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DOKSANINCI İÇTİMA
26 Kâmmisani 1339 Cumartesi
BİRİNCİ CELSE
REİS : Reis'sâni AM Fethi Bejdendi
KÂTİPLER :

REİS — Efendim; hafi celseyi açıyorum. En son

ce-lsei hafiyemin zabtı sabık hulasası okunacak, din
li yelim.

1. — ZAPTI SABIK HULASASI
takriri tayini esami ile reye bilvaz 63 ret, 65 müsten
kife karşı 89 rey 'ile kabul olunup cefeei aleniyeye
geçildi.

ALTMIŞYEDİNCİ İÇTİMA
13 Kânunuevvel 1339 Perşembe
İKİNCİ CELSE
Fethi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bilinikat
İstanbul'a izam edilen İstiklâl Mahkemesinin sala
hiyeti hakkında Adliye Encümeni mazbatası kıraat
ve müzakere edilerek teneffüs için tatil edildi.
ÜÇÜNCÜ CELSE
Fethi Beyefendi tarafından kuşat ile Adliye En
cümeni mazbatasının müzakeresine
devam edilip
neticede müzakere kâfi görülerek mahkemenin İs
tiklâl Mahakimi Kanununun üçüncü
maddesinde
muharrer tekmil fıkralardaki
esaslarla selahiyettar
kalmasına dair Antalya Mebusu Rasih Efendinin

Reis
Fethi

Kâtip
Siirt
Mahmut
Kâtip
Zonguldak
Ragıp

REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında mütalaa
var mı? Zabtı sabık hulâsasını kabul edenler lütfen
el kaldırsın. Zaptı sabık hulâsası aynen k,abul edil
miştir.
Evrakı varideye geçiyoruz.

EVRAKI VARİDE
1. — Kastamonu Belediye Reisi Necin Efendi ta
rafından Hamdullah Suphi Bey aleyhine ikame edi
len zemmü kadih davasına dair Adliye Vekâletinden
mevrut evrak.
REİS — Efendiler; malûmu âliniz bu gibi evrak
şimdiye kadar Meclisçe hasıl olan teamüle tevfikan
hafi celselerde okunurdu. Bu teamüle riayet etmek
üzere büz de hafi celsede okuyacağız.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine

mek üzere mufctazi mezuniyetinin itası esbabının istikmalini istirham ederim efendim.
Adliye Vekili
Seyyid
REİS — Bu gibi evrak usulen kur Ya ile şubelere
havale edilir. Müsaade ederseniz kur'a ile bir şube
ye havale edelim.
MUSTAFA BEY (Tokat) — Reis Bey; kendi da
hil olmadığı bir şubeye.
(Kur'a çekildi)
REİS — Efendim; üçüncü şubeye havale edil
miştir.
2. — İstanbul'da Kader Matbaası
sahibi A pik
Veledi Agop, Siverek Mebusu Kadir Bey tarafından
darp edildiğine dair Adliye Vekâletinden mevrut ev
rak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi azasından Ham
dullah Suphi Bey tarafından zemmü kadih edildiğini
iddia eden Kastamonu Belediye Reisi Mehmet Neoib Efendinin üç kıta istidanames'iyle aleyhinde neş
riyatı havi Hakimiyeti Milliye Gazetesinden üç nüs
ha rabten takdim kılınmakla mumaileyh Hamdul
lah Suphi Bey hakkında takibatı kanuniye ifa edil

356

26 . 1 . 1340
1 : 90

26 . 1 . 1339

REİS — İstanbul, Mercan'da Kader
Matbaası
sahibi Apdk Veledli Agop'un, Siverek Mebusu Ka
dir Bey tarafından darp edildiğine dair Adliye Ve
kâletinden mevrut evrak var okuyacağız.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceîilesine
İstanbul'da istinaf Müddıei Umumiliğinden varit
olan evrakı tahkikti ye ibtidaiyeye
nazaran Siverek
Mebusu Kadri Beyin İstanbul'da Mercan'da Kader
Matbaası sahibi Apik veledi Agop'u darp etmekle
beraber matbaa kapusunun camlarını dahi kırdığı
iddia ve şikâyet edildiği anlatılmakta olduğundan,
mumaileyh Kadri Bey hakkında takibatı kanuniye
icrası için mezuniyet itası esbabının ist'.ikmal'ine müsa
ade buyu mim ası istirham ve mezkûr evrakı tahkiki yeye lef fer arz ve takdim olunur efendim.
Adliye Vekili
Seyit
REÎS — Efendim usulen kura ile bunu da şube
lerden birine havale edeceğiz; (Red. red sesleri)
Dr. FİRET BEY (Ertuğrul) — Reis Bey bunlar
cezaya mütealliktir. Ötedenbeni teamül vardır. Şu
beye gitmez reddolunur.
ŞEFİK BEY (Beyaz't) — Efcnd'm müştekinin
istidası var mıdır?
REİS — Efendim Adliye Vekâletinden mevrut
tezkereyi okuduk, evrak beraber değildir. Binaena
leyh red veya kabu! meselesi, şubenin tebrikinden
sonra kabul olunursa daha iyi olur. Rica ederim,
usulü bozmıyalım.
(Kur'a çekildi)
Birinci şubeye havale olundu.
3. — Süleyman Nazif ve Cenah Sahabettin bey
ler tarafından Falih Rıfkı ve Yakup
Kadri beyler
aleyhine ikame edilen iftira ve zem mü kadih davası
hakkında Adliye Vekâletinden mevrut evrak.
REÎS — Süleyman Nazif ve Cenah
Sahabettin
beyler tarafından Bolu Mebusu Fal'h Rıfkı Atay
ve Mardin Mebusu Yakup Kadri beyler aleyhine
ikame edilen zemmü kadih davası hakkında Adliye
Vekâletinden mevrut evrak.
Türküye Büyük M'illet Mecîıisıi Riyaseti Ceîilesine
Sülyeman Nazif ve Cenab Sahabettin beyler ta
rafından Falih Rıfkı ve Yakup Kadri beyler aley
hine ikame edilen zemmü kadih davasının Dersaadet
ikinci ceza mahkemesinde cereyan eden muhakeme
sinde, mumaileyh Falih Rıfkı ve Yakup Kadri bey
lerin Türk/iye Büyük M'illet Meclisi azasından bu-'
lunmalan hesabiyle haklarında
takibatı kanuniye
icrası için mezuniyet istihsali lüzumuna karar veril
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miş ve bu babdaıki evrakı dava rabten takdim kılunmış olmakla muk fezasının ifasına müsaade buyurulmasını istirham edenim efendim.
Adliye Vekili
Seyit
SÜLEYMAN SIRRI Bey (Bozok) — Reis Bey
müsaade ederseniz usul hakkında söyliyeceğim. Bir
mebus müddeti mebusiyetinde siyasi bir cürpıü olur
sa o evrak şubeye havale edilir. Alelusul şube tahki
katını yapar, netice! tahkikatını Meclisi Âliye arzeder ve Meclisi Âli de kararını verir. Binaenaleyh
böyle tahkir olursa bunlar mebusluğun hitamına ka
dar hıfzedilir. (Doğru sesleri) Çünkü Meclisi Âlinin
şubesi bu müdde'i şahısları da celbed'üp istima etme
si lâzımgelir. Bir şahıs ise şubeye gelemez. Binaena
leyh evrak hıfzedilir. Ta mebusıiyetin hitamına kadar
dairdi ai desin de hıfzedilir. O bir devrede mebus al
mazsa o vakit...
REİS — Efendim; buyurduğunuz mütalaatı han
gi kanuna istinat ettiriyorsunuz?
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Teamüle
istinat ettiriyorum.
REÎS — Efendim; taamül olmaz. Masuniyeti
teşriiyesinlin refine dair Adliye Vekâletinden mevrud tezkere vardır. Bu tezkerede mebusluğun niha
yetine kadar hıfzetmek için bir şey yoktur.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim;
müsaade ederseniz geçen devrede emsali vardır. İcabsd'erse ismen sayarım. (Şubeye sesleri)
ALÎ SÜRÜRİ BEY (Karahisarı Şarki) — Efen,diim; herhangi mesele olursa olsun seyri tabii ve kanuniyede halledilmek lâzımdır. Sülyeman Sırrı Bey
arkadaşımızın iddia ettiği gibi, bir teamül bilmiyorum.
Zannedenim, böyle bir kamun da yoktur. Usulen şu
beye gider, şube icabsden tetkikatı yapar, masuni
yetinin refi icab etmiyeceğine dair karar ittihaz eder
ve Meclisi Âli'niin tasvibine arzeder. Ondan sonra icabeden karar ittihaz olunur. Çok rica ederim mesele
yi mecrai tabibinden ayırmıyalım. Evrak şubeye git
sin.
REİS — O halde efendim; ötekiler gibi bu evra
kı da müsaade ederseniz şubelerden birisine havale
edelim.
Kur'ayı çekiyorum. Efendim, Birinci Şubeye hava
le olundu.
4. — Sadettin Ferid Bey tarafından
Gelibolu
Mebusu Celâl Nuri Bey hakkında ikame olunan zem
mü kadih davası ile alâkalı Adliye
Vekâletinden
mevrut evrak.
357 —
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zuniyete mütevakkıf olmasına mebni verakı müteallikası mahallinden oelb ve takımiyle takdim kılınmış
olmakla muktezasının ifasına müsaade buyurulmasını istirham ederim efendim.
Adliye Vekili
Seyit
REİS — Efendim; kur'a çekiyorum. îşbu evrak
Birinci Şubeye havale edilmiştir.

REİS — Sadettin Ferid Bey tarafından Gelibolu
Mebusu Celâl Nuri Bey hakkında ikame olunan
zemmü kadiri davasından dolayı Adliye Vekâletin
den mevrut evrak var, okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesüne
Aleyhinde zemmü kadih davası ikame olunan
zevattan Gelibolu mebusu Celâl Nuri Bey hakkında
takibatı kanuniye icrası Meclisi Âliden istihsali me

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD
1. — Mütekait Binbaşı İzzet
4/20 numaralı Müdafaai Milliye
tası.

