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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

iBirinci Celse 
Reisisani Celâilettin Arif Beyefendinin tahtı ri

yasetlerinde birinci celse zevali saat üçte inikat etti. 
Zaptı sabık hulâsası kıraat ve kabul olundu. Konya 
vakasında sabıkan mahkûm olup evrakı hükmiye-
leri lecelüttetkik Heyeti umumiyeye takdim edilmiş 
olanların affı muvafık olduğuna dair Büyük Millet 
Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin 
telgrafnameleri ikıraat ve kabul olundu. Aklana Me
busu Zamir Beyin cephelerde 'ifayı vazife etmek 
üzere mezun addedilmesinin Reis Paşa Hazretleri 
tarafından talep ibuyurulmakta olduğu makamı ri
yasetten tebliğ, bilâ müddet mezuniyeti kabul edildi. 
Umuru Nafia Vekâletince tanzim ve Büyük Millet 
Meclisi Riyasetinden irsal ıkılınan Bağdat demir 
yolu işletime idaresinin maaşat ve mas&rifatına ve 
Anadolu şimendifer idaresinin maaşat ve masari
fatına ve Anadolu ve Bağdat demir yolları nakli
yat tarifesinin 'altı misline 'iblâğına ve Anadolu 
hattı memurlarının mütedahil maaşlarının tesviye
sine dair dört adet lâyihai kanuniye Muvazenei Ma
liye, Kavanini Maliye ve Nafia encümenlerine ha

vale edildi. İdi milliyi telbrilk için mahaİii mutefife-
den mevrut tebrik tefgraflarınia Divanı Riyasetçe 
cevap itası takarrür etti. 'Belediye Kanununun bazı 
maddelerini tadilen evvelce verilip Dahiliye Encü
menine muhaıvveî 'bulunan 'lâyihai ikanuniyenin müs-
taoeîen Heyeti umumiyeye takdimi lüzumuna dair 
Karası Mebusu AbdüJgafur Beyle refikimin teklifi 
Dahiliye Encümenine, Meşgul mahallerden gelen ve 
M,ühase!bei hususiiyelerden maaş ve zamaimi fev-
mahsus muha'S'sasıaıt'l'a'ranaö ailieferine itasına ve ma-
aşlıarımn tesviyesi hakkında Canik Mebusu Hamdi 
Beyin teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine, Şehit 
edilen izzet ve Ziya Beylerin bu senei içtimaiyeye 
mahsus muhassasatlarınm ailelerine itasşna ve ma
sarifi teçh'iziye ve tekfiniyesinin Meclisin masari-
fatı umumiyesi meyanından tesviyesine dair Gü-
müşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin taikriri kıraat 
ve bu Ibaptalki müzakerattan sonra Ikabul edildi. Ma-
raş Mdbusu Tahsin Beyin memuren Maraş'a izam1 

kılındığına daftr Makamı Riyasetin tezkeresi kıraat 
ve ıfcabul, Kozan Mebusluğuna Dr. Tevfik Beyin inti
hap edildiğine dair Dahiliye Vekâletinin tezkeresi 
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kıraat ve mazbatası vürudunlda aiit olduğu şubeye 
havalesi takarrür etti. Postalarda vukua gelen teah-
ıhurattan şikâyeti havi Çanak Mebusu Hamdı Beyin 
talfcriri üzerine DalhJIye Vekâletinin tezkerei ceva-
hiyesi okundu. Kaymakam Ravlensonun mübadele 
teklifline dalir Şarık cephesi kumandanlığından evvelce 
ıgelip Hariciye Vekâletine havale edien telgraf üze
nine bu suretle mübadelenin muvafık olamıyacağına 
ıdair vekâleti müşarileyhanın mutaleai cevafaiyesi 
(kıraat ve kabul olundu. BMs Mebusu Resul Beyle 
rüfekası ve ayni mealde Kayseri Mebusu Osman 
(Beyle rüfekıası tarafından Meclise takdim ve evvelce 
Heyeti Vekileye lirsal Ikıknmış olan talkrir üzerine 
varit olan cevap, ve Antalya'ya bir heyet izamına 
dalir Kütahya Mebusu Rağıp Beyle rüfekası tara
fından verilip Hariciye Vekâletine havale edilen 
sual takriri üzerine mevrut tezkerei cevabiye kıraat 
edüldli. Malhkûmen rnalhsup 'iken baikiyei müddeti ce-
zaiyeterini seferberlik hitamında ikmal etmek üzere 
cepheye sevkfolunan ve elyevm ikmali müddet zım
nında Çorum'da mahpus bulunan Mustafa ve rüfe-
Ucasmm yedlerinde telhis tezkerelerine nazaran afları 
icap edip etrmyeceğinıin takdiri lüzumuna dair Ad
liye Vekâletinim tezkeresi müstaceliyetle Adiye En
cümenine havale edildi. Mütealkıiben Dahiliye Vekili 
Hakkı Behiç Beyefendinin keyifsizliğinden naşi izah-
namesıinün beyanatı şifahiye makamında telâkki ve 
i z a h ı n ıkâfi addiyle itimat edilerek istifasının iade
sine dair verilen takririn kıraat ve cereyan eden mü-
zakereattan sonra bu ibapta müzakerenin 'kifayeti 
kabul edilmiş ve ancak hu sırada şiddeti gürül
tüler hadis olarak celse on dlalkîka teneffüs edilmek 
üzere tatil edilmiîştir. 

tkıinoi Celse 
ReisSsanıi CelâteMn Arif Beyefendinin tahtı ri-

yasetteriode 'ikinci celse zevalî saat dört buçukta 
inikat etti. Olti tarikiyle Batumdan Şavşat Mebusu 
Alhmet îBfendii namına mevrut telgraf 'kıraat edile
rek cereyan eden ımüzakeraCtan sonra evvelce Şark 
ahvali hakkında Erzurum mebusları tarafından ve
riden cevap sırasında 'bu meselenin de mevzubahs 
edileceği Mıafeumı Riyasetten tebliğ olundu ve tel
grafa cevap yazılması hakkında Hamdullah Suphi 
Beyin teklifi kabul edildi. Maliye Vekâletince tan

zim ve Heyeti VeMeden irsal kılman gümrüklerden 
kaçırılırken derdest edilen mevat için ahzedilecek ceza-
yi naktiye, Damga resminin tezyidine, Zabıtai 
saydiye nizamnamesinin bazı mevadının tadiline, 
Müskirat resminin ve müskirat beyiye resminin tez
yidine ve tuz resminin tezyidine dair Levayihi kanu
niye, Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye encü
menlerine havale olundu. Dahiliye Vekâleti mesele
sinin avdetlerine talikına dair Büyük Millet Meclisi 
Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin telgrafna-
meleri kıraat ve kabul edildi. Tahsilat idarelerinin 
lâğvi hakkında Elâziz Mebusu Hüseyin Bey tarafın
dan verilip Lâyiha encümenine havale edilen takrir 
üzerine mezkûr idarelerin lâğvi münasip olmadığına 
dair encümen mazbatası kıraat ve kabul edildi. Şey
hülislâm hakkında bir fetva itası lüzumuna dair An
talya Mebusu Rasih Efendi tarafından verilen Sa
bık Seriye Encümenine muhavvel takrir üzerine bu 
yolda bir fetva ısdarına lüzum olmadığına dair tan
zim kılman mazbata kıraat ve kabul olundu. 

Aşarın teslisi hakkındaki lâyihai kanuniye müza
keresinin ruznamede mevcut diğer iki lâyihaya te-
kaddümen müzakeresi hakkında Maliye Vekili Beye
fendi tarafından vaki olan teklif kalbul edilerek mü
zakere başlamış ve bir kere de Ziraat encümenine 
havalesi hakkındaki teklif reddedilerek müzakerenin 
kifayeti kabul edildi. Kanunun heyeti umumiyesinin 
reddine dair teklifler reddedilmiş ve maddelere ge
çilmesi hakkında Mardin Mebusu Necip Beyin tak
riri kabul edilerek Muvazenei Maliye encümenince 
tanzim edilen birinci madde kıraat edilmiştir. Mü
zakerenin kifayetine karar verildikten sonra tadil tek
lifleri kıraat ve yalnız Tevfik Rüştü Beyin takriri 
kabul ve diğerleri ret ve birinci madde tadilen ka
bul edilmiş ve pazartesi günü içtima edilmek üzere 
celseye nihayet verilmiştir. 

Reisisani Kâtip 
Celâlettin Arif Mehmet Vehbi 

Kâtip 
Haydar 

RElSÎSANİ BEY — Zaptı sabık hakkında söz 
isteyen var mı? (Kabul sesleri). Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). Kabul edildi. 

— 137 — 



î : 45 9 . 8 . 1336 C : 1 

TEKLİFLER 

/. — Diyarbekir Mebusu Hamdı -Efendinin, tel* 
kikatı temyiziyeden alınacak harcırahlara dair tek
lifi kanunisi. (2/56) 

REÎSÎSANÎ BEY — Efendim, Evrakı varide 
meyanında tetkikatı temyiziyeden alınan harçlara 
dair Diyarbekir Mebusu Hamdi Beyin bir teklifi ka
nunisi var. Bunu efendim Lâyiha encümenine gön
derelim! 

2. — Siirt Mebusu Mustafa Sabri Efendinin İs
tinaf mahkemelerinin lâğvine dair teklifi kanunisi. 
(2/57) 

RElSİSANİ BEY — İstinaf mahkemelerinin lâğ
vine dair Siirt Mebusu Mustafa Sabri Beyin teklifi 
kanunisi, kezalik Lâyiha encümenine. 

3. — Siirt Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
sulh hâkimleri kanununun tadili hakkında teklifi ka
nunisi. (2/58) 

RElSİSANİ BEY — Sulh hâkimleriyle istinaf 
mahkemelerinin lâğvine dair Siirt Mebusu Mustafa 
Sabri Beyin, teklifi kanunisi. Keza Lâyiha encüme
nine. 

BİR MEBUS BEY — Adliye encümenine Reis 
Bey! 

RElSİSANİ BEY — İlk önce Lâyihaya gider. 
Sonra Adliyeye. 

4. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, Suiisti-
malâtı men ve suiistimal ile idhar edilen servetlerin 
istirdadı hakkında teklifi kanunisi. (2/59) 

RElSİSANİ BEY — Suiistimalâtı men ve suiis
timal ile idhar edilen servetlerin istirdadı hakkında 
Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin teklifi kanunisi 
var, Keza Lâyiha encümenine. 

3. — TAKRİRLER 

1. — Karesi Mebusu Vehbi Beyle rüfekasının, 
Demirci muzafferiyeti münasebetiyle memaliki meş
gule mebuslarından bir Heyetin oraya izamına dair 
takriri. 

RElSİSANİ BEY — Demirci muzafferiyeti tak
diri şükrankârisi olmak üzere mevâkii meşgule me
buslarından bir heyet izamı hakkında Karesi Mebu
su Vehbi Beyle rüfekasının bir takriri var. Bendeniz 
diyorum ki, Reis Paşa Hazretleri teşrif ettiklerinde 
okuyalım da Hükümet huzurunda müzakere cere
yan etsin^ 

SAMİ BEY (İçel) — Cephelere giden heyet yeni 
avdet etmiştir. Yeniden heyete ne lüzum var? 

2. — Kırşehir Mebusu Rıza Beyin, cepheye azi
meti münasebetiyle takriri. 

