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YİRMİDÖRDÜNCÜ İNİKAT 

9 Eylül 1339 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 2,45 

REİS : Reisisani AK Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahi sar), Haydar Rüştü Bey (Denizli) 

REİS — Efendim, celse açılmıştır. Bundan evelki hafi celseye ait zaptı sabık hulâsa
sı okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

YİRMİ BİRİNCİ İNİKAT 

9 Nisan 1339 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı riyaset

lerinde bilinikat zabtı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul olundu. Aza Muhassasatının sureti tesviyesi 
hakkında bir karar verilmesine dair idare memuru 
Sivas Mebusu Rasim Beyin takriri kıraat ve müzakere 
edileerk tahsisatın bir seneliğinin defaten tesviyesine 
dair Hakkâri Mebusu Mazhar Müfit Beyin takriri 
kabul edildi. Harcırah meselesinin halli dahi Rasim 
Beyin tarafından teklif edildiğinden bu meselede mü
zakere edilerek teneffüs için celse tatil edildi. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Reisisani Ali Fuat Paşa Hazretlerinin lahtı riya

setlerinden bilinikat harcırahlar hakkındaki müzakere
ye devam olunarak neticede kemakân kanuni mua
melenin ifasına dair Erzincan mebusu Hüseyin Be
yin takriri kabul edildi. Biga Mebusu Mehmet ve 
Erzurum Mebusu İsmail Beyler hakkında geçen sc-

neki şubelerde intaç edilmemiş olan evrakı beşinci 
şubeye. Dersim Mebusu Mustafa Ağa hakkında Adli
ye Vekâletinden mevrut evrak ikinci şubeye ve Edir
ne Mebusu Şeref Bey hakkındaki evrak dördüncü 
şubeye havale edildi. Bursa Mebusu Muhittin Baha 
Beyin evvelce Erzurum Mebusu Salih Efendi tara
fından kendi hakkında vaki olan beyanat suretinin 
celsei hafiye zabıtlarından ihraciyle kendisine itasına 
dair takriri müzakere edilerek Muş Mebusu Hacı Ah
met Beyin takriri veçhile mahkeme tarafından istenil
diği taktirde zabıtlar Meclisde okunarak o zaman bir 
karar verilmesi hususu kabul olundu ve celsei ale
ni ye ye geçildi. 

Reisisani 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Bitlis 
Hüsnü 

Kâtip 
Kayseri 

Atıf 
REİS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı?..-

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul olunmuştur. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT 

/. — Mücadelei Milliyeyc iştirak etmeyen ve hu
dudu milli haricinde kalan erkân ve ümera ve zabit an 
ve mensubini askeriye hakkında yapılacak muameleye 
dair lâyihai kanuniye. 

REİS — Efendim; Kanunun birinci maddesini 
okuyoruz. 

Madde 1. — İstanbul veya diğer memaliksi müs-
tahlasada kalarak millî mücadeleye iştirak etrrtiyen 
ber'î; bahrî, havaî ve jandarma sınıflarından muvaz
zaf, mütekait ve ihtiyat bilumum erkân, ümera ve 
zatartan ve memurin ve mensubini askeriyeden her

hangi bir surette harekâtı milliye aleyhindeki teşki
lata dahil oldukları veya münferiden çalıştıkları bir 
heyeti mahsusa tarafından yeniden tetkik ve tahkik 
neticesinde sabit olanların bir daha hidamatı devlet
te istihdam edilmemek üzere nisbeti askeriyeleri kat 
olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; 
maddede «İstanbul veya diğer memalifci mü&tahlasa-
da» deriilmekle iktifa edilmiştlir. Halbuki mernaliki 
müstahlasanın haricinde kalmış memleketlerde bu-
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lunabilir. Binaenaleyh onlar hakkında nazarı dikkati 
celb ediyorum. Meselâ Basra'da bulunabilir, Yuna
nistan'da bulunabilir. Onlar bu kaydın haricinde ka
lıyorlar. Binaenaleyh bu kaydı ihtiva etmek üzere 
maddenin bir surete 'ifrağını teklif ediyorum. 

ALt RIZA BEY (İstanbul) — Takrirle teklif et
sinler kabul edeceğiz. 

TUNALI HtLMt BEY (Zonguldak) — (Mema-
lifci müsıtahlasa) tabirini lehülhamd vel minne, epey
ce yerlerde ve hatta kanun metinlerinde de geçen 
Mecl/isde dahi bu kelime (kurtulan yerler) dıiye kul
lanılmış idi. Diğerlerine ilişmiyorum. Diğer bir yan
lış daha vardır. Herhanki denilemez efendim doğ
rusu. (hankibir) dir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim betide
niz Müdafai Milliye Eneümenindeyim. Ancak, bu 
maddede bendeniz muhalif kaldım ve nokta'i naza
rım da şudur: Esasen böyle bir teşkilata dahil olan 
zabıtanın esas itibariyle ordunun harimi ismetine gir
mesi taraftarı değilim. Fakat bunların bir heyeti ha
kime tarafından bilmuhakeme sübut bulmasına ta
raftarım. İdari kararlara muarızım. Biz kanunu ha
kim kılmayı kainata ilân ettik. Heyeti Vekile Reisi 
geldi burada programını okudu ve programında ida-
reten azillere lidarî muamelelere nihayet vereceğini 
vait etti. Bütün matbuat ilân etti. Şimdi burada mü
talaa buyurulursa «Harekâti milliye aleyhindeki teş
kilâta dahil oldukları veya münferidden çalıştıkları 
bir heyeti mahsusa tarafından yeniden tetkik ve tah
kik neticesinde...» deniyor. Halbuki geçen celsede 
Müdafa'i Milliye Vekili Paşa Hazretleri buyurdular-
ki «Ben bu zabitanı Divanı Harbe verdim. Divanı 
Harp de bu zabitlerin bir kısmı ceza gördü, bir çok
ları da cezadan müstağni kaldı. Fakat bunlar bir ta
kım eşkâl dolayısıyla beraat etmişlersede benim bun
ların mücrim olduklarına kanaati vicdaniyem var
dır. Binaenaleyh bunların idareten tardını istilzam 
ediyorum» dedi. Bu maddede o gaye ve esasa göre 
yazılıyor ve teklif ediliyor. Binaenaleyh bu suretle 
bir heyetli mahsusa tarafından yeniden tahkik neti
cesinde, yani bundan evvel ben mücrimim, bu mad
de mucibince evvelce mahkûm olmuşum, Divanı 
Harbe verilmiştim!, Divanı Harplik olmuşum. Divanı 
Harpçe beraat etmişim, benim hakkımda yeniden 
tetkikat yapılacak, ondan sonra idarî bir karar ve-
nileoektir. Eğer Heyeti Celileniz tekrar hepkrviz ida
rî »kararların aleyhinde olduğumuzu fiilen isbat ve 
ilân ettiğimiz halde bu maddeye taraftarsınız. Pek 
âlâ. Bu cezaya dair bir meseledir ve memleketin 
hukuku esa&iyesine taallûk eder bir meseledir. Bu 
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maddenin pek esaslı surette tetkikine taraftarım. Ben 
hukukçu değilim. Huıkukşinas arkadaşlar bu madide 
üzerinde daha vazıh beyanatta bulunabilirler. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Muhterem 
efendiler, benden evvel nazarı dikkati âlinizi celbe
den muhterem arkadaşım Halit Beyefendinlin müta-
laatını dinlemezden evvel söz almıştım. Çünkü ha
kikaten milletin huzurunda üç günden beri devam 
etmekte olan bu hafi celseler, yani bu kanunun 
müzakeresine mütedair hafi celseler her halde vic
danı âmmei milleti yakından alâkadar eden gayet 
mühim bir noktaya temas ettiğimizi idrak etmişiz kli' 
bu meseleyi hafi suretle müzakeresine bizi icbar et
miştir. Mesele g?yet nazik ve hassastır. Çünkü Mü-
dafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin buyurduk
ları gibi. Divanı Harbe verilmiş birtakım zabitan var
dır. Bu Divanı harhler bizim Divanı Harblerimizdir. 
Damat Ferit Paşanın veyahut herhangi bir hükümeti 
-akKa ve atılanın divanı harbleri değil, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi hükümetinin milleti namına ic
rayı adalet eden Divanı Harblerin kararlarıdır. Bi
naenaleyh efendiler, evvel be evvel bu kararların 
mahiye'.inin vicdanınız huzurunda taayyün etmesi 
lâzım güir. Bendeniz isiitraden şunu arz edeyim ki 
şu cebimde bulunan ve bazılarınızın okuduğu Tani'n 
Gazetesinin baş makalesi mücadelei milliyeye iştirak 
e meyenler diyerek yazılmış olan şu makaleye mem
leket daha /.tyadc yakından alâkadardır. Çünkü üç 
bin zabitin, belki daha az miktarda iki b:n zabitin 
birçok kimseleri, yakınları olan aileleri onları alâka
dır eden insanların miktarı mevzubahistir. Binaena
leyh bunun karşısında ittihaz edeceğimiz karar he
yecanla, velvele ile. teessür ile, fevaranla verilebilir. 
Fakat efendiler, İsmet Paşa Hazretlerinin sözünü ha
tırlayınız. Harekâtı m.'lliyenin hiçbir safhasında 
eseri feveran yoktur ve yine efendiler geçen gün. 
burada vermiş olduğunuz kararı hatırlayınız. O ka
rar Nafıa Vekâleti esnai harbde mugayiri hukuk ola
rak isdar edilmiş olan şimendifer kumpanyasının 
mugayir hukuk olarak yapılmış olan kanunu mu
vakkatin feshi hakkında vermiş olduğunuz kararı ha
tırlayınız. Şimdi dünyada yalnız kanun yoktur. Bir 
kaidei hukuk vardır. Kavaninin, kaidei hukukuna 
müpte'ni olması lâzım gelir. Şimdi efendiler bahse 
avdet ediyorum. Rica ederim nasıl olurki bizim di
vanı harblerin vermiş oldukları kararların mahiyeti 
taayyün etmeden nisbeti askeriyenin kat'ı ciihetine 
gidebiliriz? Nisbeti askeriyenin kat'ı ne demektir? 
Yine bunun manasını anlamak isterim. Benim, n'is-
beti askeriyenin kat'ından anladığım bir mana var-
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dır. O da manayı cezaidir. Efendiler bu gayet dakik 
bir meseledir. Göreceksiniz memlekette bu mesele
nin irti'kâsadı duradurunu, nisbeti askeriyenin kat'ı ne 
demetör? Bunu anlamıyorum ve zannediyorum ki 
bir cezadır. Mademki cezadır, bir ceza makabline 
şamil olabiJir mi? Hıyaneti Vataniye Kanunu var
dır. Hıyaneti Vatan'iye Kanunu mucibince veyahut 
hangi kanunu askeriyemiz mucibince divanı harbe 
seVkolunmuş bir çok kimseler vardır. Şimdi divanı 
harbiizâmden beraet 'kararı almış olan bu adamların 
bu beradtlerinin hükmü olmadığını yeni baştan bir 
istinafa ve temyize tabi olacağını ilân ediyoruz. Evet 
bende ihtilâl ve inkilâb tarihimi okumuşum. İnkılâp 
devrinde kanunun, kaidei hu'kukiyenin hükmü olmaz. 
Fakat sarahaten burayı tetkik edelim. Selâmeti mem
leket kusvaî bir kanundur. Fakat rica ederim şimd'i 
memlekete dik'kat ediniz, bugün memleket devri ih
tilâli mi yaşıyor? Yoksa musalâhayı imzalamakla bir 
devri Mizam, bir devri sükûn mu yaşıyor? Yoksa bir 
devri intizama, bir devri kanuna mı tabi olmuştur? 
Eğer memleket bir devri kanuna dahil oldu ise or
tada efendiler, İstanbul'da, bilmem nerede kalmış 
zabıtan meselesi yoktur. Evvel emirde divanı harbler 
meselesi vardır. Evvelemirde bu adamları mugayiri 
Tcanun olarak veyahut onları teşriki cinayet ederek 
itham, divanı harbler meselesi vardır. Ben bu ka
nunu katiyen kabul etmiyeceğim. Benim vicdanen 
bu kanunu kabul etmiyor. Ne zamanki karsımda o 
divanı harbleri mahkûm ederseniz, divanı harblcr-
d'en çıkmış o kararların katiyen cürüm olduğunu is
pat edersiniz, o zaman vicdanımın huzurunda yırta
rım ve ondan sonra bu kanunu kabul ederim. 

Efendiler Halil Beyin mütalâatı mâkulesine daha 
gelmeden söyleyeceğim, neden bir tetkke tabi tutu
yoruz? Efendiler divanı harbe emniyetlerimiz yok mu? 
Yoksa ilk evvel bunu halletmek lâzımdır. Birimci 
mesele budur. Divanı harblere neden emn'iyet yoktur? 
Bunu anlamak lâzımdır. (Yok sesleri) Divanı Harb
lere emniyet yoksa vaziyed etmelidir. (Onu da yapaca
ğız, telâş etme sesleri) Telâş etmiyorum efendim. 
Size namusum ile temin ederim, bir çok meselede 
mektup aldığım halde bu meseleye dair katiyen hiç
bir kimseden mektup almamışımdır. Bu mesele ile 
alâkadar ne kardeşim, ne arkadaşım, ne de hiçbir ta
nıdığım vardır. Vicdanımın ilhamatrnuan başka hiç 
bir şeye tebaiyet etmiyorum. Arkadaşlar, bu Meclis-
den sadır olan karar daima bir kaidei hukukiyeye ibti-
na etsin, havada kalmasın, kaidei hikemiyeye ibtina 
efmiyen kanunların hükmü yoktur. 

Efendiler bu gün el kaldırarak kabul ettiğiniz ka
nunun mahiyeti kanuniyesi ancak ve ancak onun adlü 
hakka mutabakatı mutlakasiyle olabilir. Binaenaleyh 
siz bu kararı verirken, yani şu üçbin ailenin mukad
deratı hakkında karar verirken sizi derin, derin teem
müllere ve vicdanı millimiz üzerinde etraflı in'ikâsat 
yapacak bu meselede vicdanınızın emri mucebince 
bütün et raf i yi e düşünmenizi istirham ediyorum. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Az kaldı on milyon 
nüfus da mahvolacaktı. 

..FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Onu bil
mem. etraflı düşününüz. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Sinop) — Rüt'ekai 
muhtereme geçen celsede şu madde encümene havale 
olunacağı bir sırada bu babda bir iki cümle arzet-
miştim. Bu kanunu neden hidematı devlette bulunan 
sunufdan bir sınıfa hasrediyorsunuz? Yine o noktayı 
kısaca arzetmek istiyorum. Şu lâyihayı kanuniye; me-
maliki müstahlasada ve İstanbul'da orduya mensup 
olup da kalmış olan ümera, erkân, vesaireden herhan
gi birisi harekâtı milliye aleyhinde müştereken veya
hut münferiden çalışmış olanlar hakkında heyeti mah-
susanın yapacağı tahkikat derecei sübuta vasıl olursa, 
fimabat hidamatı devlette istihdam olunmamak şarti-
le nispeti askeriyeleri kat olunacaktır. Vatanda, vata
ni mesailde her sınıf müşterekdir. Eğer milli mücade
le aleyhinde bir teşkilâta dahil olmuş askerilerin bu 
suretlj tecziye edildiğini kabul edersek, milli mücade
le aleyhinde teşkilâta dahil olan diğer sunufdan olan 
vatandaşlarımızın bu hükümden neden istisna ediyo
ruz'' Çünkü sebeb birdir. Bunu yalnız bir cihete teş
mil e:mekde bir nispeti adile olmadığını enzarı dikka
tinize arz etmekle beraber bendeniz hu noktaları da
ha ziyade kurcalamak taraftarı değilim. Hakikaten 
fazlaca kurcalamak taraftarı değilim. 

Efendiler, malumu âlileri olduğu üzere Meşruti
yetin ilânından bilmem kaç ay sonra idi, bütün de-
vairi devletin tensiki için bir tensikatı kanuni vücuda 
getirildi. Fakat maalesef o kanun hükmünü bir sene 
muhafaza edemedi, yaşıyamadı. Her hücum karşısın
da bir maddesi tadil edildi. Neticesi ortadan kalkdı. 
Geçen gün Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerin
den bir nokta sormuştum. Şu maddenin hududu dahi
line girecek ve girmesi memul bulunan erkân, ümere 
ve mensubini askeriyenin, alettahmin olsun, adedi ne 
kadardır? Bunu da bu kanunu müzakere ettiğimiz ve 
bu maddeyi tanzim edeceğimiz sırada herveçhj peşin 
öğrenmemiz lâzım gelir. 

(Kastamonu)
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KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kare- I 
si) — Efendim kuvvai inziıbatiyeye girmiş olanların 
adedi bin altmış kişidir. İngiliz muhiblerj cemiyetine, 
hançerci ve falan, velhasıl bunların heyeti um um iyesi 
«1 200 ilâ 1 300 kadardır.» Bunlardan birine dahil I 
olanlar bazan ikisine de mukayyet olabiliyor. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Sinop) — Efendiler 
şimdi beyan buyurulduğu üzere bubin ikiyüz, bin üç 
yüz kişi hiç bir zaman tek adam değildir. Bunlar bir I 
aile sahibidir. Bir aile ocağının başında bulunurlar, 
aile ocağı teşkilâtının mahiyet ve manası, karabeti nis-
biye ve sıhriye itibariyle ne derece dal budak saldığını I 
bir kere nazarı dikkatte tutmalısınız. Binaenaleyh 
bir defa devletin kanunlariyle müeyyed ve müesses I 
olan mahkemelerin her hangi bir mahkemenin hük
müne, kararına iktiran ettikten sonra bu zevatı tekrar 
bir heyeti mahsusa tarafından böyle zan ve şüphede 
bulundurarak haklarında tahkikat icrası ve hükmi bir 
sıfatı haiz olmayan kimseler tarafından böyle hük
mü kati itasına bendeniz taraftar değilim. Arkadaşlar 
gibi bendeniz onu muvafık bulmuyorum. Ben onu 
devlet mefhumunun selâmeti namına muvafık bıılmu- I 
yorum. I 

BlR MEBUS — Eyi, amma bunlar Ferit Paşa ya
ranıdır.. I 

KASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Beyefen
di bendeniz bu hususda kanaati zâtiye ve şahsiyemi I 
arz ediyorum. Binaenaleyh bu meselelerde daha ziya- I 
de düşünmek lâzımdır. Çünkü bu hem içtimai, hem I 
siyasi bir meseledir. Memleketimiz her zaman oldu
ğu gibi bu gün de, yarın da sükunete ihtiyacı vardır. I 
Binaenaleyh bunlar eğer 1 200 kişiden ibaret ise ya I 
bunun dairesinin hududunu teşmil etmek suretiyle ve- I 
ya herhangi suretle yapmak lazımsa teşmil edelim. I 
Yahut bunlara müsamaha edelim. (Olmaz sesleri). Her I 
birinizin aranızı, izhar etmek kudretini alacak hiçbir I 
kuvvet yoktur. Benim şahsi kanaatim bu merkezde- I 
dir. Binanaleyh, eğer böyle divanı harbin kararına ik- I 
tiran etmiş beraat ve mahkûmiyet kararları varsa f 
ondan başka yapılacak bir mesele yok olduğunu söyle- I 
mekle beraber, eğer zaruri görülüyorsa ne derece doğ- I 
ru olduğunu bilmemekle beraber, bir mesele teklif 
ediyorum. Paşa hazretleri bin, bin iki yüz den ibaret 
olduğunu beyan buyurdukları şu zevat hakkında ve I 
şu. zevata karşı isnat olunan delâil ve emarat nelerden } 
ibaret ise bunların herbiri hakkında bir iki celse ya- j 
palım. Adeta heyeti adil mahiyetinde ferden ferda 
rey verelim diyorum bendeniz. Bilmem ne dereceye 
kadar muvafıktır. Yoksa bir heyeti mahsu'saya işin i 
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tevdiini devletin müessesatiyle, müdevvenatiyle kabili 
telif görmüyorum. Binaenaleyh hiç olmazsa bunun 
eyice tetkiki için bir kere de encümeni adliyeye bu 
maddenin havalesini teklif ederim. (Hayır sesleri) 

DR. FİKRET BEY (firtuğrul) — Efendim geçen 
gün de aynı şeyden bahsederek bendeniz hemen he
men encümenin tespit ettiği şekil gayet muvafıktır. 
Şimdi biliyoruzki memlekette düşmanla beraber bizi 
boğmak için İngilizlerle, Yunanlılarla birleşmişler 
ve bize silâh çekmişler. Efendiler ne çabuk zayıfla
dık? Bunları af mı edelim? Yani o adamlar geldiler. 
Burada bir çok insanları öldürdüler ve ölenlerin ai
leleri onları beslesin mi? Bunlar hiyaneti bilfiil ta
hakkuk edenlerdir. Kanun da 'bunlara en büyük lütuf 
olmak üzere nispeti askeriyeleri kat olunur, diyor. 
Biz burada bu gibi hareketlerde bulunanların hepsi
ni ve daha zayıfları bile asdıkdı. 