Efendi
hakkında
Encümeni mazba

REİS — Efendim; bugünkü ruznamemizde müte
kait Binbaşı İzzet Efendi hakkında 4/20 numaralı is
tidaya Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası müza
kere edilecektir. Mazbatayı okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiiesine
Birinci devrei intihabiye Büyük Millet Meclisin
den sudur ve 10 . 4 . 1339 tarih ve 109 numaralı is
tida encümenin mütalâasına müsteniden muhavvel
olup milli mücadele esnasında Garp cephesi kuman
danlığı emrinde tahkimat taburu kumandanlığından
tekaüde sebkedilmiş olduğundan, müşteki Binbaşı İz
zet Efendiye ait evrak serapa tetkik ve mütalaa olun
du ve tekaüde şevkini mucip sicillerin bir sureti rap
tedildi. Mumaileyh mütekait İzzet Efendi hakkında
kendi âmiri bulunan dekavil inşaat kıtaatı kumandanı
erkânı harbiye Binbaşısı Şemsettin Beyin sureti mer
but 21.7.1338 tarih, 690 numaralı jurnahnda: İf
rat derecede müskirat istimali dimağını ve asabını
yormuş, kendisini âtıl ve lakayıt bir hale getirmiş ol
duğu ve bu hal hizmetinden istifa edilemiyeceğine ka
naat getirmiş bulunduğu dermeyan edildiği ve bu
jurnal üzerine Garp cephesi kumandanlığının mah
rem ve zâta mahsus 14.9.1338 tarih ve 8586 numa
ralı tahriratında devamı istihdamı gayri caiz ve sinm itibariyle de ifayi vazifede kudret ve kabiliyeti ayri kâfi görülerek tekaüde şevki lüzumu Müdafaai Mil
liye Vekâletine iş'ar kılındığı görülmüştür. Müdafaai
Milliye Vekâleti Garp cephesi kumandanlığı namına
mevrud balâda mevzubahis olan tahriratın Garp cep
hesi Erkânı Harbiye Reisi sânisi tarafından imza edil
miş olması ve sicilinin müteselsilen tasdiki lüzumu
nu ve kanaati zatiyesini talep etmiş ve bunun üzeri
ne dahi Erkânı Harbi ye i Umumiye Reisi ve Garp
cepheli kumandanı müşir Fevzi Paşa imzasiyle ve su
reti merbut 20.12.1338 tarih ve 8586 numaralı ve
mahrem bir tahriratla Erkânı Harbiyei Umumiye Re

isi sânisi tarafından tasdik ve talep edilen hususu te
yit eylediği anlaşılmıştır. Bundan maada sureti mer
but ve fırka 11 Kalem Reisi miralay Tevfik Bey
tarafından mütekaddem 1336 senesıi sicilinde Honaz
ahzıasker şubesinde rüşvet aldığı serriştesile mahke
meden geçtiği ve idareten Nazilli şubesine naklolduğu ve bu gibilerin vücudundan istifade edilemiyeeeği
kanaati izhar edilmiş olduğu gibi 1338 senesi sureti
merbut sicilinde dahi aynen (İşretten vaz geçer ve
tehzibi ahlâk ederse belki istifade edilir) kayıt ve
şerhi mevcuttur. Bu gibi yekdiğerini müeyyit sicille
ri ve Garp Cephesi kumandanlığının gösterdiği ta
lep ve lüzum üzerine Müdafaai Milliye Vekâletince
İstifa ve Tekaüt Kanununun ikinci maddesi mu
cibince, ki maddei mezkûre (İşbu kanun serlevhasında
mestur olanların tekaütleri verecekleri istidanameye
veya tebeyyün edecek maluliyetlerine ve yahut dev
letçe ademi liyakat ve sui ahlâk gibi kabayihi mütehakkika) görülecek lüzuma göre icra edilir şeklinde,
olup, işbu madde ahkâmına tevfikan mumaileyh Bin
başı İzzet Efendi tekaüde sevkedilmiştir. Binaenaleyh
Binbaşı İzzet Efendinin tekaüde şevkini tamamen doğ
ru ve mahalline masruf ve usule muvafık olan yüz
lerce; binlerce zabıtanın tekaüde sevkolunduğu bir
sıra bu efendinin iadei rütbiyer.i hiç bir suretle mevzuubahis olam'yacağı mütalaa ve kanaati katiycsiyle
ve evrak müteferriasiyle heyeti umumiyeye takdim
kılındı.
Müdafaai Miliye Encümeni
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Reisi
Karahisarısahip
Ali
Kâtip
Zonguldak
Yusuf
Aza
Kastamonu
Halit

Mazbata Muharriri
Eskişehir
Mehmet Arif
A/.a
Ahmet
Aza
Ga/.'antcp
Kılmç Ali
Aza
Rauf
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ESAT EFENDİ (Menteşe) — Şairin birinin bir
beyti hatırıma geldi. Müdafaai Milliye Vekâleti ve
encümen bu adamın seyyiatını araya araya, âdeta tah-.
kiki seyiat komisyonuna benziyor. Acaba bu biçare
nin hiçbir hasenatı yok mu idi? Bir kere şüphe düş
mesin âlemde... Ol an dağılır meclis, cemiyet. Hakika
ten bu adam böyle. Efendim; ben bu adamın hayatı
maziyesini tanırım.
İL YAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Kimin?
ESAT EFENDİ (Devamla) — Nazilli Ahzıasker
Şubesi Reisi İzzet Efendinin. Soran kimdir? Bir kere
veçhi pakini göreyim. İlyas Sami Efendi; Nazilli Ah
zıasker Şubesi Reisi İzzet Beydir. Nazilli'de Şube
Reisliği yapan bu adamın zamanı hizmeti öyle bir
zaman ki umum kuvayi milliye kumandanı Demirci
Efe, bilmem Zurnacı Efe, Ali Efe, Çallı bilmem ne
efe, Sökeli Dede Efe, Ödemiş'te bilmem ne efe...
Bunların zamanı idaresinde bu adamcık orada Ahzı
asker Şube Reisliğinde bulunarak vatanın en kara
günlerinde boynu bükük, mazlum millete hizmet et
miştir. Bir de bakıyorum ki bu adamın kötülükleri,
eğer bu adamın işretinden dolayı tart ve azli lâzım
geliyor. Siz ötesini düşünün... (Handeler) Binaenaleyh
bu adam bir senedenberi bu Meclisi milletin kapısı
önünde çile doldurmaktadır. Bu adam bir sene ev
vel tekaüde şayan bir halde değildi, fakat bugün te
kaüde müstehak; olacak derecede maluliyet iktisap
etmiş bir haldedir. Buna göre bu adamcık hakkında
biraz merhametli davranalım.
YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — Harekâtı
milliye zamanında bulundu ise...
ESAT EFENDİ (Devamla) — En kara günlerin
de.
YAHYA GALİB EFENDİ (Kırşehir) — O gün
lerde ise kovmalt, bulamayanları getirmeli.
ESAT EFENDİ (Devamla) — Öyle efendim. Or
duyu islâm İzmir'e girdikten bir hafta sonra İstan
bul'dan İzmir'e gelmiş beyler vardı, yüzbaşı idi,
hemen haftasında zamanı dolmuş formayı takıverdiler. Bunları gördük.
KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kare
si) — Efendim; tekaütlük için elde mevcut bir ka
nun vardır. O kanunun ikinci maddesi diyor ki :
«Devletçe görülecek lüzum üzerine veya ahlâk ve eh
liyetleri orduda istihdama kabiliyetli olmayanlar te
kaüde sevkedilebilir.» Bu maddeye tevfikan yalnız bu
efendi değil, bir çok zabitan tekaüt edilmiştir ve edi
lecektir ve münasip gördükçe arz ediyorum ki ordu
ya lüzumu olmayan zabitanı çıkarmak mecburiyeti
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vardır. Ordu bedava adam besleyemez. Bu adam hak
kında Hoca Efendi diyor ki, kuvayı milliye hizmet
etmiştir.-, Kuvayı milliyede hizmet eden zabitan eğer
vazifesinin, rütbesinin ehli değilse ve kanunun maddei mahsusasına tevfikan tekaüde
seVkedilebilecek
vaziyette ise; kuvayı milliyede bulunmuştur diye bun
ların hepsini muhafaza mı edeceğiz? Bu başa çık
maz. Binaenaleyh, kanunen tekaüde şevki lâzım ge
len ve caiz olanlar tabiatiyle tekaüde sevkedilirler.
Sonra bu işin arkası alınmaz. Filân madde mucibince
tekaüde sevkedümiş olan herhangi bir adam beni
haksız tekaüde şevkettiler diye Meclisi Âliye gelir,
müracaat eder ve bu şey revaç bulursa bütün müte
kaitler - Meclis kabul edecek diye - bir istida ile bu
raya gelir ve dolarlar ve herkesi taciz ederler. Bina
enaleyh bu doğru bir şey değildir. Elde bir kanun
vardır. Yapman muamele de kanuna göredir. Sarhoş
luk yapmış ve daha bazı fenalıkları vardır. Ehliyet
sizlik göstermiş, vazifesini ifa edememiş, vazifesinin
ehli değildir. İkinci maddede sarhoşluk mevzuubahis
değildir. İçmiş ise o ayrı bir meseledir. Kendisine
aittir ve Divanı Harp ona bakar. Biz bu efendinin
sicilini tetkik etmişizdir. Efendi Hazretleri diyor ki :
«Bu adamın yalnız fenalığı mı varmış, iyiliği yok mu
imiş?» Var mı, yok mu? O mevzuu bahis olamaz.
Tekaüde niçin sevkedilmiş? Yani 1336 senesindenberi
sicillâtı alınmış, keyfi muamele yapılmamıştır. Han
gi âmirin emri altında ise, hangi kumandanın maiye
tinde hizmet etmiş ise, o âmirlerin bu efendi hakkın
da yapmış oldukları sicillerin hükmü katı hanesinde
«Bunun vücudundan orduda istifade edilmeyeceğine
kanaat ediyorum» diyor. Bunu âmirleri tespit ettikten
sonra şu iyiliği vardır, bu iyiliği vardır demek onun
için faidebahş olmaz, Yani tekaüde sevketmek için
bir mani olmaz. O ayrı bir meseledir, bu ayrı bir mu
ameledir. Bundan dolayı kanuni olarak, kanuna isti
naden yapılmış bir muameledir. Müdafaai Milliye En
cümeni bu efendinin şikâyeti üzerine bütün sicilleri
ni ta mektepten çıktığındanberi orduda müstahdem
bulunduğu müddet zarfında bütün dosyaları getirtti
ve tetkik etti. Yapılan- muamelenin yolsuzluğundan,
doğru olmadığından bahsetti, şikâyet etti. Meclisi Âli
bu işi tetkik etti ve bütün muamelenin kanuna mu
vafık olduğu anlaşıldı. Bunun bazı iyilikleri vardır,
Kuvayı milliyede bulunmuştur, binaenaleyh yazık olur
gibi bir muamele yapılırsa nasıl olur? Beş bin kişi
tekaüt ettik. Bunların hepsi sıra ile biz haksız tekaüt
edildik diye müracaat ederlerse, bütün sicilleri dos
yaları getirilsin, tetkik ediniz; bu başa çıkmaz.
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ESAT EFENDİ (Menteşe) — Paşa Hazretleri;
müsaade buyurur musunuz'.' Heyeti sıhhiye .raporiyle mi tekaüt edilmiştir ve hakkında beyanı -mütalâa
eden ze^at erkânı harp Şemsettin Bey midir? Hani
Eğridir'de birisi vardı, o mudur?