RElSİSANİ BEY — Kırşehir Mebusu Rıza Be
yin cepheye giderken beyanatı tahririyesi var. 

REFİK BEY (Konya) — Müsaade buyurulursa 
Reis Beyefendi heyeti umumiyesi hakkında cepheye 
giden arkadaşlarımız izahat verirken bu meyanda 
okunsun. Paşa Hazretleri de bulunacaklardır. 

MUSTAFA BEY (Diyarbekir) — Rıza Beyinki, 
okunsun. 

RElSİSANİ BEY — Rıza Beyin takririnin okun
ması kabul buyuruluyor mu? (Hay hay sadaları). 

«Meclisi Âliniz Reisisanisi Celâlettin Arif Beye
fendi delaletiyle hakkı âcizide gösterilen teveccühe 
karşı gerek günlerce temadi eden yorgunluğum ve 

gerek bu teveccühün hâsıl ettiği âmik tahassüsatım 
itibariyle âni bir cevap veremedim. Bu gün ise hâ
sıl olan mecburiyetle ileriye hareket etmek üzere 
bulunduğumdan o vazifeyi tahriren ifa etmek isti
yorum. Avrupayi garbinin ve bilhassa İngilizlerin 
mevcudiyetimize düşman olduğu bugün herkesçe 
hattâ onların menafii için İstanbul'da bilâkaydü şart 
çalışanlarca bile taayyün etmiştir. Kendilerini bütün 
uruk ve anasırın fevkinde mümtaz bir teşekküle ma
lik farz ve kabul eden bu yağmaker adalıların bu
gün bütün cihanı medeniyete karşı oynamak istedik
leri oyun vasi bir korsanlıktan başka bir şey değil
dir. 

Yalnız bir fark varsa bu korsanlık hile ile para 
kuvvetiyle icra edilmekte ve gayesi de âlemi islâmın 
merkez ve nâzımına tevcih kılınmaktadır. Osmanlı 
Hükümetlerinin hemen kâffesi zaman zaman bir İn
giliz dostluğu temin için çalışmış fakat, bayrağım 
dikmek istediği her yerde ezan sesine tesadüf eden 
bu haris imparatorluğun, dünyanın kanını emmekten 
ibaret olan siyaseti karşısında çekilmeye mecbur 
kalmıştır. Mütarekeyi takip eden ve safahatı Heyeti 
aliyenizce malûm olan müsellâh ve cebrî hululler ile 
nihayet en nikbinler bile anlamıştır ki, camilerde hür 
ve mesut toplanmak için İngiliz burnunun kırılması 
Bankof - Eklanddın, dünyaya nakli ise ezan sesleri
nin İngiliz bayrağı altında esir ve titrek inlemesine 
mütevakkiftir. 
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Bu iki neticeden birinin istihsali yani şarkın ha
yat ve mematından birini tercihi yine ancak şarkın 
göstereceği asabiyeti milliye ve diniye ile taayyün 
edecektir. Müsalehanamenin şekli, bu şeklini temin 
için ingiliz siyasetinin çevirdiği fırıldaklar ve niha
yet en sefil ve en gaddar düşmanımızı, en zaif za
manımızı kollayarak kalpgâhımıza saldırması beni 
de pek çok vatandaşlarım gibi artık her ne bahaya 
olursa olsun yaşamak için ölmeye şevketti. Memle
kette, kalbi aynı acı ile sızlayan kıymetli mücahit
lerden topladığım bir kuvvet ile cepheye gitmeye ka
rar verdim. Bunu yapmakla her vatandaşın yaptığı, 
yapmaya mecbur olduğu bir vazifei diniyeden baş
ka bir şey işlemediğimi itiraf ederim. 

Fakat şuna katî bir imanım vardır ki, bu gibi 
hareketler fevkalâde fedakârlıklar olmamakla, bir 
vazifeden ibaret bulunmakla beraber sureti katiyede 
bu vatanı kurtaracak neticeyi kazanacaktır. Cephe
nin yarılmış olması bizi müteessir etmemelidir. Bu 
cephe duracak ve yarılırsa artık düşman zararına 
yarılacaktır. Geçen ayın vekayii ne Yunan ordusu
nun kesbi satvet etmesinden ne de vatandaşların ten
kisi gayret eylemelerinden ileri gelmiştir. O felâke
tin asıl müsebbibi üç buçuk İngiliz köpeğinin ifsa-
datına kapılacak kadar basit olan bazı halkımızın 
cephe kahramanlarına dahili memlekette açtığı dağ
dağa ve o dağdağayı ortadan kaldırmak için cephe
leri zaif bırakmaya hâsıl olan mecburiyettir. Ana-

1. — Bitlis mebuslarının, Van posta ve telgraf 
memurlarının maaş alamamaları esbabına dair Da
hiliye Vekâletinden sual takriri. 

5. — M/ 

7. _ Bayazıt Mebusu Süleyman Sudi Bey ve rü-
fekasının, Bayazidin müstakil liva haline ifrağına 
dair teklifi kanunisi ve Lâyiha encümeni mazbatası. 
(2/41) 

REÎSÎSANİ BEY — Bayazit livasının müstakil 
olmasına dair teklifin nazarı dikkate alınması şayan 
olduğuna dair Lâyiha encümeni mazbatası var, oku
nacak: 

(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından Lâyiha 
encümeni mazbatası okundu) : 

dolu bir zaman için vahdetini kaybetmişti. Bunun 
cezasını sinesinde Müessiri Devlet Sultan Osmanın 
merkadi mübarekini saklayan Bursa'yı kaybetmekle 
çekti. 

Binaenaleyh, cepheleri kemali itimatla vatanın 
kükremiş aslanlarına terkederek asıl dahildeki vah
det ve tesanüdü muhabbet ve emniyeti mütekabi-
leyi idameye ve azmi imanımızı kuvvetlendirmek 
için bu buhranlı zamanlarda Hükümet makinesini 
tedvir vazifei müşkilesini tevdi için ehil ve erbabını 
taharriye sarfı mesai etmeliyiz. Her türlü şahsî ve
ya maşerî telakkiyattan uzaklaşarak ancak nefi va
tan için düşünür, işleri ehline tefviz eder ve ara
mızda her türlü sui telâkkiden uzak, samimî bir kar
deş hayatı yaşamayı ahdeyler isek emin olalım ki, 
düşmanın emelleri herhalde inkisara uğrayacak ve 
yakın bir âtide zararlarımızı telâfi edebileceğiz, işte 
cepheye gitmek için hareket halinde bulunan bir ar
kadaşınızın sizlere ilk ve son ricası budur. 

Hareketimi ancak lâzimülicra bir vazifeden iba
ret gördüğüm için müstahakkı takdir olmadığımı bir 
defa daha tekrar eder ve müfrezemin teşekkül ve 
şevkinde Kırşehir mütesarrıfı Ekrem Beyefendiden 
gördüğüm hidemat ve muavenatı huzuru Mecliste ve 
makamı teşekkürde tezgân bir borç telâkki eyle
rim. 

Kırşehir Mebusu 
Rıza 

REİSİSANİ BEY — Van posta ve telgraf me
murlarının maaş alamadıkları esbabının müdüriyeti 
umumiyeden istizahına dair Bitlis mebuslarının tak
ririni Dahiliye Vekâletine havale ediyoruz. 

Bayazit livasının müstakil olmasına dair livayı 
mezkûr mebuslarından Süleyman Suudi, Rüştü ve 
Mehmet Naci Beylerin Heyeti Umumiyeden muhav-
vel lâyihai kanuniyeleri encümenimizde kıraat edil
di. Manzumei vilâyattan irtibakları fekkedilerek is-
tiklâliyeti temin edilen livaların az zaman sonra her 
hususça hayat ve terakki göstermekte olmalarına ve 
esasen tedrici surette umum livaların elviyei müsta
kile haline ifrağı Hükümetçe de nazarı dikkate alı
narak peyderpey asarı filiyesi görülmekte bulunma-

4. — SUALLER 
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sına binaen ehemımıiyat ve nezaketli mıevküîiyesi ıdan-
kâr olan mezkûr livanın da Erzurum vilâyetinden 
fekki irtibatiyle müstakillen idaresi hakkındaki teklifi 
kanuninin nazarı dikkate alınmaya şayan olduğu ci
hetle Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kılındı. 

3 Ağustos 1336 
ALÎ ULVÎ BEY (Burdur) — Çok doğru... 
ıREİSÎSÂNl BEY — O halde Dahiliye Encüme

nine havale edelim* 
2. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, taba

beti adliye ve ceraim neticesi mecruhların tedavisine 
dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. 
(2/27) 

REÎSÎSÂNÎ BEY — Tababeti adiye hakkında 
Bursa Mebusu Emin Beyin verdiği takrirdeki teklifin 
reddine ve ancak bu husustaki masarifin tesviyesi lü
zumunun Adliye ve Maliye Vekâleti celilerine tev
diine dair Lâyiha Encümeni mazbatası var okun
sun, 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Cürmü meşhuda gidecek etibbanın vezaifine ve 

istishap eyliyecekleri edviye ve edevatı fenniyeye mü
teallik olarak Bursa Mebusu Emin Bey tarafından 
Makamı Riyasete takdim olunup Heyeti Umumiye-
den havale olunan bir maddelik merbut 9 Tem
muz 1336 tarihli Lâyihai Kanuniye Encümenimizde 
mütalaa ve icabı müzakere olundu-

ıCürmü meşhud ve fethimeyyite gidecek etibbanın 
beraberlerinde maslahatın icabına göre az çok maa-
lice bulunduracakları taamülü iktizasından ve bu 
bapta ihtiyar edecekleri masarifin badehu mahkemece 
mahkûm olacak tarafından istifa olunmak üzere ev
vel emirde malsandıklarından sarfı dahi öteden beri 
merî ve müttehaz usulden olmakla bunun bir kanun 
halinde tedvin ve teyidine hali hazırda lüzumu katî 
olmamakla teklifi vakiin reddine ve ancak cürmü 
meşhuda gidecek etibbanın gerek yevmiye ve gerek 
harcirahlarının ve gerekse sarfı muktezi edviye es-
manının emri ahzında ekseriya havalesi mevcut ol
mamak vesilesiyle maruzu müşkülât olmakta bulun
maları ve bu yüzden de maslahat halkın duçarı tehir 
olmakta bulunduğu cihetle bu hususa ait havalâtın 
vakti zamaniyle ita ve masarifin tahakkuku halinde 
bilâ tehir tesviyesi lüzumunda memurini maliyeye 
emir ve tebliği zımnında Adliye ve Maliye Vekâleti 
celilerine tevdi kılınmak üzere Riyaseti Celileye tak
dimi tezekkür kılındı., 

3 Ağustos Sene 1336 
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Efendim 

Lâyiha Encümeni bu teklifimi reddederken yalnız bir 

para meselesi olarak telâkki etmiştir. Halbuki bu 
para meselesi değil, bir ihtisas meselesidir. Lâyihai 
kanuniyede bir çok ihtisasa taallûk eden noktalar var, 
Heyeti Âliyenize teklif ediyorum. Bunu bir kere de 
Adliye ve Sıhhiye Encümenine havale buyurunuz. 
Reddi her daim kolaydır. Bir kere de orası tetkik 
buyursun. Reddolunacak ise olunsun. Şimdi uzun 
uzadıya size tafsilât vermek istemem. Hakkı kelâ
mım mahfuz kalmak şartiyle bunu teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Lâyiha 
Encümeni mazbatasında esbabı mucibesini gösterdi. 
Binaenaleyh kanaati dairesinde mütalaasını arz etti. 