ALİ RİZA BEY (İstanbul) — O sırada ellerimize 
geçseydiler bir danesi kalmazdı. 

DR. FİKRET BEY (Devamla) — Evet, onlar ta
lihlerine gülsünler'ki o sırada ellerimize geçmediler. 
Bunları affetmek ve Devletin kanunundan demin 
hoca efendi hazretleri bahis buyurdular. Zaten bunlar
da o kanunlara istinaden geldik, diyorlar. Bir padişah 
vardı, Hurucu Alessultan vardı. Onun emri üzerine 
âsileri tedib ettik diyorlar. O böyle olsa idi hoca efen
di hazretleri buraya çıkıp nutuk söylemek şeysine de 
mazhar olamıyacaktı. Kendileri Malta'da daha kaçyüz 
sene kalacaklardı ve zannederim bütün milletin istik
lâlini, hürriyetini kazandıran bir mücadeleye mani ol
mak istemek bütün bir milletin hayatına kastetmek 
için uğraşanlar kanun idi. Madde idi, yok bilmem ru
hu madde idi, filan gibi insanların icat ettikleri şey
lerle ona mani olmak, bilmemki menafii memlekete 
ne dereceye kadar muvafık olur. Bunlar gayri mem
nun olacaklar diyor. Efendiler, zaten bu adamlar hiç 
bir şeyden memnun olmaz. (Fırsat düştü mü yine ya
parlar sadaları) İstihdam etseniz zaten aleyhinizde 
olacaklar. Zaten onlar sizi tufeyli biliyorlar. Zaten si
zi gâsıp olarak biliyorlar. Onların nazarında bir gün 
gelece'kki yine o mevkileri alacaklardır. Hayallerinde 
hep Uu vardır ve buyuruyorlar ki, tekaüt edip para 
verin. Tekaütlük de bir cezadır. Onlar yine gayri mem
nundurlar. Tefrik etmek lâzımdır. Sonra diğer bir tek
lif daha vardırki bendenizce gayet muvafıktır. Bu 
cemiyetlere iştirak edenler yalnız zabitan değildir. Bir 
çok sunuf da vardır. Bu sunufdan da mesalâ İngiliz 
Muhibler Cemiyetine, Kızıl Hançercilere ve Kuvayı 
İnzibatiye gibi cemiyetlere dahil olmuş asker ve bilu
mum memurini devlet.. (Daha var sesleri) Bilmiyorum 
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daha nekadar varsa, kaç cemiyet varsa bunların hep
si olur ve ben herhalde encümenin teklifinin aynen ka
bulünü istirham ediyorum. Bu onlar için bir lütfü 
mahsus olacaktır. Çünkü hiç bir zaman da cürümleri-
le mütenasip bir ceza değiAdir. Yine lütuftur. Memle
ketin zaferine medyun olsunlar. Yoksa evvelce elimi
ze geçse idi herhalde asardık. Zaten ötekileri aşmasa 
idik, bu gün hiç birimizin vücudu bulunmazdı. 

MEHMET EMİN BEY (Karahisarı Şarki) — 
Efendiler; Devletimizi yıkmak, milletimizi zencire 
vurmak, Tarihimizi, bayrağımızı parçalamak istiyen 
hainlere, her ne suretle olursa olsun, muin, zahir olan
ların bu milletin huzurunda mel'un oldukları gibi tari
hin (huzurunda da mel'undurlar. Lâkin efendiler, mem
lekette keyfi idare vardı, kanun olsun diyorduk. Zu
lüm vardı, adalet olsun diyorduk. Padişahların istibdat 
ve kahirlerini yıkarak, onların istibdat ve kahirlerinin 
yerine milletin hak ve adaletini ikama etmek istiyor
duk. Binaenaleyh B. M. M. Hükümetinin memlekette 
kanunu hakim kılmak şiarına göre adalet en büyük 
bir gayesidir. Mukaddes bir mabedin ufak bir taşının 
düşmesine bu millet razı olmıyacağı gibi, bu mukad
des çatının altında adle ve hakkaniyete uygun olmıyan 
hiç bir karar verilemez, hiç bir tenkilât yapılamaz. 
(Alkışlar) Binaenaleyh bu günahkârlar, bu mücrümler, 
kim olurlarsa olsunlar, teşkil edilecek olan adalet ve 
hakkaniyet mahkemesi huzurunda cürümleri sabit ol
malı ve ona göre memleket adalet ve siyasetini icra 
etmelidir. Binaenaleyh "bendeniz de diğer mebusların. 
diğer arkadaşların fikri içtihatlarına iştirak ediyorum. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Arkadaş
lar; kanundan, hukuku esasi"eden ve hukuku esasiye 
levazımatı zaruriyatının bu zabitan hakkında da tat
bikinden bahsediliyor. Fakat arkadaşlar bundan bir 
kaç sene evvel düşününüzkü ordunun .en ziyade muh
taç olduğu zamanda bu efendilerin hiç birisi orduda 
kendilerine intizar edilen makamlara koşmuyorlardı. 
Selâhiyettar olan arkadaşlarımız şimdi ifade ediyor
lardı. Fırkaları binbaşı arkadaşlarımız; taburları yüz
başı arkadaşlarımız idare ediyorlardı. Bu efendiler o 
zaman nerede idiler? Bu efendiler o zaman bizi boğ
mağa çalışan, gayemizin önüne geçmeğe çalışan ce
miyetlere iştirak ediyorlar, çalışıyorlar ve bizi gaye
mize muvasalattan mahrum bırakmağa çalışıyorlardı. 
Arkadaşlar binaenaleyh şimdi biz bunları nasıl olu-
yorda affediyoruz? Nasıl oluyorda tekaüt ediyoruz? 

MEHMET EMİN BEY (Karahisarı Şarki) — Af
fa temayül ihanettir. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Devamla) — Efendi
ler tekaütlük maatteessüf bizde yanlış telâkki ediliyor. 

Yalnız bizde değil, başka memleketlerde de yanlış te
lâkki ediliyor. Fakat benim npktai nazarıma göre te
kaütlük en büyük şereftir. Mütekait bir afkadaşımız 
o memleketin şerefini hizmetlerindeki kıdemini ifade 
eder omuzlarında büyük senelerin tecrübelerini taşı
mağa nail olur. Binaenaleyh biz bu efendileri tekaüt 
edersek kendilerine en büyük lütfü vermiş oluyoruz. 
Tekaütlük ceza olarak değil, bunlara şeref olarak, hi-
yanetlerinin mükâfatı olarak verilmek isteniliyor. 

Sonra arkadaşlar, bunlara merhamet edelim deni
yor. Birkaç bin ile aç kalacak, sefil kalacak, binaenaleyh 
kendimize aleyhtar hasıl edeceğiz deniyor. Efendiler 
bu vaziyetlerde aleyhtarlardan korkar isek ciddi ve 
kat'i hatvelerden atmazsak daima önümüze bu gibi 
engeller çıkar, bizi gayemize muvasalattan men etme
ğe çalışır. Arkadaşlar unutmayalımki birkaç bin aileye 
merhamet edelim derken ötede bütün bir millete 
merhametsizlik ediyoruz. Bütün bir milletin hakkını 
tamamiyle temin etmemiş ve vatanın hakkını alıp 
bunlara vermiş oluyoruz, efendiler daha çolak Meh-
medin kolunu tamir edemedik. Bize öküzle cephane 
taşıyan Fatma kardeşlerimizin öküzleri aç. Onlardan 
alıpta biz bunlara tekaüdiye mi vereceğiz? f * 

Sonra efendiler; biz burada on bin, yüz bin lira 
için saatlerce münakaşalar yapıyoruz, uğraşıyoruz. 
Fakir milletin kesesinden çıkan paraları birbirimizden 
kıskanıyoruz. Efendiler bu üç dört bin zabite vere
ceğimiz para asgari iki milyon liradır. Nazarı dikka
tinizi celbederim arkadaşlar. Binaenaleyh encümenin 
şu tadili gayet muvafıktır. Kabulünü rica ederim. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler, bendeniz en
cümen namına idarei kelâm edeceğim. Geçen celsede 
Meclisi Âlinizce kabul edilmiş takrirler vardı. Bunla
rı esas ittihaz ederek encümeniniz bu maddeyi tespit 
etmiştir. Esasen encümen maddeyi tespit ederken bu 
zabit anı üç sınıfa ayırmıştır. Bunlardan birincisi doğ
rudan doğruya teşkilâta girmiş vesaire harekâtta bu
lunmuş olanlardır, ki bunları mücrim addederek tes
pit eylemiş ve birinci maddeyi bunlara tatbik etmiş
tir. Diğer maddeler geldiği zaman onları da izah ve 
arzederim. Encümen hiç bir vakitte bunların zayıf bir 
surette tecziye edilmeleri taraftarı değildir. En ağır 
suretre tecziyeyi arzu eder. Ancak geçen defa da Mec
lisi Âlilerinde müzakere edildiği veçhüzere Lozan kon
feransı daha şiddetli bir ceza tatbikına imkân bırakmı
yor. Binaenaleyh encümenimiz de bunu nazarı dik
kate almıştır ve bunlar için hem en ağır ceza olan 
nispeti askeriyelerini katetmek, hem de bir daha hide-
matı devlette istihdam olunmamak üzere kaydını ilâ
ve ederek en büyük cezayı vermıiştir efendim. 
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Halit Bey bir mahkemede bunlar tetkik edilsin 
buyurdular. Zannederim ki, Lozan konferansı mukar-
reratı bir mah'keme teşkiline ve bu gibi mücrimlerin 
orada muhakemesine müsait değildir. Encümenimiz 
bu noktaları düşünerek bunu bir heyeti tahkikiyeye 
tevdie karar vermiştir. Bu heyeti mahsusanın vazifesi 
de gerek Müdafaai Milliye Vekâletince, gerek Erkânı 
Harbiyei Umum iyece şimdiye kadar cürümleri tespit 
edilmiş olanları yeniden tetkik olunacaktır. Çünki 
içlerinde belki haksız bir şey olur. Meclisi Âliyi yan
lış bir yola sevketmemek için böyle bir heyeti mahsu
sa teşkilini düşünmüş ve bu heyet, tarafından da ay
rıca tetkıkina da lüzum göstermiş ve bu esas dahilin
de de birinci maddeyi tespit eylemiş ve Meclisi Âliye 
arz etmiştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Heyet kim
lerden teşekkül edecek? 

ARİF BEY (Devamla) — Heyet Müdafaai Milliye 
Vekâleti ve Adliyenin şayani itimat beş, on zatından 
mürekkep olur. Belki içlerine Adliye memurları ve
saire de konur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Yani he
yetin mahiyeti tashihi karar suretiyle bir istinaf mah
kemesi mahiyeti midir? Mahiyeti hukukiyesi nedir? 

ARİF BEY (Devamla) — Gerek inzibata, Kızıl 
Hançerciye ve gerek İngiliz Muhipler cemiyetine da
hil olan ve münferiden ingilizlere casusluk etmiş, şöy
le böyle yapmış olanların isimleri tespit edilmiş, Mü
dafaai Milliye Vekâletinde, Erkânı Harbiyei Umumi-
yede vardır. Ancak bunların içerisinde ligarezin ora
ya idhal edilmiş olanlar da bulunabilir. Bunları tet
kik ve tespit etmeden doğrudan doğruya muamele 
yapmak, zannedersem muvafık olmaz. Yo'ksa buralar
da Divanı harbler mevzuubahis değildir ve bu heyet 
evvelce tespit edilmiş olanları tekrar tetkik edip Mec
lisi Âlinin kararlan mucibince tecrim etmekten iba
rettir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim bir 
şey soracağım. Encümen bu babdaki Divanı harb ilâ-
matı hakkındaki noktai nazarını tespit etmiş midir ve 
Divanı harp ilâmatının mugayiri kanun ve hukuk ola
rak veyahut menafii vataniyeye mugayir olarak itti
hazı hakkında noktai nazarın tebellüründen sonra bu 
bapta neler düşünmüştür ve o kararlar ne olacaktır? 

ARİF BEY (Devamla) — Efendim, Divanı Harp 
meselesinde itirafa mecburum ki, bugün Divanı Harp
ler yalnız bir karar verebilirler. O da tdam. Başka bir 
madde yoktur ki, ona teşmil edebilsinler. Kızıl Han
çere dahil olmuş bir adamın cezası nedir? Kanunda 

yoktur ki bir ceza versin. Veyahut Kuvayi İnzibati
yeye dahil olmuş. Bunun cezası yoktur. Ne ceza ve
receğini bilsin? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bu divanı harp
lerde İstanbul'da bulunanların da bulunması muhte
meldir. Eğer polis serhoşluk yaparsa serhoşa dokun
maz. Binaenaleyh bu maddeyi tasrih etsek ve bida-
yettenberi Müdafaai Milliyeye iştirak etmişlerden mü
rekkep bir heyet desek daha iyi olur. 

ARİF BEY (Devamla) — Efendiler, bu tabii bir 
şeydir. Müdafaai Milliye Vekâleti İstanbul'da bizim 
aleninizde çalışmış olan adamlar bu heyetin içine ta
bii koyaca'k değildir. Birinci İnönü, İkinci İnönü ve 
sonra gelenlerin hepsinin haleti ruhiyeleri başka baş
kadır ve olabilir. Binaenaleyh bidayettenberi diye bu
rada tasrih etsek bilmem ne derece de doğru olur. 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili (Karesi) 
— Efendim Vehbi Beyfendinin sualine cevab verece
ğim. İstanbul'u biz işgal eder etmez İstanbul'daki za
bıtanın vaziyetlerini tespit için orada bir heyet teşkil 
ettik ve bunların bütün zabitanı yekdiğerlerine iltimas 
yapmasınlar düşüncesi ile Anadoluya gönderdik. He
yeti tahkikiye hep Anadoludan gönderilen zabitan-
dan müteşekkildir ve bunların İstanbul'da muhake
meleri belki bazı tesirler tahtımda iyi olmaz diye di
vanı barbleri Adapazarfna ve İzmir'e naklettik. Yani 
İzmir'de erkân. Adapazarı'nda ümera Divanı harbleri 
tesis etti'k. Bu divanı harbler Anadökıda bulunan z,a-
bitandan teşkil olunmuştur. İstanbul'da bulunan za
bıtanın hiç birisi bu divanı harblere dahil olmamıştır. 
Divam harbler ve İstanbul'a göndermiş olduğumuz 
heyet bunları tasnif etti ve divanı harbe tevdii lâzım 
gelenleri tevdii lâzımdır denildi. Tahkikat neticesinde 
divanı harbe tevdiine lüzum görülenler Adapazarına 
geldiler. Orada muhakeme oldular, divanı harp bir 
kısmını tecziye etti, bir kısmım tebrie etti. Tutmuş ol
duğumuz esas ve Müdafaai Mil'liyenin de divanı harb
lere vermiş olduğu talimatta İngiliz muhibleri, Nigeh-
ban gibi cemiyetlere giren ve kuvayi milliye aleyhin
de münferiden veyahut müştereken harekette bulu
nanlar asi addolunur ve asiler hakkında ceza kanunna
mesi hangi cezayı gösteriyorsa o cezayı veriniz de
dik. Divanı harbler bu esas üzerine, yani asi addede
rek bu cezayı tespit etti. Bunlara tatbik etmek istedi
ği eezayi; mesâlâ bazılarına on sene verdi. Fakat ba
zılarına da isyanın sabit olması için lâzım gelen vesaik 
vardır. Belki bunlara desteres olunamadı. Böyleleri 
mahkûm etmedi. Ceza kanunumuzda bunlara Kuvayi 
inzibatiyeye giren, isyan eden, verilen emre itaat et-
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mlyen denildi. Divanı harblerce bazı mazeretler mute- I 
ber olur ve ceza görmez. İşte böyle ceza görmiyen- | 
ler vardır. Fakat bunlar kuvayi inzibatiyeye girmiş 
olduğu için asi derecesindedir. Bunlar vakti seferde 
asılır. Şimdi bunlar ceza görmemişler. Fakat kuvayi 
inzibatiyeye girmişlerdir. Tabii böyle ordu ve kuvayi 
milliye aleyhinde bulunmuş olanlar tabii orduya da J 
giremezler. Bunları ne yapalım? Tekaüt mü edelim? 
Nisbeti askeriyelerini mi kat edelim? Yoksa ne su 
retle tecziye edelim. Meclisi ÂH evvelki içtimaında I 
bunların tekaütlüklerini- zaif gördü. Yani divanı harb-
de ceza görmiyenlerin tekaütlüğünü zayıf gördü ve 
nis'beti askeriyelerinin kat edilmesi fikrini izhar eyle
di. Nazarı dikkate alınması teklif edilen takrirler de 
bunu müeyyettir. Encümen bu nazarı dikkate alınan 
takrirlerdeki esas üzerine yeni bir tadil yaparak Mec
lisi Âliye getirdi. Bundaki esas şimdi bu gibi cemiyet
lere girmiş olan zevat divanı harblerde gerek mah
kûm edilmiş ve gerek beraat etmiş olsun, bunların I 
'hepsinin isimlerini alacağız ve bir heyet teşkil edece- I 
giz bu heyeti mahsusaya vekâlet şüphesizki daha şid
detli hareket etsin diye değil şüphesiz daha müddet- I 
kik zevatdan mürekkeb olsun diye bir heyet teşkil I 
edecektir. Bu heyet tetkikatını yapacaktır ve bunların 
içerisinde bu gibi cemiyetlere girmiş olanları tespit I 
edecektir. Eğer Meclisi Âli şimdi bunların nisbeti as
keriyelerinin kat'ını kabul edecek olursa o heyetin ver- J 
miş olduğu karar mucibince Müdafaai Milliye Vekâ- I 
leti bunların nisbeti askeriyelerini kat edecektir. Yok 
•Meclisi Âli bunların divanı harbde muhakeme olsun
lar da bu muhakeme neticesinde nisbeti askeriyeleri I 
kat olunsun derse, zaten* divanı harb olunmuşlardır. I 
Daha ağır cezalarla tecziye olunmak, idam edilmek 
üzere divanı harbde muhakeme olunmuşlardır. Ben- j 
denizce bu nisbeti askeriyelerinin kat'ı cezası kâfidir. 
Hatta ağırdır. Bu ceza.. (Hayır sesleri) 