C : 1

Reisi Kaymakam Hal it Beydir. Bu ve İzzet Efendi
ve emsalini, hizmeti çokça olanları; iş görüldükten
sonra, köprü geçildikten sonra, böyle kolundan tutup
bi t pazarına atar gibi atmak doğru değildir. Bu Ha
lit Bey de çok hizmet etmiş bir adamdır. Müdafaai
Milliye Vekâleti, bu biçareyi ele 'kolundan tutup alı
KÂZİM PAŞA (Devamla) — Tekaüde sevkedilvermiştir. Bendenize mektup yazıyor
ve diyor ki
mek için tahdidi sin vardır. Maluliyet olursa heyeti
«Hocam; benim sadayı mazlumanemi büyüklere isal
sıhhiye raporu vardır. Fakat kanunun ikinci madde
ev.» iş.ıe ben de Kâzım Paşa Hazretlerinin nazarı
sinde bunlar mevzuu bahis değildir. Devletçe orduda
dikkatine arz ediyorum. Bu hususu nazarı dikkatten
liyakaten vücudundan istifade edilemeyecek olanlar \
dûr tutmasınlar ve bu gibi mazlumlara merhamet
mevzuu bahistir. Bunlar için de heyeti sıhhiye rapo- j
buyursunlar. Zira; vecibedendir, vazifedendir.
runa lüzum yoktur.
KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kare
ESAT EFENDİ (Menteşe) — Öyle ise Cenabı j
si) — Efendim; Hoca Efendi tekrar bir zattan bah
Hak sizin kalp ve vicdanınıza merhamet versin Pa- :
settiler, öyle görüyorum ki bu malumatları kâfi de
şam.
|
ğildir. Yalnız onlara karşı ihtimal hürmet' ri vardır
ALİ SAİP BEY (Kozan) — Etendim tekaütlük
ve İçlilerinde bir iki söz söylemek istiyork Bu kay
meselesi bir sicil meselesidir. Tabiî sicilli düzgün olan
makam Halit Bey, ta Harbi Umumi zamanında teka
bir zabit kolay, kolay tekaüt edilmez. Mademki bu
üt edilmiştir. Yani 16 Marttan çok zaman evvel te
zatın sicili düzgün değildir, Müdafaai Milliye Encü
kaüt edilmiştir ve bir çok zaman Harbi Umumî es
meninin ve Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretle- , nasında mütekaiden istihdam edilmiştir ve benim mai
rinin yaptığı muamele gayet doğrudur. Yalnız bir
yetimde Garp cephesinde mütekaiden istihdam edil
şey vardır : Mademki o zat kuvayi miliiyede hizmet
miştir. Seferberliğin hitamiyle beraber tekaütler ka
etmiştir. Esasen bir kanun kabul etlik, kuvayi miliiye
milen usulü kanuniyeye tevfikan tekrar tekaütlüğe
de hizmet eden zabıtanın bir defaya mahsus olmak
irca edilmiş olduğundan dolayı o da ondan dolayı
üzere terfileri için ... Arkadaşımız da bunun hakkın
tekaüde sevkedilmiştir. Hakikaten o Halit Bey, ku
da hüsnü şahadette bulundular. Mademki fazla; zavayi milliye zamanında hizmet etmiş idi. Geçend'.
bitanı tekaüt ediyoruz ve tekaüt edeceğiz. Bu zatı
Meclisi Âlide kuvayi miliiyede hizmet eden tekauLda tekaüt edelim. Fakat mademki hüsnü hizmeti sebier ne olacak denildi. O vakit Meclisi Âliniz «Bun
ketmiş bir derece terfian tekaüt edelim. Bundan baş
lar için başka bir şey düşünürüz» dedi.
ka yapılacak çare yoktur, en iyi şey budur. Ba'-ır.us •
ALÎ RIZA BEY (İstanbul) — Halbuki bu ka
ki ben bu adamı eskiden tanırım. Bu adam Er.;ur.inV !
nun onu temin eder. Yapılan bir kanunla, mütekaidin
ludur. Bağdat'ta emlâk ve arazisi vardır, fakat gide
den olup da fevkalâde fedakârlıkları sabit olanlara
miyor. perişan bir halde, han, otel köşelerinde sürü
Meclisi Âli bir şey vermiştir. Fakat o kanun başka
nüyor. Pasaport alıp Bağdat'a gitmek i>i.edi. İngilizler
dır. Halit Bey esasen mütekaittir. Esat Efendi Haz
(Türkiür) di\e Bağdat'a sokmak istemediler. Bura
retlerinin bu ba'otaki malumatları noksandır.
da bin. bin beş yüz kuruş maaşla geçinemtz. Madem
ki hizmeti sebk£'.m:$iir ve şimdi orduda fazla kalan- >
ESAT EFENDİ (Aydın) — Deraekki mazhan tek
lan sicilleri üüzgün olmayanları çıkarıyoruz, onu da ; lifiniz olacaktır.
bu meyana? ç'1-.araiım. Fakat hizmeti varsa mafevk i
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim; ne
rütbede!-. 4;ekaude sevkeuelim, mesele bundan ibaret- ;
E:at Efendi arkadaşımızın bahsettiği zatı tanıyorum
tir.
j
ve ne de sonradan söylediği ve Paşa Hazretlerinin
ESAT EFENDİ (Menteşe) — Efendim: gerek bu j tasdik ettiği zatı tanıyorum, ikisini de tanımıyorum.
İzzet Efendi hakkında ve gerek varidi hatir âcizi ; Yalnız bir şey vardır. Bunu nazarı dikkate almak ve
olan ve Müdafaai Milliye Vekili celilinin ve Erkânı j cibeden olduğuna kaniim. Harekâtı miliiyede fedakâr
Harbiyei Umumiye Riyasetinin ve İsmet Paşa Haz- ( lık etmiş bazı kumandanlarımız vardır, zabitlerimiz
retlerinin müteaddit defalar takdir ve tahsinine maz- -, vardır. Eğer, hamdenlillâh, harekâtı milhye bugünkü
har olmuş bir arkadaşımızın da sadayı mazluma- j halini bulmamış olsa idi onların duçar olacağı hal
nesi benim kulağıma girdi. Yani arkadaşlarımızdan i ne idi? Yakalanınca asılmaktı, başka bir şey yoktu.
ilham alarak değil, o da Garp cephesi Divanı Harp • Şimdi efendiler; her yerde fedakârlığın kıymeti var— 360,
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dır. Faikaıt bizim Türkiye'de fedakârlığın kıymeti yüz
mislidir. Çünkü; başka yerde fedakârları takdir eder
ler. Eğer biz takdir etmezsek badema fedakârlık ya
pacaklar azalır. Bu noktai nazardan muhakeme edil
diği takdirde bu adam; tabiî hissi vatanperveri ile işe
başlamıştır ve elhamdülillâhi taalâ vatan kurtulmuş
tur ve o adam da onun kurtulduğunu görmüştür.
Bu vaziyet içinde bu adam ekmek parasına muhtaç
bir halde kalırsa çok acıdır, bu acıyı tattırmamalıdır.
Evet; olabilir ki o zamanlarda o gibi mesailde mü
tekaidinden adamlar da bulunmuştur, onları ikdar
etmek ne ile kabildir? Tabiî tekrar hizmete almak ka
bil değildir. Bunu kabul ediyorum. Fakat onlara bir
derece mafevk rütbesi verilmesi suretiyle tekaüde sevketmek ve tekaüt maaşını bunun üzerinden tahsis et
mek suretiyle hiç olmazsa ekmek parasını eline ala
cak bir vaziyette bırakmalıdır. Bu heyeti umumiyemize ve millet üzerine vacib bir borçtur. Bunu ifa
sını görmek isterim.
REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim; bu zatı kuvayi milliyede hizmet ettiğinden dolayı terfi ettirir
seniz, tekaütlüğe sevkedersiniz. Heyeti Celileniz hâ
kimsiniz, yaparsınız. Efendiler; ahkâmı kanuniyenin
bir kat'iyeti vardır. Mademki Tekaüt Kanununun
ikinci maddesinde bir fjkra vardır, o esasen keyfi bir
kanundur, mafevkte bulunan âmir, yani Müdafaai
Milliye Vekâleti, istediğine «şu hizmeti ifa etmiştir»
diyerek tekaüde sevkeder. Yine bu kanuna tevfikan
istediğini yapar. Bu kanunen tekaüde sevkedüdiği hal
de kanunsuzdur, filandır demek ve bunu müzakere
etmek ve yolsuz yapılmıştır demek kanuna mugayir
dir. Binaenaleyh evvelâ bu kanunu tağyir etmek lâ
zımdır. Evvelâ bu kanunu tadil veya tay edersiniz,
badema bunları mevzuu müzakere de edersiniz. O ka
nun mevcut oldukça ne Müdafaai Milliye Vekilinden
sua'l sormaya hakkınız vardır ve ne de başkasına söy
lemeye hakkınız vardır. Çünkü; ahkâmı kanuniyeyi
tatbik etmek ona aittir. Bu kanunu tadil ederseniz,
ondan sonra Müdafaai Milliye Vekiline bunu ne için
yaptın diye sormaya hakkınız olur. Fakat şu kanun
varken bunu soramazsınız. Esasen kanun; keyfi ya
pılmış bir kanundur... Keyfi kanun olmaz ki. Keyfi
niz isterse fedakârane hizmet etti dersiniz ve tekaüde
sevketmezsiniz. Keyfiniz istemezse devlete kâfi mik
tarda hizmet göremez der ve tekaüde sevkedersiniz...
Devletçe görülen lüzum ne demektir? Evet, .ma
fevk makam; bu adam hizmet edemez, kıt'a idare
edemez diye tekaüde sevkeder, bu keyfi bir kanun
dur. Eğer siz bir şey yapmak istiyorsanız ve onları
— 361
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kayırmak istiyorsanız bu kanunu tayyediniz veya ta
dil ediniz. Başka bir kanun yapınız. Yoksa Müdafaai
Milliye Vekâleti bu. kanun dairesinde vazifesini yap
mıştır. Ne için yaptınız demeye hakkınız yoktur ve
bunu müzakere etmek zaîttir.
REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlinize arz
ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye vazediyorum; müzakereyi kâfi gör
meyenler el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür.
Efendim; Binbaşı İzzet Efendinin tekaüde sevkedilmiş olduğundan Meclisi Âliye şikâyet ediyor, ev
rakı Müdafaai Milliye Encümenine gitmiş, tetkik
olunmuştur. Rüfekadan bazıları tarafından tahriri bir
teklif almamış isem de, yalnız Ali Saip Bey tarafın
dan mafevk rütbe ile tekaüt edilmesine dair bir tek
lif vardır. Esasen kendisi tekaüt edilmişti değil mi
Paşa Hazretleri?
KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kare
si) — Evet, tekaüt edilmişti.
REİS — Tekaüt edilmişti ve tekaüt olan bir adam
için de bilmem nasıl muamele yapılır?
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kanuna
mugayirdir.
REİS — Binaena'leyh; Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatasını reyi âlinize vazediyorum. Kabul
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vazediyo
rum, kabul etmeyenler el kaldırsın... Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası kabul edilmiştir.
2. —r Cerh maddesinden maznun Biga Mebusu
Mehmet Bey hakkında Beşinci Şube mazbatası.
Efendim; bugünkü ruznamemizde bir madde da
ha vardır. Cerh maddesinden maznun Biga Mebusu
Mehmet Bey hakkında Beşinci Şube mazbatası var
dır.
Riyaseti Celileye
19 . 1. . 1340
1338 senesi temmuzunda Ankara'nın Hacı Bayram Mahallesinde Halil Çavuşun hanesine cebren
bilduhul merkuma silâhı endaht ve rüvelverle cerh
etmek fiillerinden dolayı maznunaleyh olup sıfatı
mebusiycti hasebiyle hakkında takibatı kanuniye itfa
sına Ankara bidayet mahkemesi müstantikliği nca
lüzum gösterilen Biga Mebusu Mehmet Bey hakkın
da evrakı adliye 25 Kânunuevvel 1339 tarûhiyle dçümada, bakur'a, heyeti urmımiyeden beşinci şubeye
havale buyurulmuş ve şubece keyfiyet led'ettetMk
müşteki Halil Çavuşun asarı darbiyle mağduriyeti
anlaşılıyor 'ise de evrakı tahkikiyede şahit s?f. tiyle
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lisma olunan kesan aynı zamanda müddei ve müşte
ki vaziyetinde de bulundukları cihetle ifadekriniin
kanaati vicdaniyeyi temin edememesine ve fiili müştekâblnin Mehmet Bey tarafından irtikâbı muhakkak
görülememesüne mebni mumaileyhin maznuniyetirtin
refîne ve mahkemeye tevdie mahal olmadığı hakkın
da tanzim kılınan 11 Nisan 1339 tarihli mazbata He
yeti Umumiyeye takdim edilmiş ise de tecdidi inti
hap kararı üzerine bir neticeye rabtedilemeyerek bu
defa tekrar şubemize tevdi buyuru! d uğundan şube
heyeti umumiyesi 19 Kânunusâni 1340 tarihinde billiotima yeniden bu babda tetkikatı lâzimede bulun
du.
Ankara'nın Hacı Bayram Mahallesi ahalisinden
Halil Çavuşun hanesine cebren bilduhul merkuma
silâh endaht ve rüvelverle cerh etmek
fiillerinden
maznunu aleyh olup sıfatı mesubiyesi hasebiyle hak
kında takibatı kanuniye ifasına Ankara bidayet mah
kemesi müitan^klığınca lüzum gösterilmiş olan Bi
ga Mebusu Mehmet Bey hakkındaki evrakı adliye
bakur'a heyeti umumiyeden beşinci şubeye havale
buyurulmuş olmakla şubemizin 11 Nisan 1339 tarihli
'içtimainda evrakı mevdua mütalâa ve tetkik olundu.
Hülâsai iddia ile müstantik kararnamesi mebus
mumaileyhin 1338 senesi Temmuzunun yirmi üçüncü
günü Çanakkale ahalisinden Kahveci İbrahim namı
şahsın leylen Halil Çavuşun hanesine taarruz d; t iği
esnada mumaileyh Mehmet Beyin merkum ibrahim
ile maan Hailil Çavuşun hanesine giderek merkumu
sürükleyerek dışarıya çıkarıp darbetmiş olmasından
ibaret olup, mütearrızlardam Mehmet Beyin mebus
olması hasebiyle aleyhinde takibat ifası zımnında
alelûsul B. M. M.'nünden istihsali mezuniyet olun
mak üzere bu babdaki evrakın Meclisi Âliye takdim
kılındığından ibaret olduğu anlaşıldı.
Evrakı mevduanın
alelmüfredat mütalâasından
sonra icabı müzakere olundu. Merkum Halil Çavuş,
maznun Çanakkaleli İbrahim'in geceleyin müsafirleri ile oturduğu bir sırada hanesine taarruzla derunu
hanede vukubulan ve silâh endahtı ile ibtidar eden
münazaa esnasında Mehmet Beyin de iştirak etmiş
olduğu, fi'iH darp tesiriyle mağduriyetini iddia et
mekte ve bu hadiseden bir gün evvelisi de Mehmet
Beyin hanesine taş attığı ve işin bu suretle başladığı
nı iddia etmekte ise da istintaken ifades'ne müracaat
ve maalyemin istimağ kılınmış olan şuhuciut ihbaratına nazaran Mehmet Beyin iddia olunuğu veçhile,
ne bilâ ihtiyar ve ne de bilâ iştirak müddei Halil Ça
vuşu darp ve cerhettiği anlaşılamamakta ve gerçi
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merkum üzeı'inde asarı darp ve cerh görüldüğü tabip
raporu ile taayyün ediyorsa da İbrahim'in feryat ve
istimdadı üzerine merkumu kurtarmak üzere gültiğıini
iddia eden Mebus Mehmet Beyin de eismen taarruza
duçar olduğu tahakkuk etmekte ve mumaileyhin
komşusu olan Halil Çavuş'un hanesinde tahaddüs
eden bu gürültü üzerine kendisinden vukubulan is
timdada binaan
Mehmet Beyin hadise mahalline
vardığı ve o sırada mahallî vakaya gelmiş olan po
lis memurlarının elde ettikleri İbrahim ile birilikte
Mehmet Beyi cebren karakola götürdükleri nümayan
olmaktadır.
Hadisenin sure)ti cereyanına
nazaran
müştekinin asarı darp ile mağduriyeti anlaşılıyor ise
de evrakı tahkik iyede şahit gösterilen kesan münderecatı evraka nazaran müddei ve müşteki vaziyetin
de bulunmalarına mebni şehadat suretindeki ifade
leri kanaati vicdaniyeyi temin edememesine ve işbu
fiü'i müessirin Mehmelt tarafından /irtikap edilmiş ol
duğu mütehakkık görülememesine binaen mumailey
hin maznuniyötinin refine ve mahkemeye tevdiine
mahal olmadığına ve keyfiyetin heyeti umumiyeye
arzına karar verildi.
11 Nisan 1339
Beşinci Şube Reisi
Naci
Aza
Sivas
Ziyaettin

Kâtip
Neşet
Aza
Bayezit
Atıf

Aza
Bitlis
Resul

Aza
Siirt
Mehmet Fevzi

Aza
Aydın
Tahsin

Aza
Biga
Ham di

Aza
Kastamonu
Hulusi

Aza
Van
Hasan Sıtkı

Aza
Yozgat
Feyyaz Ali

Aza
Van
Hakkı

Aza
Yozgat
Bahri
Aza

Aza
Salih
Aza

İsparta
Hafız İbrahim
Aza
Aydın
Emin

İçel
Lütfü
Aza
Kastamonu
Hasan Basri
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A^a
Malarya
Sıtkı
Aza
canik
\hmet Nafiz
Aza
Diyarbekir
Hacı Şükrü
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rafından tertip edilen mazbatayı reyi âlinize vazediyo
rum. Mazbatayı aynen kabul buyuranlar el kaldırsın.
Aksini reye koyuyorum; Kabul etmeyenler el kaldırsın.
Mazbata kabul edilmiştir.