ı(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından lâyi
hai kanuniye okundu):, 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesi şifahen arz edilmek üzere ber-

veçhi âti mevaddm kanun şeklinde ve mütacelen ka
bulünü teklif ederim. 

9 Temmuz 1336 
,Bursa Mebusu 

Operatör 
Emin 

Madde 1. — Cürmü meşhuda azimet edecek etib-
ba, nezfi katedecek ve timar yapacak kadar alât ve 
edevatı tıbbiyeyi beraberlerinde bulundurmaya mec
burdur. 

Madde 2. — Etibbanın cürmü meşhud esnasında 
sarf edecekleri malzemei tıbbiye bedeli derhal makbuz 
mukabilinde carih veya ailesi tarafından tesviye olu
nur. Carih meydanda yok ise bilâhara carih tara
fından tesviye olunmak üzere mecruh tarafından da 
tesviye olunabilir, 

Madde 3. — Etıbbanın cürmü meşhut esnasında 
sarf edecekleri malzemei tıbbiye bedelini,, müddei
umumilerin talebi üzerine, mal memurları emvali 
Devlet gibi tahsile mecburdur. Carihlerin bu gibi 
mesarifi tediyeden âciz olduğu tahakkuk ederse etib-
ba timar masrafını sermayesi nispetinde ve yalnız 
bir defaya mahsus olmak üzere cürmü meşhud tah
sisatından alır., 

Madde 4, — Cürmü meşhud raporlarını ve lede-
licap fethi meyiyitleri ancak diplomalı etibba tanzim 
ve icra edecektir. Binaberin erbabı vukuf, hekim 
taslakları, küçük sıhhiye memurları ve eczacılar gibi 
tababeti âdiye ve adliyeden bi haber olması lâzım ge
len eşhasa tanzim ettirilecek raporlar ile yaptırılacak 
fethi meyyitler makbul ve muteber değildir. 

Madde 5. — Memurini adliye cürmü meşhude 
götürecek etibba bulamazlarsa mümkün olabildiği 
kadar cerhanın nevi, adet ve mevkiini tespit ile iktifa 
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ederek bilâhara ve ilk fırsat zuhurunda diplomalı bir 
tabip raporu veyahut bir tabibi resminin mutalaaı 
tahririyesini alırlar, 

Madde 6. — Mecruhlar hastane olan yerler
de cerhası kapanıncaya değin hastanelerde tahtı te
daviye alınır ve hastane masarifi keza carih tarafın
dan tesviye olunur. Hastane olmayan yerlerde 
mecruhin ancak diplomalı etibba mevcut iken ken
dilerini mutetabbiplere tedavi ettirenlerin cerhaların-
da husule gelecek ihtilâtâttan carih mesul tutulma
yacaktır. 

Madde 7. — Cerhalara velevki etibba tarafından 
olsun, mismar yani mil ve fitil idhali memnudur. 
Mismar ve fitil idhali katî bir lüzumu fenniye müs
tenit olursa mismarın ve fitilin tarz ve nevi idhali sa
rahaten rapora dercedilecektir, 

Madde 8. — Kıhıf sadır ve batın gibi ecvafta 
husule getirilecek curuhu nafize velevki yirmi gün
den dun bir müddette şifa pezir olsa bile carihler ci
nayetle ittiham olunur. 

ıREFlK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
mesele bu teklifin varit olup olmaması noktasına 
münhasırdır. 

lABDÜLKADİR KEMALÎ BEY (Kastamonu) — 
vardır. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — (Devamla) 
— Şimdi efendim tababeti adliyenin hukuk ile olan 
alâkası dolayısıyle bütün zevat bilirler ki, mesaili hu-
kukiyede tesiri çoktur. Maatteessüf miktarı kâfi ta
biplerimiz olmadığı için maalesef nalbantlar tarafından 
.verilmiş raporlarla hareket etmek mecburiyetini her
kes görüyor.. 

SOLDAN BÎR MEBUS BEY — Yoktan iyidir. 
Hiç olmazsa* 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Bunun em
sali1 çoktur. Yalnız en ehemmiyetli mesele nalbant, 
berber, dişçiler tarafından verilmiş raporlar var efen
dim. Çünkü bu üç sanatı nefsinde cemeden muttabip 
bizde çoktur. Şimdi asıl mesele, cürmü meşhud vu
kuunda mecruh olanların derakap tedavi olunması 
meselesidir. Şurasını nazarı dikkati âlinize arz et
mek isterim ki, mevcut tabiplerin, doktorların ekse
riyeti azimesi rum ve ermenilere münhasırdır. Mem
leketimizde onlar tâbiratı fenniyeyi bilmemekle be
raber hastalara bilhassa müslüman olan hastalara 
karşı başı ucunda insafsızlık göstermeği ve onların 
ölüm vaziyetinden istifade etmeği sanat ittihaz etmiş
lerdir. Bendeniz bundan bir ay evvel Bilecik'te ta-
haddüs eden ufak bir vakıayı arz edeyim. Ordumuz-

| da askerlik etmiş bir ermeni yüzbaşı Bileciğe beş 
saat mesafede bir köyde vukua gelen bir cinayete 
zorla gönderilmişti. Çünkü Hükümet cürmü meşhud 
parası vermiyor diye gitmiyordu. Gider gitmez ilk 
vazifesi bihuş bir halde yatan mecruhu muayene edip 
raporunu yazmak olmuştur. Yanında bulunan ve 
mecruhun tahkikma memur müstantik tarafından de
rakap tedabiri iptidaiye yapılması rica edildiği halde 
bu adam bilâ insaf beş lira istemiştir. 

Halbuki o mecruh adam belki yevmiye yarım 
lira kazanan bir adamdır. Para verilmediği için bak
mamış ve hastayı öyle bırakmış ve nihayet bir hafta 
sonra seyelânılemden o adam ölmüştür. Binaenaleyh 
hayatı insaniyenin ve bilhassa pek perişan olan nes
limizin muhafazası için böyle adi tedbirsizlikleri yü
zünden felâketleri tezyit etmemek için bu teklif nazarı 
itibara alınarak yalnız teklifin bazı mevaddı kanuni-
yesinde gayri kabili tatbik noktalar var ise encü
meni mahsusunda tadil edilmek şartiyle kabul edil-

I meşini tababeti adliye namına teklif ediyorum. 
DR, TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arka

daşlar, mevzubahs olan kanun münasebetiyle bilhassa 
nazarı- dikkatimi celbeden bir nokta hakkında arka
daşlarımın nazarı dikkatini celbetmek isterim. Evvel
emirde Dr. Emin Bey biraderimize bazı maruzatta 
bulunmak isterim. Dr. Emin Bey arkadaşımızın 
teklif ettiği kanun (işitmiyoruz sadaları) Dr. Emin 
Beyin teklif ettiği kanunun ekser mevaddı elyevm 
mevcut olan hususatı ihtiva ediyor. Filhakika calibi 
dikkattir. Fafat işbu maddei kanuniyenin aynen ka
bulü fikrini taşımıyorum. Bilâkis ümit etmek ister
dim ki, Dr. Emin Bey biraderimiz de bizimle mütte-
fika istemelidir ki; Adliye Vekâleti celilesi bir taba
beti adliye şubesi tesis etsin, tababeti adliye şubesi
nin bugün mesaili adliyedeki ehemmiyetini ve lü-

| zumunu takdir etmeyen kimse yoktur. O vakit öyle 
bir heyet bu meslekî mesaili tahkik ve tetkik eder. 
İcabederse talimat suretinde emreder. Bunların ka
nun olmasına lüzum kalmaz. Tababeti adliye şubesi 
deyince şimdilik maksat, her yerde mevcut olan ta
biplerin hususatı adliyede yazdığı raporları tetkik et
mek ve rüesayi adliyeye o tetkikatı tavzih eylemektir 
ve bilhassa Şevket Bey biraderimizin vazettiği cinnet 
meselesini. Ehemmiyeti azimesi derkâr olan ve her 
vakit halli kolay olmayan bu meselede rüesayi adliye 
tenvire pek muhtaçtır. Bu münasebetle daha bir 
noktayı arz etmek isterim. O da şudur ki; ihtisasa 
taallûk eden bu gibi kavainin ancak o ihtisaslar alâ
kadar olan encümence tetkik ve reddedilmesi keyfi
yeti. Halbuki bendeniz de şahsan bu kanunun aynen 
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kabulünü değil, hatta bunun talimat suretinde olması
na taraftarım. Ancak her şeyden evvel bir tababeti 
adliye şubesinin tesisi lüzumuna kailim. Hulâsa ehem
miyetli bir surette ihtisasa taallûk eden bir meselenin, 
o ihtisasla doğrudan doğruya alâkadar olmayan bir 
şube tarafından reddi her vakit isabetli olmasa ge
rektir. işte asıl bunu arz etmek istiyorum. 

(MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Encümen namı
na söz söyliyeceğim Reis Beyefendi. 

RBİSİSÂNİ BEY — Buyurunuz. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim burada 
iki arkadaşımızın ikisi de bir ihtisas meselesiyle 
uğraştılar. Encümen kendisinıe teklif edilen bu kanu
nu fenni tababet noktai nazarından tetkik etmemiş
tir. Bu teklifi kanuninin bizde mevcut kavanini ma-
İnmeye kıyasen diğer kavanin maddelerine ayrıca bir 
madde şeklinde ilavesi icabedip etmeyeceğini ve bu
nun nazarı dikkate alınıp alınmamasını düşünmüş
tür. Biz diyoruz ki; etibbanın cürmümeşhut vuku
unda nezdinde ilaç götürmesi ve orada lazım gelen 
müdavatı evveliyeyi icra etmesi ve hatta kendisi ye
min etmek ve vicdanından hariç yazmamak suretiyle 
tahlif edilerek raporunu vermesi esasen kavanini 
mevcude iktizasındandır. Emin Bey biraderimizin 
vukubulan teklifi, bir cerh kabilinden olsa bile, yir
mi günden fazla tedavi edildiğinden bunu cinayet ne
vinden addetmesi ve ikinci derecede muttiplerin ka
tiyen ve katibeten bu gibi işlerde istihdam edilmeme
sidir ki, ve bizim mazbatamızda gösterdiğimiz esba
bı mucibede doğrudan doğruya cürmü meşhuda gi
decek etıbbaya harcırah verilmesine ve etıbbanın en 
hazıkının gitmesine ve mecruhun hastalığını, yarası
nı tedavi etmesine ve bunların menine mütedair de
ğil, doğrudan doğruya bunların icrasına dair ve bun
lar zaten lazım gelen mesailden olup, yalnız harcı
rahları verilmemek, esmam tediye edilmemek suretiy
le yapılamıyorsa Hükümetin nazarı dikkatini celbe-
derek bunun yapılması cihetini temin etmek her hal
de muvafık olur. Mazbatamızdan bir ihtisas kelimesi 
çıkarılıyor. Biz cerhe şöyle veyahut böyle tedavi olu
nacak, mil girdiği zaman tesiri şöyle olacak gibi bir 
beyanatta bulunmuş değiliz. Binaenaleyh şu maddei 
kanuniye teklif olunuyor, nazarı itibara alındığı za
man Encümeni sıhhiyeye tevdi olunur, orada naza
rı dikkate alınır. Rica ederim, ihtisas kelimesini en
cümen namına kabul etmiyor ve reddediyorum. 

(OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Efendim, 
bendeniz Meclisi Âliyi uzun uzadıya meşgul etme
mek için bu «bapta kısacık arzı malumat edeyim. Bu 

hususta şimdi bizde cürmü meşhuda davet olunan 
bir tabip gittiği zaman yegâne vazifesi, sırf adli bir 
vazifeye münhasır kalıyor, yani giden tabip, demin 
Refik Şevket Beyin buyurduğu gibi, elinin altındaki 
hasta seyelanıdemden öldüğü halde hiç bir muave
net yapamıyor ve yaptırılmıyor. Çünkü esasen tabi
bin maaşı bin kuruştur. Bu tabip cebine pamuk, gaz 
bilmem ne doldurup da her gittiği hastaya kesesin
den muavenet edemez. Amma maddei kanuniye var
mış. Efendim, şimdi giden tabip mecruhu muayene 
ediyor (Gürültüler), Müsaade buyurun. Giden tabip 
mecruhu bir defa muayene ediyor ve diyor ki; kur
şun bilmem göğsünden girip arkasından çıkmıştır ve 
Allah'a ısmarladık deyip gidiyor. Halbuki etiibbanın 
ilk tedavisinin çok büyük ehemmiyeti vardır. Hatta 
bu son harpte tatbik edildiği gibi, her neferin çanta
sına harp paketleri konulmuştur. Maksat yara ilkten 
temizdir ve sonra üzerinden ıbir müddet geçip kala
cak olursa bir çok mikroplar girer ve yara iltihaba 
maruz kalır ve binnetice hastalar ölüyor. Mecruh 
ölmekle bera'ber öteki adam da katil oluyor. O da 
hapse giriyor Maksadım bunu temin ettirmektir. İs
ter bir kararname, ister bir maddei kanuniye ile, ne 
suretle olursa olsun, temin ettirmek. 

Sonra diğer ıbir mesele efendim; bugün Refik 
Şevket Beyin söylediği gibi, bir nalbant muayene 
ediyor, halbuki bu doğru mudur efendiler? Size bir 
misal arz edeyim. Bundan yedi sekiz sene evvel Af
yon Karahisar'ında Bolvadin'de mütetabbip kör Sa
lih isminde Ibir tenekeci var Ibirisi yaralanmış, bu ya
ra 32 günde tedavi olunur diye rapor vermiş. Sonra 
hastayı bendeniz gördüm. İki arkadaşla beraber »bir 
diğer rapor veriyoruz. Bu adamın yarası on beş gün
de kabili tedavidir diyoruz ve sonra mahkeme bizi 
çağırıyor, ilk raporla ikinci rapor arasında mübaye-
net var, bu nasıl olur? Hatta az kaldı mahkûm olu
yordum. Bendeniz cebri nefs edemedim, mahkeme
ye karşı beyanı teessüf t© bulundum. Dedim ki; tene
keci kör Salih ustanın raporiyle bir heyeti tıbbiyenin 
raporunu mukayese etmek pek ayıptır. Bize sözünü 
geri al dediler. (Handeler) Hal bu merkezdedir. Rica 
ederim, bugün kunduracı çırakları falan bıçaklariyle 
fethimeyyit yapıyorlar, bir çok renklere bakarak bu 
hasta zehirlenmiştir diyorlar. Ötekini de senelerce 
mahpusta süründürüyorlar. Hiç olmazsa tabip olan 
yerlerde kabili tatbik bir kanun olur. Olmayan yer
lerde bir çaresi aranır. Maksat bu. 

(Reye reye sesleri^ 
REİSİSANİ BEY — Müzakere kâfi mi efendim? 

(Kâfi sesleri) 
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ıKâfi görenler ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) 
Kâfi görüldü efendim. Şu halde efendim encümenin 
mazbatasını nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kal
dırsınlar. Kabul edilmedi. O halde Adliye ve Sıhhiye 
encümenlerine havale ediyoruz. 

REFİK ŞEVKET BEY — Efendim müştereken 
çalışsınlar. 

Dr. TEVFÎK RÜŞTÜ BEY — Doğrudan doğru
ya Adliye ve Sıhhiye encümenlerine havalesi «gürül
tüler» müsaade buyurun efendim, mevzubahis olan 
mesele, doğrudan doğruya tababeti adliye meselesi
dir. Yoksa tababetin tatbikatı ve tabiplerin ne suretle 
iş yapacağı değildir. O tarifat kütü'bü tıbbiyede mas-
turdur ve birtakım talimatnamelerde mevcuttur. En 
nihayet olsa olsa buna dair yeni bir talimat yapabi
lirler. Halbuki bu kanun ruhu itibariyle o ikadar ih
tisasa taalluk ediyor ki Adliye Encümenine gitmiş 
olsaydı o encümen her şeyden evvel, Adliye Vekâle
tinde bu umurla müştagil olan ufak bir heyet veya 
bir zatın mevcut olmadığını, bu boşluğu görecek ve 
onunla iştigal edecekti ve o encümen filvaki bu mad
delerle meşgul olmayacaktı. Lakin hiç olmazsa onun 
esasatını ihtiva edecek bir maddeyi teklif edecek ve 
bu gibi mevaddı da onu teşkile memur olan heyete 
havale edecekti. Binaenaleyh iş Adliye Encümenine ' 
aittir. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Reis Beyefendi, 
müzakere kâfi idi, neden söz söyleniyor? 

REİSİSANİ BEY — Sıhhiye Encümenine lüzum 
yoktur diyorlar. Müzakerenin kifayeti kabul edil
mekle beraber yine Sıhhiye Encümenine -havalesini j 
iddia ediyorlar. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Mesela di
yorum ki, bu teklifi kanunide, dimağından yarala
nan çok mecruhin vardır. Beyninden bir yiyor on j 
günde kapanıyor ve on günlük ceza görüyor. Hal
buki dimağ kabili tedavi bir uzuv değildir. Deri gibi 
falan değildir. Ben diyorum ki, bu gibi cerihalara se
bebiyet verenler cinayetle... 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Tatili uzuv me
selesi gibi mahkûm edilmesi meselesi mevzubahistir. 
İkincisi; efendim bir mil sokmaktan bahsediyor, bu 
kütübü tıbbiyede mevcuttur. Her yaraya mil sokul
maz. Zahiren alelade bir mesele, fakat hakikatte çok 
mühim bir meseledir. Çok defa bir hastanın sebebi 
mevti olabilir. Arz edeyim; mesela göğse tesadüf et
miş bir yara ciğer zarını yırtmamış olduğu halde mil 
ciğer zarını yırtabilir, neticede hasta ölebilir. Sonra 

carih katille mahkûm olur. Binaenaleyh her halde 
Sıhhiye Encümenine de gitmezdir efanıdim. (Müşte
reken sesleri) 

REİSİSANİ BEY — Sıhhiye; Encümenini kabul 
ediyor musunuz? (Zaten kabul edilmişti sesleri) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Tevfik Rüştü 
Bey meseleye hatime vermek istemiyor. Rica ederim, 
bunun temelini atalım, çünkü meselenin ehemmiyeti 
vardır. İkisine de gitsin, 

'REİSİSANİ BEY — Efendim Sıhhiye Encümeni
ne 'havale edilmesini arzu buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar. (Eller kalkar) Pekâlâ, her ikisine de gi
decektir. (Adliye ve Sıhhiye encümenlerine) 

3. — Sivas Mebusu Mustafa Taki Efendinin, Me
busanın sureti intihabına, ihraç ve sair esine dair tek
lifi kanunisi ve Layiha Encümeni mazbatası. (2/37) 

REİSİSANİ BEY — Efendim mahallerinden gel
miş mebusların yerlerine diğerlerinin intihap edilme
mesine dair Layiha Encümeninin mazbatası, var. 

Layiha Encümeni Mazbatası 
Madde 1. — Büyük Millet Meclisine her livaca 

haddi zatinden beş zat intihap ve Dersaadetten av
det ve iltihak eden mebusanın da ilavesiyle hâsıl olan 
adedi aza kabul edilmişti. Ancak istifa, infisal ve ve
fat vukuu ile tenakus edecek bu miktar beşe tenez
zül etmedikçe bu kabil azanın yerlerine diğerleri in
tihap edilmeyecektir. 

Madde 2. — Gerek müddeti muayyene mezun 
bulunan ve gerek bir vazifei vataniyenin ifası için 
azimet eden aza gaybubet müddetine ait tahsisatı tam 
olarak alır ve bu müddeti bilamazeret tecavüz etti
ren o müddete ait tahsisattan mahrum olur. 

'Büyük Millet Meclisine her livadan beş azanın 
intihap ve Dersaadete gönderilen mebusanın da ilti
hakı üzerine azayı mevcudenin adedi eski Meclisi 
Mebusan azası adedinin tecavüz eylediği ve halbuki 
memleketin bir kısmı eyadii ecanibe geçerek gerek 
nüfus ve gerek arazi itibariyle kesret ve vüsati asliye
sini zayi etmekle beraber varidatı hazine de duçarı 
tedenni olduğu halde on sene evvelki mebusana veri
len tahsisattan fazla tahsisat itası suretiyle hazinei 
millete bir barı giran tahmil edilmekte olduğundan 
buna çarei yegâne olmak ve hazinei millete de meh-
maemken hizmet edilmiş bulunmak üzere dört mad
delik bir layihai kanuniye teklifini havi Sivas Me
busu Mustafa Taki Efendinin Heyeti Umumiyeden 
mühavvel 13 Temmuz sene 1336 tarihli takriri En-
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cü^erürnizde mütalaa ve kıraat olundu. Takririn 
münderec.atı haddi zatinde nazarı dikkate alınmaya 
şayan ise de ancak azayi mevcudenin sülüsanını ih
raç ve sülüsünü ipka etmek gibi maksadı intihaba 
münafi ve mezunen gaybubet eden azayi kiramın 
tahsisatlarının nısıf olarak verilmesi suretiyle bir hak
kı müktesepten mahrum edilmeleri yolunda birtakım 
tekâlifi ihtiva etmekte olduğundan ve matlup ise aza
nın adedini taklil ve masarif tenkis cihetimi iltizam
dan ibaret bulunduğundan mumaileyhin de inzima
mı rey ve muvafakatiyle teklifi mezkûr berveçhi ba
lâ iki madde ile ifade ve tadil edilmiş olmakla ifayı 
muktezası zımnında ve 'Heyeti Umumiyenin ârayi 
şaibesine arz olunmak üzere Riyaseti Celileye takdi
mine karar verildi. 

REİSİSANİ BEY — Efendim bunu Layiha En
cümeni nazarı dikkate alıyor. Zannedersem sahibi 
takrir de tamamiyle muvafık buluyorlar. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Bunun 
sahibi kimdir? İmzasına bakar mısınız? 

İRElSİSANİ 'BEY — Karahisarı Şarki Mdbusu-
nun takriridir. 

OBunu da Kanunu Esasi Encümenine gönderelim. 
(Kısmen, hayır hayır sesleri) Kabul edildi efendim. 

(MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Benim de 
bir takririm vardı. 

