erkân, zabitan bâlâ kaydü 
şart bu emre inkiyat edeceklerdir. Hükümetin teşek
külünden itibaren o emri katiyeye inkiyat etmeyenler 
orduya iltihak etmeyenler ceza kanunnamesi muci
bince idam olunur. Binaenaleyh Hükümeti milliye-
nin teşekkülünden sonra İstanbul'da kalanlar ister iş
tirak etsin, ister iştirak etmesin, ister cürüm irtikap 
etsin, ister irtikap etmesin; bunlar bir kere mücrim
dir. (Doğru sesleri) Bu kat'idir. 

Saniyen bu Anadolu macerasını gözleriyle gören 
içinizde arkadaşlar vardır. Kafiyen bu adamlar hak
kında lütüfkâr davrantlmaz. Balıkesir'den itibaren 
Anadolunun her tarafından harb olmamış yer yok
tur. Efendiler Sivas'tan başlayınız Zile yanmış, Bolu 
yanmış, bütün Bolu'nun kazaları Balıkesir'in etrafı bo
yuna yanmış ve bu zabi'tanın idare ettiği efradı mil
let tarafından yakılmıştır. O zavallı efradı millet, ki 
belki zavallı, fakat o zabitan münevverdir. Çünkü 
müdriktir. Bolu sultanisinden dört yüz tane Türk ço
cuğu kesmişlerdir. Bunların kanları hâlâ mektep
ten aşağı sarkmış ve duruyor. Bolu'yu görenler bilir
ler. Arkadaşları işhat ederim, Balıkesir'de yapmadık
ları fecayi kalmamıştır. Bu kadar namütenahi feca-
iyi ifa eden zabıtanı ne hakla af edebilir, ne hakla 
lütüfkâr olabilirsiniz. Buna razı olamayız. Hem de 
katiyen. Bütün «uhdemizde milletin hakkı vardır. Bu 
hakkı veremeyiz efendiler. (Bravo sesleri) Sonra efen-
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diler hatırlayacaksınız, geçen devrede bulunan azayı 
kiram pekâlâ bilir ki o Meclisli Âli memleketi kur
tarmak için istiklâl mahkemeleri yapmıştır. Bu istik
lâl mahkemelerinin içinde çalışmış bir arkadaşınız ol
mak itibariyle bu hususta kemali katiyetle arz ede
bilirim ki bu davayı milliyeye ihanet edenleri biz. 
Meclisi Âli namına tecziye ettik. Onlar tecziye edil
miş, yanarken biz nasıl bu adamları affedebiliriz? 
Sonra orduya iltihak etmemiş olduklarından dolayı 
bugün binlerce Mehmetçikler hapishanelerde mevcut
tur, yatıyorlar ve müebbeden küreğe mahkûm edil
miştir. Bu feza Medlis namına verilmiştir. Bu karar 
bunlara ne için verilmiştir? Çünkü orduya gelmemiş
lerdir, orduya iltihak etmemişlerdir. (Doğru sesleri) 
Bunları bugün müebbeden bırakalım, belki ıslah edi
lirler. Sonra efendiler; siz İstanburdakileri size kur
şun atanları af ediyorsunuz, (Asla sesleri) buna ben 
nasıl rey verebilirim? Efendiler Askeri Ceza Kanunun 
52 nci maddesinde sarahat vardır. Askerî Ceza Kanu
nunun on ikinci maddesi diyor, ki devletin askerleri
ne karşı isyan edenler idam olunur. Bu adamlar dev
letin kuvayi müseliahasına karşı müsellehan isyan et
mişlerdir. Size sorarım efendiler; Adapazarı bilmeni 
neredeki divanı harp bunları ne hakla doğrudan doğ
ruya beraat ettirebilir, beraat ettirmeye hakları ol 
madiği gibi hiçbir kuvvetin de bunları af etmeye 
hakkı yoktur. Elli ikinci maddede vardır, bunların 
cezası idamdır. Divanı harp nasıl olur da dört bin 
zabitten yirmi tanesini tecziye ediyor ve üç bin se
kiz yüz kişiyi af ediyor ve sonra bunlar karşımıza 
çıkıp demişler ki. Recep Beyefendinin buyurdukları
na nazaran, efendiler biz hakkımızı isteriz, bize ele 
iş veriniz. Efendiler bunlar mahkûmiyetleri üzerinde 
dururken Ankara'da Müdafaai Milliye Vekâletine 

müracaat ederek is istemişlerdir. Eğer efendiler, siz 
bunları beraat ettirirseniz bunlara tekaüt hakkı to 
rirseniz efendiler, bir sene sonra karşınıza çıkacak 
olan kimlerdir bilir misiniz? Efendiler, karşınıza mil
letten beraat alıp çıkacaklardır ve karşınıza kuvvetli 
olarak çıkacaklardır ve bu milleti yine felâkete sü
rükleyeceklerdir. Efendiler bunlar hiçbir zaman beri-
yüzzimme değildir. Bunlar mücrimdir. Memlekete 
ihanet etmişlerdir. Bu damgayı alınlarına vuracağı/ 
ve ondan sonra af meselesini düşününüz. Fakat bun
lar bir defa milletin karşısında mücrimdirler, millet 
bunları mücrim ve cani olarak tanıyacaktır. Ondan 
sonra lütfedip af edebiliriz. Fakat evvelâ cürümlerim 
itiraf etmek ve onları imzalamak lâzımdır. Bunlara 
karşı yapılacak muamele ve vaziyet bundan ibaret 
iken ve doğrudan doğruya tecziyeleri lâzım gelirken. 
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maatteessüf sulh muahedesiyle de bağlanmış bulunu
yoruz. Efendiler, affı umumiye müteallik birinci mad
deyi okuyacağım, bu suretle vazifelerimizi ihmal et
tiğimizi hatırlatacağım : 

Madde 1. — Türkiye'de ikamet eden veya ika
met etmiş olan hiçbir kimse ve mütekabilen Yuna
nistan'da ikamet eden veya etmiş olan hiçbir şahıs 
1 Ağustos 1914 ve 20 Teşrinisani 1924 tarihleri bey
ninde askerî veya siyasî hattı hareketiriden, veyahut 
bugürtkü tarihi muahedei sulhiyeye vaz'ı imza eden 
bir ecnebi devlete veya tebaasına herhangi bir mua
venette bulunmaktan dolayı hiçbir vesile ile Türki
ye'de ve mütekabilen Yunanistan'da iz'ac ve tazip 
edilemeyecektir. Binaenaleyh bu karardan dolayı biz 
hiçbir ferdi askerî veya siyasî hattı hareketten dolayı 
tecziye etmeye salâbJiyettar değiliz. Binaenaleyh her 
kim olursa olsun askeri bir vaziyetten dolayı tazib ve 
eza edilmeyecektir. Şu halde bu adamlara karşı ne 
yapacağız? Karşımızda 3, 4 bin kişilik bir kuvvet 
var. Bunlar hükümetin emrine itaat etmemişlerdir. 
Bundan mâda gelmişler, silahlı teşkilât yapmışlar. Bi
zim hakkı hayatımızı tehdit etmeye başlamışlardır. 