Aza
Gümüşhane
Hasan Fehmi
Aza
Bitlis
Yusuf Ziya
Siirt
Halil Hakkı

Kütahya
Mehmet Ragıp
Bir noktaya mütearızım.
Riyaseti Celileye
Evvelce beşinci şubece tanzim ve Heyeti Celileye
takdim kılman marezzi'kir 11 Nisan 1339 tarihli maz
bata münderecatı şubemizce tasvip edilmiş olmakla
Biga Mebusu Mehmet Bey hakkındaki evrakı ad
liyenin Adliye Vekâletine tevdii lâzım
geleceğinin
heyeti umumiyeye arzına karar verilmiştir^
Beşinci Şube
Reisi
Çanakkale Mebusu
Aza
Şakir
Ahmet Hilmi
Aza
Aza
Antalya
Muş
Ahmet Saki
Osman Kadri
Aza
Aza
Bayezit
Denizli
Süleyman Sudi
Necip Ali
Aza
Tokat
Mustafa
Aza
Ordu
Faik

İbrahim

Aza
Trabzon
Rahmi

Aza
Kayseri
Nuh Naci
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Aza
Tokat
Seyfi
Aza

Aza
Giresun
Kâzım
RAGIP BEY (Kütahya) — Bu reye konduktan
sonra söz istiyorum.
NECATI BEY (Mübadele ve İskân Vekili) (İz
mir) — Usulü tatbik buyurunuz Reis Bey.
REİS — Efendim şube reisi veya mazbata muıarriri burada mı?
Evvelce beşinci şubede tanzim edilmiş olan maz
bata şubece tashih edilmiştir. Şimdi beşinci şube ta

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim; badema bu
gibi mesailde şubece yazılacak mazbatalar hakkın
da söz istiyorum.
REİS — Yok efendim. Buna dair ruznamede bir
şey yoktur. Hafi celseyi tatil ediyorum. Aleni celseye
geçiyoruz efendim.
MUSTAFA BEY (Tokat) — Reis Bey; benim kâ
ğıdım vardır.
REİS — Öyle bir şey yoktur.
MUSTAFA BEY (Tokat) — Var efendim var. Be
nim evrakım vardır.
REİS — Hafi celseye devam edeceğiz. Binbaşı
Mustafa Bey hakkındaki müzakereye devam edece
ğiz.
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Binbaşı Mus
tafa Bey burada yoktur efendim.
3. — Tokat Mebusu Mustafa Bey hakkında Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası.
REİS — Tokat Mebusu Mustafa Bey demek is
tedim efendim. Tokat Mebusu Binbaşı Mustafa Bey
hakkında Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasını
okuyacağız.
Binbaşılığa terfie istihkak kesbetmiş iken İstanbul
hükümetince tekaüde sevkolunduğu hakkında Tokat
Mebusu Mustafa Beyin istidası ve Müdafaai Milliye
Encümeni mazbatası.
Tokat Mebusu Mustafa Beyin istidası :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Maruzu bendeleridir.
Bendeleri 1327 nasıblı zabitandan olup Harbi umu
minin nihayetinde kıdemli yüzbaşı bulunduğum ve
bermucibi emir staj görerek binbaşılığıa inha olun
duğum sırada, elyevm Reisicumhur Gazi Paşa Hazret
lerinin maiyetinde olarak üç yüz otuz beş senesi ih
tidalarında Anadoluya geldim. O tarihtenberi mücadelei milliyenin nâçiz bir ferdi olarak birinci devrei
intihabiyede mebus olduğum gibi, elyevmde mebus
bulunuyorum. Halbuki İstanbul Hükümeti bendele
rinin Gazii müşarünileyh Hazretlerinin maiyetinde
olarak Anadolu'ya naklimden dolayı kıdem ve hidematı mesbukam ve hakkımda mevcut inhaları nazarı
itibara almıyarak tekaüde sevkettiği anlaşılmıştır ki
külliyen gadrimi mucip olmuştur. Binaenaleyh kıdem
ve hakkımdaki inhaların Müdafaai Milliye Vekâle
tinde mevcut sicilatta mukayyet bulunduğundan si-
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çilimin celbiyle Müdafaai Milliye Encümenince tet
kikinden sonra ihkakı hakkıma müsaade buyurulmasını istirham eylerim efendim.
6 Kânunuevvel 1339
Türkiye Büyük Millet
Meclisi Azasından
Kıdemli Yüzbaşılığından
Mütekait
Mustafa
Ankara
7.1.1340

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Müdafaai Milliye Encümeni
Adet : 65

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Tokat mebusu mütekait kıdemli yüzbaşı Mustafa
Efendiye ait olan dosya tetkik ve mütalaa edildi.
Mumaileyh Mustafa Efendi 5 Kanunusani 1331 ta
rihinde kıdemli yüzbaşı olduğu ve yedinci ordu ku
mandanlığı tarafından 27.3.1333 tarihli tahriratla hidematı mesbukasına binaen terfiinin talep olunduğu
ve buna mukabil gümüş liyakat madalyasiyle taltif
kılındığı ve müteakiben Y. 139'da 1.3.1334 tarihinde
staj dahi gördüğü ve binaenaleyh kıdemen ve ehliyeten binbaşılığa terfie istihkak peyda eylediği hal
de Mondros mütarekesini müteakip tahdidi kanunu
mucibince 9.10.1335 tarihinde tekaüde sevkolunduğu anlaşılmıştır. Halbuki mumaileyh Mustafa Efen
di merbut istidasına nazaran Vatanın müşkül ve fe
lâketli günlerin ihtidası olan 15 Mayıs 1335 tarihinde
elyevm Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerinin maiyetinde olduğu halde Anadolu'ya na
kil ve cidali milliye iştirak ve birinci devrei intihabiyede Tokat Mebusu intihab olunarak hidematı vataniyesine müdavat eylediğine ve esasen terfii dahi
istihkak peyda eylemiş bulunduğuna göre, mumailey
hin tahdidi sin kanunu mucibince tekaüde şevki ica'betmekle beraber, hiç olmazsa terfian tekaüde şevki muvafıkı maslahat ve muadelet olacağı mütalaa ve tak
dim kılındı.
Kâtip
Yusuf Ziya
Müdafaai Milliye
Encümeni Reisi
Ali
Aza
Ertuğrul
Rasim

Mazbata Muharriri
Eskişehir
Mehmet Arif
Aza
Ali Rıza
Aza
Ahmet Hamdi
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REİS — Söz isteyen var mı efendim. (Kabul ses
leri) Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasını reyi
âlinize vazediyorum.
NECİP ALÎ BEY (Kırşehir) — Bendeniz söz is
tiyorum Reis Bey.
Efendim; Mustafa Bey gibi fedakârlık eden arka
daşlarımızın bendeniz terfii cihetine gidenlerdenim.
Biraz evvelki müzakerede reddedilen mesele, Mus
tafa Beyin ayni vaziyetindedir. Onun için Meclisinizi
bir hatadan muhafaza etmek isterim. Bu bittabi ka
bule meyledeceğiniz bir meseledir. Fakat böyle bir
mesele için Müdafaai Milliye Vekili bir kanun yap
mış, bu kanunu görelim. Böyle hizmet eden arkadaş
larımızı hiç olmazsa bir derece terfi ile tekaüde sevkederek ikdar etmiş bulunalım. Yoksa deminki müza
kerede redddilen mesail varken Mustafa Beyinkini
kabul ederseniz, Meclisi Âli pek fena bir raddeye
düşmüş olacaktır.
ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) —
Reis Beyefendi; mesele deminki meselenin aynı mı
dır, değil midir? Bunu anlamak lâzımdır.
TALÂT BEY (Ardahan) — Deminki meselenin
ayni değildir. Deminki mesele mevzuubahis olan zat
bermucibi kanun tekaüde sevkedilmiştir. Mustafa
Bey terfie müstehak iken mağdur edilmiştir. Mağdu
riyetinin telâfi edilmesi için binbaşılığa terfii lâzım
dır. Kendisi mütekaittir. Fakat mağduriyetini telâfi
edecek bir suretle Encümen tekaüdiyetini kabul edi
yor efendim. Arada fark vardır. Binaenaleyh maz
batanın kabulünü rica ederim. (Mustafa Bey izahat
versin sesleri)
ARİF BEY (Müdafaai Milliye Encümeni Mazba
ta Muharriri) (Eskişehir) — Efendim; kanunda sa
rahat vardır. Vaktü seferde - icabında - mütekait zabitan dahi orduya alınarak istihdam edilebilir ve bun
lar esnayı hizmetlerinde terfi etmişlerse seferin hita
mında tekrar tekaüde şevk edildikleri zaman terf.
etmiş oldukları rütbe üzerinden tekaüt maaşı alırlar
Bu suretle harekâtı milliyeye iştirak etmiş bir çok ar
kadaşların iz vardır. Bunlar terfide etmişlerdir ve yi
ne son ka uın mucibince, son rütbeleri üzerinden tek
rar tekaüJe sevkedilmişlerdir. Esasen yanlış olara"
tekaüde sevkedilmemiş olsa bile mademki gelmiş ha
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rekâtı milliyeye iştirak ile bir çok hizmeti mesbuk
olmuş; o halde bir derece terfi edilmesinde bir mah
zur yoktur. Yani yapılan muamele kanuna mugayir
değildir.
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Reis Bey; Mü
dafaa! Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin de mütalaa
sını dinlemek isterim.
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim;
Mustafa Bey, şimdi Arif Beyefendinin buyurduğu va
ziyette değildir. Mustafa Bey tekaüt olduktan sonra
Meclisi Âlinize aza olarak
gelmiştir. Tekaüt edil
dikten sonra orduya alınıp ve orduda hizmet ettik
ten sonra tekrar tekaüt olmuş değildir. Şimdi Mus
tafa Beyin her halde binbaşılık muhassatiyle tekaüt
edilmesine taraftarım. Yalnız ifadeler birbirini tutmu
yor. Eğer öyle olsa idi Mustafa Bey binbaşı ve vazi
fede olurdu. İkinci defa tekaüde sevkedildiği vakitte
binbaşılıktan tekaüt muamelesi yapılırdı. Hali hazır
da yüzbaşı bulunuyor ve maaş ve muhassesatını o su
retle alıyor. Demin müzakere olan efendinin aynidir.
Hiçbir fark yoktur. Birisine olur, birisine olmaz. Ben
bunu muvafık görmüyorum.
ALİ SÜRURİ BEY (Karahisarı Şarki) — Efen
dim; meseleye tamamiyle bitaraf ve muhik olarak
mütalaa etmek lâzım gelirse; Mustafa Beyin iddiası,
İzzet IBeyin iddiasının aynı değildir. Yahya Galip
Beyefendi burada zühul buyuruyorlar. İzzet Bey diyorki; ben hilafı kanun olarak tekaüde sevkedildim.
Halbuki Mustafa Beyin istidasında : «Ben binbaşılı
ğa kesbi istihkak etmiş iken, yani kanunen müstehakkı terfi olmuş iken İstanbul Hükümeti tarafından
rütbei hâliyenı ile tekaüde sevkedilmişimdir» Bunun
arasında çok fark vardır.
AVNİ BEY (Bozok) — Madalyayı aldıktan sonra.
(MUSTAFA BEY (Tokat) — O madalyayı bana
ibizzat Kemal Paşa vermiştir.
ALİ SÜRURİ EFENDİ (Devamla) — Binaen
aleyh, İzzet Beyin istidası «tekaüde şevki hakikaten
kanuni midir, değil midir diye tetkik olundu. İzzet
'Beyin tekaüde sevkı kanunî. Binaenaleyh icabeden
karar Heyeti Celilenizce
ittihaz buyuruldu. Şimdi
'Mustafa Beyin istidası üzerine hakikaten tekaüde sevk
edildiği zaman kendisi ahkâmı kanuniye dairesinde
foin'başıhğa terfii kesbi istihkak etnrş ise yüzbaşılık
la tekaüde şevki elbette kanunsuzdur. O başka, bu
'başkadır. Mademki salâhiyettar olan Müdafaa! Mil
liye Encümeni de istidayı muvafık görüyor. Şu halde
tereddüde mahal yoktur. Yani arkadaşımız olmakia
lehte sudur edecek bu kararın hissi refakate müste
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nit olmak gibi bir vehmin ihtimali tazammun etmez.
Hak kimin ise, hakdır. Binaenaleyh Mustafa Beyin
terfii hakdır.
MUSTAFA VASFİ BEY (Tokat) — Reis Bey,
müsaade ederseniz arkadaşları bendeniz tenvir ede
yim. (Alkışlar)
Mustafa Vasfi Bey
geldi.)