REİSİSANİ BEY — Ona da sıra gelecektir. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Reisisani 

Beyefendi, Sivas Mebusu Mustafa Taki Efendi 
Efendi yazılacak yerde Karahisarı Şarki Mdbusu Mus
tafa Taki Efendi yazılmışta, 

R.EÎSİ 'SANI BEY — Pekâlâ tashih ettirelim efen
dim. Şu halde efendim Kanunu esasi encümenine ha
vale edelim. Kabul edenler lütfen ellerimi kandırsın
lar. (Biler kalkar). Pekâlâ kabul edlildi efendkı< 

4. — îzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, ahzü as
ker şubelerinin lâğvi hakkında takriri ve Lâyiha En
cümeni mazbatası. 

REİSİ SANİ 'BEY — Ahzı asker şubderinin lâğvi 
hakkında İzmit Mebusu Hamdı Namık Beyin takriri 
üzerine Lâyiha Encümeninin mazbatası var. 

ı(Kâtıip Haydar Bey (Kütahya) Mazbatayı okudu): 
Ahzı asker şubelerimin lağviyle vazifelerimin nü

fus idarelerine tevedi Ve tahmili hakkında İzmit Me
busu Hamd'i Beyin Heyeti Umuimiiyed'em muhaıvvel 6 
Te'mmuz 1336 tarihli Itatkriri ve ledelha'vale MÜdafaai 
Milliye Vdkâletiriİnt olbaıptaki miütaleanamesi encü
menimize kıraat ve tetkik olündkı. Vekâleti müşarüni-

leyhanın mezkûr mütafleanamesi ahzı asker şubeleri
nin şimdilik derecei lüzum 've vücudu hakkında delâil 
ve esbabı tamamiyîe havi olduğundan buı bapta baş
kaca beyan ve izahat zait ve binaenaleyh şuabatı mez-
kûrenin halen ilgası halkkındaki teklif gayri varit gö
rülmekle reddiyle Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür 
kılındı. 

HÜSEYİN AVNI BEY (Erzurum) — Bu evvelce 
reddolunmu'ştıı, ya,mlış gitmişti. 

HAMDİ NAMIK BEY '(İzmit) — Reddedilmemiş
ti. Encümenin redddttiği ıbu teklif için istinat ettiği hiç 
bu şey yoktur. Bu bir teşkilâtı kadimedir demek hiç 
bir mana ifade etmez. Geçende arz ve teşrih etmiştim 
ki, bu günkü haline nazaran alhzı asker şubeleninim 
hiç bir dhemmiyeti kalmamıştır ve hiç bir hükümette 
vücudu kalmamıştır. Hepimiz ve bilhassa idare me
murluğunda bulunanlar. (Gürlüktüler). (Müsaade bu
yurun efendim, bilirler ki... Hüseyin Avni Beyefendi 
rica ederim, s'oinra söyler, reddedersiniz. 

HÜSEYİN AVNİ ©EY — (Erzurum) — Usulü 
müzakereye dair söz söylüyorum. Mukaddema red-
dolun'muştu, bu defa nasıl müzakere oluyor? 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Reddedlilme-
miştlr. Arz etmiştim ki dfendim ahzı asker şubelerinin 
başlıca vezaifi, mua'yenei iptidaiye ve muayene! ikili-. 
naiyeyii yapmak ve efradı cellp ve sevk'dtmekten iba
rettir. Halbuki muayenel iptidaiye ve intilhaiyeyıi ahzı 
arker meclisleri ifa eder. Burada şube reisleri yalnız 
aza sıf atiyle bulunurlar. Efradın sieVki tamamiyle Hü
kümete aiittir. Binaenaleyh vazif diteri kalmamıştır. Bir 
kaza şubesinin maaş masrafı ayda elli bin kuruşa baiğ 
c'luyor. Demek ki ayda on beş milyon kuruş yalnız 
şubeler için-'masraf yapıyoruz. Bunun senevi seksen 
milyon bütçesi var. Yarın Maliye Vekii bize elli mil
yonluk bütçe ile önümüze çıkarsa bunu nereden te-
m'İn edeceğiz? Yine ıtdkrar arz ediyorum:. Geçenlerde 
Avmi 'Bey biraderimiz redif t'eşJk'iEtına itirazda de
mişti ki redif teşkilâtı vardır. Binaenaleyh bu şube
lerin lâğvi caiz dteiğlldir. 

Efendüm redif teşkilâtı yoktur. Efendiler redif 
teşkilâtı mazinin sdhaifi nısyanına karışmıştır. Böyle 
bir şey kalmamıştır. Binaenaleyh bu bir sebep teşkil 
edemez. İkinci defa da dddiler ki; nüfus istirham edte-
rim, hepimiz biliyoruz. Şubelerde ne reisler, ne mua
melât memurları, me de bölük kumandamlan zannet
meyiniz ki bunlarla iştigal ediyorlar. Binaenaleyh bu 
işleri yazıcıların eline vermişlerdir. (İDoğru doğru ses
leri). Bir yazıcının ifa ettiği bir vazifeyi bir nüfus mü
dür veya memurunun ifa edemeyeceğimi kabul etmek 
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katiyen mantıki ve makul bir şey değildir. (Yapamaz I 
sesleri). Binaenaleyh tekrar istirham ediyorum. Bu I 
günkü vaziyetirriize göre bunların hikmeti vücudu yok- I 
tur. Aynı zamanda bu bir meselei maliyedlir. Mesaili 
maliyede her şeyin reye vazile müzakeresi ieabeder. 
Binaenaleyh 'Heyeti Umumiyenizden alhzı asker şube
lerinin 'tekrar lağvini istirham ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Hamdi 
Bey, teklifi kanunisinde ahzı asker şuabatının lağvîyle 
bu vazifenin nüfûs idiarelerine tevdiini istiyor. Evet ah
zı asker şubelerinin lağvine encümenimiz de taraftar
dır. Fakat henüz seferberlik hitam butamık, birta
kım alsiker sevk ve celbdlunuyor. Onların kuyudatı, 
vaziyatı ısairesi ciheti askeriyeden yapılarken, şuabatın 
hali hazırda ilga'sını encümen münasip görmediği için 
ilgajsını encümen münasJip görmediği için ipkasını is
tiyor. Esbabı mucJbesi, Müdafaa! Müiye Vekiinin, 
müdafaanaımesinde musarrahtır. O okunursa şuıalbatı I 
mezkûrenin şimdilik derecei lüzumu anlaşılır. 

HAMDI NAMIK BEY (izmit) — Efendim sefer, 
berlik yoktur. Umumu seferberlik ilan imkânı da yok
tur dedik. Hâlâ seferberlikten baihsediyorîar... 

Binaenaleyh şimdi »iyonuz ki efra|t topluyoruz. 
©endeniz nıütöuls İdarelerine verilmesi sebebini arz edıe- I 
yân. 'Biz topluyoruz, şubeler kaçırıyorlar. istediklerdim I 
serbest bırakıyorlar. Biz onları teftiş ve murakabe 
edemiyoruz. Fakat «bir nüfus memur veya müdürü, bir 
vali ve mutasarrıfın doğrudan doğruya maiyetinldedir. 
Binaenaleyh suiistimale mahal kalmaz ve ibir çok arika-
daşflarıımız da ahzı asker şubelerinin 'birer suMstimal 
ocağı olduğundan bahsetmişlerdir. Binaenaleyh nüfus 
idarderinkı kadrolarını cüzi bir tadil ve tevsi etmek I 
suretiyle bu vazifenin oraya tevdiini teklif ediyorum. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim usulü müzakere hakkında, söyleyeceğini. Bu mese
le Müdafaai Miüüye Vekillimin huzuriylle bir defa mü- 1 
za'kere edÜMn. Usulsüz 'olmasın. 'Bu işin onun tarafın
dan müdafaası iktiza eder* I 

R E M SANt BEY — Efendim bu zaten Lâyiha 
Encümeni mazbatasıdır. I 

ABDULLAH AZMİ EFENDÎ — Mademki bir 
mazbatanın ret veya kabul edilmesi mevzubahistir. Ge- j 
rek ret gerek kabulü Müdafai Milliye Vekili huzuriyle 
olmak lazım gelir kü, bir hata valki almasın. I 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim takrir sa
hibi Hamdi Namık 'Bey kardeşimiz Lâyiha Encüme
ni mazbatasında esbabı mucibe göstermediğinden db>- I 
îayı.... I 

işitilmiyor sesleri). 1 

MÜFtT EFENDÎ (Devahıfe) — Yüksek söyleye
yim efendim. Hamdü Bey biradefimiz Lâyiha Encü
meni mazbatasına şu .suretle itiraz ettiler ki: Erbabı 
mucibeyi havi değildir. Bsıbabı mucibeyi havi olmama
sı elde ımevcut nizamname! dahiliye ne dereceye ka
dar mulvafık olup olmadığım Heyeti Umaııriiyeniin 
takdirine bırakacağım. Ancak Lâyiha Encümeni maz
batasını tanzim ederek şu 'suretle vazifesini ifa etmiş 
ve ahzı asker şuabatının bu günkü vezaifi dahiliyesi 
neden ibaret ise birer birer Heyeti muhteremenize şim
di tadat ederek ve Müdafaai Milliye Vekilinin de bu 
baptaki mütajleai müdeTlelesini nazarı dikkate alarak 
bu teklifinin nazarı itıbare alınmamasına karar ver« 
mistir* , 

Efendiler Müdafaai Milliye Vekili tarafından yazı
lan kâğıdı okuyorum : 

«Ahzı asker şuabatının ifa etmekte oldukları ve-
zaif atide icmalen zikredilmiştir : 

Madde 1. — Efrattan kimlerin kanunen muinsiz; 
olduklarının tetkik ve tasdiki ve bunlara maaş tahsisi! 
için muktazi mazbataların tanzimi. 

Madde 2. — Numara keşide eden efrat meyanın-
da silâhlı, silâhsız tefrik edileceklerin mahalli istihdam
larını ve efradın hangi sınıfta Mndama elverişli ol
duklarını, kabiliyeti bedeniye nizamnamesi mucibin
ce tefrik ve icabeden ve emrolünan mahallere sevk. 

Madde 3. — Mükellefiyeti askeriye kanununum 
mevaddı mahsusası mucibince atiyen ihtiyat zabiti ye
tiştirmek üzere derecei tahsiline glöre hizmeti maksu
re hakkını haiz olanların talim ve terbiyeleri için ta
limgaha şevkleri icabedenleri tefrik ve talimgaha şevk
leri. 

Madde 4. — Mezunen ve tebdilhaVa suretiyle ge
lenilerin kayıtlarını tutmak ve hitamı müddetlerinde 
celp ve sevketmek ve firari efradının kıtaattan vaki 
olan işar üzerine memurini zabıtaca celpleri esbabına 
tevessül etmek. 

Madde 5. — Numara keşide etmeksizin muayenei 
iptidaiye ve intihaiyede arkadaşlariyle beraber müra
caat etmeyen ve numara keşidesinden sonra hini şevk
te arkadaşlarından geri kalanlar hakkında mükellefi
yeti askerîye kanunun ahkâmı cezaiyesindlen olan 
1Ö2 ilâ 117 nci maddesine ait mevaddı kanuniyeye gö
re haklarında olunacak mücazatın derecesini tayin 
ederek ona göre sevk defterlerine 'işaret eylemek. 