REİS — Rağıb Beyin bir suali vardır. I 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim acaba İzmit 
ve Adapazarı'ndaki divanı harpler kaç kişiyi maznun I 
telakki etmiştir? Aşağı yukarı, bunun adedi hatırı âli- I 
nizde midir? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Müsaade buyurunuz 1 
efendim. 1 600 kişi dedim. Bu 1 600 kişinin hepsi di
vanı harbe verilmiştir. Kuvayi inzibatiyeye girmek I 
bir cürümdür. Bu itibarla bunların hepsi divanı harbe 
verilmiştir. Bunlardan mahkûm olanlar (20 - 40) kişi 
kadar vardır muhakemeleri hitam bulan epeycedir, 
hemen nısfından fazladır, muhakemesi hitam bulma
yanlar da vardır. Bu divanı harpler bunları kanuni ola- 1 

rak muhakeme etmiştir. Bendeniz bidayette şüphe 
ettim, bunları niçin ceza görmüyorlar, dedim. Mü
dafaai Milliyenin Hukuk Müşavirini, Muhakemat Dai
resi Muavinini oraya gönderdim. Divanı harplerin 
kararlarını tetkik edin, dedim. Tabii onların karar
larına tesir yaparak şöyle yapın, böyle yapın, şöyle 
muhakeme edin diyemezdik. Onların kararlarını tet
kik etmek üzere hukuk mektebinden mezun ve iyi 'bir 
hukukçuyu gönderdim. Gitti, hepsini tetkik ettik. Ka
nun hilâfına bir şey göremedim, hilafı kanun 'hüküm 
yoktur, hükümlerin hepsi kanuna istinat edilerek ve
rilmiştir dedi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) Paşa Hazret
leri şimdi buyurdunuz ki harekâtı milliyeye iştirak et
meyen ve milli harekât aleyhinde bulunan bu (1 200 -
1 600) ümera ve zabitanın hepsini divanı harbe ver
dik. Bunlardan bir kısmı mahkûm oldu. Diğer kısmın 
haklarında delail ve emaratı kâfiye bulunmadığı için 
mahkûm edilemedi. Şimdi heyeti mahsusanın yapa
cağı tahkikatta evvelce mahkûm olanların mahkûmi
yetlerini keenlemyekûn addederek yeniden tahkikat 
yapacak mı. yoksa mahkûm olanları bir tarafa bıra
karak divanı harplerin beraet ettirdikleri adamlara 
keenne hiçbir muhakeme görmemiş gibi doğrudan 
doğruya vaz'ıyet mi edecektir? Böyle mahkûm olan
lar bir tarafa bırakıldığı takdirde, toeraet edenler de
meyecekler midir ki, eğer biz daimi şüphe isek diva
nı harbin hükmünü keenlemyekûn addederek bizi tek
rar muhakeme edecekseniz mahkûm olanların da tek
rar muhakemesi icabeder. Yok, divanı harbin vermiş 
olduğu hüküm adil bir hüküm ise, işte o âdil hükmü 
veren mahkeme bizi beraet ettirmiştir. Bize bunu yap
manız muvafıkı adalet midir demiyecekler midir? He
yeti mahsusa tarafından yapılacak tahkikat üzerine 
nispeti askeriyeleri katolunacaktır deniyor. Bu heyet 
bir heyeti hakime değildir, bir tahkikat heyetidir. 
Böyle bir tahkikat heyetinin verdiği kararla nispeti 
askeriye kat'olunmaz. Yoksa Meclisi Âliye gelip 
tasdik mi edilecektir? Yoksa bu heyetin kararı üzeri
ne makamı âliniz mi bunu doğrudan doğruya infaz 
edecektir? Buna dair sarahat yoktur. Tenvir ediniz. 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kare
si) — Evvelce ceza görmüş olanlar, faraza on sene 
cezaya mahkûm edilmiş ise bunun yeniden cezasının 
tahkiki için bir şey yapılamaz. Yalnız umumi olarak 
bunların nispeti askeriyeleri kat edilmiş olur. Yalnız 
bunların mücrim addedilip de divanı harbe verilme
si lâzım gelenleri, divanı harbe verilebilir. Olabilirki 
Sulh Muahedenamesini uzun uzadıya tetkik etmek. 
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Bunlar divanı harpçe mahkûm edilirse affettirebilecek 
midir? Af ettirsin, ettirmesin; bunlar afolunursa yi
ne hiç olmazsa nispeti askeriyeleri kat edilmiş olur. 
Yani- bunların bir kere seyyanen nispeti askeriyeleri 
katolunacaktır. Sonra cürümlerine göre aledderecat 
ceza görürler. 

SÜLEYMAN SrRRI BEY (Bozok) — Bu heyetin 
vereceği hüküm Meclise gelecek midir? 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Karesi) 
— Eğer verilen hüküm Meclise gelirse Meclis onu bir 
mahkeme addetmesi lâzım gelir. Arkadaşlarımızdan 
birisinin buyurduğu gibi Meclise gelecek olursa... 

REİS — Feridun Fikri Beyin suali vardır. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Henüz Süleyman Sır
rı Beyin sualine cevap vermedim. Onu bitireyim on
dan sonra. 

Şimdi efendim Meclise gelsin buyuruyorsunuz. 
Hangi mahkemelerin verdiği cezaların tasdiki Mecli
se geliyorsa yalnız onların Meclise gelmesi lâzımdır. 
Yani Meclis bu meselede kendisini bir mahkeme vazi
yetine koymak istemez. Yeni Meclis her işin nikübe-
dinden mesul bir makam görmek ister. Bunun mesu
liyetini Meclis deruhte edip de mahkeme vaziyetine 
girmeyi, zannederim. Meclisi Âli kabul etmez. Eğer 
bunu Meclisi Âli deruhde ederse çok teferruat içeri
sine girmiş olur. 

SÜLEYMAN SrRRI BEY (Bozok) — Hak Mec
lisindir. Bendeni/onun için teklif ettim. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Desrim) — Paşa Haz
retleri bu ilâmlar derecattan geçmiş midir. Divanı Tem
yizi Askeriyeye gitmiş midir, kesbi katiyet etmiş mi
dir? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim bunların 
Divanı Temyize gitmesi icabedenler tabii.gidiyor. Kes
bi katiyet ediyor. Divanı Temyiz bazısını reddediyor. 
Meselâ: Geçen gün divanı harbin verdiği mahkeme 
kararını Divanı Temyizi Askeriye ret etmiştir. Bütün 
mahkeme kararlan Divanı Temyize kadar gidiyor. 
Divanı Temyiz bazısını tasdik ediyor, bazısını da red
dediyor. Divanı Temyizde kesbi katiyet etmiş olan ilâ-
mattatbik olunur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kaziyei muh
keme halini almış, Divanı Temyizden geçmiş olan 
ilâmat, kesbi katiyet etmiş olan ilâmat bu kanunun 
şümulüne dahil olacak mı, olmıyacak mı? Eğer bun
lar kanunun şümulüne dahil olacaksa Divanı Temyiz 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü Divanı Temyizi 
Askeri en yüksek makamatı askeriyemizdendir. Ma
demki onun dahi tasdikleri keenlemyekûndur. Çün

kü ben eminimki Kavanini Askeriyemizde divanı 
harplerce medarı ihtiyaç olacak ahkâm mevcuttur. 
Binaenaleyh Divanı Temyiz de bunları tasdik ederek 
bu kararlar kaziyei mahkeme haline getirilmiştir. O 
halde şu şekle nazaran o da bunları nazarı kibara 
almıyor demektir. O halde fikri âliniz nedir? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Olsun, hangi kanu
nu çiğniyerek iltizamkârane bir muamele yapıldığını 
söylüyoruz. Divanı harpler kanun dairesinde gördü
ğü cürümlere ceza vermiştir. Onlar Divanı Temyize 
gitmiş. Divanı Temyiz onu ya tasdik etmiş veya ret 
etmiştir. Bizim şimdi yapacağımız muamele ki, öyle 
olsa idi hiç Meclisi Âliye gelmezdi. Evvelce emsali 
sebk etmemiş olduğu için bunların içinden bazılarına 
idari bir muamele yapmaktı. Yani Meclisi Âli bu 
maddeyi kabul edecek olursa idari muamele yapmış 
olacakta*. 

FERİDUN FİKRİ DEY (Desrim) — Efendim, bir 
sual daha soracağım. Paşa Hazretleri teklif buyurdu
ğunuz lâyihai kanuniye ile tekaüt esasını ka'bul bu
yurmuşsunuz. Memlekete ettiğiniz hizmetler maziden 
beri gelen ahvaller malûmdur. Orduyu bilrrsiniz, mem
leketin noktai nazarını da bilirsiniz. Tekaüt hakkın
daki bir noktai nazarı tespit ettikten sonra bu noktai 
nazarda idarei âliyei askeriyemiz tarafından tetkik 
edildikten sonra tebellür eden esasatı müdafa husu
sunda encümendeki verilen izahatınız nelerdir, ne gi
bi esbaptan ibaretse onları burada da ifade buyurma
nızı rica ederim. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Arz edeyim efen
dim; ben burada izahat verirken encümenin mazbata
sı hakkında arkadaşlardan birisi sual sordular ve son
ra bu madde nasıl tatbik olunabiliyor, dediler. Bu 
maddenin nasıl tatbik olunabileceğini arz ediyorum 
efendim. Evvelisi gün Meclisi Âlide nazarı dikkate 
alınıp encümene verilen takrirleri encümen nazarı 
dikkate aldı ve ona göre bir tadil vücude getirdi. Bu 
encümen teklifidir ve ben de encümende sabahleyin 
bulundum. Fakat burada kabul olunursa ne suretle 
tatbik olunur diye arz ettim. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Desrim) — Bu maddeyi 
zatı âliniz kabul buyuruyor musunuz Paşa Hazretleri? 
(Gürültüler) 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Müsaade buyurun... 
(Gürültüler), (Muhavere oluyor sesleri) Müsaade buyu
run efendim. Bunu da arz edeyim. O Meclisi Âlinin 
takdirine aittir. Meclisi Âli karar verirse ona itiraz 
etmem. Müddeti askeriyelerini ikmal edenler hakkın-
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da hazır değilim. Meclisi Âlinin kararına şey ediyo
rum. Yani behemehal böyle olacaktır, böyle olmaz
sa itimatsızlık gibi telakki edeceğim demiyorum. Mec
lisi Âli hangi kararı verirse onun tatbiki taraftarı
yım, yani musir değilim. 

REİS — Efendim, birinci maddenin müzakeresi
nin kifayetini reyi âlilerine vazedeceğim. Takrirler 
var. Mazbata Muharriri de izahat vermek istiyor. 

ÂRÎF BEY (Eskişehir) — Evvelen söyliyeyim. 
Mesele tenevvür etmemiştir. 

REİS — Efendim, Mazbata Muharriridir. Encü
menin her vakit bir hakkı vardır. Müsaade buyuru
nuz. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler; bunda mev-
zuubahis olan birinci madde hiçbir zaman Ceza Ka
nununun veya diğer bir kanunun tatbikini men etmi
yor. Bilâkis o kanunlara zamimeten bir tefsirdir. Ceza 
Kanunnamesinde yalnız bir madde vardır. Böyle or
du aleyhinde bilfiil hareket edenlerin cezası idamdır. 
Başka bir maddei mahsusa yoktur. Halbuki bunların 
içerisinde teşkilâta dahil olmuş ve birçok hiyaneti te-
beyyün etmiş insanlar vardır. Bunları ne ile hükme
dip. tecrim edip ceza vereceğiz? Yoksa bu divanı harp
lerin hükümlerini taksir edecek veyahut onların ve
recekleri kararları tadil edecek mahiyette değildir. 

REİS — Efendim, birinci maddenin müzakeresi
nin kifayeti takririni reyi âlilerine vazedeceğim. (Kâ
fi sesleri) 

Riyaseti Celıileye 
Maddenin müzakeresi kâfidir. Reye vazmı teklif 

ederim. 
24 Eylül 1339 

Ordu Mehusu 
Faik 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer takrirleri okutuyorum. 

Riyaseti Celi leye 
1 < Müzakere kâfidir. 
2. Müzakeresi cereyan eden maddenin münferi

den çalıştıkları kelimesinden sonra (bir heyeti mah
susa) kelimelerinin lağviyle yerine (B.M.M. Heyeti 
Umumiyesinden bilintihap tefrik edilecek on'beş kişilik 
bir heyet tarafından) cümlesinin ilâvesini ve şu su
retle her hangi bir icranın salâhiyettar merciden çık
masının temin edilmesini teklif ve rica eylerim. 

25 Eylül 1339 
Konya 

Tevf ik Fikret 

Riyaseti Celileye 
Madde Lozan Muahedesine mutabık ve geçen gün

kü Meclisin mutalebatını cami bulunduğundan müza
kere kâfidir. Maddenin aynen kabulünü teklif ede
rim. 

îstanbul 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celıileye 
Birinci maddedeki (tstanbul veya diğer memaliki 

müstahlasa) tabirine (veya memaliki saire) terkibinin 
ilâvesiyle kayıt hükmünün teşmil ve teminini teklif 
ederim, 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REİS — Efendim, tadil takrirleri, yani diğer tak
rirler de maddenin aynen reye vazından ibarettir. 
Bir takrir vardırki maddeyi şu suretle tadil ediyor. 
Binaenaleyh birinci olan tadil teklifi îstanbul veya 
memaliki saire tabirinin vazını teklif ediyor. Kâfi 
görenler... Kâfi görülmüştür. Encümen (Memaliki 
saire) tarzında kabul ediyor. Reyi âlinize vazediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... (Ka
bul sesleri) Kabul edilmiştir efendim. (Hem diğer, 
hem saire nasıl olur sesleri) Efendim müsaade buyu
runuz. İstanbul veya memaliki sairedir, (diğer) yok
tur. Bu suretle reye koydum. Madde şu suretle olu
yor: (İstanbul veya memaliki sairede kalarak milli 
mücadelelere iştirak). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Memaliki 
sairede kalarak tabiri var. 

REİS — (İstanbul ve memaliki sairede milli mü
cadeleye iştirak etmiyen) takrir bu şekildedir efendim. 
(Muvafık sesleri) Veya diğer memaliki mustahlasada 
kalarak... 

BİR MEBUS — (tstanbul veya memaliki sairede 
kalarak) 

REİS — Veya memaliki sairede kalarak Milli Mü
cadeleye... 

GENÇ MEBUSU — tstanbul veya memaliki mus
tahlasada denilirse daha iyi olur. 

KÂZIM BEY (Ergani) — Efendim, tstanbul veya 
memaliki mustahlasada veya ecnebiyede bulunan de
nilmesi daha iyi değil midir? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Paşam her ne
rede bulunursa bulunsun denilse daha muvafık değil 
mi! 

REİS — Encümen de tasvip etti. Şu halde şekil 
söyle oldu : «İstanbul veya memaliki mustahlasada 
Milli Mücadeleye iştirak etmiyen». 
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MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim, bunun 
hakkında söz isterim. 

REİS — Fakat kabul edilmiştir efendim, Bir tek
lifiniz varsa söyleyiniz. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Müsaade buyuru
nuz Paşam, s İstanbul veya memaliki saire denildiği 
zaman, maksat eğer dahili memleket ise denilemez. 
Eğer memaliki ecnebiyede ise denilebilir. 

REİS — .Efendim, sizin de bir tadil teklifiniz 
varsa söyleyiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Şu fıkra 
kaldırılsa daha muvafık olur zannederim. «İstanbul 
veya memaliki mustahlasada kalan» yerine, buraya 
aşağıdan başlanılarak «Milli Mücadeleye iştirak etmi-
yen berrî, bahrî, havaî, jandarma muvazzaf sınıfları
na mensup olan bilûmum...» Yukarısı kaldırılsa. Aşa
ğıda vardır. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim tadil teklifleri üç tane geldi. Bi
naenaleyh diğerlerini de nazarı itibara almak mecbu
riyetindeyiz. Binaenaleyh onları okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
«... Milli Mücadeleye iştirak etmiyen» kaydından 

sonra (ve bu ana kadar T.B.M.M. Hükümeti meha-
kim veya divanı harplerince haklarında tahkikat ve 
muhakemat icra edilerek beraeti zimmetleri kaziyei 
muhkeme halini iktisap etmiş bir hüküm ve ilâm ile 
sabit olmıyan) cümlesinin ilâvesini teklif ederiz. 

2 4 . 9 . 1339 
Karesi Dersim 

Ahmet Süreyya Feridun Fikri 
Mersin 

Ahmet Besim 
Dr. FİKRİ BEY (Ertuğrul) — Zaten biz divanı 

harpten geçirmek istiyoruz. 
REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini 

kaldırsın... Nazarı dikkate ahnrfîâmıştır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhiâti olmasını bu bapta 

evvelki nazarı dikkate alınan takririm veçhile tekiden 
tekrar encümene havalesini teklif eylerim. 

Madde 1. — Gerek İstanbul'da ve gerek memali
ki mustahlasada veya her nerede olursa olsun ve her 
nerede bulunursa bulunsun Mücadelei Milliyeye işti
rak etmiyen berri, bahrî, havai, jandarma, muvazzaf, 
mütekait, ihtiyat bilûmum erkân ümera, zabitan, me
murin, mensubini askeriyeden her hangi bir suretle 
harekâtı milliye aleyhinde bulundukları muhtelit bir 
heyet tarafından indelmuhakeme tahakkuk ve tebey-
yün ettikte bir daha hidematı millette istihdam olun

mamak üzere hakkı tekaütten mahrum ve nispeti as
keriyesi kat'edilir. 

2. Evvelce divanı harplere verilip de beraet etmiş 
bulunanlara da bu mahkeme şâmildir. 

Giresun 
Tahir 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Riyaseti Ceüileye 
Mücadelei mrlliyeye iştirak etmiyen ve hududu 

millî haricinde kalan erkân, ümera, zabitan hakkın
da yapılacak muamelei kanuniyenıin umum memu
rine tatbiki için bir madde 'ilâvesini yahut ayrıca bir 
kanun yapılmasını rica ederim. 24 . 9 1339 

Ertuğrul 
İ brah im 

REİS — Nazarı itibara alınmak üzere ve ayrıca 
bir kanun olmak üzere reyi âlilerinize vazediyorum. 
(Anlaşılmadı sesleri) 

(İbrahim Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Efendim, müsaade buyurursanız bunu 

nazarı dikkate alarak encümene gönderelim. Kabul 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar.. Kabul edil
miştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ekseriyet 
yok. (Var var sesleri) 

REİS — Efendim bitmiştir. Dr. Fikret Beyin 
bir takriri var. Maddenin bu yolda tadilini teklif edi
yor. Takriri bir daha okuyorum. 

(Ertuğrul Mebusu Fikret Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmadı efen
dim. 

Çorum Mebusu Mustafa Beyin takririni tekrar 
okuyoruz efendim. 

(Mustafa Beyin takriri tekrar okundu) 
MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim, İstanbul 

ve memaliki saire denince vatanın hududu haricin
de kalan kısımlara ait olur. İstanbul ve bilâdi selâse 
dersek memleketin diahil/i... 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. İlık tadil 
teklifi yapan arkadaşımız dediler ki harekâtı milliye
ye muhalif kalan zabitan veasir adamlar memleıket 
haricinde de bulunabilirler, onun için şâmil değildir 
diye teklif yapmıştı. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — O halde İstanbul 
yerine (Türkiye) deyiniz efendim. 

FİKRET BEY (Ertuğrul) — Efendim, «İstan
bul» kelimesi kalksın «Türkiye» densin. 
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MUSTAFA BEY (Çorum) — Memaliki sairede 
densin. 

NECATİ BEY (İzmir) — Reis Bey böyle mü
zakere olmaz efendim. Herkes bir laiktrtı söylüyor. 

REİS — Mustafa Beyin takririni tekrar okuduk. 
ALt RIZA BEY (İstanbul) — Red, red... 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Anlamadan red 
diye bağırırsın, yani ne diye bağırıyorsun bilrnem-
ki? (handeler) 

R E İ S — Efendim, rica ederim gürültü yapmayı
nız. Müsaade ediniz. Süleyman Sırrı Beyin takririni 
okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin başında kelimelerden «İstanbul veya 

memaliki müstahlasada kalan.» fıkrasının tayyını 
teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

SÜLEYMAN S1RRT BEY (Bozok) — Müsaade 
buyurunuz, izah edeyim; izah edersem daha iyi an
laşılır. 