(Alkışlar arasında

kürüye

Efendiler; bendeniz 28 sene memleketime gitmiyervk bu millete hizmet ettim. Memleketime hiç uğ
ramamak şartiyle Harbi Umuminin nihayetine ka
dar Paşa Hazretleri ile beraber bulundum. Pa$a Haz
retleri beni inha etti. Evrakım geldi. Fakat Enver
Pa-anın yanında kaldı. Enver Paşa, Paşa Hazretleri
nin inhalarını kabul etmediği için terfi edemedim.
1333 senesinde İstanbul'a geldim. Enver Paşaya isti
da ettim ve dedimki hayatı memuriyette hiç bir le
kem yoktur. Sen istediğini terfi ettiriyorsun bilâ kaydüşart istifa ediyorum. Osman Şevket Bey beni aldı,
yukarıya götürdü, dedi ki «arkadaş, senin sıran gel
miş, geçiyor. Seni terfi ettireceğiz. Gel sen staj yap;
seni terfi ettirelim, binbaşı yapalım. Bir de muhtıra
yaptılar. Enver Faşa bu muhtıraya mucip dedi. Hüla
sa 1334 senesinde ortalık karıştı. Evrakım alaydan,
fırkadan, ordudan gelip sicilimize geçti. Sicilime geç'nce ben Enver Paşaya bir mektup yazdım. «Şöyle
geldi, böyle geldi...» diye Enver Paşa yazdı, çizdi,
sonra ben İstanbul'a geldim. İstanbul'da beni daire
müdürü yaptılar. (Alkışlar) (Kabul sedaları) İstanbul'
da iken Kemal Paşa bana telefon ediyor ve diyorduki, «ben dokuzuncu ordu müfettişliğine gidiyorum, be
raber gidelim.» Geldik, teşkilât yaptık, Arif Bey ile
beraber gittik. 1335 senesinde ben tekaüt edilmişim.
Bundan benim haberim yok. 1336 senesi martının
27 nci günü bana tebligat yapıyorlar. Aradan altı ay
geçiyor. Benim haberim yok. Sonra mebus olup bu
raya geldik.
Harekâtı milliye bidayetinde bu vatana canlarını
feda ederek hizmet eden ve bu gün terfi sırası geldi
ği halde terfi ettirmeden nasıl tekaüde sevkediyorsun
dediğim zaman, cevap
vermemişlerdi. Binaenaleyh
bu gün hizmet ederek terfie kesbi istihkak etmiş olan
lar terfi edilmeksizin tekaüde sevkedilmişlerdir. Bendenizee bunu bu şekilde kabul etmek demek, elan
mevcut ve meri olan kanunu ref etmek demektir.
Demin Reşit Ağa Hazretleri de izah ettiler. Ben de
taraftarım. Terfi vakti gelmiş, zamanı geçmiş olduğu
halde hakları da ö'memiştir. Bunun bir maddei ka
nuniye şeklinde, yani bu hususu bir kanunla vermek
lâzım gelir. Yoksa kanun ref edilmiş olur. Israr et-
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tiğini görüyorum, bunun hafi celsede değil aleni cel
sede mevzuubahis edilerek milletin nazargahma arz
suretiyle hakkım alması daha muvafıktır. Celşei hafi
yede mevzuubahis olmuştur. Celsei aleniyede? mev
zuubahis olması kendi menafii iktizasındandır. Mus-*
tafa Bey hizmet etmiş ve terfie istihkak kesbettiği ye
dinci Kolordunun 23.3.1337 tarihti tahriratiyle inha
edilmiş ve buna mukabil gümüş liyakat madalyası al
mıştır. Sonra tahdidi sin kanununa tevfikan tekaüde
sevkedilmiştir. Kendisi harekâtı milliyeye iştirak et r
miş, şayi meşkuür olsun, buna mukabil geçen sene
ve bu sene de mebus olmuş, bir de İstiklâl, Madal
yası almıştır.
MUSTAFA BEY (Tokat) — Memleketim
olsun; yine mebus olurum. Bunu iyi bil.