HAFIZ MEHMET BEY - (Trabzon) — Kararla-
Bunlar için ne yapacağız? Sulh muahedesinde de 
vardır. Yapılacak şey sulh muahedesinde bellidir. 
Muahede diyor ki; bu adamlar af edilsin, tzaç ve ta
zib edilmeyecektir, diyor. Binaenaleyh Millet Mec
lisinin vereceği kararla - buna Müdafaai Milliye ka
rışmaz - Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri bir 
defter yapar, bu deftere bunların isimleri yazılıyor. 
Buna İstanbul'da kalanları yazarlar. Yalnız istanbul' 
da Hükümetten vazife alanlardan mada kalanların 
defterleri gelir, burada okunur ve birer birer huzu
ru millette kalkar söyleriz. Efendiler bunlar mücrim
dir. Yani bunları affedemeyiz. Ordudan tart edebi
liriz, milli ordudan tart ederiz,, ondan sonra bu adam
ların nahiyesinde milli ordudan tart damgası vurul
duktan sonra ve Millet Meclisinin tart kararını aldık
tan sonra, bizim huzurumuza çıkacak kuvvet olama
yacakları gibi, millet nazarında da ehemmiyet kesbe-
demezler. Mesele bundan ibarettir. Bunlara ne teka-
üdiye, ne de istifa hakkı verebiliriz. Bunları mesle
ki askeriyeden tart ederiz ve bu millet bu davasının, 
bu zaferinin şerefine de bu adamları, ebediyen hapis
hanede süründürmez, darağaçlarına götürmez. İstan
bul'da vazifesi bulunmayan zabıtandan «İstanbul'da 
muvazzaf olmayarak kalanlar Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kararı ile ordudan tart olunacaktır.» ka
rarı ile milli ordudan tart olunur. Yapılacak hattı 
hareket bundan ibarettir. Bundan başka çare yoktur. 
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Bendeniz bu suretle tart kararının verilmesinde mille
tlin bu hususltaki fedakârlığını düşünerek hepinizden 
bilhassa bunu istirham ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, harekâtı as
keriye dolayısiyte Karahisarı Şarkî yanmış, Allah yar
dımcıları olsun, Karah'isar'dan İzmir'e kadar hattın 
İM tarafındaki binlerce kasaba, köyler yanmıştır. Aha
li açıkta 'kalmıştır. Allah yardımcıları olsun. Fakat yi
ne askere gelsin, vergi versin, angaryaya gitsin... 
«Yanan yerin otu tez biter» derler. Onların çaresine 
Allah balesin. Ç/ürtkü onlar söylemez, bilmez, hakkı
nın müdafaasmı bilmez, yaygara yapmaz ve bu mem
leket benimdir der, susar. Vaktaki bu memleketin, bu 
milletin parasiyle emeğiyle okuttuğu, yetiştirdiği 
adamlar onun herhangi bir sıkıntı zamanında kendi
ne hizmet etmeyip de cezadtde olacakları zaman geldi 
mi, o valkit mantıkin, kavaiti hükükiyenin, nazariya
tı felsefenin ne kadar deririlikleri varsa inerler, çıkar
lar nihayet yine onun tepesine konarlar... (Bravo ses
leri) Bu bir, iki, üç, beş hep böyledir. Gayri faaller 
kıyamet koparıyor, yangın yerleri için bir şey yok, 
bir kelime ydk, ordu haricindekiler için kıyamet 
kopuyor. Hep niçin ordumuzda istihdam edilecek yer 
ydkmuş da onun için düşünüyormuşuz. Bendeniz bu
nu düşürtmeye mecbur değilim. Ordumuzda pak na-
sryeli, vicdanlı ve namuslu zevat mevcuttur. Bunları 
hükümet beslemeye mecburdur. Bunlar memleketi 
kurtarmaya alet olmuşlardır. Fakat cürmü olanlar 
varsa cezalarını çekeceklerdir. Faikat bu ceza bütçe 
ve kadro dolayısiyle değil selâmeti memleketi dolayı-
siyle ve bu felâketin bu memlekete bir daha avdet 
etmemesi için tatbik edilmelidir. Şimdi bu maddeye 
geliyorum. Bu madde İstanbul veya diğer memaliki 
müstahlasada kalarak milli mücadeleye iştirak etme
yenler, herhangi suretle kuvayı inzibatiyeye şöyle 
olanlar, böyle olanlar bir de davet edilip de gelme
yenler... Bendeniz davete lüzum olup olmadığını an
lamıyorum. 

RECEP BEY (Kütahya) — Böyle bir şey yok
tur. Bir adama evin yanıyor, deniyor. Öyle bir şe
ye davet lüzumu var mıdır? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Alt tarafında var. 