Efendim, Heyeti Celilenin maksatları, zanneder
sem, böyle harekâtı mili iyeye muhalif kalan, aleyh
tar olan zabitan yalnız İstanbul'da ve müstahlas me-
malikde demek -Meclisli Âliyi tenzih ederim- bir ne
vi garez olur. Değil yalnız böyle her nerede olursa 
olsun, hepsıinin tecziyesi lâzımdır ve böyle bir ka
nunda yapılacak olursa daha âdilâne olur. Binaena
leyh İstanbul'u müstahlas memalike hasretmek garez 
manası çıkar. Onun için bendeniz diyorumki madde
nin başındaki terkib çıkd*kdan sonra maksat hasıl 
ohır. «Milli mücadeleye iştirak etmtiyen» berî, bahrî, 
havaî, jandarma sınıflarından muvazzaf, mütekait, 
ihtiyat erkân, ümera ve zabitan ve memurin ve men-
subinıi askeriyeden herhangi bir suretle harekâtı mil
liye aleyhindeki teşkilata dahil oldukları veya mün
feriden çalıştıkları yeniden tahkik ve tetkik netice-
cestinde sabit olanların bir daha hizmette bilmem ne
de istihdam edilmemek üzere nisbetleri kat olunur. 
«Binaenaleyh şu baştaki fıkra kalktımı maksat ha
sıl olur. (Çok doğru seslerdi) 

KÂZIM PAŞA (Müdafaa Milliye Vekili) (Kare
si) — Efendim, bunda Anadolu'da, her yer dahil 
olur. Yozgat isyanına iştirak etmiş veya başka taraf 
isyanlarına iştirak etmiş bir çokları vardır. Tarihi 
hiç tahdit edilmediği için, o 'isyanlarda kuvayı milli
ye aleyhinde iken o sırada isyan bastırılmış, orduya 
alınmış, orduda tavzif edilmiş ve bu güne kadar va
zife görmüş olanlar vardır. (İştirak etmiyenler kay

dı var sesleri) İştirak etmemiş olabilir. Fakat o cür-
münden dolayı tekaüt edilmiş veya hizmete alınma
mış olanlar Divanı Harb karariyle, o vakit o ceza 
kâfi görülmüştü. Şimdi onları yeniden komisyondan 
geçirmek bu şeydir, yani Anadolu'da bulunanlar ce
zalarını görmüşlerdir. 

SIRRI BEY (Bozok) — Müsaade buyurunuz Pa
şa Hazretleri. Kuvayı seyyare kumandanı okluğu 
halde bilâhare usata iltihak etmiş olan Yüzbaşı Ab
dullah isminde bir adam vardır. Bu adam halen 
nerededir? Ceza da görmemıştlir. Böyle İstanbul'a 
hasredersek, işte bu adam ilelebet yaşayacaktır. İş
te bunun gibi misal çoktur. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim, müsaade 
buyurunuz, bu gibiler, yani bu adam" şunu yapmış, 
şu adam bunu yapmış diye her adamın vaziyeti dü
şünülerek kanun yapılmaz. O adam isyan etmiş, ku
vayı seyyareye iştirak etmiş ise Divanı Harbe veril
miştir. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. Dikkat 
ediyorum, bu tadil takrirleri hep «İstanbul veya sair 
memalikde» kelimesi üzerinde tekasüf ediyor. İki 
takrir daha geldi «İstanbul» kelimesinin tayyi ile 
«Türkiye ve vilâyatı sairede kalarak cümlesinin ika
mesini teklif eylerim» deniyor. Son bir takrir dana 
var efendim. Bunda da; «İstanbul'da ve vilâyatı sai-
rede veya ecnebi memleketlerde kalarak» diye bir 
tadil teklifi var efendim. 

Bir de Milli mücadeleye iştirak etmiyen memuri
ni askeriye ve mülkîye kaydının ilâvesi için bir tak
rir vardır. Bundan sonra da bunu nazarı dikkate al
dınız. Heyeti Vekileye havale ettik. Müsaade eder
seniz bunlar birinci cümleye alit şeylerdir. Yalnız 
Sırrı Beytin takriri tay mahiyetindedir. Evvelâ onu 
reyi âlinize koyayım. Ondan sonra diğer takrirleri 
reyi âlinize koyalım. Sonra encümenden rica ederiz, 
bunu tesbit ederiz. Reyi âlilerine vazederiz. «İstan
bul'da veya memaliki sairede olan» cümlesinin tay
yını teklif ediyor. Nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın... 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — O encümene 
gitsin canım. 

REİS — Nazarı dikkate alınmıştır. (Alınmamış
tır sesleri) Müsaade buyurunuz ziyanı yok. Yanlışlık 
yapmıyalım. Bir daha reyi âlinize koyalım. Evvelâ 
Sırrı Bey tay teklif ediyor. Evvelâ onu reyi âlilerine 
koyuyorum. Onu nazarı dikkate almak istiyenler 
lütfen el kaldırsın. (Ekseriyet var sesleri) Nazarı dik
kate alınmamıştır. 
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S. SIRRI BEY (Bozok) — Aksini koysanız el yi
ne bu kadar kalkar Paşa. 

REİS — Efendim uzun uzadıya saydım. Tered
düt kalmadı. Müsaade ederseniz bu takriri nazarı 
dikkatinize arzedeceğim. 

HALtT BEY (Erzurum) — Paşam, bir teklif da
ha var. istanbul kelimesinin tayyiyle yerine «Tür
kiye» kelimesinin konması. 

REİS — O tadil mahiyetindedir, çünki asıl mev
zuuibahs olan şey umumunu birden tayyettik. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
«Türkiye vesair memalik» diye bir takrir var. 

REİS — Evet bir takrir var. Bir de İzzet Ulvi 
Beyin bir takriri var. Okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Bininci maddenin baş tarafının şu suretle tadil 

ve tashih edilmesini teklif edenim. (İstanbul'da veya 
memaliki müstahlasa ve vilâyatı sairede veyahut ec
nebi memleketlerde kalarak millî mücadeleye işti
rak etmemiş olanlar...) 

Afyon Karahisar Mebusu 
izzet U M 

REİS — Efendim bu takrini nazarı dikkate alan
lar lütfen ellerini kaldırsın. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Mealini an
layamadık. 

REİS — Efendim, şimdi okudum. Tekrar bir da
ha okuyorum. 

(izzet Ulvi Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 

el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır. Efendim 
diğer bir takrir de «Türkiye vesair memalikte ka
larak» cümlesinin ilâvesini teklif ediyor. Bunu naza
rı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. Alınmamıştır. 

Efendim, bir de Abdullah Azmi Efendinin bir 
takriri var. Okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Bininci maddenin berveçfoiâti tadilini teklif, ede

riz. 
Birinci maddenin son fıkrasındaki nisbeti aske

riyenin kafi yerine (müddeti hizmetlerine göre te
kaüt veya .istifaya sevkolunurlar.) 

Eskişehir Antalya 
Abdullah Azmıi Murat 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Şimdi efendim madde şöyle olmuştur: İstanbul 
veya memali'ki sairede millî mücadeleye iştirak et-
miyen (memaliki sa'irede kalarak sesleri) Encümen

den rica edelim, bu birinci maddede bendenizde bir 
düşkünlük görüyorum. Efendim «İstanbul veya me
maliki müstahlasa ile Türkiye haricindeki mema
likte kalarak).. (Gürültüler) 

ALİ BEY (Afyonkarahisar) — İstanbul Türkiye 
haricindeki memalikte kalarak tarzında olması daha 
münasiptir efendim. 

REİS — Bir kere okuyayım efendim: «İstanbul 
ve memaliki müstahlasa ile Türkiye haricinde kala
rak millî mücadeleye iştirak etmiyen... 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Paşa müsaade buyu
runuz, rica ederim. Memaliki müstahlasa yerine vi
lâyatı müstahlasa tabirini koyalım. Paşam memaliki 
müstahlasa mana ifade etmez. 

REİS — Efendim bu meselede encümen de itti
fak ediyor. O halde şekil şu olur. «İstanbul ve vilâ-
yatı müstahlasa ile Türkiye haricinde kalarak.» Bu
nu kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir efendim. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Efendim, müsaade 
buyurun, bendenizin tadil teklifim vardır. 

REİS — Zatı âlinizin tadil teklifini diğer teklif
ler gibi Heyeti Vek'ileye havale ettik efendim. 

HÜSEYİN BEY (Devamla) — Okumadınız. 
REİS — Şimdi söyledim, okudum ve Heyeti Ve-

kileye havale edildi. 
HÜSEYİN BEY (Devamla) — Okumadınız. 
REİS — Şimdi okudum, zabıtta var. 
HÜSEYİN BEY (Devamla) — Yok efendim, 

okumadınız. 
REİS — Bakınız zabıtta Hüseyin Beyin takriri 

dedim. 
HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Bunu yalnız asker

lere tahsis etmiyelim dedim. Biraz da onlar ceza 
görsünler. 

REİS — Efendim, sizden evvel bu mealde diğer 
bir refikiniz takrir vermişti ve Heyeti Vekileye ha
vale edilmişti. 

Şimdi maddei asliye bu suretle teayyün ettikten 
ettikten sonra tayini esami ile reye vazedilmesini is
teyen Feridun Fikri Beyle 15 refikinin teklifi vardır. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin tayini esami ile reye konulmasını tek

lif ederiz. 
Dersim Dersim 

Feridun Fikri Ahmet 
Malatya Malatya 

Hacı Bekir Mahmut Nedim 
Kayseri Eskişehir 

Naci Abdullah Azmi 
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Sivas 
Halis 
M araş 
Tahsin 

Antalya 
Murat 

Karahisarı Şarkî 
Mehmet Emin 

Karahisarı Şarkî 
îsmail 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Ergani 
Kâzjm 
Konya 

Eyüb Sabri 
Biga 

Samih Rifat 
Biga 

Mehmet 
REİS — Binaenaleyh buraya kutuları koyacağım. 

Lütfen reylerinizi istimal ediniz. 

Dr. FİKRET BEY (Kozan) — Yoklama tarzında 
olsun. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Paşam evvelden bir 
takrir vardı. Onu geri alıyoruz. On beş imzalı tayi
ni esami takririni gerj alıyoruz. 

REİS — Efendim, lütfen reyinizi istimal buyuru
nuz. Kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı. Rica 
ederim yerlerinize oturunuz. Herkesin fikri burada 
hâkim olamaz efendim. Tayini esami ile reyinize 
vazedeceğim. Tekrar okuyorum. 

(Takrir tekrar okundu) 
REİS — İstanbul ve vilâyati müstahlasa ile Tür

kiye haricinde kalarak millî mücadeleye iştirak etmi-
yen berrî, bahrî, jandarma, havaî sınıflarından mu
vazzaf, ihtiyat, mütekait bilûmum erkân, ümera ve 
zabitan ve mensubini askeriye herhangi bir suretle 
harekâtı milliye aleyhindeki teşkilâta dahil oldukları 
veya münferiden çalıştıkları bir heyeti mahsusa tara
fından yeniden tetkik ve tahkik neticesinde sabit olan
ların bir daha hizmeti askeriyede istihdam edilme
mek üzere nispeti askeriyeleri katolunur. (Çok güzel 
sesleri) Bu maddeyi böyle aynen kabul edenler be
yaz, etmiyenler kırmızı istimal etsinler. (Yoklama 
tarzında sesleri) Efendim, yoklama yaptık. Doğrudan 
doğruya reylerinizi istimal edin. 

(Reyler istimal edildi) 

REİS — Efendim reylerini istimal etmiyen zevat 
reylerini istimal etsinler efendim... İstihsali âra hitam 
buldu. 

Efendim biri ncı madde tayini esami ile reye kon
muştu. Bunun neticesini arz edeceğim. 

Reye iştirak eden 187'dir. Muamele tamam. 145 
kabul, 27 ret, 15 müstenkif. Binaenaleyh madde 145 
reyle kabul edilmiştir. 

İkinci maddeye geçiyoruz. 
Dr. FİKRET BEY (Kozan) — Paşam usulü mü

zakere hakkında bir şey söyliyeyim. Zannederim bu 

kanunun celsei hafiyede müzakere olunması birinci 
maddede gerçek hafiyeye lüzum var mı? (Var ses
leri) Zaten celsei aleniyede nasıl olursa olsun bir ke
re bunlar geçecektir. 

REİS — Müsaade buyurulursa teklifi kanuninin 
birinci ve yedinci maddeleri hakkında idi. Teklif Mec
lisi âlide o yolda kabul edilmiştir. 

MEHMET VEHBİ BEY (Karesi) — Neticede 
okuyacağız heyeti umumiyesini. 

Madde 2. — Millî orduya resmen davet edilip de 
icabet etmemiş olan ordu mensubinin dahi nispeti 
askeriyeleri katolunur. 

REİS — Efendim, ikinci madde, hakkında söz-
istiyen var mı? (Hayır hayır sesleri) İkinci maddeyi 
reyi âlilerine vazediyorum... İkinci maddeyi kabut-
edenler lütfen el kaldırsın... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Mudanya mütarekenamesine kadar 
İstanbul'da ve memaliki müstahlasada kalmış olan 
berrî, bahrî, havaî ve jandarma sınıflarına mensup 
erkândan müddeti muayyenei kanuniyesi olan 30 se
neyi ve ümera ve zabitan ve memurin ve mensubi
ni askeriyeden 25 seneyi ikmal edenlerin, bir defaya 
mahsus olmak üzere, rızalarına bakılmaksızın tekaüt
leri icra edilir. Âtideki fıkralarda gösterilenler işbu 
madde ahkâmından müstesnadırlar: 

A) Türkiye Bahriye kadrosunu teşkil etmek üze
re 1340 bütçesine dahil olacaklardır. 

B) Erkânı Harbiyei Umumiye ve Müdafaa Mil
liye Vekâletlerince ve jandarma mensuplarından Da
hiliye Vekâleti ve Umum Jandarma Kumandanlığın-
ca herhangi bir müessesede tavzif veya herhangi bir 
mahalde hidematı milliyede istihdam edildikleri sa
bit olanlar; 

C) 1338 senesi Marttan sonra esaretten Derse-
adet'e veya memaliki müstahlasaya avdet edenler; 

D) Caizülistihdam oldukları halde kadroların 
ademi müsaadesinden dolayı vücutlarına lüzum olma
dığından Anadoluya gelmemeleri hakkında kendileri
ne tebligat ifa olunanlar. 

REİS — Efendim, müsaadenizi talep edeceğim. 
Birinci madde hakkında eseri zühul olmuş. Kâtip 
Beyler verirken 145 kabul. Esasen reye iştirak eden 
145 kişi idi. Muamele tamamdı yine. Fakat tebliğ 
ederken kabul ve ademi kabul kısımlarında, esasla
rında bir eseri zühul vardır. Mamafih muamele ta
mamdır. Yalnız tebliğde sehiv olmuştur. Müsaade 
ederseniz onu tashih edeyim. Reye iştirak eden zat 
145'tir. 103 kabul, 27 ret, 15 müstenkiftir. Halbuki 
bendeniz 145 kabul demiştim ki o vakit reye iştirak 
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eden 187 olur. 187 değil 145 zattır reye iştirak eden 
ve 103 kişi kabul etmiştir. Onun için af finizi istir
ham ederim. O yolda tashih buyurunuz. Söz Fikret 
Beyin, buyurun. 

Dr. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Efendim, üçün
cü maddede deniliyor ki, Mudanya mütarekesine 
kadardır. Halbuki bu münteha doğru değildir. Mu
danya mütarekesiyle zaferin tahakkuku arasında geç
miş bir zaman vardır. Düşman denize döküldükten 
sonra bunlar vapurlarla İzmir limanına gelip ve ora
dan iade olunanlar da vardır. Fakat bence 26 Ağus
tos 1338 senesinin münteha olması doğrudur ve bu 
şekilde tadilini teklif ediyorum. Çünkü o vakit daha 
zafer tahakkuk etmemişti. Bize iltihak edenlerin hüs
nüniyetini o vakte kadar kabul edebiliriz. Binaenaleyh 
Mudanya mütarekesinin tasdiki demek de artık şak-
kı şefe kalmadı, bunda ümidi olsaydı Vahidettin bile 
buraya gelirdi. (Doğru sesleri) Ferit'in falan ümidi 
olsaydı hepsi gelirlerdi. Binaenaleyh 1338 senesi '26 
Ağustos tarihinin kabulünü teklif ediyorum. Bende
niz, İstanbul ve memaliki müstahlasa yerine vilâyatı 
müstahlasa tadilini kabul etmiştik, bu şekil için onun 
aynen tekrarını rica ederim. 

KÂZİM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) — Ka
resi) — Efendim doktor beyin buyurduğu mesele 
hakkında arz edeceğim. Bir taarruzdan evvel İstan
bul'dan' ufak rütbeli zabit istemiştik. Bunların harcı
rahlarını buradan gönderüyorduk. Bu gelecekler ora
da hazırlanmış ve tesbit edilmişti. Fakat bu paraları 
biraz geç kaldığı için taarruz hazırlığı başlamadan 
evvel onları oradan hareket ettiremedim ve taarruz 
hazırlığına başladığımız zaman bütün limanları ka
padık ve onlara hareket etmeyin dedik. Sonra İzmir 
istirdat edildi. Bunlar İzmir istirdat edildikten sonra 
oraya gJdikr . Bunlar mülâzım ve yüzbaşı rüîbeltrin-
dedirler. Biz yüzbaşı noksanını ikmal ettik ve yüz
başı vazifesinde olanları da diğer vazifelere verdik. 
Yani bunlar küçük rütbeli zabitan idiler. Zaten bü
yük rütbeli istememiştik. Bu gelenler Garp cephesin
deki zabitan zayiatına mukabil kıtaata verildi ve mü
teakip harekâtı takip ettiler. Yüzbaşı rütbesinde 
olanlarla da, arz ettiğim gibi, cephenin yüzbaşı nok
sanını ikmal ettik ve yüzbaşı rütbesinde olanlar var
sa onları da diğer vazifelere tayin ettik. Bu suretle 
eğer taarruzun mebde tarih itibar ednliyorsa, evvelce 
buraya gelmeye hazırlanmış ve getirilmiş ve kıtaata 
verilmiş olanlar ve halen kıtaatta bulunan ve hare
kâtı müteakibede iş görmüş oianlar hariç kalırlar. 
İzmir'den sonra Mudanya mütarekesine kadar geçin 
zamanda zaten biraz vakit geçni'ştir. Bu zaman çok 

bir şey değildir ve o müddet zarfında müracaat eden
leri zaten kabul etmemişizdir. Getirdiğimiz insanlar 
da zaten Anadolu ordusunda istirham etmeye mec
bur olduğumuz küçük rütbeli zabitan id'i ve tavzif 
etmişizdir.-

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Miktarı ne 
kadardır? 

KÂZIM PAŞA (Devamla)' — 100-İ20 kadar 
ufak rütbeli. zabitidir. Bendenizce Mudanya Mütare
kesini tarihi münteha addetmek daha adilâne olur. 