sağ

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bozok) — Sonra, Ve
kil Paşa Hazretleri biraz izah ettiler. Geçen devre
de ordunun hali hazariye rücuu ve hazari kadroyu
tanzim dolayısiyle pek çok zabıtanın tekaüde sevkedildiğini söylerken bendeniz demiştim ki, Paşa Haz
retleri o sırada yani 23 nisanda ben mebus oluyor,
buraya geliyorum, istida ediyorum, istida muamele
görüyor, Heyeti Vekileye gidiyor, tekrar Meclise ge
liyor, Müdafaai Milliye Encümenine havale olunu
yor. Orada mahrem olarak dosyalarım celbediliyor,
tahkikat yapılıyor, benim
terfie hakkım olduğunu
söylüyorlar. Ben fazla bir şey istemiyorum. Tavzif
edin demiyorum. Binbaşılıkla tekaüde sevkediniz ve
tahsisatımı o suretle veriniz diyorum.
REŞAT BEY (Saruhan) — Arkadaşlar,
nazarı
dikkati âlinizi celbederim. Burası muamelâtı zatiye
dairesi değildir. Herhangi bir mebusun herhangi bir
yerde ilişiği olursa burada Meclisi işgal mi edecek
tir? İstirham ederim, her vekâlette muamelâtı zatiye
dairesi vardır, memurin sicil kalemleri vardır. Onla
ra ne olmuştur? Niçin bunlara bakmıyorlar? Ah
kâmı kanuniye ne ise niçin tatbik etmiyorlar? Biz
bu gibi şeylerle uğraşamayız. Bunun burada mevzuu
'bahis edilmemesini nica ederim.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim,
Mustafa Bey biraderimiz haklıdır. Hatta bu hakta...
ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) —
Efendim, rüfekayı muhteremeden Reşat Beyefendi
buyurdular ki, burası muamelâtı zatiye dairesi mi
dir, yoksa Meclis midir? Bu gibi mesail devairi aidesince takip olunur. Evet, filhakika böyledir. Her me
selenin bir mebdei mercii vardır. Fakat efendiler, bü
yük Milletin B. M. Meclisi müntehayı meraci'dir.
Devairi aidesinde hakkını istifaya muvaffak olamı— 366
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yanlar, ister bir mebus, ister herhangi bir fert olursa
olsun huzuru celilenizde arzı hal eder. Süleyman Sır
rı Bey arkadaşımız da, ben de arzu ederim. Arkada
şımızın, şeyi amma şöyle olmuş, böyle olmuş, binaen
aleyh yapılmamalıdır. Hayır efendiler ben eminim
kis Meclisi Âliniz böyle de düşünmez. Arkadaşlık
hasebiyle hiç kimsenin taltifini arzu etmediğim gi
bi, mevzuu müzakere olan iş bir arkadaşa taalluk
etmek itibariyle belki o arkadaşın hatıriyle yapılmış
tır gibi gayri varit bir itiraz ile yine hilafı hak ve
hilafı madelet bir karar vermez. Mustafa Bey di
yor ki, ben tekaüde sevkedildiğim zaman, kanunen
terfie müstahak idim. Ben mağdur edildim diyor
ve devairi aidesi de bunu telâfi etmiyor ve ede
miyor. Binaenaleyh Mustafa Bey için turuku kanu
ni elbet ve elbet Heyeti Celilenize gelip keyfiyeti
arz etmektir. Mustafa Bey de aynı tarika tevessül
etmiştir. Binaenaleyh eğer Müdafaai Milliye Encü
meninin mazbatası kâfi ve mukni değilse, yani te
kaüt edildiği zaman binbaşılığa kesbi istihkak et
mişti mütalaasını Heyeti Celilenizi ikna etmiyorsa
daha ziyade tamiki tetkikat için encümene iade buyurabilirsiniz. Yok eğer iknaa kâfi ise kararı katinizi
verirsiniz. Yoksa mevzubahis olan mesele sahibi bir
mebustur. Bu da işte mesaili şahsiyedendir. Meclise
gelemez gibi mütalaası gayri varittir. Evet millet ne
reye müracaat edecektir? Çok rica ederim, Mustafa
beyin şahsı ve hüviyeti asla mevzubahis olmaksızın
sirf maslahatın icabı kanunisi, adlisi ne ise o noktai nazardan halli mesele buyurunuz.
RAGIP BEY (Zonguldak) — Reis Beyefendi;
müsaade buyurunuz Paşa Hazretlerine bir sual sora
cağım.
REİS — Söz mü istiyorsunuz?
RAGIP BEY (Zonguldak) — Hayır Paşa Hazret
lerinden bir sual soracağım.
SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim; sevgili ar
kadaşlar
kadaşımız Mustafa Beyin şahsi bir müracaatı üzerine
yine şahsiyete müteferri olan bir mesele mevzubahis
tir. Diyorlarki, ben orduda mensup bir zabitim. Kı
demli yüzbaşı idim. Binaenaleyh umumi seferberli
ğin hitamı esnasında mütehakkı terfi idim. Kavanini
hazırai askeriyeye göre ve inham da yapıldı ve ma
fevkimde bu hususu takdir etti. Fakat Gazi Paşa Haz
retleri maiyetinde
Anadoluya geçtim; bu müddet
zarfında terfiim icabederken İstanbul Hükümeti beni
rütbei haliyemle tekaüde şevketti ve terfi edilmekliğim ve hakkı kanuni olarak terfi etmesi, yani binbaşı
yapması ve tahdidi sin noktasından tekaüde şevkim
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lâzım gelirse ve tekaüt Kanunu mucibince tekaüde
sevkedilmekliğim lâzım gelirse hakkı terfi'im bana bah
şedildikten sonra bu muameleyi kanuniye yapılması
lâzım gelir, diyor. Bendeniz bu meseleye doğrudan
doğruya ikaı tesir edecek bir mütalaa serdetmiyeceğim. Ancak arkadaşımız istidası münderecatından bu
istida üzerine müdafaai milliye encümenimizin yürüt
tüğü mütalaatı ve tespit ettiği mukarreratı mukayese
etmek ve bunlardan istitlali ahkâm etmek istiyorum.
Mustafa Bey istidasında hulâsatan demin arz etti
ğim ifadeleri yazmışlardır. Fakat evvelâ şunu arz ede
yim ki, bu istida Mustafa Bey tarafından doğrudan
doğruya Büyük Millet Meclisine takdim edilmiştir.
Mustafa Bey el'an orduya mensup bir zabittir, ya de
ğildir. Değilse eskiden asker olduğuna nazaran müte
kaittir. Mütekait zabitanın hayatı memuriyetlerinde
uğradıkları mağduriyetlerini telâfi etmek için hangi
makamlara müracaat etmesi meselesi vardır.
SÜREYYA BEY (Karesi) — Meselesi var.
MUSTAFA BEY (Tokat) — Evvelce bir istidam
da var.
SÜREYYA BEY (Karesi) — Bendeniz anlamak
isterim. Ali Süruri Efendi biraderimizin buyurdukla
rı Büyük Millet Meclisi Müntehai mahalli müra
caattır. Aynen kuJîandıklan tabiri delâlet ettiği veç
hile, Me.lisi milli mahalli müracaatın müntehasıdır. Fakat müracaat kelimesinin delâlet ettiği mana
itibariyle bundan evvel müracaat edilecek bir çok
makamat var. İşte o makamata müracaat edilir ve
orası ahkâmı mevzuai kanuniyeye münafi olarak bir
mağdurun hakkı vermek suretiyle onu mağduriyet
ten kurtarma/, ise o zaman buraya gelir. Yoksa Mü
dafaai Milliye Vekâletine şu haksızlığı göstererek
ve orası da bunu yapmam; yapamam demedikten
sonra buraya gelmek caiz değildir. Evveiâ bu cihe
tin tenevvür etmesi lâzım gelir. Müdafaai Milliye
Vekâleti mağdur bir zabitin talebini ifade ettikleri
veçhile yapmamış veya yapamamışsa ondan dolayı
mı arkadaşımız buraya müracaat etmiştir? Saniyen
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri veyahut Mü
dafaai Milliye Encümeni şu suallerime cevap verme
lidirler. İstanbul'un Mustafa Bey hakkında yaptığı
bu muamelâtı bir defa makbul müdür. Mazbatanın
tarzı tahririne göre 1336 senesinden evvel yapılmış
bir muamele olduğu için makbul tutulmuştur. Yani o
zaman Mustafa Beyin tekaüde sevkedildiği tarihde
tahdidisin kanunu mucibince yapılan şu tekaüdiye
muamelesi doğru imiş. Mumaileyhin tahdidi sin ka
nunu mucibince tekaüde şevki icabetmekle, deniyor.
Ondan evvel de terfie kesbi istihkak eylemiş bulun— 367
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duğu fıkrasından bir şey anlamıyorum. Binbaşılığa
yani terfie kesbi istihkak eylemiş. Eğer makul ise
acaba terfie kesbi istihkak etmiş bulunduğu halde,
tahdidi sin kanunu mucibince muhterem arkadaşımız
Mustafa Bey rütbei haliyesi üzerinden tekaüde sevkedilmiş başfka zabit yok mudur? Yoksa ve kendileri
de ayni suretle Meclisi Âlinize müracaat ederse, ayni
münakaşa ve müzakereyi yaparak ayni sebeple o ze
vat da bir derece mafevk rütbeye nakledildikten son
ra tekaüde şevkleri hakkındaki tashihi muameleyi
de bir kararla icra edecek miyiz ve bunu yapmak
için Müdafaai Milliye Vekâletine o zatın müracaat
etmesi lâzım gelmeyecek midir ve lâzım gelmiyorsa
ne için lâzım gelmeyecektir? Kavanin ve nizamatı
hazırai askeriyemiz, Müdafaai Milliye Vekâletimiz
böyle haksızlıkları telâfi ve tashih için salâhiyet ver
memiş midir ve Vekâleti salâhiyettar bir mevkide ge
tirmemiş midir ve ondan dolayı mı bu arkadaşımız
Meclise müracaat etmiştir ve ondan dolayımı Mec
lisi Âliniz meseleye vaziyet ederek müzakere etmiş
tir?
Üçüncüsü eğer Müdafaai Milliye Vekâleti veya
hut encümenimiz kavanin ve nizamatı hazırada böyle