RECEP BEY (Kütahya) — Öyle bir şey hiç yok
tur efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz buna akıl er
diremiyorum. Davete ister gelsin, ister gelmesin mü-
cadelei milliyeye bilhassa hükümeti milliye teessüs 
ettikten sonra gelmeyen, hususiyle son zamanlara ka
dar bunda ısrar eden ve bu memleketi oradan seyre-
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derek İstanbul hükümetinden maaş alıyordu. Kurtu
lan yerlere perişan olan memleketlere yüz bin lira 
vermek için kıyametler koptu. Biz bunlara milyon
lar dökeceğiz. Şimdi soruyorum : Bütçemiz böyle lü
zumsuz yere para vermeye müsait değildir. Biz kolu 
mı, ayağmı, gözünü kayıp etmiş olanlara para ver
mediğini iz halde, bunlara nasıl verebiliriz ve o malul
lere yazık değil midir ki onlara maaş vereceğiz, di
ye bu zavallıları aç bırakalım. Onlar da çalışsın
lar. köylüye dağa git odun kes, ister kağnı ile, ister 
sırtın ile taşı, ne yaparsan yap; sözlerini söylediğimiz 
gibi, bunlara da aynı kelimeleri tekrar edelim. Köy
lü nasıl çalışıyorsa bunlar da çalışsınlar. Bunların 
in "a m ve terfii ilelebet bu milletin alnına yakılma
dı. Bunlar şimdi alelıtlak Osmanlı İmparatorluğun
dan kalmış İstanbul gibi en ucuz bir memlekette otur
muşlardır. Bunlar Suriye, Irak, Arnavutluk'a ve da
ha bilmem nereye merbut bir takım adamlardır. Bu 
memleket onların bir çok felâketlerini çektikten, on
ların kurşununu alnına yedikten sonra, onlar şimdi 
yine İstanbul'da cennet gibi bir memlekette, vak
tiyle bu millerin sayesinde kazanmış oldukları kâ 
saneleri vardır. Tekaüt maaşlarını aldıktan sonra bir 
tarafa çekilip ticaretle meşgul olacaklardır. Bunun 
mutlakıyeti içerisinde bunların hepsi dahil değil mi
dir? Rica ederim. (Doğru sesleri) 

Türkiye'nin zavallı halkı hem bu kadar senenin 
felaketlerini tamir edecek, memleketi ihya edecek, bir 
de bunları doyuracaktır. Bunlara para yetiştirmekten 
kendi karnını doyurmak, yıkılan memleketini tamir 
için kendisine sıra gelmeyecektir. Bu millet bunları 
kıyamete kadar bakmaya mecbur değildir, artık yeti
şir. Mücahedei milliyeye son dakikaya kadar koşma
yan İzmir'in kurtuluşuna kadar iştirak etmeyen bir 
adama artık tekaüt maaşı vermek, günahına girme
meliyiz. (Doğru sesleri) 

İkincisi; hududu milli haricinde kalanları, zaten 
bu cihet ahitnamede lehimizedir. Müdafaai Milliye çı
karmalıdır ve bunları mensup olduğunuz hükümet
lerin ordusunda başkumandan olsun, nefer, memur 
olsun. art;k bu memleket si/i beslemeye kudreti yok
tur. Memleketinize gidiniz ve nankörlüğünüzün ce
zasını çekiniz demeli.. 

FFIRİT BFY (Gaziantep) — Esasen bunlara em
niyet caiz değildir. F.mniyeti dahiliye ve âtiyemi/i 
tehlikeye düşürürüz. Bunları da bir kere tasrih ei-
mcliyiz. Binaenaleyh bendeniz bu maddenin tanzimi 
için tekrar encümene gitmesini teklif ediyorum. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Arkadaşlar, ben
deni? Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin fi-
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kirlerinden mülhem olarak bu madde hakkındaki fi
kirlerimi arz edeceğim. Vekil Paşa Hazretleri heye
ti umumiye hakkında mütalâalarında buyurmuşlardı 
ki; mücahedei milliye aleyhindeki teşkilâtta methal-
der olan zabitanı divanı harplere verdik, divanı harp
ler bunların bir kısmını tebrie. bir kısmını tecziye 
etti. Fakat ben bunu kâfi görmedim. Bu itibarla bun
ların Tekaüt Kanununun fevkinde bir hükme tabi ol
mamak üzere, müddeti hizmete göre derhal tekaütle
rini ileri sürüyorlar. Bundan bendeniz şu neticeyi çı

karıyorum ki divanı harplerin kararı Paşa Hazretle
rinin fikirlerini teyit etmemiştir. Yani maznun olarak 
listeleri Müdafaai Milliyeye ve Frkânı Harbiyeyi 
Umumiyeyede mevcut olan NigehK'.ncı vesair zabı
tanın sureti kafiyede mücrim olduklarına dairdir. Bun
lar hakkında yapılan bu muamelenin kâfi olmadığını 
ve mutlak olarak nispeti askeriyeleıinin kat edilme
si lüzumunu ileriye sürüyorlar. Eğer bunları lekaüle 
sevkeuersek. ki deminden bir sual sormuştum, kendi
leri birinci sınıf ihtiyat zabitliğine ayrılacaklardır. 
Halbuki cezaen tekaıide sevk edilenler birinci sınıf 
ihtiyat zabiti olamaz, buyuruyorlar. Benim maluma
tım o sırada kâfi gelmediğinden dolayı tahkikat icra 
ettim. Böyle bir mesele var. Fakat buna temas etmi
yor. Temas etmediğinden dolayı şayet Meclisi Âli ka
bul ederse, bunların sınıfı ihtiyata nakilleri caiz de
ğildir, kaydını koyması için btı izahatı vermeyi faide-
!i görüyorum. Askeri Ceza Kanunnamesinin zirdeki 
esasa t dahilinde tekaüde sevk edilen zabitan bir da
lla hı/meti askeriyede istihdam edilmez. 

Birincisi; tembelliği, vazife betaet ve tekasüfü iti
yat edinmek. 

İkincisi; vazifenin hini tevdii veya esnaı ifasında 
temaruz edenler. 

Üçüncüsü, alamelainnas mudarebe ve müsademeyi 
ika eden. 

Dördüncüsü; kanunu askeri veya mülki mucibince 
dört ay cezaya mahkûm olan. 

Bu dör» esas üzerinde Askeri Tekaüt Kanununun 
ikinci maddesinin fı'krai ahiresine tevfikan tekaüde 
sevkedilen zabitan bir daha hizmeti devlette kulla
nılmaz. Yani, birinci sınıf zabitan olamaz. Fakat bu 
meselenin buna hiç temas yoktur. Şimdi biz bunu 
aynen kabul edersek, yani bu adam ihtiyat zabittir. 
bu adam herhangi bir seferberlikte ordu saflarında 
hizmet edecektir demek doğru değildir. 