Madde 6. — Ahvalin vaziyetine göre numara ke
şide eden ve keşide etmek üzere bulunan teveîîütiat 
erbabının seyir ve sayahatlenine ne dereceye kadar 
müsaade olunacağını tayin etmek ve bunlardan sulbe 
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dahil ve haricine çıkacakların emsalinin hini celbinde 
'bulunduğu mahallin abzı asker şubesine müracaatını 
temin eylemek üzere her fert gideceği şubeye kendisi
ni kaydettirmek ve bunlar için şuabat'ta ayrıca bir ya
bancı defteri tutması. 

'Madde 7. — İstibdat efradının kıtaattan verilen 
muivalkkat terhis tezkereler irii brttdtfkük muvafık 'olan
ları alelûsul! şube mazbatasiyle tebdil edilmek »ve fi
rari ve bakayalığı olmak doıl'ayısiyie hem teıvell'üdiü 
ile terhisi dcabeltmez İken kıtaattan kıtaata telbdül edil
mek ve suveri saireden dolayı künye balâsındaki meş
ruhatı kaylbe'tltirlip de vatc'tinden evvel terihis edilenleri 
tekrar seVkeyle'mek'. 

Madde 8. — İsltibdial edilen efradın avdetlerinde 
tezkerelerinin tebdili ile sınıfı ihtiyata ve müddeti ih
tiyatın 'hitamında müstalhfazaya nakletmek ve lüzum 
görülen zamanlar da yoklama ve muayenelerinin icra-
«sİyîe üçlerinden vefat edenllerin ve mahalli âhara nak
ledenlerin künyelerine meşruhatı tazime verdikten son
ra kuvvei meveudeyi ona göre itertip ettirerek ve Dev
letin hangi sınıf elfrajttan ne kadar kuvveti olduğunu 
anlamak üzere makamı aidesine her ay bir kuvvei 
umumiye vermek Ve efradın kıtalarında alamadıkla
rı maaşlara mukabil emvalden verilmek üzere sene
di resimi ita eylemek». 

'MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Şimdi bendenizin 
asıl arz edeceğim nokta; 'Müdalfaai Milliye Vekilin
den almış olduğumuz şu esbaba ve encümenimizin d!e 
hâsıl etm% olduğu kanaate göre şimdi idinde bulun
duğumuz ahvali mıülbreme dahilinde aihzı asker şube
lerini ilga ile elde mevcut kuvayi umumiye defterle
rini de ziruzebir ederek yolun üzerinde bırakmayı 
caiz giörmediğiimiizden atiye talik et'tik ve encümence 
de bu kararı verdik. 

'BİR MEBUS BEY — Müdafaa! Milliye Encüme
nine havalesini teklif ediyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY )(Bolu) — Niza!mWamei 
dahiliye dair sözüm var... 

IMAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Bendeniz 
efendiler muhterem ar'kadaşllarımın sözlerinin îelh ve 
aleyhinde söyleyecek değilim. Yalnız Lâyiha Encüme
ninin nizamnameye tevfik hareket etmediğini iddia 
edeceğim., 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Aferin, benim 
vazifemi ifa ettin (Handeler). 

CELÂL BEY (Devamla) — Nizamnamei Dahili
den şu maddeyi okuyacağım. Kırk birinci maddesin
de deniliyor ki : 

41 nei Madde — Lâyiha Encümeni kendisine ha
vale olunan teklifi kanunilerin beheri hakkında on 
beş gün zarfında muhtasar bir mazbata tanzim ve 
takdim etmeye mecburdur. Mazbata, nazarı müta
laayı alınmak, reddolunmak veya müzakereye mahal' 
olmamak şıklarından birini ihtiva eder. Encümen is
tical kararını teklife de salâhiyettardır. 

Teklifi kanuni Heyeti Umumiyece nazarı müta
laaya alınmaya şayan görülürse berayi tetkik ait ol
duğu encümene havale olunur. Lâyiha Encümeni bir 
teklifi kanuninin mevcut encümenlerden birinin işti-' 
galatına taallukunu görürse o encümene havalesini 
dahi Heyeti Umumiyeye teklif edebilir. 

Bendeniz saalt tuttum muhterem Reisin okuduğu 
mazbata (Mazbata değil sesleri)' beş dakika tuttu. 
Mazbata nazarı mütalaaya alınmak, reddolunmak 
veya müzakere olunmak şıklarından birini ihtiva 
eder. Encümen istical kararını teklife de salâhiyettar
dır. Şu halde efendiler Lâyiha Encümeni, Meclise 
sevkötitiği mazbatalarda maddelerin tadilâtı hakkın
da da beyanı mütalaa ediyor. Ve aynı zamanda As
kerî Encümenin mütalaası alınarak Heyeti Umumi
yeye sevkölunur. Eğer şu nizamnamenin sarahatına 
muhalif alarak. Lâyiha Encümeni diğer encümen
lere vekâlet edecekse diğer encümenlerin lağvı icâbe-
der. Yoksa nizamname ahkâmına tevfikan Lâyihai 
Kanuniye Encümeni münhasıran beyanı mütalaat 
eder. Maruzatım bundan ibarettir. 

MÜFİT BEY (Kırşehir) — Efendim encümene 
ait olduğundan cevap vereceğim. Evvelâ Lâyiha En
cümeninin mazbatası okunduğu vakit Celâl Bey bira
derimiz galiba başka fikirde bulunuyormuş (hayır 
sesleri) beş dakika Meelisiâlİnizi işgal edecek kadar 
uzun bir mazbata değildir. Bir iki satırdan ibarettir 
ve okumuş oldukları kırk birinci maddeyi okurken, 
nazarı itibara alınır alınmaz, reddi muciptir, sözünü 
söylemek ufacık bir esbabı mucibeye müstenit ol
mamasına dair bir sarahat görülemiyor. 

Saniyen : Biz bu meselenin ciheti askeriyeye taal
lûku itibariyle ait olduğu makamın mütalaasını ala
rak, redde dair kanaatimizi teyit ettiğimizden dolayı 
hata etmiş isek bundan dolayı Heyeti mühteremeniz 
bizi muahaze buyursun. 

TUNALI HİLMİ BEY — Celâl Beyin okuduğu 
maddeye tebean bu lâyihanın şimdi ait olduğu en
cümene havalesi iktiza eder. Katiyen müzakere edi
lemez ve Lâyiha Encümeni katiyen salâhiyetini teca
vüz etmiştir. 
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MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim Hamdi Bey biraderimizin teklif etmiş oldu
ğu lâyihai kanuniyenin nazarı itibara alınmasını 
bendeniz muvafık görüyorum. Hakikaten nazarı dik
kate alınacak bir lâyihai kanuniyedir. Fakat Lâyiha 
Encümeni bunu nazarı itibara almamış, tabiatıyla 
Heyetiâliyeniz buna hakem olur. Başka encümene 
gitmemesine delâlet etmez. Elbette ihtisası olan bir 
encümenin dairei tetkikinden geçmesi lâzım gelir. 

Mütehassısı bulunduğu encümenin dairei tetki
kinden geçtikten sonra bunun leh ve aleyhinde idarei 
kelâm etmek talbii hepimizin hakkıdır. Eğer şimdi bu 
teklifi kanuninin leh ve aleyhinde söylenmesi icabe-
derise bendeniz lehinde söyleyeceğim. Madem ki mü
zakere açıldı, müzakere cereyan etrnesi lâzımdır. 
Çünkü Lâyiha Encümeni nazarı itibara alınmamasını 
söylemiyor. Nazarı itibara alınması için leh ve aley
hinde söz söylemek lâzımdır. 

TUNALI HİLMİ BEY — Hangisi hakkında?.. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Davamla) — Teklifi 

' kanuni 'hakkında... Binaenaleyh teklifi kanuni çok 
mühimdir. Efendiler, !beş senelik harp hadisatı ve-
kayii bize öğretmiştir ki; ahzı asker şubeleri ne de
receye kadar vazifelerinde muvaffak olmuşlardır ve 
ahzı a'sker şubelerinde kimler ifayı vazife etmiştir? 
Eğer bun herkes kendi muhitine göre biran için na
zarını çeviripte şöyle bir imalei fikir edecek olursa 
görür ki; orada ifayı vazife edenler, memlekette as
kere gitmeyen eşraf ve ayanın çocuklarıdır. Bunlar 
şubelere yerleşerek nüfus muamelâtını yapmışlardır. 
Ahzı asker şubesi muamelâtını bunlar yapmışlardır 
efendiler. (Doğru sesleri). Binaenaleyh mademki bu 
efendiler, nüfus muamelatiyle alâkadar olmayan bu 
efendiler bu işi yapabiliyor. Bir nüfus dairesi bunlar
dan daiha yüksek yapabilir. Eğer oraya bir kâtlip veya 
bir memuru mahsus ilâve edilecek olursa bundan 
daha ziyade muvaffak olabilirler. 

'Sonra Mükellefiyeti Askeriye Kanununda, Müfit 
Efendi Hazretlerinin okudukları gibi, ahzı asker şu-
abatının muamelâtına daiir bir çok mevat vardır. Me
selâ muayene! bedeniye hakkında nizamname şöyle 
diyor. Bunu ahzı asker şubesi yapmıyor. Bunu he
yeti etıbbaya gönderiyor, orası yapıyor. Bu işi bir 
nüfus dairesi de gönderebilir. Oradan gelecek rapor
la jandarmaya ve Hükümete ve saireye sevkettiflir. 

Talimgaha sevk meselesi : Bunu ahzı asker şu
beleri yapmıyor. Talimgaha sevkedilecekiere heyd 
lüzum gösteriyor ve sevkediliyorlar. Bu lüzumu gös
terdikten sonra Hükümetin kuvvei icraiye reisi de 

bunları sev'kedebilir. Bunlar müteferri vazaiftir. Tek
lif hakikaten nazarı itibara alınmağa şayandır. Bir 
defa da encümenıi mahsusunda tetkik edilsin. O za
man leh ve aleyhindeki mütalaatımızı söyleriz. Ben
deniz nazarı itibara alınmasını teklif ediyorum. (Mü
zakere kâfi, kâfi sesleri). 

REİSÎSANİ BEY — Efendim müzakereyi kâfi 
görenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kâfi 
görüldü efendim. Efendim Lâyiha Encümeninin 
mazbatasını nazarı itibara alanlar yani kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. (Ret, ret sesleri) kabul edil
medi efendim. O halde efendim teklifi Müdafaai 
Milliyeye gönderiyoruz efendim. 

5. — Bitlis Mebusu Sadullah Beyle rüfekasmın, 
Haymana'da muhacirlerden dört şahsın katledildiğine 
dair takriri ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

R E M S A N İ BEY — Haymana'da muhabirinden 
dötft şahsın katledildiğine dair Bitlis Mebuslarının 
takririnin Dahiliye Vekâletine tevdiine dair Dahiliye 
Encümeninin mazbatası var, okunacaktır. 