bir sarahat yoktur ve sarahat mania da yoktur, onun
için bu yolda mağduriyete uğrayanlar sahibi hürri
yettir; isterse Müdafaai Milliye Vekâletine giderler
ve isterlerse doğrudan doğruya Meclise gelebilirler di
yecek olursa, bendeniz ona şimdiden cevap verece
ğim ve diyeceğim ki; bahusus bir asker - isterse te
kaüt olsun - her şeyden evvel silsileye riayet etmek ve
binaenaleyh Müdafaai Milliye Vekâletine müracaat
etmek ve duçar olduğu haksızlığı o makam vastasiyle
tashih ettirmek lâzımdır. Orası tashih etmezse veya
hut edemezse o zaman memleketteki kavanini aske
riyemizde bir noksanı, bir boşluğu anlarız. Mevcut
olduğu halde etmiyorsa Müdafaai Milliye Vekâleti
mizin Mustafa Bey gibi uzun müddet orduda hizmet
etmiş ve mücahedei milliye esnasında de fedakârlık
ta bulunmuş bir zat hakkında kanunun kendisine bah
şetmiş olduğu hukuku vermemiş olmadığı gibi elim
bir şeye muttali oluruz ve bu bizim için elzemdir.
Binaenaleyh bendeniz bu cihetlere evvel emirde Mü
dafaai Mitliye Encümeni tarafından veyahut Müda
faai Milliye Vekilimiz tarafından cevap verilmesini
ve Heyeti Celilenizin bu esas üzerine, bu esası mü
himine üzerine fahi müessir olan esaslardan olduğu
için, bunun tavazzuh etmesini rice ederim. Bu tavaz
zuh ettikten sonra, bu meseleyi bir arkadaşımızın de
diği gibi, aleni celsede yapmalıyız. Çünkü yapaca-
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ğımız şey meşru olacaktır ve arkadaşımız bunu bir
hakkı meşru olarak istemiştir. Eğer bu hakkın meşru
olmadığına kani olsa idi esasen böyle "bir teklif dahi
yapmazlardı. Bunu milletin kesbi ittilâ edeceği aleni
celsede yapacağız. Bu kabil zabitan varsa onlar da
müracaat edecdkler ve onlar da haklarını arıyacakl ar
dır. Aksi takdirde millet içinde hafi celsede yaptığı
mız bu muamele pek fena bir tesir yapacaktır, ve
günden güne bazı hadisatın delâlet ettiği veçhile,
B.M.M.'ne karşı müntehiblerimizin, efendilerimiz
olan milletin noktai nazarını, kanaatini az çok ze
deleyecektir.
KAZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kare
si) — Efendim; Mustafa Bey terfie kesbi istihkak et
tiği halde haksız olarak Ferit Paşa Hükümeti tarafın
dan tekaüde seVkedildiğine dair Müdafaai Milliye
Vekâletine müracaat etmiştir ve müracaatında kendi
sinin binbaşılığa lâyik olduğunu ve rütbesinin kendi
sine verilmesini talep etmiştir. Ancak malumu âlinizdirki 16 Marttan evvel kesbi katiyet etmiş hüküm
ler mer'i ve muteber addedileceğine dair Meclisi âli
nin kararı vardır. Bundan dolayı Müdafaai Milliye
Vekâleti 16 Marttan evvel kesbi kanuniyet etmiş,iradeye iktiran etmiş ve bütün muamelesi hitam bu
lunmuş, kesbi katyet etmiş olan bu meselenin hilâ
fında Müdafaai Milliye Vekâleti bir şey yapamaz de
miştir. Onun müracaatı nedir?. Yüzbaşı rütbesinden
tekaüdü... İfade böyledir. Şimdi bunda bir haksızlık,
bir gadir olmuş olabilir. Yani hakikaten dosyasını
Müdafaai Milliye Vekâleti tetkik ettiği zaman te rfie
kesbi istihkak etmiş olduğunu gördü. Fakat Müdafaai
Milliye Vekâleti hakkını iade etmek için kendisinde
salâhiyet görmedi.. Çünkü o kanunun bir kelimesin
de yüzbaşı rütbesi üzerinden diyor. İrade kanun ma
hiyetindedir? O kanunun bir kelimesinin yerine, ba
husus tashihata taalluk eder bir kelimesinin yüzbaşı
yerine binbaşılık koymak, tadilat yapmak demektir.
Onun için Müdafai Milliye Vekâleti velevki bir hak
dahi olsa bunu tadil etmek salâhiyetini kendisinde
görmedi ve kendisine cevap vermedi. Mustafa Bey
hakkından emin olduğu için Meclis Riyasetine mü
racaat etmiştir. Meclis de Müdafaai Milliye encü
menine havale etmiştir. Müdafaai Milliye encümeni
de kendisinin mahrem dosyasını ve sicilatını Vekâ
letten istedi. Dosyasını ve sicilatını bir memur ile
gönderdik. Tetkik etCer. Neticei tetkikatta hakika
ten tahdidi sinne tabi olmazdan evvel, tekaüt yapıl
mazdan
evvel,
sicillen
ve
kıdemen
binba
şılığa
kesbi
liyakat
etmiş
olduğunu
anladı.
Bunun üzerine mazbatasında kendisine o za
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manki hakkının verilmesi lâzım geleceğine kani oldu
ve tabii bunu yine vekâlet veremez; kanunen vere
mez. Bu Meclisi âliye ait bir haktır. Daha doğrusu
bir maddei kanuniye demektir. Yani bir kanun mev
cuttur. O kanun tadil edilemez. Yeni bir kanun gibi
bir şeydir.
Bunun gibileri var mıdır diye sordular. Bilmiyo
rum, fakat zuhur edebilir. Çünkü Ferit Hükümeti
tarafından tekaüt edilmiş bir kaç zat vardır ki bunlar
mücadei milliyede bulunmuştur. Fakat bizim bunlar
için yaptığımız muamele aynidir. 16 Marttan evvel
de kesbi katiyet etmiştir, diyoruz. Şurada, burada
bazıları daha zuhur eder. Yani tekaüt edilmezden
evvel terfie sicillen ve kıdemen kesbi istihkak etmiş
bulunabilir. Böyle kimseler zuhur etti mi Meclisi
âlinizin Mustafa Bey hakkında vereceği karar ve
kâlete bir veçhede olabilir vekâlet o vakit onun üze
rine bir muamele yapabilir. Ya iade eder; yani red
deder yahut da neticei tetkikatı ne suretle sabit ol
muşsa ona göre muamele yapılır.
TALÂT BEY (Devamla) — Aleni celsede bir
mahzur var midir.
KAZIM PAŞA (Devamla) — Geçen celsede bu
mevzuu bahis olduğu zaman hafi celsede olsun de
dim. Çünkü bir mebus arkadaşımızın hakkında söz
söylenirken leh ve aleyhde söylenmek ihtimali var
dır ve bunun bir aile mahiyetinde; yani daha hususi
bir mahiyette ceryan etmesi lâzım gelmesi mülâhaza
sında idim. İzzet efendi hakkında kanunların yaz
dığı sioilat vardır. Noktai nazarlar vardır. Tabii bu, Mec
lisi âlide okunurken filan kişi böyle yazmış, falan kişi
şöyle yazmış diye... Yani siciller esrarı askeriye gibi
dir. İzzet efendi için de bu cihetten dolayı mahrem
olmasını istemiştim. Mustafa Bey için ise bir mebus
arkadaşımız olmak itibarile leh ve aleyhde sözler söy
leyeceğimiz için ve bunun muvafık
olamıyacağını
zan ve tahmin ettiğim için hafi olasını tefklif ettim.
Yoksa başka bir şey için değil.
SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim, mesela
bu gün hükümeti milliyemiz tahdidi sin kanunu
mucibince tekaüde sevkedilen her hangi bir ordu
mensubu tekaüde sevkedildiği zamanda mufevk rüt
beyi kesbi istihkak ettiği halde zühul olarak rütbei
askeriesile tekaüde sevkedilmiş bulunsa ve muamelei tekaüdiye de icra edilmiş olsa Müdafai Milliye
Vekâletimiz tashih edemez mi? Salahiyeti yok mu
dur?
KAZIM PAŞA (Devamla) — Tashih edemez.
Zühulen olursa ve bu gün bizim yaptığımız tekaüt
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muamelesinde zühul olursa o zühul, aynı tarikle tas
hih olunabilir. Fakat 16 Marttan evvelki tu rüku ka
nuniyedir. O tunik başkadır. Şimdiki turuk başkadır.
Şimdiki bir kararnamedir. Fakat biz her muameleyi
hangi tarikde intaç edilmiş ise o tarik üzerinden tas
hih etmek
mecburiyetindeyiz. 16 Marttan evvelki
muamelât hangi tariklerden geçmiş; o malumu alinizdir. İradeden geçmiş kanuni mahiyette almıştır. İra
de, malumu aliniz, Meclisi âliye aittir. Bunu tashihi
Meclisi âliden olacaktır. Yani aynı tarikle olduğu
için bu günkü tarikle olamaz. Bu günkü tarikle biz
kendi yaptıklarımızı
tashih edebiliriz.
Fakat 16
Marttan evvel kanuniyet Jcesbetmiş olan muameleler
ancak Meclis tarikiyle tashih edilebilir. Bu günkü
tarikle tashih edemeyiz.
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Şimdi müzakere
edilmekte olan Mustafa Beye
ait mesele hakkında (Mustafa Beyin Müdafaai Mil
liye encümeni mazbatası veçhile binbaşılık tahsisatiyle
tekaüt muamelesinin
icrasını teklif eylerim.) diye
Bayazit Mebusu Şefik Bey tarafından bir teklif var.
Sonra Celsei aleniyeye geçilmesini ve ondan sonra
bu meselenin müzakere edilmesini istiyen bir teklif
var. Fakat ne müzakeresi, söz istiyen arkadaş yok.
HÜSEYİN HÜSNÜ BEY (İsparta) - - Celsei ha
fiyede karar verilir, celsei
aleniyede tekrar edilir.
SÜREYYA BEY (Karesi) — Bendeniz; o tekli
fimden feragat ediyorum. Çünkü manasızdır.
REİS — Efendim; onbeş imzalı bir takrirle de
mazbatanın tayini esami ile reye konulmasını teklif
ediyorlar.
FERUDUN FlKRİ BEY (Dersim) — Şefik Be
yin teklifini anlıyamadım.