İkinci teklifim : Heyeti umurniyeiiin müzakere
sinde daveti milliyeye icabet etmeyenler hakkında bu 
kanunda bir hüküm mevcut olmasını arz etmiştim. 
Recep Bey biraderimi/ harekâtı milliyer.in daveti va-
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taniyenin ilân mahiyetinde olduğunu beyan buyur
dular. Bu gayet doğrudur. Fakat bu temenni mahi
yetinde 'kalmıştır. Çünkü; İstanbul'dan bu daveti va
taniye üzerine gelecek zabitana karşı kapılar kapan
mış ve her ihtiyat zabiti kendi ihtiyarı ile Anadolu'ya 
girememiş ve orduda hizmet edememiştir. Şimdi bu 
esası kabul ettiğimize göre davet edilip de davete 
icabet etmeyenlere bir ceza terettüp eder mi, etmez 
mi? Elbette ceza terettüp eder. Çünkü b'.ı adamlar 
gelmemiştir. Gelmeleri için de tekrar dave< edilmiş 
olduğu halde yine gelmemişlerdir. Binaenaleyh tec-
rim edeceğimiz bunlardır. Bendeniz bundan dolayı 
davete icabet etmeyenlerin de Nigehbancı. Kuvayi In-
zibatiyeye mensup olanların hizmeti askeriyede istih
dam edilmemesini teklif ediyorum. 

ALİ BEY (Karahisarı Sahip) — Dikkat buyuru-
lursa hükümetin teklifi iki maddeyi ihtiva ediyor. 
Bizim encümende birinci madde olarak koyduğumuz 
madde, arkadaşların gösterdiği lüzum üzerine ve bu 
müzakerede Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazret
leri bulunduğu halde, bu mesele görüşülmüş ve bu 
madde o suretle konulmuştur! Biz bir çok arkadaş
ların dermeyan ettikleri sebeplerden dolayı yalnız 
tekaüt ve istifaya sevkleriyle iktifa ettik. Mamafih 
Meclisi Âlinizi temayüiâtını nazarı dikkate alınarak, 
encümende tekrar tetkik edilmesini kabul ederiz. An
cak bir defa mesele üzerinde esaslı surette imali fik-
retmek lâzımdır. Cidali millinin safahatını nazarı 
muhakemeden geçirmek lâzımdır ki yaptığımız veya 
yapacağımız işin ne dereceye kadar hakikate muka-
rin olacağına daha katiyetle hükmedebilelim. Müsa
ade ederseniz bir parça iptidan başlayıp, bu hususta 
nazarı dikkati âlilerini daha ziyade tenvir etmiş ola
cağıma kaniim. Malumu âlinizdir ki Mondros mü-
tarekenamesi memleket için bir mukaddemei felâ 
ket ve âdeta bu milletin, vatanın doğrudan doğruya 
mukadderatına razı olması manasında idi. Boğazlar 
açıldı. Memleketin en mühim noktalarının işgaline 
muvafakat edildi ve düveli itilâfiyenin kuvvetleri 
memleketin her köşesine dağıtıldı ve İstanbulu da 
maddî ve manevî işgal ettiler. Bununla beraber, mem-
1 ek e": in mukadderatı üzerinde büyük bir makama sa
hip vaziyetinde bulunan halife ve padişah makamı, 
doğrudan doğruya İngilizlerle anlaşmak taraftarını 
iltizam etti. Bu gayri kabili inkârdır. Şimdi İngiliz
ler kendi umumi siyasetleri noktai nazarından Tür
kiye'nin inkırazım, inkısamım istihdaf ettiler. Bili
yorsunuz ki Şarkta büyük bir Ermenistanın, Garpte 
büyük bir Yunanistan'ın vücuduna karar verdiler ve 
şimdi Tan Gazetesinin ifşaatından anlaşılıyor, ki İz

mir'in işgaline de o /.amanın hükümeti tamamen ta
raftar olmuştu ve işgali temin ettirebilmek üzere te-
dabiri mania ittihaz edilmiştir. İzmir valisi ve ku
mandanını değiştirmişlerdir. Yerine İzzet Beyi ve Na
dir Paşayı getirmişlerdir. İzzet Bey bir ay kadar va
liliği zamanında yapabileceği hazırlığı yapmış ve bo
ğulan Hiristosu ve İngiliz mümessili ile beraber her 
a!kşam ve sabah vaziyet hakkında görüşüyorlardı ve 
bu suretle İzmir bir gün oluyor ki biaman surette 
işgal ediliyor. Buranın fırka kumandanı, alay kuman
danı ve bir çok mühimmat, silâh, cephane, top oldu
ğu halde bilâmüdafaa İzmir teslim olunuyor ve öyle 
bir vaziyet hâsıl oluyor ki İzmir'de bulunan zabita-

nın bir çokları vazifelerini müdrik oldukları halde, 
başta kumandanları olduğu halde Yunan gibi rezil bir 
millete teslim olmayı kabul ediyorlar ve teslim olu
yorlar. Bu sırada da benim yak i nen vakıf olduğum 
bir meseleyi heyeti âlilerinin nazarı dikkatine arz ede
ceğim : İzmir'den Nadir Paşa o zaman Harbiye Na
zırı olan Müşir Şakir Paşaya bir telgraf çekiyor. Bu 
telgraf benim mıntakam dahilinden geçti. Diyor ki: 
İzmiri' düveli itilâf iye Yunan kuvvetleriyle işgal etti
recektir. Gelen cevapta diyorlar ki. sizin beyanatınız 
vaki değildir. Düveli itilâfiye aktcdilen miıtarekena-
meye riayet edeceklerdir ve herhalde o maddjye gö
re işgal edeceklerdir. Halbuki tekrar muhabereye 
imkân kalmadı. Ertesi günü Mayısın onbeşinci günü 
İzmir işgal ediliyor ve bunu müteakip Menemen. Ma
nisa, Aydın ve kazaları işgal ediliyor \ e bu arz etti
ğim yerlerde bİT çok seri ateşli toplar ve binlerce 
silâh var ve namütenahi cephane vardı. Keza bura
larda bir çok zabitan da vardı. Böyle olduğu halde 
Yunanlılar ilerliyorlar. Evet muhtelif yerlerde hare
ketler vaki oluyor. Benim bulunduğum Ayvalık mın-
takasında da bir mukavele yapılıyor ve bu suretle 
Sevr muahedesinde hatıra gelen bir hudut çiziliyor. 
Hatırlarsınız ki Sevr muahedesinde İzmir mıntaka-
sında bir hudut çizilmişti. İşte o zaman o hattı mü
dafaa vücuda geliyor. Bu arz ettiğim şeyler birinci saf
hayı teşkil eder. Şimdi birinci devre harekâtı milli
ye ve harekâtı askeriye bu suretle oluyor ve belki 
bir çok lıymıtli kumandanlar da davet ediliyor. Bunu 
Aydın mebusları pek iyi bilirler. En benam kuman
danlardan kimse gelip de o kumandayı deruhte et
mek istemiyor. Fakat şimdi onlara sorun, bütün ha
rekâtın kahramanı olduklarını iddia ederler. Yani, 
demek istiyorum ki iptidan biri böyle bir tenakus 
vardır ve tabiîdir ki hamiyetsizliğine hükmedemeyiz. 
Vaziyet o kadar karışık bir hale gelmişti ki. yani kim-
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şeye ne suretle olursa olsun bir şey isnat etmek müm
kün olamayacak bir hale gelmişti. 