Dahiliye Encümenıi Mazbatası 
Muhacirinin vakti ve zamanıyla mahallerine Sevk 

ve iadesine ve tafsilâtı saireye dair olan takririn ne
ticeye raptı ve Haymana kazası dahilinde iskân edil
miş olan muhacirinin cebren mahallerinden ihraç ve 
bu sırada ahalii mahalliye tarafından dört şahsın bu 
yüzden katledilmiş olduğu hakkında Bitlis Mebusu 
Sadullah Beyle üç refiki tarafından Büyük Millet 
Meclisi Riyasetine takdim olunup müstaceliyet ka
rarıyla encümenimize havale buyurülmuş 5 Temmuz 
1336 tarihli takrir okundu. Muhacirinin mahallerine 
şevkine ve iaşelerinin teminine dair olan takrir Ma
latya Mebusu Lûtfi Bey ve rüfekası tarafından ve
rilmiş olan takrirle ba mütalaaname Büyük Millet 
Meclîsine takdim edilmiş olduğundan maktul dört 
şahsın katilleri hakkındaki tahkikat ve takibattın ifa 
ve iribaşı hususu Umuru Daihiliye Vekâletine tebliğ 
buyurulmak üzere işbu takririn Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celiîesine takdime karar verildi. 

REÎSİSANİ BEY — Kabul buyurüluyor mu efen
dim. Mazbatayı Dahiliye Vekâletine havale ediyor
lar. Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 

VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Yalnız havale ile 
iktifa olunmasın neticeyi buraya bildirsinler. 

REM SANI B. — Tabii değil mi efendim. Hava
lesini ve neticenin inbasını kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar (eller kalkar) (Serian sesleri) peki 
efendim kabul edildi. 



I : 45 9 . 8 

6. — Bitlis Mebusu Resul Beyin, Konya'da bulu
nan vilâyatı şarkiye muhacirleri maaşlarının tesviye 
edilmesine dair takriri ve Dahiliye encümeni mazba
tası. 

REİSİ SANİ B. — Konyadaki muhacirlere dair 
Bitlis mebusu Resul Beyin takriri kıraat edildiğine ve 
Konya'da muhadrierinin kemafissabrk maaşlarının 
tesviyesi hususunun Dahiliye ve sui ıstimalâtı görülen 
mal müdürü hakkında tahkikat icrası lüzumunun 
Maliye vekâleti celileienine havalesine dair yine Da
hiliye encümeni mazbatası vardır. Okunacak: 

Dahiliye Encümeni Mazbata>sı 
Konyadaki muhacirlerinin sefalet içinde bulundu

ğuna evvelce muhassas eşraf maaşatının tesviye edil
mekte olduğuna ve Akşehir mal müdürünün geçen 
sene aşarından iki bin lira kadar bir ihtilas vukua ge
tirmiş idüğüne ve böyle muh'telis ve mürüvvetiz me
murların muhacirini sefalete düşürdüğüne, muhaci
rinin iaşe ve vesaiti nakliye ücretlerimin itasile tesrii1 

şevklerine, yahut iskân ve iaşelerinin 'teminine, eşraf 
maaşatının tesviyesine dair Bitlis Mebusu Resul Bey 
tarafından. Büyük Millet Meclisline takdim olunup 
Dahiliye ve Maliye encümenlerine havale buyurul-
muş olan işbu takrir kıraat edildi. Çiftlik ve arazisini 
servet ve samanını terkile hicret ve ilticaya meo'bur 
k'almış olan muhartieine hanedan namıiyle ve nüfus 
başına hemen bir liradan noksan bir surette verilen 
maaşatın katı muvafık olamayacağından bu gibilerin 
'bedenen çalışmak suretiyle ve sayİ zatileriyle temini 
maişet edebilmeleri müteessir bulunduğundan sefa
letlerine mahal kalmamak üzere kemafissabık maaş-1 

farının tediyesi için tashihan tebligat ifasının Dahili
ye ve ihtilası bildirilen Akşehir mal müdürü hakkın
daki tahkikatın tesri ve takibiyle neticesi bildirilme
sinin de Maliye vekâleti celilesine havale buyurul-
ması zımnında Huzuru samii Riyasetpenahiye takdi
mine karar verildi. 

20 Temuz 1336 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, mu-

haüicin müdüriyeti umumiyesi meselesinde buluna
madığımdan 'dolayı cidden müteessirim. Arkadaşınız, 
zavallı muhacirlerin, mültecilerin yaralarını güya 
sarmak için dört sene gezmiş, tozmuş, dolaşmış bir 
memur idi. Burada vukubulan teklif, suret'i zahirede 
o yaraların güya azaeık bir merhemi gibi görünü
yorsa da maatteessüf, emin olunuz üç veya beş ayda 
verilen doksan kuruş o zavallı muhacirin ve mülte-

. 1336 C : 1 

J çilerin izzeti nefsine belki doksan bin kere indirilen 
bir darbeden ilbarettıir. (Bravo, alkışlar). Ağlayalım 
daha iyi... Bu esası emrederseniz, arzu ederseniz ben 
saatlerce değil, maatteessüf günlerce tasriha mukte
dirim. Fakat kardeşlerim, efendilerim rica ederim. 
(Gürültüler). Müsaade buyurun efendim, bey arka
daşımızın takririni tehir edelim, muhacirin müdüri
yeti umumiyesine ait olan kanun çıktaktan sonra ay-

I rica, sureti mahsusada hasbıhal edelim. 

P zavalhların, biçareliklerine, zavallılıklarına bir 
nihayet verebilmek için köklü bir tedbir ittihaz ede
lim. Emin olunuz ki, bu eşraf maaşının, öyle doksan 
kuruşun 90 günde verilmesiyle katiyen bir iş göre
meyiz ve Büyük Millet Meclisi büyük bir mesuliyet 
altında kalır. Son sözlüm bu... 

REİSt SANI BEY — Tunalı Hilmi Bey, muha
cirin meselesinin tehirini talep ediyor. Bu teklifi ka
bul edenler ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar). Ka
bul edlmedi efendim. O halde encümenin mazbata
sını nazarı itibare alanlar lütfen ellerini kaldırsınlar. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Beye-
I fendi, anlaşılmadı. 

REİSİ SANİ BEY — Efendim, anlaşılmamış di-
I yorlar. Fakat bir çok zevat beni dinleyeceklerine ya-
I nındakileri dinliyorlar. Tekrar ediyorum efendim, 
I Hilmi Beyin teklifi, muhacirin müdüriyeti meselesinin 
I tehirine dairdir. Teklifi kabul edenler lütfen ellerini 
I kaldırsınlar. (Eller kalkar). Kabul edilmedi. 
I Şimdi encümenin mazbatasını kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar). Kabul edildi 
efendim. 

I 7. — Sivas Mebusu Mutafa Taki Efendinin eim-
I me ve hutaba yetiştirilmesine dair teklifi kanunisi ve 
I Dahiliye Encümeni mazbatası. (2/24) 

REİSİ SANİ BEY — Mektepler hakkında Sivas 
I Mebusu Taki Efendi tarafından verilen takririn aidiye-
I ti dolayısiyle Maarif Encümenine havalesine dair Da-
I biliye Encümeninin mazbatası var. Okunacak. 

I Dahiliye Encümeni Mazlbatası 
iSivas Mebusu Mustafa Taki Efendi tarafından ve

rilip encümenimize havale buyurulan mektepler hak
kında işbu takriri okundu* 

Bu takririn Dahiliye Encümenine taallûk eder hiç 
bir ciheti görülemediğinden aidiyeti cihetiyle Maafiif 
Encümenine tevdi buyurulmak üzere huzuru celili 
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riyasefcpenahiye aideten takdimine Maarif Vekâleti 
aliyesinin huzuriyle karar verildi. 

5 Ağustos 1336 

REÎSİSANİ BEY -r- Maarif Encümenine gönderil
mesi 'kabul ediliyor mu efendim. (Hay hay sesleri). 
Ralbul olundu efendinu 

Efendim, şimdi celsemizi on dakika tatil edelim. 
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri seyahatiarı hakkında 
intilbaatını Meclisi Âlinize arz edeceklerdir, İkinci 
celsemiz hafi olacak. 

(CeJseye nihayet vertildli). 

İkinci celse hafidir. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma* Saiati : 6 Bialdezzıeval 

REİS : Röîsi Sani Cehalettin Arif Beyefendi 

KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

6. — BEYANAT 

1. — Mustafa Kemal Paşa ile cephedeki seyahat-
tan dönen bazı mebusların beyanatı. 

REİS — Efendim, oelse alenidir. Buyurun Refik 
Bey! 

REFİK BEY (Konya) — Efendim izahata başla
madan evvel, içtima salonunu terketmeyen ve vukulbu-
lan davete icaibet eden muhterem arkadaşlarım müs
tesna olmak üzere, ekseriyeti muhafaza etmeyerek 
dışarıya çıkan, arkaıdaşteırıımıza samtimıi olarak tevdM 
Jıtap ederek diyorum kıi, şu ıvazdiyatümıizlıe, şu halıkniz-
le, bu günkü müşkül işi deruhte eden ve düşman kar
şısında göğüslerini geren arkadaşlarımıza karşı acalba 
vazifei vekâleti ve müdafaai namusu vatanı, onların 
muvacehesinde, bilmiyorum ne dereceye kadar lâyık 
olduğu ehemmiyetle takip ediyoruz İsterseniz darılı
nız, isterseniz güceniniz muhterem arkadaşlar, efen
diler, bendeniz diyorum ki, bu gayet mühim bir cel
sedir. Arkadaşlarımın kemali tehalükle dinleyeceği ve 
takip edeceği, cephelerden gelen arkadaşların i'htisa-
satı hakkında malûmat edineceği mühim bir celse 
iken, bir kaç dakika için kendimizi yormak külfetini 
ihtiyar etmiyoruz da celseyi tatil ile dışarıya çıkıyoruz. 
Bu itibarla onlara tevcihi bitap ediyorum. 

TÖNALI HİLMİ BEY (Bolu) Yorgunluk geldiği 
için. 

REFİK BEY (Devamla) — Efendiler, seyahatimi
zin heyeti umumiye ve vaziyeti askeriyesi hakkında 
gerek Reisi muhteremimiz Mustafa Kemal Paşa Haz

retleri ve gerekse Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşa 
[Hazretleri tarafından lâzımgelen izahat ita buyuruldu. 
Bendenizin maruzatım, gerek halk ve gerek askerle 
vukubulan temasımızda hâsıl olan ihtisasatıma müte
dair olacaktır. Bunun için ilhtisasatım hakkındaki, ol
dukça mufassal notlarımı okuyupta kıymettar vakti
nizi izaa ederek, sizi yormak da istemeyeceğim. Bunu 
hulâsa ederek bir kaç kısma ayırıyorum : 

Birincisi: Buradan ayrılırken bütün arkadaşlarla 
beraber bendenizin, deruhde ettiğimiz vazifenin 
ehemmiyet ve kudsiyeti hakkında binlerce mülâha
zat ve tefekküratı; 

İkincisi: İlk merhalede temas ettiğimiz halktan 
başlayarak, seyahatimizin nihayetine kadar, doğrudan 
doğruya içlerine karışıp bütün hakiki duygularını an
ladığımız halkın ihtisasaıtı. 

Üçüncüsü - Bu günkü müşkül vaziyeti idrak ede
rek, her tarafta memleketimize karşı vaki olan müt
hiş muhacemeler karşısında vazifei vatanperveranesini 
ifa eden muhterem fedakâr asker kardeşlerimizin, za-
toitan ve kumandan arkadaşlarımızın, bu mesele ile 
doğrudan doğruya alâkadar oldukları hakkındaki meş-
hudat ve mütalaatımdır. 