Dr. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Efendim, Kâ
zım Paşa Hazretlerinin buyurduklarına benderoizinki 
temas etmez. Çünkü bir defa mülâzım, yüzbaşı rüt-
besindedirler ki vaktiyle biz bunları MecEs kararıyla 
seferberliğe davet etmiştik, binbaşıya kadar olanları. 
Âdemi icabeti olanların hepsi dahildir." İkinci şık'tan 
da bunlar nazarı itibara alınabilir. Aşağıda bir fıkra 
vardır ki bunlar nazarı dikjtate alınabilir. İstanbul'da 
tavzif edilıir diye aşağıda bir fıkra vardır. Yara onlar 
o tarihe girebilirler. İstanbul erkânı umumiyesinde 
tavzif olunmuşlar diye bir fıkra vardır. Mademki1 

bunlar da tavzif olunmuşlardır, Hükümet makbul 
bir işten dolayı gelmemişlerdir. Bu hükümetçe yazı
lan tarih, onların kendilerine yazıldığı tarih muteber
dir. O halde bu 'taarruzdan evvel olur. Binaenaleyh 
takririmin kabulünü teklif ediyorum. 

HAL İT BEY (Kastamonu) — Efendim, bendeniz 
Mudanya Mütarekesine kadar değil, 1338 senesi 26 
ağustes taarruzu tarihine kadar kabulünü teklif edi
yorum. Çünkü Mudanya Mütarekesinde memleketin 
vaziyeti muzafferiyeti inkişaf etmişti. Fakat muzaf
feriydi; imansızları da 'mana getirdi. Gelenlerin ima
nı zaten sahte imandır. Onun için tarihi münteha ola
rak 26 ağustos tarihini kabul etmek lâzımdır. Hattâ 
efendiler, biz İzmir'i işgal ettik. Soma civarına var
dık. Orada bibisini gördüm. İsmi hatırımda kalmadı. 
Bu zat Halep'te bulundu, bir çok suıi'ist:mal yaptı. 
Sonra zaferin akabinde İzmir'in istirdadının ikinci 
günü koşa koşa gelmiş ve bir de iiltlmas aramış ve 
fırka kı;mandant 'arkadaşlarımızdan birisinin koltuğu 
altına sığınmak istiyordu. Böyleleri de pek çoktur. 
Onun için rica ederim, 26 Ağustos tarihimi kabul 
edelim. 

Sonra efendiler; Hükümetin esas teklifinde üme
ra ve erkândır. Bu encümenin tekîifinde zabitan da 
dahildir. Zabitan başka, erkân başkadır,1 ümera baş
kadır. Malûmuâliniz binbaşılardan i'tibaren livaya 
kadar ümera sınıfıdır. Kaymakam, nVralay ümera sı-
nıfındadır. Paşalar erkân sınıfıdır. Diğer zabitan tnü-
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lâzımı evvel ve yüzbaşılardır. Sonra Müdafaai Milli
ye Vekâletinin esbabı mucibe mazbatasında diyor 
'ki, ordunun ümera ve erkân kadrosu pek taşkındır. 
Ordunun ümera ve erkân kadrosunun pek t aşk m bu
lunması encümenin mazbatasında zabitanı^ da ilâve 
etmiştir. Ben bundaki tezata şaştım. Hükümetin esas 
gelen tezkeresinde diyor ki, «Ümera ve erkân kad
rosu pek taşkın bulunduğundan» bahisledir ki Hü
kümet teklifinde erkân ve ümerayı dahil etmiştir. 
Efendiler bendeniz zabıtanın çıkarılmasına tarafta
rım. Bunlar birinci maddedeki zabitan, etliye sütlüye 
'karışmayanlardır, bunlar mücrim değildir. Gerçi İs
tanbul'da kalmış, fakat hiçbir şeye karışmamışlardır. 
Cidale iştirak etmedikleri için Müdafaai Milliye bir 
ceza yapabilir. Müdafaai Milliye Vekâleti meselâ 
der ki : «İstanbul'da cidale ne kadar ;ştirak etme
mişler varsa bunlar iştirak etmedikleri müddetçe 2 - 3 
sene kıdemlerinden mahsup edilir. Keza üç sene gel
memiş bunlar terfilerinden mahsup edilir. Bu kadar 
ceza onlar için kâfidir. Sonra arkadaşlar bendeniz bu 
ilci üç senedir millî cidaldeyim. Gerçi geçen gün Mü-
dafaali M'i'lliye Vekili Paşa Hazretleri kadro miktarını 
fazla gösterdiîr. İki üç bin kadar hatırımda kaldığına 
göre fazla miktar gösterdiler. Evet dairenin bir ku-
yudu vardır ve ona itimat ederim. Fakat malûmuâli-
niz İstanbul'un işgalinden sonra bütün kuyudat İs-
tanbuIMa kaldı ve burada Müdafaai Milliye Vekâleti 
teşekkül ederken, pek büyük müşkülâta maruz kaldı 
ve gelen zabıtanın künyeleri alınamadı. Uzun müd
det sonra peyderpey onları tide etmeye çalıştı. İhti
mal bunda iyice tetkik edilecek ve belki bu miktarı 
hakikî üzerinde Müdafaai Milliye Vekâleti de tam 
bir kanaate malik değildir ve adetlerde çok yanlışlık 
olduğunu görebilir. 

Sonra arkadaşlar; zabitanda kemmiyet değil 
keyfiyet aranır. Bugünkü muharebeler pek fennidir ve 
çok tecrübeye muhtaçtır. Bana dersiniz ki muallim, 
tecrübe görmüş ön zab'it mi vereyim. yoksa mektepten 
henüz çıkmış, malûmatı mükemmel yüz zabit mi ve
reyim. Efendiler, ben on zabiti tercih ederim. Evet 
bu arkadaşlar İstanbul'da kalmışlardır. Fakat Harbi 
Umumide ilanı meşruiyetten beri dahilî ve haricî 
muharebelere devam ediyor. İlânı meşruiyetten beri 
dahilî ve haricî muharebata iştirak etmiş, bir çok tec
rübeler görmüş, kimisi esir olmuş, hariçten gelmiş 
ve harbi umumide bir çok yaralar almış ve ihtimal 
ki, esbabı mucibesi aile tesiratıdır. Geçen gün İbra
him Bey biraderimizin söylediği gibi biz zabitanın 
halini nazarı itibara almıyoruz. Zabitandan bir mü
lâzıma verdiğimiz 35 liradır; rica ederim, İstanbul' 

da olan bir zabit nasıl olur da 35 lira ile geçinir. Bu
nu bir kere düşünelim. Buna harcırah gönderdik de 
gelmedi mi? Bunlar Ankara'da olsa geçinebilirdi, 
Ankara'da aynı zamanda ailesi gözünün önünde de
mektir. Fakat İstanbul'da kalırsa, İstanbul ecnebi iş
gali altındadır. Ailesini ecnebi ellere teslim edecek. 
Namus mühim bir meseledir. Efendiler; siz kendi 
nefsinizi koyun oraya bakalım, yapabilecek misiniz? 
Değil mi ya? Bu zabit nasıl gelebilir? Bu noktayı da 
muhakeme etmelidir. Bu mülâzim nasıl gelecektir? 
Ailesini kime emanet edecektir? Mamafih yüksek 
vatanperver olan, ailesini hiç bir şeyini düşünmez, 
hiç bir ihtiyacı nazarı itibara almaz. Fakat bu gibi 
şahsiyetler pek azdır. Biz de insanız, insanca düşü
neceğiz. 

Sonra arkadaşlar; bendeniz Müdafaai Milliye 
Vekilinden bir şey anlamak islerim. Bendeniz cephe
de fırka kumandanı idim, İzmir'in işgali sırasında 
Balıkesir hattında iken makamata bir rapor takdim 
ettim. Fırkamın vaziyeti hakkında bir istatistik yap
tım. Mademki ceise hafidir, alenen söyliyebilirim ve 
bunu istatistiki makamata arz ettim. Malûmu âliniz 
ordudaki zabit makamatı tak:m kumandanı, bölük 
kumandanı, tabur kumandanı, alay kumandanı, liva 
kumandanı diye gider. En ziyade takım kumandanı
na. yani mülâzımı sâni, mülâzımı evvellere ihtiyaç 
vardır. Takım zabitanım içerisinde muvazzaf olarak 
hiç bir zabitim yoktu. Kamilen ihtiyat zabiti idi; 
evet muvazzaf zabitan vardı, fakat bunlar idadi as
keri, yani mektep talebesi idi ve Ankara talimgahı
nın çıkardığı zabitandı. Bunlara muvazzaf zabitan 
deniyor. Fakat bunlar talebe idi. ikmali tahsile mec
burdur. Şu halde, benim fırkam böyle olduğu gibi 
diğer fırka kumandanı arkadaşlarım da aynı dert 
içerisinde idiler. İhtiyat zabitanı harpten sonra mem
leketlerine gittiler. Şu halde ben öyle zannediyorum 
ki; muvazzafları da ikmali tahsile mecbur ettikten 
sonra, orduda hiç takım zabiti kalmamıştır. Müda
faai Milliye Vekili orduda kadrodan fa/.Ja zabit bu
lunduğundan bahsettiler. Evet bu zabit fazlası şu su
retle olabilir. Malûm, ordu hazara giriyor. Geri teş
kilâtı. menzil teşkilâtı lağvediliyor. Bunlardan bir çok 
zabitan artıyor ve keza seferi teşkilât ile hazarî teş
kilât arasında büyük fark vardır. Hazarî teşkilâtta 
gerek cüzü tamların adedi, gerek efrat vesairenin 
adedi daha azdır. Bundan dolayı Müdafaai Milliye 
Vekâleti bazı cüzü tamları lağvetmek mecburiyetin
dedir. alayları, fırkaları vesaire. Günkü bu bütçe me
selesidir. Bundan dolayı bazı zabitan da fazla kala-
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bilir ve dediğim fırkaların takım zabitanı da buradan I 
ikmal edilebilir. I 

Fakat arlcadaşlar; şu noktayı da nazarı dikkati- I 
nize arz edeyim: Biz Bursa civarında, İnegöl vesai
re oralarda iken gerilerde kalan bazı zabitanı, yüzba- I 
ş/ı vesaireyi cepheye sevk ettiler. Çünkü zafer kaza
nıldı. Yalnız İstanbul'da kalmış zabitana kabahat at- I 
fetmiyelim. Dahilî memlekette, büyük karargâhlar- I 
da büyüklerin koltuğuna sığınmış katiyen kurşundan I 
kaçan, menzilde kalan (Bravo sesleri, şiddetli alkış
lar) fare gibi çuvalları yemek istiyen ve oturduğu I 
yerde terfi etmek istiytn pek çok arkadaşlarımız I 
vardır. İşte btrfuin gibi bir kaç yüzbaşıyı bana gön
derdiler. Bir tanesi Ankaralı, hatta 315 neşetlidir. Baş I 
kumandanımız Gazi Paşa Hazretlerinden de iki sene 
evveldir. Kendisi yüzbaşıdır, binbaşı olmak istiyor. 
Staj için bana gönderdi er. Aldım, bir böiük göster- I 
dim. Liva kumandanı, erkânı harbim de yanımda. I 
Bir kere tercümei halini anlamak istedim. Baktım I 
ki, bütün hayatı askeriyesi amele bölüğünde, menzil 
noktasında, levazımda, şurada burada geçmiş. Şimdi I 
tabiî zafer kazanıldı, vaziyet inkişaf etti, bir şey ko- I 
parabilir miyim diye cepheye geliyor. Tuttum buna I 
bir bölük verdim ve buna en basit şeylerden 5 - 6 I 
sual sordum. Bir bölüğünün teşkilini yap, filân kola I 
geçir, filân şekilde aç. Tayyare hücumuna maruz kal- I 
din, şunu yap. Bir bölüğün basit bir tabiye vaziyeti; I 
efendiler; temin ederim ki, hiç birisine cevap vereme
di. Bölüğün başçavuşunu çağırdım ve başçavuş pekâ- I 
lâ cevap verdi. Bunu şunun için arz ediyorum. Bu ar
kadaş ayrıca bir makam işgal edecek, diğer bir arka- I 
daşını mağdur edecek. Zannetmeyiniz ki, bütün zabi- I 
tan böyledir. Çok kıymetli ve çok tecrübelidir. Yal- I 
mz demek istiyorum ki, ordunun geri hidemadnda 
devairde, şurada burada bulunmuş ve adedi fazla 
gösteren böyle kıymetsiz zabitlerimiz vardır. Bun
larla kadromuzu dolduracağımıza İstanbul'da kalmış, 
Çanakkale muharebesini görmüş, yara almış. Filistin 
muharebesini görmüş tecrübeli arkadaşları getirelim, 
bunların yerine koyalım ve tercih edelim. Fakat de
mem ki, ön safta hizmet edenlerin yerine, geriden ge
len ve bilâhare yer dolduran arkadaşların yerine ko
yalım. Çünkü harbi umumide b'r vazife yapmıştır, 
onlar da bir tecrübe kazanmışlardır. Arkadaşlar, bu 
noktaya çok ehemmiyet verin. Bugün köylerimize 
gidin, nüfusun c/c 80'i kadındır, nihayet r,'c 20'si er
kektir. Bunun içerisinde beş on tane eli silah tutan 
adam vard;r. Cahil bir bölük kumandanına, cahil bir 
alay kumandanına böyle bir tabur, böyle bir bölük, 
böyle bir alay teslim edilirse emin olunuz ki, bir bel

deyi, köyleri harabeye çevirir. Binaenaleyh Müda-
faai Milliye Vekâletinden istirham ederim, böyle kıy
metsiz zabitanla kadroyu dolduracağına kıymetli za
bıtanın ufak tefek kusurlarına iğmazı aynedelim, 
mücrim değildirler, yalnız gelmemişlerdir. Yalnız 
bunların kıdemlerinden mahsup etmemek şartiyle 
tecziye edilebilir. Onun için Hükümetin esas teklifin
de olduğu gibi (zabitan) kaydının maddeden çıkarıl
masını teklif ediyorum. 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Ka
resi) — Efendim, zemini müzakere değişmiştir. Ma
mafih biraz Meclisi Âliyi tenvir etmek için Halit Be
yefendinin buyurduğu mesail hakkında Meclisi Âli
ye arzı malûmat edeceğim. 

Tabiî Vekâlet; elindeki kuyudata istinat eder ve 
o kuyudata istinaden Meclisi Âlinize arzı malûmat 
ediyorum. Diyorlar ki: «Bilmem ne dereceye kadar 
doğrudur» Bendeniz diyorum ki, elimizdeki kuyu
data nazaran, 3 200 kadar zabit ve 1 600 kadar kâ
tip, müşavir vesaire vesaire fazladır ve bunların eli
mizde esamisi vardır. Filân efendi, filân efendi faz
lada r. Lalettayin, keyfi atılmış bir rakam değildir ve 
bunlar İstanbul işgal edildikten sonra fazladır. Neye 
nazaran fazladır? 1340 senesindeki hazarı kadroya 
nazaran fazladır. Seferber kadroya nazaran fazla ol-
myabilir. Kadrolar geniştir, oradan doldurulabilir. 
1340 kadrosu, Beyefendinin buyurdukları gibi şey 
değildir. Yani bu zabitanı aldıktan sonra münhal 
kalacak derecede geniş değildir. Fırkaların hemen 
msfını kadrosuz bırakıyoruz. Mevcut fırkalardan he
men nısfının zabiti, kalacak fırkalara gidecektir. Di
ğer teşkilât kamilen lâğvolunuyor. Daha bir çok teş
kilât lâğvolunacaktir. Bu suretle ordumuzun mikta
rından fazla olarak arz ettiğim gibi, bazı fırkaları 
lâğvediyoruz ve bu suretle ordumuzun kadrosunun 
muhtaç olduğu zabitandan arz ettiğim miktarda za
bit kalıyor. Bunun 800 kadarı binbaşıdır. Büyük rüt
belerde, erkânda fazla yoktur, noksan vardır. Mira
laylar da fazladır, fakat çoğu erkân makamında ol
duğu için o da telâfi ediliyor, fazla değildir. Mec
muu 2 300 kadar fazla vardı. Bunların 1 200 kada
rını eldeki kanunlarımız üzere tekaüde sevk ettim. 
Sicillât vesaire vesaire esasatı dairesinde tekaüt ettik. 
Yüzbaşılardan epeyce fazla vardır. Mülâzımı evvel
lerden çok fazlamız yoktur. Mülâzımı sânilerden de 
çok fazlamız yoktur. Mamafih kadromuza kâfi ge
lir. İstanbul'daki zabıtanın Anadolu'daki zabitana 
tercihi noktasını ifade buyurdular. 

Anadolu'daki zabitana ehliyet cihetiyle tercihini 
beyan buyurdular. Anadolu'daki zabitanın hepsine 
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bir vazife vermişiz. Kimisine geride vazife, kimisine 1 
ileride vazife vermişizdir. Harp zamanında kıta ba
şında kıtasını sevk ve idareye kabiliyetli olduğuna 
kıta kumandanları tarafından sicil gönderilmiyenleri 
geride tavzif etmemişızdir, onları tekaüt etmişizdir. 
Geride müstahdem olanlardan harbin devamı esna
sında terfi sırası gelip de sicilleri müsait olmayanları, 
yani kıtada kumanda ehli olduğuna dair sicil alma
yanları hiç bir zaman terfi ettirmemişizdir ve bunlar 
terfi sırası geldiği zaman kıtaya gönderilir ve kıtada 
staj gördükten sonra muvafık sicil alırsa o vakit ter
fi eder. Aynı zamanda terfi sırası gelen ve bu şeyden 
sonra, yani taarruzdan sonra kıtaata gönderilen zabi- ] 
tan terfi için değil, staj için gönderilmiştir. Yerini 
kapamak için değil, terfi senesi gelmiştir, terfi edile
cektir. Ehliyeti varsa terfi edilecektir ve malûmunuz 
olduğu veçhile, bir zabitin terfi edebilmesi için geri
de bulunması terfiine manidir. Bir zabitin geride ter
fii lâzım gelirse cepheye gider, cephe kumandanın
dan müselsel bir sicil alır, terfie lâyık görülür, ondan 
sonra kadro müsait ise o zaman terfi edebilir. Biz 
ehliyetsiz zabiti, yani tabur yapacak ve sicilinde sa
rahat olmayan bir zabiti tabur kumandanı yapama
yız ve tabur kumandanlığı yapmasına imkân yoktur ı 
ve şimdiki kadromuza göre, 340'ı düşündüğümüze 
göre tabur kumandanlığı yapamayacak olanları de
ğil, terfi ettirmek ve ona kıta vermek, tekaüt dahi 
edeceğiz. Binaenaleyh Anadolu'da bulunan zabitanın 
kıta sevk ve idaresine kabiliyetsiz olanlarına vazife 
vermek gayri kabildir. Binaenaleyh Halit Beyefendi- j 
nin endişesi varit değildir. Burada, İstanbul'da olan- j 
ların ordumuzun kadrosu dahiline alınacak olanlar, 
Kuvayı İnzibatiye vesaire gibi şaibeden azade olan
ları kadromuz dahilinde, ihtiyaç nispetinde alınanlar | 
için burada bir madde vardır ve teklif edilmijtir. 
Onların hiç bir kusuru yoktur. Onları müsait kadro
muz dahiline- alabileceğiz. Onların da kıdemlerinden | 
tenzil etmek suretiyle Anadolu'da mücadeleye iştirak 
etmiş olanlarla bir fark koymaktayız. O madde gele
cektir. Fakat hiçbir zaman Anadolu'daki ehliyetsiz 
zabitanı kıta başına koymak fikri varit değildir ve 
hiçbir zaman bu muamele cereyan etmemiştir. 