Sonra İkinci, üçüncü safhalar geliyor Balıkesir' 
in işgali, Bursa'nın işgali ve burada bir takım şayanı 
dikkat hadisat vukubuluyor. Zabıtanın vazifei maddi
ye ve maneviyesine teallük eden cihetler vardır ki 
bu da geçiyor. Ondan sonra biliyorsunuz, intihap ya
pılıyor. İstanbul'da bir meclis toplanıyor ve orada 
bilnetice 16 Mart vakası hadis oluyor ve 16 Mart 
vakasından sonra Büyük Millet Meclisi teşekkül edi
yor. B. M. Meclisi teşekkül ettikten sonra artık za
bıtana kat'i bir vazifei vataniye tebarüz ediyor. Bunda 
şüphe ve tereddüte hacet kalmayarak, her zabitin bu 
vazifeye icabet etmesi ve bizzat taraftar olması lâ
zım gelirdi. Çünkü demin bir arkadaşımın buyurdu
ğu gibi, zabitan bir milletin mümtaz bir ferdi mü
nevver bir zümresi demektir. Yani vazifei vataniyeyi 
ve tehlikeyi daha ziyade idrak ederek herkesten ev
vel koşması lâzım gelir. Bununla beraber yine bir 
çok safhalara maruz kalmışlardır. Birinci İnönü mu
haberesine kadar bir çokları, kalmışlar ve gelmemiş
lerdir. İkinci İnönü muharebesinde yine bir çokları 
ne olur, ne olacak ile gitmiştir. 

Sakarya harbi gelmiş artık. Sakarya muharebesin
de memleketin âtisi ayan bir surette anlaşılmaya baş
lamıştır, ki o sırada akıntı daha ziyadeleşmiştir. Bir 
arkadaşımızın buyurduğu veçhile, biz 1337 senesinde 
bütçeyi tetkik ederken vakıf olduk ki, artık zabitan 
ihtiyaçtan fazladır ve bilhassa ümera kısmın pek faz
la olduğu anlaşıldı. Artık durulması için tetkike me
mur olan arkadaşa tebliğ ettik ve o sırada da Mec
lise de arz etmiştik. Ondan sonra durdular. 

Şimdi efendim hulâsa etmek istiyorum : İstanbul' 
da kalmış olanların, gayrı kabili inkârdır ki, bir çok
ları İngilizlerle temas etmiştir ve bir çokları Kızıl 
hançer namı altında kuvayi milliyenin, idarei milli-
yenin aleyhinde olan hükümeti takviye etmişlerdir. O 
halâskârlık iddiasında bulunanlar mütemadiyen uğ
raşmışlardır ve her türlü hiyaneti yapmışlardır. Fa
kat asıl ruhu meseleye geliyorum. Bunları tefrik et
mek en mühim meseledir. Çünkü milli hükümetin 
orada resmi ve aleni vazifesini yapacak bir heyeti 
yoktu. En ziyade nazarı dikkatimi, vicdanımın emri
ni o cihete celp eden mesele bu noktadır. Görüyorum 
ki orada bir kaç kişi vardı. Zaten onlar gizli kapak
lı hüviyetlerini göstermeyerek hareket etmişlerdir. 

İstanbul'da bir takım esami yazmışlardır. İstan
bul'da bu sefer bulunduğumuz zaman yüz kişi içeri
sinde ancak bir kaç kişi alâkadar olduğunu vesaik ile 
gördük. Onları gönderdiler. Bir takımlarına bakıyorlar 

kuvayi inzibatiyeye dahildir. Kızıl Hançer'e dahildir. 
Şimdi bu adi vesikalarla kalkıp da hepsini itham et
mek doğru değildir. Yani yolsuz ve haksız olarak 
bir masuma hüküm vermenin haklı olarak bir müc
rimi, af etmekten daha fena olduğunu daima bir kai-
dei hukukiye olduğunu söylerler. Onun için ben de 
korkuyorum ki bir çok zabitanı haksız olarak ve la
lettayin böyle bir çok zabitanın haksız olarak, ufak 
bir tahkikata müstenit olmayarak lekedar edeceğiz ve 
onun mukadderatını silmiş olacağız. O vakit mesele
nin şekli değişecektir. 

Arkadaşlar biz bir milletin, bir vatanın mukad
deratını omuzlarımıza almışız. Zan ederim ki bu ko-
lay bir mesele değildir. Çok iyi düşünmek lâzımdır. 
Bunun mabadi vardır. Böyle lalettayin bir hissiyatla 
iş yaparsak sonunu getiremeyiz. Onun için hak ve ha-
kikata hadim olarak tahkik edelim. Böyle adamlar 
varsa bunların istediğiniz gibi ilişiklerini ve alâkala
rını ve hizmeti askeriyelerini doğrudan doğruya kat 
edebiliriz. Bendeniz bu maddenin tekrar encümene ha
valesini teklif ediyorum. Bir daha encümene havale 
buyurulmasını istirham ederim. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Müsaade 
buyurulursa bir sual soracağım. Ali Beyefendi fevka
lâde mühim bir noktaya temas buyurdular. Dediler 
ki İstanbul'da bulunan zabıtanın, bilhassa harekâtı 
milliye aleyhindeki teşkilâta girmiş olmalarını tayin 
eimek fevkalâde müşkül bir iştir. Vakıa kuvayi inzi
batiyeye giren sarihtir, millî mücadeleye iştirak et
meyenler tayin edilebilir. Fakat içten içe kuvayi mil
liye aleyhine, hükümet aleyhine hareket edenleri ta
mamen tayin etmek fevkalâde müşkül bir iştir ve o 
müşkülâttan dolayıdır ki henüz Müdafaai Milliye Ve
kili Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi, bizim as
kerî divanı harplerimiz kati karar vermekte büyük 
müşkülât ve sıkıntı içinde kalmışlardır ve harta ba
zılarını affetmek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu hal
de birinci maddede zikredilen hüküm nihayetünniha-
ye cezai mahiyettedir. Bu hükmü cezaiyi verirken ma
demki bu kadar müşkülât vardır. Mademki mahakim 
ve divanı harpler bu işin içinden çıkamıyorlar. Acaba 
Müdafaai Milliye Vekâleti hangi vesait ile şu hükme 
mahkûm olacaklarını tayin edebilecektir? Yani birin
ci madde, şu zikrettiğim sınıf, için tatbik olunabilir. 