REİS — Başka söz istiyen var mı? Müzakerenin
kifayetini reyi alinize vazediyorum. Ali Bey.
ALÎ BEY — Vaz geçiyorum.
SÜREYYA BEY (Karesi) — Bendeniz bir teklif
REİS — Şefik Bey encümenin mazbatasının ka
yapmıştım, mesele tenevvür...
bulünü teklif ediyor. Efendim; on beş imzalı takrir
REİS — Müzakerenin kifayetini evvelâ reye ko
mucibince Müdafaai Milliye encümeni mazbatasını
yayım ondan sonra da teklifiniz...
• tayini esami ile* reyi alinize vazediyorum.
Kabul
SÜREYYA BEY (Karesi) — Müzakerenin kifa
edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey verecek
yetinden evvel müessir olacak bir teklif, yani celsei \ lerdir.
aleniyeye geçilmesini ve bu kararın celsei aleniyede
REİS — Efendim; reyleri
istimal buyurmamış
verilmesini taleb etmiştim, teklif
etmiştim. Çünkü
rüfeka varsa lütfen istimal etsinler. İstihsali ara hitam
mesele tavazzuh etmiştir. Kanaatlar tebellür etmişti.
bulmuştur. Reye iştirak eden zevatın adedi 1C3 oldu
Öyle zannederim meşru bir teklif d erme yan edilmiş
ğu için muamele natamamdır. Neticei ara 72 kabul;
tir. Meclisi âli muhik ve meşru bir şeye karar vere
22 red ve II müstenkifdir. Binaenaleyh mumalc nacektir. Bunda bir mahzur yoktur.
lamam olduğu için ikinci defa reye konulmak icaREİS — Söz söyliyecek arkadaş yoktur. Müza
beder.
kereye devam etmek imkânı kalmamıştır. Evvela mü
Efendim; celsei aleniyeye geçilmesini reyi alini/e
zakerenin kifayeti, reye konur, ondan sonra teklifler
arzedeceğim. Aleni celseye geçilmesini kabul edenier
arzedilir. Binaenaleyh müzakerenin
kifayetini reye
lütfen el kaldırsın ... Kabul
etmiyenler lütfen ti
koyuyorum. Müzakereyi kafi görenler lütfen el kal
kaldırsın... Aleni celseye geçilmiştir efendim.
dırsın... Aksini reye
koyuyorum, kâfi görmiyenler
1Q dakika teneffüs
edilmek üzere celseyi tadil
lütfen el kaldırsın... Müzakere kafi görülmüştür.
ediyorum.
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