REİS — Buyurun Arif Bey. 
ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim, bendeniz J 

Halit Beyefendiye cevap vereceğim. Burada zabıtan 
kelimesinin kaldırılmasını teklif buyurdular. Eğer 
bunu başka bir arkadaşım teklif etseydi mütehayyir 
olmazdım. Fakat böyle senelerce cephelerde, kıtalar-
da bulunmuş bir kumandamn ağzından işittiğim için j 
cevap vermek mecburiyetindeyim. Bilirler ki, 25 se- i 

ne hizmet eden zabit yok. Biz burada bir kayıt koy
muşuz : 25 seneyi ikmal eden erkân, ümera, zabı
tan... demişiz. Yirmi beş seneyi ikmal etmiş bir zabit 
ümera sınıfına girmiştir. Eğer o sırasına girmemişse 
o kendilerinin tarif buyurdukları veçhile, ameliman
da sınıfındandır ki, bunların istihdamı gayri caizdir 
ve bunları çıkarmak lâzım gelir. Bunları bu vesile 
ile ortadan atmış oluyoruz. Dördüncü madde okun
duğu zaman kendilerine gayet sarih bir cevap vere
cektir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, Arif Be
yefendi Hazretleri «Bir fırka kumandanı böyle söy
lediği için mütehayyir oldum» buyurdular. Ona ce
vap vereceğim. Bu sözü istihdaf mahiyetindedir. (Ha
yır sesleri) Hayır, af buyurursunuz. Buna cevap vere
ceğim. Lütfen dinleyiniz. 

Efendiler, iki senelik hayatı askeriyem bellidir. 
Anadolu'da, Diyarıbekir'de yaptığım ve harekâtı 
milliyede yaptığım hizmete Diyarıbekir'in, Bitlis'in, 
Harput'un mebuslarını işhad ederim, bir. İkincisi; 
burada, Sakarya Muharebesinde fırka kumandanı 
idim. 25 Ağustosta düşman cepheyi yardığı zaman, 
Salahattin Adil Paşayı da işhad ederim, kendi ku
mandanım idi, teşebbüsü şahsim ile taarruza geçerek 
Haymana istikametindeki düşmanm yarma hareke
tini tevkif ettim. Sorulabilir. Harp cerideleri de ora
dadır. Sonra Afyon taarruzuna dördüncü kolordu ile 
birinci kolordu iştirak etti. Dördüncü kolordunun 
emrine, üç fırkasına zamimeten sekizinci fırka da 
verildi. Afyon civarında Sivrikale vardır. Afyon 
mebusları bilir. Doğrudan doğruya oraya taarruz 
eden, 310'a taarruz eden abdi âcizdir. Alamadığı ye
ri bir saatte alan abdi âcizdir. Sonra 30 Eylülde Baş
kumandanlık muharebesinde Başkumandan Paşa 
Hazretleri fırka 11 karargâhında idi; gece hücumu
na emir verdiler. Gece hücumuna kalkan yine abdi 
âcizin fırkası idi. Adatepeye ilk evvel çıkan kıtaat 
abdi âcizin kıtasıd.r. (Bravo sesleri) Bravo değil, te
şekküre de hacet yok. Yalnız hakikati söylüyorum. 
İstihdaf ettiler. Hayır söylemek mecburiyetindeyim. 
Reis Paşa Hazretleri, müsaade ediniz!. Bendeniz hiç 
böyle şeylere tenezzül etmezdim, fakat icabetti. İki 
Eylülde, o da benim belki hüsnüniyetimin delilidir, 
hedefimi tebdil ederek kendi teşebbüsümle Uşak'ı he
def aldım. Bu bendenizi daha büyük kan dökmeye 
sevk edebilirdi. Köylülerin verdiği malumatı şey ede
rek düşmanın başkumandanını esir alan bendenizim 
ve sonra, bütün cephe arkadaşlarımı işhad ederim. 
Efendiler, ben köylüyüm ve köylü çocuğuyum. Arif 
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Beyefendi emin olsunlar ki, ben Arif Beyefendiden 
çok iyi takdir ederim. Bu cahil arkadaşlarımız yüzün
den verdiğimiz efrat zayiatı köyleri viraneye çevirdi 
ve öyîe arkadaşlarımız vardır ki, şan ve şöhret için... 
Çünkü Enver Paşa öyle bir siyaset koydu ki, kim 
çok kan dökerse onu teaii ettiriyordu. Talimatname
nin maddelerini anlamayanlar kumandan tayin edil
mişti. Gimeli Bekir Bey - misal olarak söylüyorum -
kahraman bir arkadaştır. Nihayet aiay idare edebi
lir, fakat fırka kumandanlığı yaptı, bir çok fırkalar 
gördü. 

ALİ BEY (Afyon Karahisar) — Onlar vatan için 
şehid olmuştur. Onlar için söyliyemezsiniz. 

HALİT BEY (Devamla) — Fakat fırka kuman
danlığı yapamaz, bu hakikattir. Bugün, köylüye, efra
da acıyalım, o kadar, ben bunu bilirim. Binaenaleyh 
bütün hissiyatım bu nokta üzerindedir. Bugün 25 se
nelik değil, 30 senelik zabitlerimiz vardır. Pekâlâ 
Grineli Bekir Beyi söylüyorum, iyi bir zabittir, feda
kârdır, vatanseverdir, komitecidir, fakat hiç bir za
man fırka kumandanı olamaz. Hissiyata kapılmaya
lım, rica ederim, iyi muhakeme edelim. Benim sözüm 
budur. Kıymetli arkadaşlarımıza mevki verelim. Bu
gün öyle alay kumandanları gördük ki, ihtiyaç üze
rine onları mevkie koymaya mecbur kaldık. Bugün 
efrat hangi mesafede açılır, hangi mesafede yayılır 
bilmiyorlar. Bugün efradı yanaşık nizamda makineli 
tüfek ateşine sokuyor. Yüzlerce efradı öldürüyor, 
mezbahaya çeviriyor? Onun için istirham ederim, 
hissiyata kapılmayalım. 

REİS — Efendim, mesele uzadı. Encümen maz
bata muharriri Arif Bey, Halit Bey gibi muktedir fır
ka kumandamn;n nazarı dikkatini celbetmeyi fazla 
görürüm, buyurdular. Beyefendi arkadaşımız da faz
la üzerlerine aldılar ve izahatta bulundular. Zannede
rim ortada bir mesele yoktur. (Yoktur sadaları) 

HACIM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Efen
dim, bu maddede, iptida Dr. Fikret Beyin teklif etti
ği tadilin kabulü gayet lâzımdır. Çünkü Mudanya 
mütarekesi olduğu zaman artık her şey bitmişti, 
mesele halledilmişti. Binaenaleyh buraya gelmelerin
de hiç bir mahzur kalmamıştı. Fakat taarruzun baş-
ladı&ı zamana kadar kısmen meçhuldü. Onun ic>> 
Fikret Bey biraderimizin takririnin aynen kabulünü 
rica ederim, 

Saniyen; bu maddeye dahil olan ve İstanbul' ' 
kalmış bulunan zabitan ve mensubini askeriyenin va
ziyeti bir cürüm telakki edilmese bile her halae bu 
kabahat telakki edilir ve kabahat telakki edildiğin

den dolayı tekaüde sevk ediliyor. Fakat ben bunu a^ 
iayamıyorum. 25 yahut 30 seneyi ikmal edenler teka-

de sevk ediliyor da, 24 seneyi ilana! ec>,nlfr ~r.<y.n 
sevk edilmiyor ve buna da deniliyor ki bir kısım za-
bitana ordunun ihtiyacı vardır, onları kullanacağız, 
onları tekaüde sevk etmek lâzım gelmez ve en ziya
de küçük zabitan lâzımdır deniyor. Bunu kabul edi
yorum ve mademki bize en ziyade lâzım olan küçük 
zabitlerdir, bunun için on seneye kadar olanları ka
bul edelim. On seneden yukarı olanları tekaüde sevk 
edelim. Çünkü bugün bu mesele etrafında bir çok 
kîylü kal oluyor. Dün orada aleyhimizde bulunan 
bir çok zevatın ve bizi cinayetle ittiham eden efen
dilerin bugün burada mevkii iktidarda bulundukla
rını söylüyorlar. Arkadaşlar onun için on seneden 
yukarı olanların tekaüde sevk edilmelerini teklif ede
rim. Sonra, kalacak olanların da kıdemlerinden ten
zili dairdir ve ufak bir ceza görmeleri lâzımdır. Bu 
müddeti de İzmir'in işgal tarihiyle 26 Ağustos yani 
taarruza geçildiği tarihin arasında geçen zamanın kı
demlerinden tenzilini teklif ediyorum ve tadilname 
de veriyorum. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Dördüncü maddede 
buna dair sarahat vardır. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Üçüncü mad
denin müzakeresinin kifayetini reyi âlinize vazedi
yorum. Üçüncü madde hakkında müzakerenin kifa
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

ABDURRAHMAN ŞEREF BEY (İstanbul) — 
Reis Bey, söz istiyorum. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti kabul 
edilmiştir. (Dinliyeceğiz sesleri) 

ABDURRAHMAN ŞEREF BEY (İstanbul) — 
Efendim söz istedim, duyulmadı. 

REİS — Söz vermedim, müsaade buyurursanız 
söylesinler. (Söylesin sesleri) 

ABDURRAHMAN ŞEREF BEY (İstanbul) — 
Efendim, esas hakkında bir şey söylemeyeceğim. 
Umumi bir kaç söz söyliyeceğim, belki bir faide 
olur. 

Meclisi Âlinizin adalete meyelanı tammını görü
yorum. Ondan dolayı çok teşekkür ederim, amma 
biz adalete varır mıyız İnnemel amali binniyat. Biz 
niyet edelim, ona ne kadar tekarrüb edersek o kadar 
iyi olur. Hulûsu niyetle çalışalım; bakalım adalet ne
vi istilzam eder. Kabahatsizi tecrim etmek münafii 
adalettir. Kabahatli adam cürmüne göre mücazat 
etmemek o da muvafıkı adalet değildir. Kabahatli 
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adamları tecziye ettik. Bizim maksadı millimiz aley
hinde bulunmuşları, şuraya girmişler, buraya girmiş
ler. Bunların kiminin hizmeti askeriyesini ka'ettik. 
kimini şöyle yaptık, böyle yaptık. Şimdi İstanbul'da 
kalmış zabitan vardır. Bunları istanbul'da kalmış ol
maları dolayısiyle tekaüde sevk ediyoruz. Ben öyle 
anlıyorum. Bendeniz diyorum ki, İstanbul'da kalmış 
zabitanın içerisinde harbi umumide yaralanmış ve 
nice yararhklar göstermiş ve meziyet ve fazlı ile te-
meyyüz etmiş nice zabitlerimiz vardır. Sicilinde» iyi 
kayıtlar görülen zabitler olduğu gibi, işe yaramaz za
bitler de vardır. Olabilir. Şimdi sırf İstanbul'da kal
mış diyoruz. Acaba niçin gelmediniz diye bunu da 
sormuyoruz. Bir esbabı sıhhiyeden dolayı gelmeyen
ler vardı, onu da kaldırmışlar. Şimdi sırf gelmemek. 
Bilmem ne kadar* muvafıkı adalettir. Tabiî gelmeme
nin türlü türlü esbabı olabilir. Arkadaşım söyledi. 
Bir zabit gelmeye can atıyor, fakat çoluk çocuğuna 
40 - 50 lira para lâzım, bunu nereden bulacak? Ve
yahut İstanbul'da bir kıtai askeriye var, orası işgal 
altında. Ama orası paytaht idi. Bütün bütün boş mu 
kalacak? Bir kıtai askeriye vardı, Harbiye Nezareti 
vardı, zabitler vardı, orası büsbütün boş bırakılma
mıştı. Bu zabitan gelmedi diye bunları kapı dışarı 
mı atalım? Adalet noktasından bendeniz de diyorum 
ki* - Müdafaai Milliye Vekili kadromuzun taşkınlığı 
buyurdular - kadromuzun taşkınlığı, ordumuzun taş
kınlığı yüzünden işe yaramazları şöyle bir tarafa 
alarak, işe yarayanları kullanmakla bulunan çare mi 
daha iyidir, yahut kendi mazeretleri vesaireleri dola
yısiyle İstanbul'da kalmışlara mı hasretmek daha 
iyidir? Bu noktalara da nazarı dikkatinizi celbcde-
rim. 

İkinci bir madde daha vardır. Malûmu âliniz İs
tanbul'da kalan zabitandan bendeniz iki kişi tanı
rım. - Bilmem buna dair malûmat var mıdır - Celse
miz hafi olduğu için söyliyebilirim. Meclisi mebu-
sanda yüzbaşı bir. kumandan vardı, ine ine o 20 kişi
ye, 15 kişiye indi. Meclisi Mebusanın rıhtımından 
bu adam Anadolu'ya cephane kaçırmıştır ve bir tek 
nefer de cephane kaçırırken denize düşmüş boğul
muştur. Bilmiyorum, burada kaydınız var mı? Efen
diler, Tophane ambarından kazan çalan zabit var
dır, bilmiyorum burada kayıtları var mı? Tersane 
İngiliz neferatmın karakolu altında bulunduğu hal
de tersane ambarından kazan kaçıran zabit vardır, 
düşündü. Bunları de çıkarırsanız. Onu kaçıran adam 
canını tehlikeye atmıştır. Bunları da çıkaracak mısı
nız? İstanbul'da kalmışsa da boş durmamış, çalışmış
tır. 

Bir şey daha niyaz ederim. Birinci maddede me
kâtibi askeriye hocaları vardır. - Hoca geldiği zaman 
dayanamadım - Onlar talebe yetiştirirler ve yine ye
tiştireceklerdir. Mektebi harbiyenin ilk sınıfından 
koşup gelenler vardır. Bunları da hocaları teşvik et
ti, buraya sevk ettiler, haydi gidin dediler. Hocalar 
da orada hizmetle mükelleftirler. Mekâtibi askeriye 
muallimlerinin de buraya dahil olmalarını rica ede
rim. Söyliyeceğim bu kadardır. Merak etmeyiniz. 
Cenabı Hak bizi daima adalete doğru sevk etsin ve 
adalet rehberimiz olsun. (Amin sesleri) 

REİS — Efendim, takrirleri okuyacağım. 
Riyaseti Celileye 

Üçüncü maddenin C fıkrasındaki «Derseadet» 
kelimesi yerine «İstanbul» kelimesinin vazını teklif 
ederim. 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhiâti tadilini teklif ede

rim. 
Giresun Mebusu 
Hacim Muhittin 

Madde 3. — 26 Ağustos 1338 tarihine kadar İs
tanbul ve vilâyatı müstahlasa ile Türkiye haricinde 
kalmış olan berrî, bahrî, havaî ve jandarma sınıfla
rına mensup erkân, ümera ve zabitan ve memurin ve 
mensubini askeriyeden on seneyi ikmal edenlerin bir 
defaya mahsus olarak rızalarına bakılmaksızın teka
ütleri icra edilir. 

On seneyi ikmal etmemiş olanların da İzmir işga
li olan 15 Mayıs 1335 tarihinden 26 Ağustos 1338 
tarihine kadar geçen müddet kıdeminden tenzil edi
lir. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin müzakeresi kâfidir. Mudanya 

mütarekesi fıkrasının yerine 26 Ağustos 1338 tari
hinin kabulü maddenin reye vazını teklif ederim. 

24 Eylül 1339 
Ordu Mebusu 

Faik 
Riyaseti Celileye 

Üçüncü maddenin B fıkrasının nihayetine ber-
veçhizir fıkrasının ilâvesini teklif eylerim. 

<Berrî ve bahrî mekâtibi askeriye muallimleri...» 
İstanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
B fıkrasının son kısmının berveçhiâti tadilini tek

lif ederim. 
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«... Her hangi bir müessesede 26 Ağustos 1338 
tarihinden evvel tavzif veya her hangi bir mahalde 
hidematı milliyede aynı tarihten evvel istihdam edil
dikleri sabit olanlar. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin birinci fıkrasının 26 Ağustos 

1338 tarihine kadar İstanbul ve vilâyeti müstahlasada 
kalmış olan ilh. şeklinde tadilini teklif ederim. 

Ertuğrul 
Di. Fikret 

Riyaseti Celileye 
Kanunun ikinci maddesindeki (Mudanya müta

rekesine kadar) yerine (26 Ağustos 1338) tarihinin 
kabulünü ve maddenin şümulünün erkân ve ümera
ya teşmiliyle zabitanın ihracını teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Halit 

Riyaseti Celileye 
B fıkrasının nihayetine berveçhizir fıkranın ilâ

vesini teklif ederim. 
Berri ve bahri askerî mekteplerde idare ve tedri

sat vazifesinde bulunanlar. 
Giresun 

Hakkı Tank 
Riyaseti Celileye 

D fıkrasının sureti atiyede yazılmasını teklif ede
rim. 

#Aydın 
Tahsin 

26 Ağustos 1338 tarihine kadar makamatı aske
riyeye veyahut Derseadetin istihsalasından evvel üme
ra ve zabitanın tahkik ve şevki için Hükümeti mil-
liyenin Derseadet'te istihdam ettiği memurini mahsu-
saya müracaat ederek caizülistihdam oldukları hal
de kadroların ademi müsaadesinden dolayı vücutla
rına ^ z u m olmadığından Anadolu'ya gelmeleri hak
kında kendilerine tebligat ifa olunmayanlar. 

REİS — Efendim; takrirleri sıra ile nazarı dikka
ti âlinize arz edeceğim. 

(Dr. Fikret Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Bunun tashihini teklif ediyorlar. Nazarı 

dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmıştır efendim. 

(Giresun Mebusu Hacit Muhittin Beyin takriri 
tekrar okundu) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı dikkate 'alınmamıştır efendim. 
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(Ordu Mebusu Faik Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Efendim, bu teklifi reyi âlinize vazede

ceğim. 
ARİF BEY (Eskişehir) — Encümen de kabul 

eder efendim. 

REİS — O halde bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmıştır efen
dim. 

(İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin takriri tekrar 
okundu) 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Müsaade ederse
niz izah edeyim. (Anladık sesleri) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun; — Bendenizin 
takririm de aynı şekildedir. 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmıştır efen
dim. 

(Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin takriri 
tekrar okundu) 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzpn) — izahat 
vereyim efendim. Yani evvelce madde «istihdam edi
lenler» şeklinde idi. Bunu encümen tadil etmişti. İs
tihdam edildikleri sabit olanlar yani badema istih
dam olunanlar cümlesini kaldırmıştır. Binaenaleyh 
bu istihdam edildikleri sabit olanların ne vakit istih
dam edilmiş oldukları sabit olacaktır. Binaenaleyh 
«son taarruzdan evvel istihdam edilenler» denilmeli. 
(1338 senesidir sesleri) Evet, 1338 dir. 

REİS — Ahmet Muhtar Beyin takririni tekrar 
okuyorum. 

(Takrir tekrar okundu) 
REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 

el kaldırsın. Nazarı dikkate alrnmamıştır. 