ALİ BEY (Devamla) — Buyurduğunuz nokta 
Müdafaai Milliye Vekâletinin göstereceği dikkat ve 
basirete mütevakkıftır. Müspet ve tamamen bariz ola
rak münasip ve tamamen taayyün etmiş bir takım şe
killere bakarak yapamayacaktır. Zannederim, arz et
mek istediğim nokta budur. 
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' İSMAİL KUM AL BE;Y (Çorum) Burada te
kaüt kelimesi vardır. İstifa kelimesi niçin zikredilme-
miştir? Bundan maksat nedir? îr. ti fa ettikten sonra 
mademki tekaüde sevkediliyor, istifayı burada zikre 
hacet yoktur. Bugün istifa ettiriliyor, yarın diğer ta
raftan yine tayin ediliyor. (Gürültüler) 

REİS — Efendim siz bana hitap ediniz. 
İSMAİL KEMAL BEY (Devamla) — Tekaüt 

edildikten sonra istifa etmiş diye yine bir memuriye
te alınması tehlikesi yok mudur? Tekaüt edildikten 
sonra istifa kelimesine lüzum yoktur. 

ÂLİ BLY (Devamla) — Bir kısmı j .iifa. eder, bir 
kısmı tekaüt olur. Bu, hizmetin müddetine göredir. 

REİS — Müsaadenizle bir şey arz edeyim. Encü
men Reisi Beyefendi nihayet efkârı umumiyeyi anla-
drktan sonra bu maddeyi tekrar encümene istiyor. 
(Takrirlerimiz var, takrirler okunsun sesleri) 

NECATİ BEY (İzmir) — Paşa Hazretleri bir kaç 
ufak sözüm vardır. 

REİS — On sekizincisiniz. 

NECATİ BEY (Devamla) —Ali Beyefendi; Mu
dafaai Milliye Encümeni Reisi sıfatiyle beyanatta bu
lundunuz. Pekâlâ, bilirsiniz ki ordu emrine icabet et
meyerek ifayı vazife etmeyen nefaratın yüzlercesini 
Heyeti Âliyenizin teşkil etmiş olduğu istiklâl mah
kemeleri idama mahkûm etmiş iken, aynı emre icabet 
etmeyen zabitanın idam olunamayacağına dair bir 
kaydı kanuni var mıdır? Yok iken nasıl olur da bizi 
hissiyat ile karar veriyorsunuz diye itham ediyorsu
nuz? 

RECEP BEY (Kütahya) — Mahkeme ile yaptınız. 
NECATİ BEY (Devamla) - - Neferat hakkında 

karâr veren bir heyetin zabitan hakkında karar ver
memesi hakkında bir maddei kanuniye var mıdır ki 
bizi hissiyat üzerine hüküm vermekle itham ediyor
sunuz? 

REİS — Zabitana da aynı kararı vermiştir. 
NECATİ BEY (Devamla) — Neferat hakkında 

idam kararı vermişizdir. Zabitan hakkında bu kara
rı vermeye hakkımız yok mudur? Yok eğer hakkımız 
varsa niçin bizim tarafımızdan intihap olunan bir he
yetin vereceği tart kararlarının hissiyatla müteradif 
olduğunu söylüyorsunuz? (Mahkemeye gidecektir 
sesleri) 

RECEP BEY (Kütahya) — Mahkemeye gitme
den olamaz. 

ALİ BEY (Mudafaai Milliye Encümeni Reisi) 
(Karahisarısahip) — fra1<ai mahkemeye gitmeden doğ
ru değildir. 

ALİ SAİB BEY (Kozan) — Kifayet takrirleri: 
vardır. (Gürültüler) 

REİS — Necati Bey sualiniz vaki değildir. Ali 
Bey vaziyeti beyan ettiler. Hissiyata kapılmayalım 
demiştir. Zatı âlinizi hissiyatla itham etmemiştir ki 
zâtı âliniz cevap veriyorsunuz. 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Müsaa
de buyuruhır mu? Bu maddenin ahkâmı dahiline gi
ren erkân, ümera, zabitanın nispi olsun, tahmini ol
sun lütfen adedini söyleyebilir misiniz? 

ALİ BEY (Devamla) — İşte zaten bendenizin ta
savvurum da budur. Bir defa ne kadar zabıtan mah
kemeden geçmiş? Ne kadarı beraet etmiştir ve ne ka
darı mahkûm olmuştur? Bunların hüviyetleri ve rüt 
beleri hakkında Mudafaai Milliye Vekâleti Encümen
de izahat verir ve biz de encümende bir daha arizi-
amik tetkik eder ondan sonra bendeniz gelir Heyeti 
Âliyenize cevap veririm, 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — tki 
kelime daha Paşa Hazretleri.. (Maddeler var ses
leri) 

REİS — Neyi müzâkere edeceğiz? Encümenin re
yini alacağız. (Gürültüler) 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Mad
de encümene gideceğine nazaran bir noktaya daha. 
nazarı dikkatinizi celp ederim. Şimdi biz bir tefsiri 
kanuni yaptık. Sonra bir kaç sene geçince türlü tür
lü tadilât ile alt üst ettik. Evet. İstiklâl mücahede-
sirre iştirak etmedi diye bu cezayı tatbik edeceğiz.. 
Buna aşağı yukarı bir fark ile ben de taraftarım.. 
Yalnız bir noktaya nazarı dikkati celbederim. Bu va
tanın müdafaa ve muhafazası yalnız askerler üzeri
ne borç değildir. Beyefendiler. Müsaade buyurulursa 
bunu esaslı bir surette tetkik etmeliyiz. İstanbul'da 
yirmi bin kadar memurumuz vardı. Bunlar; maddî, 
manevî, zımnî ve işarî davetler üzerine gelmediler. 
Biz nahiye müdürlerinden valiler, mutasarrıflar yap-
ma'k mecburiyetinde kaldık. Binaenaleyh bu mesele 
esaslı olarak tetkik edilmelidir. Yalnız bir taraf de
ğil, umumi bir mahiyette tetkik etmek lüzumu vü-
cubuna ve bu suretle âdil bir karar ittihazına Mec
lis mecburdur zannederim. 

REİS — Bu sual olmadı efendim. 
RECEP BEY (Kütahya) — Reis Paşa Hazretle

ri, bir ufak söz istiyorum. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Paşa Haz

retleri Encümen Reisi söz söylüyor. Mazbata muhar
riri söylüyor. 

REİS — Efendim encümen reisi maddeyi tek
rar tetkik etmek için encümene istiyor. 
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RECEP BEY (Kütahya) — İki söz söyleyeceğim. 
(Kaç defa söyleyeceksiniz sesleri), (Encümen namına 
söylendi sesleri) Yüz defa söylemek hakkımdır. Reis
ten söz aldım, söylerim. Yüz kere söylerim. 

REİS — Recep Bey Heyeti Umum iyeye hitap edi
niz, burası muhavere mahalli değildir. Rica ederim 
sükûneti muhafaza edelim. 

RECEP BEY (Devamla) — Efendim, bendeniz va-
zaifimm kesreti hasebiyle Müdafaai Milliye Encümeni 
Mazbata Muharrirliğinden istifa etmiştim. Rüfekai 
muhtereme vakit bulamadıklarından yerime yeni bir 
zat intihap edememişlerdi. Esasen bu kanunun esnai 
müzakeresinde bendeniz Encümen Mazbata Muhar
riri bulunduğumdan, bu kanunun heyeti umumiyede 
tarafımdan müdafaa edilmesini arkadaşlar arzu ve 
dermeyan buyurdular, bu kanunu heyeti umumiye 
müdafaa edin. dediler. Bendeniz de maalmemnuniye 
kabul ettim ve müdafa'a ediyorum. Bendeniz lehte ve 
aleyhte sözler tefrik edildikten sonra takrirler oku
narak usulüne tevfikan reye konulup maddenin mü
zakeresi lâzım gelir fikrinde idim. Bu fikrime rağ
men Encümen Reisi Beyefendi Encümende tekrar tet
kik edilmek üzere maddenin encümene tevdiini talep 
buyurdular, bendeniz bu fikirde değilim. Eğer arz et
tiğim gibi. ricayı mahsusa üzerine bu vazifeyi deruh
te ermemiş olsa idim ve daimî Müdafaai Milliye 
Encümeni. Mazbata Muharriri olsa idim dahi, bunda 
çok 'kuvvetli ve musir olduğum için, yine istifa eder
dim. Zatı vaziyetim müstağni olduğu için ve bu ka
nuna mahsus olmak üzere arkadaşlarımın emirlerini 
müdafaa etmediğim için, tabiî ben bu vazifeden isti
fa ediyorum. Bu kanunu müdafaasını Encümen heye
ti muhterem es inin intihap buyuracağı zat deruhte ede
bilir. Bendeniz bu fikirde dsğilim. Müzakere cere
yan edebilir. 

REİS — Efendim Encümen maddeyi tekrar isti
yor. Müsaadenizle birinci maddeye ait takrirleri oku
yacağım. Nazarı itibara alınan takrirler Encümene 
gidecektir. 

ALİ BEY (Müdafaai Milliye Encümeni Reisi) 
(Karahisarısahip) — Efendim maddeyi geri almak, 
kararı değiştirmek ve maddeden rücu etmek değildir 
ki... Recep Bey yanlış telâkki ediyorlar. 

REİS — Efendim nizam nam e i dahilide musarrah-
tır. Encümen Reisi arzu ettiği zaman teklif eder ve 
maddeyi tekrar encümen geri alabilir. Bunda şu veya 
bu karar verilmiş değildir. Yeniden tetkik ediliyor. 
Binaenaleyh müsaade buyurursanız bu münasebetle 
encümene havale edilecek olan takrirleri okuyalım. 

Riyaseti Ceiiieye 
Cidali Millî memleketin bilumum anasırı kuvayi 

mecmuasiyle yürütülmüştür. Buna iştirak etmemiş 
olan ve seyirci kalan veya aleyhtar teşkilâta karışmış 
bulunan ve hududu milli haricinde kalan zabitan ve 
metîsubini askeriye olduğu gibi, her sınıftan memu
rini mülkiye dahi vardır. Askerlere bundan dolayı 
kanun tatbik edilirken memurini sairenin bundan ha
riç kalması vacibatı adlü hakka mugayyirdir. Binaen: 

aleyh askerler hakkında pek lüzumlu gördüğüm bu 
kanun mevaddının bilcümle memurini devlete teşmil 
edilmek üzere Dahiliye Encümenine de havalesini ri
ca ederim. 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

REİS — Efendim zannederim ki bunun maddeye 
taalluku yoktur. Ayrı bir teklif tarzında yazılmıştır. 
(Ayrı bir meseledir sesleri) 

Riyaseti Ceiiieye 
Birinci maddenin şekli âtide tadilini teklif ede

rim. İstanbul veya diğer memaliki müstahlasada kala
rak milli mücadeleye iştirak etmeyenlerden herhangi 
suretle kuvayi inzibatiyeye ve o zamanki İstanbul 
hükümetinin harekâtı miiliye aleyhindeki teşkilâtına 
girmiş bulunan bilumum mensubini askeriye herhan
gi sınıf ve rütbeden bulunursa bulunsunlar nispeti 
askeriyeleri kat olunur ve fimabat hizmeti devlette 
istihdam olunmaz. 

İzmit 
İbrahim Süreyya 

Riyaseti Ceiiieye 
Kanunun birinci maddesinin berveçhizir tadilini 

teklif eylerim. 
Madde : İstanbul ve diğer memaliki müstahlasada 

kalarak milli mücadeleye iştirak etmeyenlerden her
hangi suretle Nrgehbancı ve Kızıl Hançerci teşkilatı
na dahil olan ve kuvayi inzibatiye kadrolarına dahil 
bulunan ve daveti vataniyeye icabet etmeyen bilu
mum mensubini askeriyenin nispeti askeriyeleri kat 
olunur. 

İstanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Ceiiieye 
Birinci maddenin atideki şekilde tadilen kabulü

nü teklif ederim. 
«İstanbul veya diğer me.malikte kalan milli mü

cadeleye iştirak etmeyenlerden herhangi surette Ku
vayi İnzibatiyeye ve o zamanki İstanbul hükümetinin 
harekâtı milliye aleyhindeki teşkilâtına girip de veya 
münferiden veya müştereken bilfiil ve hareket ve 
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teşebbüste bulunup da başkaca bir cürüm ika ettiği 
sabit ve hakkında ahar surette ceza tatbiki müm
kün olamayan bilumum mensubini askeriye herhangi 
sınıf ve rütbede bulunursa bulunsun bir daha orduda 
kullanılmamak üzere müddeti hizmetlerine göre te
kaüt veya istifaya sevkolunur. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin encümene iadesile yeniden tet

kik ve tanzimi teklif eylerim. 
Karesi 

Mehmet Vehbi 
Riyaseti Celileye 

Milli mücadeleye iştirak etmeyipte muhalif İstan
bul hükümetinin kuvai inzibatiyesine veya harekâti 
milliye aleyhindeki teşkilâtına girmiş bulunanlar müc
rimdirler. Bunların tekaüt veya istifaya şevkleri asla 
caiz değildir. Binaenaleyh maddenin: (Müddeti hiz
metlerine göre tekaüt veya istifaya sevkolunurlar) 
fıkrasının yerine (Hizmeti askeriyeden müebbeden 
ihraç olunurlar) fıkrasının vaz'ını teklif eylerim. 

Gaziantep 
Ahmet Renizi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin atide arzolunduğu veçhile tadi

lini teklif ederim, (istanbul ve diğer memaliki müs-
tahlasada kalarak milli mücadeleye iştirak etmiyen-
lerden herhangi suretle olursa olsun, kuvayı inzi
batiye ve o zamanki İstanbul hükümetinin harekâ
tı milliye aleyhindeki teşkilâta girdikleri Müdafai 
Milliye Vekâletinin tahkikat dakikası neticesinde an
laşılan bilumum mensubini askeriye herhangi sınıf 
ve rütbede olursa olsun nisbeti askeriyeleri kat'olu-
nur, 

Afyonkarahisar 
izzet Ulvi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin şekli âtide tadilen kabulünü tek

lif ederim. 
Madde 1. — İstanbul ve memaliki müstahlasada 

kalarak hükümet aleyhinde teşekkül eden Kuveyi 
İnzibatiye dahil harekâtı ve hasmanede filen zimethal 
olanlarla amali milliye aleyhinde müteşekkil cemiyet
lere intisab ve kezalik ibrazı faaliyet eden bilumum 
mensubini askeriyenin, herhangi sınıf ve rütbede bu-
iunurs bulunsun, mevcut vesaike müsteniden nisbeti 
askeriyeleri kat'olunur. 

İzmit 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi ati tadilini teklif ede

rim. 

istanbul ve diğer memaliki müstahlasada 'kalarak 
herhangi suretle Kuvayi İnzibatiyeye ve o zamanki 
İstanbul hükümetinin harekâtı milliye aleyhindeki teş
kilatına girmiş bulunanlarla Anadolu'da vukübulan 
davete icabet etmiyen bilumum mensubini askeriye, 
herhangi sınıf ve rütbede bulunursa bulunsun, nisbeti 
askeriyeleri kat edilir. 

Kozan 
Ali SaJb 

Riyaseti Celileye 
Mücadelei milliyeye iştirak etmiyen ve hududu 

milli haricinde kalan ordu mensubini hakkındaki ka
nunun birinci maddesinde şu tadilatın ifasını teklif 
ederim: (Bilumum mensubini askeriye, herhangi sınıf 
ve rütbede bulunursa bulunsunlar, divanı harbe tevdi 
ve haklarında verilecek hükme göre muamele olunur
sa beraet edenler hakkında bu kanunun diğer mevad-
dına teb'an yapılır.) 

2 . 9 . 1339 
Kastamonu Mebusu 

•Halit 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi ati tadilini teklif eyle

riz: 

Madde 1. — İstanbul veya diğer memaliki müstah
lasada kalarak milli mücadeleye iştirak etmiyen bilu
mum erkân, ümera, zabitan ve memurin ve mensubini 
askeriye, herhangi sınıf ve rütbede bulunursa bulun
sunlar, bunlardan herhangi bir suretle Kuvayi inzibati
yeye ve o zamanki İstanbul hükümetinin harekâtı 
milliye aleyhindeki teşkilâtına girmiş bulunanların ba
dema devlet hizmetinde kullanılmaması ve tekaüdi-
yelerinden istifade ötmemek üzere nisbeti askeriyeleri 
idareten kat olunur. 

İçel Ertuğrul 
Dr. Tevfik Dr. Fikret 

İzmriir 
Mahmut Celâl 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir zannındayım. 
Her ne suretle olursa olsun birinci madde veçhile 

karşı harekâtta bulunan hainlerin şehit ettikleri as
ker, yani şehit yavruları ve aileleri artık maaş dahi 
veremez. 
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Binaenaleyh bu gibiler muhaıkematı askeriyece ba-
delmuhaikeme tebrie öttMeri halde tekaüt edilmeleri 
ve tebrie edemiyenlerin bilâ maaş tart ve ihraç edil
melerini temenni ve teklif eylerim. 

Giresun 
"Fahir 

REtS — Efendim bu takrirler içerisinde yalnız 
Kütahya Mebusu Mehmet Nuri Beyin takririnin bu 
maddeye taallûku yoktur. Diğerlerinin hepsinin bu 
maddeye taalluku vardır. Dört, beş nükat hakkında 

bu mesele toplanıyoruz. Zaıten encümen reisi de mad
denin tekrar geri iadesini teklif ettiler. Müsaade bu
yurursanız bu takrirlerle beraber Müdafai Milliye 
Encümenine havale edelim. (Muvafık sesleri) 

Efendim ikinci maddeye geçiyoruz. 
Vaktimiz kalmadığından müsaade ederseniz ati

deki celselerde devam edebiliriz. Şimdi celsei hafiye
den celsei aleniyeye geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Dördüncü celse ale
nidir. 
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