(Ertuğrul Mebusu Dr. Fikret Beyin takriri tekrar 
okundu) 

(O kabul edildi sesleri) 
REİS — Peki efendim. 
(Kastamonu Mebusu Halit Beyin takriri tekrar 

okundu) 
(Bu da kabul edildi sesleri) 

REİS — Kabul edildi efendim. Fakat müsaade 
buyurursanız diğer bir şey arz edeceğim. «Maddenin 
erkân ve ümeraya teşmiliyle zabitanın ihracını teklif 
ederim» diyor. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kal
dırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim Hakki Tarık Beyin takriri var. Hakkı 
Tank Bey; zannederim sizin takririniz de hususatta 
nazarı dikkate alındı? 
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HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Evet efendim | 
aynı şey idi. 1 

NAİM HAZÎM EFENDİ (Konya) — Hakkı Ta
rık Beyin takririnde mekteplerdeki idare memurları I 
da vardır. I 

REtS — Evet efendim. I 
(Hakkı Tarık Beyin takriri tekrar okundu) I 
REİS — Bunu nazarı dikkate alanlar lütfen el I 

kaldırsın... I 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 

bendenizin takririm... I 
REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. Zaten I 

nazarı dikkate alınan diğer takrirlerle beraber encü- I 
menlere vereceğiz ki, bunlar tesbit edilsin. Yanlışlık I 
olmasın. Çünkü bir çok tadiller var. Onları toptan I 
nazarı dikkate arz ediyorum. Encümen halledecek, 
bunlara göre maddenin aslını çıkaracaktır, sonra oku
yacağız. Binaenaleyh Hakkı Tarık Beyin takririni na- I 
zarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dik- I 
kate alınmıştır efendim. I 

(Aydın Mebusu Tahsin Beyin takriri tekrar okun- J 
du) 

REİS — Efendim takrirdeki tarih 26 Ağustos I 
1339 yazılmış, zannederim 1338 olacak, değil mi I 
efendim? I 

TAHSİN BEY (Aydın) — Evet efendim. 
REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen 1 

el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır efendim. I 

Encümen reisinden rica ederiz, nazarı dikkate 1 
alınan takrirlerle maddenin tadilini yapıp şimdi ben- I 
denize versinler efendim. I 

Müsaade ederseniz şimdi dördüncü maddeye ge- I 
çiyoruz. I 

Madde 4. — Üçüncü madde zikrolunan müddet- I 
leri ikmal etmemiş olanlardan hazarî kadro haricin- I 
de kalacak olanlar dahi müddeti hizmetlerine göre I 
tekaüde sevk olunurlar. Bunlardan kadro dahilinde I 
kalacakların son rütbelerine mahsus terfi kıdemlerin- J 
den birer sene tenzil olunacağı gibi orduda bir sene I 
hizmet etmedikçe terfi dahi edemezler. t 

REİS — Efendim; dördüncü madde hakkında söz I 
isteyen var mı? (İzah etsinler sesleri) Encümen maz- I 
bata muharriri Bey izahat versin. I 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim; erkândan, 
yani liva ve yukarı rüıoe eshabından 30 sene hizmet I 
edenlerin ve ümeradan 25 sene hizmet edenlerin hak- I 
ki tekaüdü vardır. Onlardan daha az hizmet eden- I 
leri tekaüde sevk edemeyiz. Halbuki içlerinde 24, 23, I 
22 sene hizmet etmiş kimseler bulunabilir. Bunları | 

müstafi addedecek olursak - bir sene veya altı ay 
için - gadretmiş oluruz. Bunun için bu maddeyi tas
rih ettik. Bu suretle 25 seneyi ikmal etmemiş olan
lardan hazarî kadro haricinde kalacak olanlar müd
deti hizmetlerine göre tekaüt edilebilsin. 

Sonra maddenin ikinci fıkrasında; «Bunlardan 
kadro dahilinde kalacakların son rütbelerine mahsus 
terfi kıdemlerinden birer sene tenzil olunacağı gibi 
bir sene hizmet etmedikçe terfi dahi edemezler» 
kaydını koyarak kendilerine az çok bir ceza vermiş 
olduk. Kadro dahilinde gireceklere bu cezayı ver
mekle mutlaka kadro dahiline girecekleri gibi bir 
mana çıkmamak için. Müddeti hizmetlerini ikmal et
memiş olanları orduya alacağız. Fakat bunlardan 
kadro harici kalacaklar olursa bunları doğrudan 
doğruya tekaüde sevk edeceğiz. 

REİS — (Feridun Fikri Beye hitaben) Söz mü 
istiyorsunuz? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Evet sual 
soracağım. Efendim bir takım alaylı zabitan vardır. 
Bunun şümulüne tabi oluyor mu? 

ÂRÎF BEY (Devamla) — Hayır efendim, alaylı 
mektepli diye bir tefrik yoktur. Bu müddeti muay-
yeneye tabidir. Müddeti muayyeneyi ikmal etmişse 
tekaüde sevk olunur. İkmal etmemişse; kadroya da
hil olanlar kalır. Fakat kendilerine ceza olmak üzere 
kıdemlerinden birer sene kesilir ve bir sene hizmet 
etmedikçe terfi edemez. 

Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim ordu
da istifa müddeti vardır. 

ARİF BEY (Devamla) — On beş senedir. 

Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Meselâ etibba 
için 15 senedir. Bunu ikmal etmiyenler de tekaüt mü 
edilecek, yoksa müstafi mi addolunacaktır? 

ARİF BEY (Devamla) — Müddeti hizmetlerine 
göre tekaüde sevk edilir. 

Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Bendenjzce is
tifa müddetini tecavüz ettirenler, şu kadar sene dahi 
hizmet edenler tekaüde sevk olunur. İstifa müddeti
ni bile ikmal etmiyenlerin tekaüdü nasıl olur efen
dim? 

ARİF BEY (Devamla) — Şimdi efendim, bunlar 
asıl 1, 2 nci maddelerde cezaya çarpılmayıp da büs
bütün cezasız kalmış olanlardır. Bunların içinde 
caizülistihdam olanları kadroya alınarak istihdam 
olunacaktır. Fakat diğex_ arkadaşlarından farkı ol
mak için birer sene kıdemlerinden tenzil edilecek, di
ğerleri kadro dahilinde yer olmadığı için müddeti 
hizmetlerine göre tekaüde sevk edilecektir. Bittabi 
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içlerinde 20 sene hizmet etmiş olanlar var. Bunları 
müstafi addedemeyiz. 14 sene, 13 sene, ne ise müd
deti hizmet, ona göre tekaüt olacaktır. 

Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Meselâ 15 se
ne hizmet etmiş olanlar tekaüt, maadası müstafi ad
dedilir desek muvafık değil mi? 

ARİF BEY (Devamla) — Bu, müddeti hizmetle
rine göre olunca, esasen 15 seneden fazla hizmet et
miş olanlara ait olur. 

Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Böyle bir ka
nun var mı? Yoktur. 

ARİF BEY (Devamla) — «15 seneden daha az 
hizmet etmiş olanlar istifa eder» Böyle bir kayıt koy
mak doğrudur efendim. 

ALÎ CENANİ BEY (Gazi Ayıntap) — Efendim; 
elde mevcut olan., bir asker tekaüt kanunu var. O ka
nunda müddeti tekaüt muayyendir. O muayyen olan 
müddeti bu madde tebdil ediyor. Meselâ, 16 sene 
hizmet etmiş olan bir adamı tekaüde sevk edeceğiz. 
Fakat buna ne nisbette maaş tahsis edeceğiz? Bu şe
kil, tekaüt kanununun şekli sabıkına muhaliftir. 
Bunun maaşı meselesi de ayrıca tezekkür olunmak 
icabeder. Binaenaleyh; bu madde üzerinde iyice tet-
kikatta bulunmak lâzımdır. Eğer Heyeti Celileniz 
muvafık görürse bunu Muvazene Encümenine veri
niz. Bunlar tekaüt olursa tekaüt maaşını nasıl bağla
yacaklar, tekaüt maaş-mı nasıl vereceğiz, maaşat ne 
suretle hesap edilecektir? Bunun hakkında ciddi bir 
tetkikatta bulunmak lâzımdır. Çünkü; eski nisbeti 
bozuyoruz. 25 seneden evvel tekaüt olunamaz. 25 
senede vermiş olduğu aidatı tekaüdiye nisbetinde 
maaş tahsis olunur. Hizmeti 18 sene ise ne nisbette 
maaş vereceğiz? 

ALÎ BEY (Karahisarısahip) — Ona dair de ah
kâm vardır. 

ALÎ CENANİ BEY (Devamla) — Yoktur. Yu
karısı için bir nisbet yoktur. (Vardır sesleri) Nerede 
vardır efendim? Müddeti hizmet 25 senedir. 25 sene
yi ikmal etmiyenler için maaş tahsis olunamaz. 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Ka
resi) — Malûlin için mevcut kanunda bu vardır. 

ALİ CENANİ BEY (Gazi Ayıntap) — O malû
lin içindir. 

ALİ BEY (Karahisarısahip) — Aynı • "kanunun 
ahkâmı bunda da tatbik olunacaktır. 

ALİ CENANİ BEY (Gazi Ayıntap) — Her hal
de bunu encümene verseniz muvafık olur. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim; bu tensik 
kanunu gibi bir şeydir. Yani bazı zabitan müddeti 
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gelmeden tekaüt olunacaktır. Yalnız bu suretle değil, 
ahvali sıhhiyesinden dolayı bir zabit, müddeti gelme
den evvel tekaüt edilebilir, mahkeme karariyle tekaüt 
edilebilir. Sicilli gayri muvafık olduğundan dolayı 
tekaüt müddeti gelmeden tekaüde sevk olunur. Te
kaüt kanununnamesinde bunların müddeti hizmetle
rine göre ne kadar tekaüdiye alacakları bir düstur 
ile tayin edilmiştir. Bendenizce; kanunda bu husus 
musarrah olduğu için beyhude tekrar encümene gi
dip gelmekle vakit geçmesin. Ne kadar hizmet et
mişse ona mukabil tekaüt maaşı alacağına dair ka
nunda yeri vardır. İsterse bir sene bile olsun. Bunun 
da kanunda bir nisbeti vardır ve tekaüt edilir. O 
düstura göre kırka taksim ediliyor, bir şey çıkıyor 
ve bu suretle miktar tayin ediliyor. 

GALİP BEY (Niğde) — Efendim, müddeti hiz
metleri on seneye baliğ olan zabitan idareten tekaüt 
edilirlerse bunlar ilelebet tekaüt maaşı alırlar. On 
seneden dûn olursa müddeti hizmetleri kadar maaş 
alırlar. Ondan sonra kesilir. Kanunnamede sarahat 
vardır. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (İzmit) — On sene 
olur öyle mi efendim? 

GALİP BEY (Devamla) — Öyledir efendim. Beş 
sene hizmet ederse beş sene alır, fazla alamaz. 

REİS — Dördüncü madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı? Dördüncü madde hakkındaki müzake
re kâfi görülmüştür (Kafi seslen;) 

Şimdi efendim bir teklif vardır, 'müsaadenizle 
okuyayım. 

Riyaseti Celbeye 
Maddenin birinci fıkrasının 'benveehiâri tadilini 

tekll'if ederim. «İstanbul ve vüâyatı sairede kalmış 
olan...» 

Çorum 
'Mustafa 

REİS — Efendim; bu talkrıri nazarı dikkati âli
nize vazediyorum. Kabul edenler JûLfen el kaldırsın... 
efendim nazarı dikkate alınmamıştır. 

Şimdi dördüncü maddeyi aynen reyi âlimize vaz
ediyorum. Döndüncü maddeyi aynen kakül .edenler ei 
kaldırsın. Dördüncü madde aynen kaibul edilmiş ve 

'beşinci maddeye gerilmiştir. 
lEreadim, üçüncü madde; nazarı dikkate aknan 

talkrlriere göre tashih edilerek encümenden gelmiş
tin, Müsaada ederseniz üçüncü maddenin muaddel 

elan şeklini okuyalım. 
Madde 3. — 25 Ağustos 1338 talihine kadar İ'.an-

bul'da ve vilâyatı mustahsalada kalmış olan berri, bah-
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ni, havali ve jandarma sınıflarına mensup erkandan 
müddeti muayyenei kanuniyesi olan otuz seneyi ve 
ümıeıra ve zaiblian ve memurin ve mensübini asikeri-
yeden 25 seneyi iilkırmal edenlerin bir defaya mahsus 
oflmmalk; üzere rızalarına balkılmaksızın .te;kalitliii|k,leri ic
ra ledlür. 

Atikklkli fıtkıralarida gösterilenler işbu madde ahkâ
mımdan mlüsıtesnadbrlaı1: 

A) Türkiye bahriye kadrosunu teşkil etmek üze
re 34€| 'bütçesine dahil olacaklar. 

IB) Erfcanı Harbiyei Uımjümiys ve Müdafaai M'l-
lîye Vekjatetlerimıce ive jandarma mıenısuplanndam Da-
hülijyıa Vekâletti ve Ornum jandarıma Kumandanl iğin-
ca her hangi bir müessesede tavzif veya her hangi 
Ibir mamalde hıi'demaıtı mJlliyede istihdam tdC.dJk.leri  
şahit »olanlar ve 'berili ve bahri mekatibii asıktviye 
muall imleriyle idare memurları. 

ICJ H3'38 seneai martından sionra esaretten İs tan -
ibul'a veya memaDkii mustaıhlasaya avdet edenler. 

O) , Caizülisüimdajm oldukları halde kadroların 
ademıi müsaadesinlden sd'olayı vücutlar m a i uzum olma-
dığımjdan Anadoluya gelmemeleri haiklkmda keneleri
ne tebligat ifa olunanlar. 

ıRİBliS — Efenidinı, ülçüınüii maddeyi! tashih. edildik
ten isonraıkıi sekiliyle reyi alinize vazediyorum. Üçüncü 
meddeyi ikalbul eüenler lütfen el kaldırsın. Kalbul edii-
miiştir. 

Efendim, ıbeşimai maddeye geçiyoruz. Onu da oku
yoruz «f emdim. 

'Madde 5. — Türküye hututları 'haricinde ka'lmış 
olan -bilumum memalikte hizmet kalbul ederek. veya 
otmiyerek bili'hijiyar 'kalan veyalhuıt memallkl mezkû-
reye bl'lamezuniyet güden veya mezun en, veya tebdili 
'hava sureciyle gidip de müddeti mezuniyetlerin' ce:a-
vüz ettiren ıberrî, bahrî, havai ve jandarma s-n:Harı
ma mensup muivazzaf, mütekait ve ihtiyat e.ıkan, üme
ra, zabkan ve memurin ve mensmh'm; a^ke.' yenin me
zuniyet veya tebdili hava müddetlerinin hitamından 
itibaren nöbeti askeriyeleri kat ovunur. 

Yemenin vaziyet; mahsusasmdan dolayı orada kal
mış elan Türkiyeli muvazzaf ve mü.eikait ve ihtiyat 
eican, ümera, zabi.aa ve memurin ve men-ubini as-
'keılyedea Türk: y ey e: avdetleri Hükümelçe temin ve 
kendilerine 'tebligat icra edildikten sonra dört malı-
zarfında iîtihatk edenler :bu madde hükmünden müs-
tes-nadn'Iar.. 'Bu kabil zab'ilan işihu müddet zarfında 
•esir zalbltan haikkındalki ahkamı kanuniyeye tabi tu
tulu.'la;. 

T 'REİS — Efendim; beşinci madde hakkında söz 
' istiyen var mı? (Hayır sesleri) Müsaade ederseniz en

cümen rnazibata muharriri bey madde hakkında 'izahat 
versin. (Hacet yok sesleri) O halde beşinci maddeyi 
aynj-n reyi alinize vazediyorum. Beşindi maddeyi 
Ikabul edenler lütfen el kaldırsın.. Beşinci madde ay
nen kabul edilmiştir ve altıncı maddeye geçilmiştir, 

'Madde 6. — Memleketleri hududu miil'i haricin
de kalan ve halen orduyu millide istihdam edllme'k-
te olan berri, bahri ve jandarma sınıflarına mensup 
muvazzaf, mütekait ve ihtiyat sınıflarına mensup er
kan, ümera, zabitan ve memurin ve mensübini aslke-
riyden memleketlerine iltihak etmek arzu ve talebinde 
•bülunan'ar istifa ve tekaüt ve tahdidi sin gibi müddeti 
muayyenei nizamiyelerinin ikmaline bakılmaksızın ve 
ileride hiç bir hak. talebinde bulunmamak şartiyle 
1339 senei maliyesi nihayetine kadar memleketler ine 
terhis olunurlar. 

| REİS — Efendim, altıncı madde hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) Altıncı maddeyi aynen 
reyi âlinize vazediyorum. Altıncı maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Altıncı madde kabul edilmiş 
ve yedinci maddeye geçilmiştir. 

Madde 7. — Harekâtı milliyenin mebdei fiîiye-
si İzmir'in tarihi işgali olan 15 Mayıs 1335 ve mün-
tehayı filiyesi olan Lozan muahedesinin Meclisi Mil
lî tarafından tarihi tasdiki olup mezkûr tarihler ara
sında Anadoluya iltihak ederek millî orduda hizmet 
eden sunufu muhtelife erkân, ümera, zabitan ve me
murin ve mensubini askeriyesine Askeri tekaüt ve is
tifa Kanununun beşinci maddesi mucibince muame
le yapılır. 

REİS — Yedinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (İzahat versinler sesleri) 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun» — Yedinci 
madde hakkında izahat versinler. 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Ka
resi) — Efendim, malum olduğu veçhile, askeri ka
nunlarında harp senelerinden her bir sene iki sene 
addedilir ve bu hesap üzerine tekaüde sevk muame
lesi icra edilir. Millî mücadelenin mebdei meşkuk 
kalmıştır. Acaba 27 Nisan mıdır, yoksa İzmir'in 
tarihi işgali midir. Geçen sene Meclisi alide müzakere 
edilirken bir arkadaş bir takrir vermişti, Eski arka
daşlarımız bilirler zannederim. Meclisi âli bunun na
zarı dikkate alınması için encümene vermişti. Encü--
men İzmir'in tarihi işgalini mebde ve Lozan muahe
desinin Meclisçe tasdiki tarihini münteha olmak 
üzere kabul etmiştir. Seferberlik müddeti olarak bu 
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iki tarih arasında geçen zamanı itibar etmiştir. Bu 
budur efendim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Harekâtı milliye-
nin mebde tarihi orduya ait kalsın. (Niçin umumi de
ğil sesleri) Ordu zabitanına münhasır kalsın efendim. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim, verilen 
takrir bu mealde idi ve bu takrir nazarı dikkate alı
narak yapılmıştır. 

REİS — Efendim, arzu ederseniz bendeniz de 
izahat vereyim. Bu zabıtanın tekaütlükleri hakkında
dır. Yani seferberlikte her sene iki sene addedilir. 
Bunun mebde ve intihası tespit edilir. Başka bir şey 
yoktur. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Söz istiyorum efendim. 

REİS — Buyurun. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Efendim, İzmir'in işgali harp için bir meb
de addediliyor. Fakat kimler için? İzmir'de mücahe-
de ve mücadeleye başlıyan zabitan için... İstanbul'da 
oturan veyahut 23 Nisan tarihine kadar geçen müd
det zarfında ordu yoktu. Hiçbir vazife ile muvazzaf 
olmayıp hali istirahatte bulunan zabitana İzmir iş
galine kadar olan müddeti de ilâve edecek olursak 
açıktan bunların kıdemlerine, tekaüt müddetlerine 1, 
1,5 sene ilâve edilmiş oluyor. Bunda adalet yoktur. 
Şimdi, İzmir işgalinde orduda cephe teşkil edip doğ
rudan doğruya silaha sarılan ve teşkilâtı milliyeye da
hil olan zabitan İzmir işgalinden itibarendir. Fakat 
seneler geçtikten sonra İzmir işgali neden mabde ol
sun? Bunda haksızlık vardır. Niçin o gün mücade-
lei milliyeye iştirak edenler iki sene sonra iştirak eden 
eden arasında bir fark gözetilmiyor bu lâzım gelmez 
mi? (Hay hay sesleri) Çünkü bir sene, iki sene addo
lunuyor. Binaenaleyh maddenin tashihi lâzımdır. 

HAKKI BEY (Van) — Hizmete girdiği tarih esas
tır. 

ALİ RİZA BEY (İstanbul) — Efendim, Maliye 
Vekili Beyefendi bilâ lüzum telâş buyurmuşlardır, 
Bu maddei kanuniye ile ifade etmek istenilen maksat 
şudur ki, Tekaüt ve İstifa Kanununun beşinci mad
desinde münderiç ahkâma istinat ediyor. Mücadelei 
milliye esnasında cephede bulunan zabitana verilecek 
harp zamaimi meselesinin mebde ve müntehası nedir? 
Askerî Tefkaüt ve İstifa Kanunu bundaki mebde ve 
intihayı tayin edemez. Onun ahkâmı sarihası şudur 
ki, cephei harbde bilfiil bulunmuş zabitanın orada 
bulunmuş olan zabitanın orada bulunmuş olduğu 
müddete kadar bir misli zammedilerek tekaütleri o su

retle icra edilir, denmiştir. Maliye Vekili zan buyur
dular ki 1338 senesi Mayısının üçüncü günü cephei 
harbe dahil olmuş olan bir zabite de İzmir'in işgal 
tarihi olan 15 Mayıs 1335'ten itibaren zam tatbik 
edilecek. Hayır öyle değildir. Bu zammın şeklini ta
yin eden Askerî kanunun beşinci maddesidir. De
mek ki o kanunun bütün ahkâmı bakidir. Bunun 
için Vekil Beyefendinin endişelerine katiyen ihtiyaç 
ve mahal yoktur. Zabit cebhei harbde ne kadar ka
lırsa o kadar alacak ve kaç ay kalacak olursa o nis
pette zam yapılır. 15 Mayıs 1335'ten itibaren müte
madiyen cephede bulunan bir zabit o müddetten iti
baren alacaktır. İki ay kalan iki ay üzerine, bir sene 
kalan bir sene üzerine zam alabilecektir. Bunu be
şinci madde tamamen tasrih ediyor. Şimdi yalnız 
mebde ve münteha meselesi vardır. Mebde tarihine 
itiraz edilemez. Düşmana karşı ilk defa 15 Mayıs 
1335'te cephe alınmıştır ve bu da İzmir'in işgali üze
rine olmuştur. Müntehası da tabiatiyle Lozan mua-
hedei sulhiyesinin Meclisçe tarihi tasdikidir. Bu müd
det arasında harp cephesinde bulunan zabitanın hu
kukunu muhafaza etmek ve beşinci madde ahkâmını 
muhafaza ettirmek için bu maddeyi koyduk. 

HAKKI BEY (Van) — Ali Riza Beyin izahatı 
encümen namına ise bir şey sual edeyim. 

ALİ RİZA BEY (İstanbul) — Şahsım namına-
dır. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gü
müşhane) — Efendim maddeyi tekrar okudum. Ali 
Riza Beyefendinin verdikleri izahatı ihtiva etmiyor. 
«Bulundukları müddetçe» cümlesi ilâve edilirse, o 
vakit tamamen ihtiva ve ifade etmiş olur. Bendenizin 
endişem de sebepsiz ve mahalsiz olmaz. Encümen 
böyle düşünmüş, fakat bu madde bunu böyle ifade 
etmiyor. «Bulundukları müddetçe» cümlesi ilâve edi
lirse maksat hasıl olur. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, o yolda bir 
tadilname takdim ettim. 

HAKKI BEY (Van) — Paşa Hazretleri bendeniz 
encümenden bir şey sormak istiyorum. Tarihi tavzif 
mi, yoksa kıtasında işe başladığı tarih mi itibar olu
nacak. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Tarihi tavzif ile onun 
arasında hiçbir fark yoktur. 

HAKKI BEY (Van) — İşe başladığı tarih ara
sında fark vardır. 

ALİ RİZA BEY (İstanbul) — Bizim askerlikte 
tarihi tavzif esastır. İşe başlamak değil. 
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REİS — Efendim, Recep Beyefendinin bir tek
lifi vardır, 

Riyaseti Celileye 
Maliye Vekili Beyefendinin ifadeleri varittir. Bu 

mahzuru izale için «Ve mensubini askeriyesine» ta
birinden sonra «Hizmette bulundukları müddet naza
rı dikkate alınarak» ifadesinin ilâvesini teklif eyle
rim. 

Kütahya 
Recep Peker 

REİS — Efendim tadil veçhile maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Madde tadil veçhile kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 8. — Tşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

REİS — Efendim, bu maddeden evvel sekizinci 
madde olmak üzere Ali Cenani Beyin bir teklifi var
dır. Okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Zirde muharrer maddenin kabulünü teklif ede

rim: 
Madde 8. — Memleketleri hududu millî haricin

de kalan mahaller ahalii asliyesinden olup da müca-
delei milliye esnasında cephelerde istihdam edilme
miş olan bilumum berrı ve bahri, havai ve jandarma 
sınıflarına mensup erkân ve ümera ve zabitanı aske
riyenin nispetleri katolunur. 

Gaziayıntap 
Ali Cenani 

ALİ RİZA BEY (İstanbul) — Efendim, sahibi 
takrir fikrini izah etsinler de biz de. ona göre fikri
mizi söyliyelfrn. 

ALI CENANİ BEY (Gaziayıntap) — Efendim, 
madde gayet sarihtir. Hududu millî haricinde kalmış 
olan mahaller ahalisinden olup da cephelerde bilfiil 
hizmet edenleri ibka ediyorum. Fakat bunlardan ge
ri hidematta istihdam edilenlerden elyevm orduda 
hizmet edenler vardır. Bunların da devamı hizme
tine bendenizce lüzum yoktur. Zaten bunlar memle
ketten faide görmedikten sonra kendiliklerinden çeki
lip giderler. Binaenaleyh bunların halen istihdamla
rına lüzum yoktur. Onun için böyle bir madde ile 
nispeti askeriyeleri katedilsin diyorum. 

KÂZIM PAŞA (Millî Müdafaa Vekili) (Karesi) — 
Efendim; malumu âlileri olduğu veçhile bu muhare
bede memleketleri hududu millî haricinde bulunan 
zabitandan bir kısmına kıtalarda, bir kısmına da kı
ta haricinde hizmet vermişizdir. Tabii bunların hem 
kıtada hem de kıta haricindeki bu hizmeti bir hiz

meti vataniyedir. Yani kendisi gönderilmiş de ceb
ren gitmemiş, şurada kalmış değildir. Kendisine ora
da vazife vermişiz orada kalmıştır. Yine geride va
zife verilmiş, onu da yapmıştır. Geri hidematta is
tihdam edilenler hakkında geçen gün arkadaşların 
beyan ettiği veçhile, ordu namına, harekâtı milliye 
namına ifayı vazife etmiş olan bu zevatı böyle bilâ 
istisna ihraç etmek doğru bir muamele değildir. Bu 
mesele bugünün işi değildir. Kıtaatın içinde de var
dır ve bunlar muharebe zamanında da geride ifayı 
vazife etmişlerdir. Kıtada bulunmuş, beş altı ay hasta 
olmuş geride istihdam edilmiş olanlar da vardır. Bina
enaleyh ileri ve geriyi harp esnasında tefrik etmek 
mümkün değildir. Böyle bir muamele yapılırsa umu
mî olarak yapılır. Binaenaleyh, memleketleri hududu 
milli haricinde kalan zabitanı memleketlerine gön
dermenin ne zamanıdır ve ne de ben bunun doğru ve 
adilâne bir muamele olduğunu zannediyorum. Bun
lar bir takım tasfiye muamelâtıdır ki müruru zaman
la ve tedrici bir surette yapılabilir. 

Dr. MUSTAFA" BEY (Çorum) — Paşa Hazret
lerinden bir şey anlamak isterim. Memleketleri hu
dudu millî haricinde kalmış zabitan dedikleri zaman 
mî olarak yapılır. Binaenaleyh, memleketleri hududu 
millî haricinde kalanlardan zabitanın bir kısmını mı, 
yoksa heyeti umumiyesini mi anlıyorlar? İfadenizden 
yanlış telâkki ettimj 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Bendenizin Ali Ce
nani Beyin takririnden anladığım şudur: Meselâ bir 
Şamlı bugün bizim ordumuzda geride hizmet ediyor. 
(Hayır öyle değil sesleri) Ben öyle anladım. 

MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendiler, bu tak
rir memleketleri hududu millî haricinde kalan zabita
nın heyeti umumiyesine ait değil. Zaten bendeniz bu
günkü hududu milî diye kabul etmiyorum. O bence 
hududu siyasidir. Onu bir kere açık söyliyeyim. Hu
dudu siyasimizin haricinde kalan memleketler ahali
si muhteliftir. Bunların haricinde kalmış olan Türk
ler dahildir, bunları çıkarmıyacağız. Fakat bunlardan 
memleketleri hududu millî haricinde kalmış kendi 
unsuru bir ukubeti siyasiye teşkil etmiş olanlar çık
sın demek istiyor. Yani Araptan, Arnavuttan olan
lar çıksın demek istiyor, açıkçası budur. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim, müsaade 
buyurunuz, kanun yazılınca bir şeyi tasrih etmek lâ
zımdır. Bu maksadımıza göre buraya demek lazım
dır ki; millî mücahede esnasında kıtaatta bulunma
yıp da geri vezaifte bulunan Arnavut, daha ne var
dır bilmem, bu gibi zabitan ihraç olunur demeli. Fa-
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kat demin arz ettiğim bunlar tedrici bir surette ya
pılır ve bugün bunun zamanı değildir. Bir zabit mü
temadiyen cephe gerisinde kalmamıştır. Hem cephe
de hizmet etmiş, hem geride hizmet etmiştin Bugün 
bu mevzuubahis olmamak lâzımdır. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Paşa 
Hazretleri buyurdular ki, zabit hem ileride hem ge
ride hizmet etmiştir. Onlar tefrik etmek kabil değil
dir. Terfi' esnasında nasıl tefrik buyuruluyor? Sözleri
niz birbirine tevafuk etmiyor. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim, bu geri
de ve ilerdeki terfi meselesi uzundur. Burada izaha 
imkân yoktur. Geride de bir zabit tevfi eder. Fakat 
sicil almak lâzım gelir. Meselâ; muharebe esnasın
da altı ay ileride üç ay da geride bulunmuştur. Bu
nu nerede hesap edeceğiz. Tabii sicile müracaat ede
ceğiz. Sicilleri müsait olmayan denilirse o başkadır. 
Yani «kıtada ifayı vazife edenlerden sicilleri müsait 
olmayanlar» denilirse, bunda yalnız Arnavut ve 
Arap değil Türk zabıtan da vardır ve bunların hep
sini tekaüde sevkedeceğiz. (Kâfi sesleri.) 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendiler, ge
çenlerde de bu madde münasebetiyle arz etmiştim. 
O vakit nazarı dikkate alınacak bir şey söylenmişti. 
Bu makul idi. Meselâ, sarih olarak ismini bildiğimiz 
Araplar, Arnavutlar cephede bulundular. Kah vergi
si verdiler. Bunlar affedildi dediler. Fakat bir de men
zil vesairede hizmet etmiş olanları bu madde ile dı
şarıya çıkaracak olursak anasın asliyeyi muhafaza 
etmiş oluruz. Dünyada hangi bir millet bu kadar se
mahat göstermiştir. Ben anlamıyorum. Onun için siz
den istirham ederim, temenni ederim, bunu bu suret
le kabul edelim. Cephede bulunanları fevkalâde ve 
bir ülüvvü cenap olarak hizmetlerine karşılık olarak 
yine istihdam edelim. Nimet külfet mukabilidir diye
lim. Bırakalım. Fakat affınıza mağruren arz edeyim. 
Şubelerde şunu bunu soyan ve hırsızlık ederek Türk 
evlâdını mahveden ve kanını emen herifleri himaye 
edere'kten onun yerine kanını, canını velhasıl her-
şeyini feda etmiş olan Türkleri açıkta mı bırakalım? 
Bunu hangi cemiyet, hangi vicdan ve hangi meclis 
kabul eder? Binaenaleyh bu teklifin bu maddenin 
nazarı dikkate alınmasını rica ederim. 

REİS — Efendim; Antep Mebusu Ali Cenani Be
yin teklifini reyi âlinize vazediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Söz isterim efen
dim. Ali Cenani Beyin istediği şudur: Hududu milli 
haricinde kalan memleketin unsuru aslisinden olur ve 
hiç de hidematı milliyede bulunmamış olur ve İstan

bul'da oturursa bu adama ne yapacağız? (Onun mad
desi geçti sadaları.) Yani hidematı milliyede bulun
mamız ve hidematı milliye haricinde bulunan Türk
leri (geçti, geçti sadaları.) Ali Cenani Bey onların te
kaüdünü kabul etmiyor. Nisbeti askeriyelerinin kat 
olunmalarını istiyor. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziayıntap) — Efendim, 
mesele pek çok münakaşayı mucip oldu. Bir mesele
nin tetkiki zamanında yalnız hissiyat nazarı dikkate 
alınmaz. Nazarı dikkate alınacak en büyük meseleyi 
refiki muhtememim burada söylediler. Bu memleke
timizin iktisadiyatı meselesidir. Suriye, Beyrut, Şam 
ve Haleb'de bir tek Türk memuru bırakmamışlardır. 
Hepsini sopa ile dışarı çıkarmışlardır. Biz hâlâ hi
mayeye kalkıyoruz. Bunların maaşını kestiğiniz gün 
göreceksinizki buradan çıkıp hemen memleketlerine gi
deceklerdir ve orada iş bulup çalışacaklardır. Ben aha-
liasliye dendiği zaman babası Türk olup Şama git
miş ve orada doğmuş, orduya girmiş hizmet etmiş 
birtakım adamlar vardırki bendeniz bunu kastetmiyo
rum. Ahalii asliye yerine anasırı asliye desek daha 
doğru olur ve mesele hallolunur. Binaenaleyh mese
lenin asıl ruhu iktisadidir. Ufak bir memleket eski 
Osmanlı İmparatorluğunun bırakmış olduğu enkazı 
artık besleyemez. 

KÂZİM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Ka
resi) — Efendim, arkadaşlarımın beyanatından anlı-
yorumki biz asıl Türk olan zabitanı çıkarıp onların 
yerinde Arap vesaire gibi hırsız olan zabitanı kulla
nacağımızı zannediyorlar. Eğer böyle bir Vekilinizin 
bulunduğuna sahip iseniz, rica ederim, itimat etme
yiniz. (Haşa sesleri.) Bize herşeyden evvel lâzım olan 
orduya ve memlekete nafi bulunan adamlardır. Hat
ta bu seciyede olmayanlar kendi unsurumuzdan, kendi 
ehalimizden bulunsalar dahi onları bir gün orduda 
tutmak istemeyiz. Hırsızlık ve fenalık edenleri bir 
gün ordumuzda tutmayız. Bize her şeyden evvel lâ
zım olan memlekete nafi olan adamlardır. Yapacağı
mız tasfiye muamelâtı her devlette ve her millette 
olduğu gibi fetricen yapılmalıdır. Yeni ve eskilerden 
elimizde ne kadar vardır? Bunların hangisi Türk ola
cak ve Türkiyeliliği kabul etmiş olacaktır. Bunu tet
kik ederiz. Yapılmakta olan şu tasviye yalnız İstanbul' 
da kalart zabitana münhasır kalıyor. Umuma şamil ol
malı. Emin olunuzki o zaman ordumuz az bir zaman 
zarfında böyle meşkûk unsurlardan kurtulur. Fakat 
böyle alelacele bir karar verirsek muvaffak oluna
maz. (Doğru sesleri.) 

REİS — Efendim; Ali Cenani Beyin takririni ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. (Anlaşılmadı ses-
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leri.) Efendim Ali Cenanı Beyin takririni nazarı dik
kate alanlar lütfen ayağa kalksın... Efendim: Ali 
Cenani Beyin takriri reye vazediyorum. Müsaade eder
seniz bir daha okuyalım. (Takrir tekrar okundu.) 

REİS — Efendim; reyi âlinize vazediyorum. Na
zarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

BÎR MEBUS — Sayıyorum ekseriyet yoktur efen
dim. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

REİS — Efendim; sekizinci madde hakkında mü
talaa var mı? Sekizinci maddeyi reye vazediyorum. 

Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Sekizinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Efendim; dokuzuncu maddeye geçiyoruz. 
Madde 9. — İşbu kanunun icrasına Müdafai 

Milliye ve Dahiliye Vekâletleri memurdur. 

REİS — Efendim; bu maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Dokuzuncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Efendim: kanunun heyeti umumiyesini reye vazedi
yorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın- Kanu
nun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir efendim. C'el-
sei âleniyeye geçilmiştir. 

• « • • 
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Mücadelei Milliyeyc İştirak Etmiyen Zabitan Hakkındaki Kanunun Birinci Maddesi Hakkında Verilen 
Reyler 

Âza adedi 287 
Reye iştirak edenler 145 
Kabul edenler 103 

Reddedenler 27 

Müstenkifler 15 

(Kabul Edenler) 

AFYONKARAHİSAR 
AH B. 
izzet Ulvi B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Aut Fuat Pş. 
thsan B. 
Ömer 'Mümtaz B. 
Şa'Mr B. 

ANTALYA 
Hasan B. 
'Murat B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

BAYAZIT 
Şefik, B, 

BİGA 
Rifaıt B. 

BİTLİS 
Resul B. 

IBOZOK 
Süleyman Sırrı 'B. 

BURDUR 
Hüseyin Bakji B, 

IBURS1A 
Hüseyin Necati 
Refet B, 

CANİK 
Cav i t Pş. 
ıSüleyman Necimi B. 
Talât <B, 

ÇANAKKALE 
Mehmet IB. 

ÇANKIRI 
Mustafa AbdÜiHıatilk, B, 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DİYARBAKIR 
Ziya Gökalp B, 
Zülfü B. 

EL ÂZ İZ 
Hüseyin B. 
Muhiti:rt B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım B. 

ERZURUM 
Hal11 B. 
Hazim Ef, 

ESKİŞEHİR 
Afbdu'lah Azmi Ef. 
'Arif B. 
Emin, B. 

GİRESUN 
Hacım Muhittin B. 
Musa Kâzım B. 
Şeivke't B. 
Tali ir Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Veysel Rıza B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Âsaf B. 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Ali Riza BJ 
Fethi B. 
Ham'd'i B. 

tsma.il Canbulat B. 
ıtZJMİR 

Necati B. 
S e yy i t B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Mehmet B. 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Hali t B, 
Ahmet Mahir B. 
Necmettin. B. 
Nuh Naci B, 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

!K OCA ELİ 
Ahmet Süreyya B. 
İbrahim B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Eyüp Sabri 
Fırat B. 
İhsan B. 
'Mustafa Ef. 
Tevfikl Fikret 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ati Ş a d i ^ . 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rag»p B. 
Şeyh Seyfi Ef. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 

M AR AŞ 
Hacı Mehmet Ef. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdulgani B. 
Derviş B. 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Hazım B. 

ORDU 
Halit B. 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem; B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİVEREK 
Cudi ıB, 
Mahmut B. 
ŞARKİ KAR AH İŞAR 

İsmal B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Süleyman Sırrı B. 

TOKAT 
Bekir Sami B. 

URFA 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Hakiki B. 
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(Reddedenler) 

•AFYON 
Sadık! B. 
Ruşen Eşref B. 

ARTVİN' 
Hilmi B. 

.BOLU 
Fal İh Rıfkı ıB. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

CEBELİBEREKET 
Avnr B. 

ÇORUM 
Fertit B. 

ERTUĞRUL 
İbrahim B. 
Dr. Frkret B. 
Halil B. 

DENİZLİ 
Necip Ali 

DİYAR BEK İR 
Feyzti Bf. 

İSPARTA 
Hafız ibrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfi-k B. 

İSTANBUL 
Hamdullah Suphi B. 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 

KASTAMONU 
Velet Çelebi 

KIRŞEHİR 
Mahbup B. 

M ARAŞ 
Abdûlkadir B. 

MARDİN 
Necip B. 

NİĞDE 
Galiıp IB. 

ORDU 
Faik B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

TOKAT 
Mustafa B. 

TRABZON 
Nvbi Zade Harndii B. 
Hasan Hüsnü B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

(Müstenkifler) 

AYDIN 
Tahsin B. 

BOLU 
Errvn Cemal B. 

ÇANKIRI 
Talât B. 

CORUM 

İsmail Kemal B. 
îsmei B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 

S Ra'.f B. 
I GİRESUN 
Şi Hakkı Tarık B. 
| ' İSTANBUL 
I Yusuf Akçora B. 
j KASTAMONU 
İ Hasan Fehmi B. 

TEKİRDAĞ 
Fa;k B. 

TOKAT 
Hacı Kâmil Ef. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
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