Buradan çıktığımızın birinci günü, Paşa Hazretle 
rinin de buyurdukları gibi, Eskiişehir'de kaldıktan son
ra seyahatimize devam ederek Bilecik istasyonuna 
muvasalat ettik. Bir çok halk tarafından istikbal edi
lerek şehre girdik. Fafct gerek bendeniz, gerek diğer 
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arkadaşlarım, beraberimizde bulunan Muhterem Reisi
miz Mustafa Kemal Paşa ile Fevzi Paşa tarafından 
tetkik buyurulacak askeri vaziyetten baka olarak, hal
kın bu günkü ahval ve vaziyet hakkındaki hakiki duy
gularını anlamak üzere yer, yer girdiğimiz memlekette 
tahkikat icrasına münhasır olmuştu ve bunu bütün 
arkadaşlarımızın bu suretle kalbul etmiş ve yine bu 
kürsüde söylemek mecburiyetindeyim; Muhterem Rei
simiz Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bu vazifenin 
ifasında bütün arkadaşlarımızı teşvik buyurmuşlardır. 
Bu suretle ilk vâsıl olduğumuz Bilecik'te taraf taralt 
görüştüğümüz halk şöyle bir mesele üzerinde ittihat 
ediyorlardı: Hapimiz biliyoruz ki, yalnız Bursa, Sa
lihli, Akhisar ve Alaşehir felâketleri neticesinde bilhas
sa o hudutlarla, o cephelerle alâkadar olan halk ara
sında hakiki ve endişabahş bir sarsıntı hâsıl olmuştu. 
Halkın heyeti mecmuasının, Bilecik'te görüştüğümüz 
ahalinin bu mesele üzerindeki fikir ve kanaatini tetkika 
koyulduk. Burada bizlerce hâsıl olan kanaatin, daha 
•kavi ve daha esaslı bir surette onların ruh ve fikrinde 
temerküz ettiğine muttali olduk. O da nedir? Efendi
ler her felâketin bir saiki, bir müsebbibi olduğu gibi, 
'Bursa ve Balıkesir faciasının da bir müsebbibi oldu
ğunda halk ittihat ediyordu.. Burada bir kelime ile, 
belki sadet harici görülecektir, fakat söylemeden geçe
meyeceğim, şimdiye kadar maatteessüf bir çok felâ
ketler görülmüştür, Böyle felâketlerin esbabı hakikisi 
tetkik olunup da ona sebep olanlar, maalesef, tecziye 
edilememiştir. 'Halk bu hakiki noktaya temas ederek 
diyordu ki; teşrifinizi kalbul ediyoruz, fakait bekliyo
ruz ki; bir icraat görülsün. Şuradan buradan topladı
ğımız malûmat, Bursa faciasına oradaki kumandan 
ile valinin sebebiyet verdiklerini, bu işte doğrudan 
doğruya onların alâkadar olduklarını ve orada husule 
gelen heyecanın onlar tarafından gösterilen gayri 
mantıki harakattan mütevellit olduğunu ve bunlar 
hakkında ufak bir muamele dahi yapılmadığını işiti
yoruz. Ne oliacak? Bursa fiaciasıoMi esbabı, Borsa 
valisinden, Bursa kumandanından sorulsun. Mil
letin karşısında açıktan açığa desinler ki; şu 
esbaptan mütevellittir. Halkın buradaki hissi
yatına bendeniz de şahsen iştirak ettim ve hâlâ o id
diadayım. Heyeti âliyenizden temenni ediyorum ve 
'Meclisi Âlinin zaten bu mesele hakkında bir kararı 
vardır, deniyor ki; binlerce seneden beri tarihimizin 
payidar olduğu, ecdadımızın yaşadığı o mübarek top
raklar böyle felâketlerle, düşmanın mülevves ayakla-
riıylie çiğnendiği sımada o felâketlin başımda bulunan 
kumandanlar, idare mdi'süıeri, velıevki kendi kaınıaaıtlıani! 
itibariyle haklı olsalar bile, gelip Meclisin huzurunda 

o felâketin hesabını versin diyorlardı. Bundan başka 
olarak halkla vukubulan temaslarımızda diyorlardı ki; 
hakikaten cehennemi azap içinde günlerimiz geçti. Hiç 
ümit etmediğimiz, beklemediğimiz bir günde bir ha
beri felâket bütün muhitimizi istilâ etmişti. Bir de 
baktık Bursa'dan bir tufanı muhaceret baş gösterdi. 

Esbabını aradık, kimsenin kimseden haberi yoktu. 
Geliyorlar gidiyorlar haberleri hepimizi vehme düşü
rüyordu ve çok yazık ki kumandanın, valinin ailesi de 
kaçıyordu. Hatta muhafaza altında gidiyorlardı. Bu
nu gören halk tabiatiyle bir telâşa düştüler ve ne ya
pacaklarını şaşırdılar. Cenabı Hakkın inayetine bin
lerce şükür olsun, her felâket zamanında îslâmın im
dadına, bedbaht Türk'ün imdadına koşan İna
yeti Rabbaniye orada de yetişti ve bunu vasıta ittihaz 
eden, vazifesini idrak, eden memleketin felâketi 
önünde her tüırliü tehlikeyi nefsi için kabul ederek 
hiç bir şeyden yılmayan zabıtan, kumandan ve ahali 
bu tehlikenin önüne geçiyorlar ve derhal bir canlılık, 
bir topluluk gösteriyorlar. 

BtR MEBUS — Bunlar kimlerdir? 
REFİK BEY (Devamla) — Bendeniz şahıs üze

rine söylemeyeceğim. Çünkü pek çok gürültüyü mu
cip olur. Derhal bu vaziyette hâsıl olan iştibah üzerine 
gerek merkezden verilen emirler ve gerek oradaki ze
vatın derhal o tehlikeli vaziyeti ihata etmesi üzerine 
o bozgunluğa nihayet vermek ve o şaşkınlığı gidermek 
için vaziyeti lâzimeyi alıyorlar. Ondan sonra kıtaatı 
muntazama iş başına geçiyor. Bu suretle Bursa facia
sının diğer aksamı vatanda husule getirdiği sarsıntı 
bir dereceye kadar izale ediliyor. Yine teşekkür olu
nur, aradan çok geçmeden kuvvetimiz, kuvayi mun
tazama düşmanın hücum noktalarını tutmaya başlı
yor. Burada da halk bir şeyden daha şikâyet ediyor
du, Bilecik ahalisinin bize vermiş olduğu malumat
tan bahsediyorum, diyorlardı ki, bir seneden 'beri ku
vayi milliye ki, biz onu her manasiyle kendi ruhu
muzdan doğan bir kuvvet olmak üzere alkışlamış ve 
bu suretle beslemiştik, fakat karşımızda bulunan düş
man, muntazam ve mücehhez olarak ve bütün neva-
kısını ikmal ederek karşımıza geldiği için kuvayi mil
liye ki, aşağı yukarı gayrimuntazam kuvvetlerdir, 
emir ve kumandadan da mahrumdur. Bir kıtası, bir 
müfrezesi tarafından muvaffakiyet gösterirken diğer 
taraftaki onun muvaffakiyetini hiçe indirecek bir 
vaziyet ihdas eder. Bunun netayici elimesi görülmüş
tür. Sizden rica ediyoruz. Muhterem Reisimiz Mus
tafa Kemal Paşa Hazretlerine derdimizi anlatınız, 
bizi bu cephemizde kuvayi muntazama ile takviye 
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etsinler ve esasen kuvayi muntazama bugünlerde bu 
ihtiyacı tamamen temin etmiş ve halkın emniyet ve 
itimadını husule getirmiştir. Bugünden itibaren, Bi
lecik'ten ileride düşman karşısında bulunan kuvvet 
kuvayi muntazama olduğu için halk itimat ediyor. 
Artık Bursa'da görülen felaketin başgöstermeyeceği-
ne kani bulunuyor idiler. Oradaki halkın duyguları 
ve tehlike önünde fedakârlıklarına gelince : Hakika
ten vaziyeti Ikuvayi muntazama eline alır almaz tek
mil halk etrafına toplanmış, ihtiyacatı askeriye ko
misyonu namı altında bir komisyon vücuda getirmiş
ler. Büyüğü, küçüğü, fakiri, zengini onun etrafına 
toplanmışlar, ordunun ve kuvayi muntazamanın ih
tiyacatı neden ibaret ise onun temini ile iştigal edi
yorlardı. 

Buradan geçtik, cepheye gittik. Cephenin vaziyeti 
askeriyesi hakkında Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
lazım gelen mütalaatı dermeyan buyurdular. Biz ora
da askerleri ayrı ayrı, grup, grup toplayarak, arka
daşlarımız muhtelif yerlere ayrıldılar ve onlara; Mec
lisi muhteremenizin onlar hakkındaki selam ve iti
madını ve vazifelerinin bugünkü günde pek kudsi ve 
ulvi olduğu hakkındaki kanaatini söyledik ve ken
dilerinin de ne gibi vazifelerle karşılaştıklarını, anla
yabilecekleri bir lisanla söyledik ve anlattık. İlk mer
halede cümlemizi mütehassis kılan fevkalâde bir 
halk karşısında kalıyorduk. Oradaki kıtaatı askeri
ye, bozgunluk ve heyecandan 'sonra teşekkül etmiş 
olmasına rağmen, hakikten vazifelerini tamamen id
rak etmiş bir vaziyette bulunuyorlardı ve kendilerine 
askerce vaki olan emir ve kumandayı layık olduğu 
ehemmiyetle tatbik ettiler ve cümlemizi memnun ve 
mütehassis kıldılar. Ayrı ayrı orada bulunan nefera-
ta sorduk; istirahatlerini, iaşelerini ve sairelerini an
lamaya çalıştık. Hepsi beyanı memnuniyet ettiler. 
Hepsi kumandanlarına karşı teşekküratlarını, min
netlerini ısöylediler. Kumandanlardan zabitlerinden 
ayrıca rica ettik. Bunlar sizin kardeşlerinizdir. Bun
ların terbiyeleri hakkında icabeden vazifeyi diriğ 
etmeyeceğinizden eminiz diyerek burada vazifemiz 
nihayet buldu ve avdet ettik ıbundan sonra seyahati
miz Ertuğrul grubu namı altında bulunan diğer bir 
cepheye teveccüh ediyordu. İlk merhalede Karaköy 
istasyonuna çıkar, çıkmaz fırkanın oradaki ilk asarı 
hayatına şahit oluyorduk., 

BİR MEBUS ıBEY — Kıta numaraları zapta geç
mesin. 

REFİK BEY (Devamla) — Efendiler, orada bu
lunan kıtai askeriyenin başında ilk müşahedatımız 
bize fevkalade emniyet bahşediyordu. Burada ismini 

hürmetle zikrine mecburum. O kıtai askeriyenin bir 
muhterem kumandanı var. Arif Bey isminde bir zatı 
muhterem; bu zat ruhiyle, kanaatiyle, imaniyle, aş
kı yle kendisine tevdi edilen vazifei mukaddeseye bi
hakkın sarılmış, yalnız kendisi kalmamış, gerek ku
manda heyeti ve gerek bilumum efrat, kumandandan 
almış oldukları ruhu tamamiyle anlamış, idralk etmiş 
ve orada her türlü fedakârlığı kendi hesaplarına kay
dettiklerini, bütün manasiyle bütün ef'al ve hareket
leriyle ispat etmişlerdir. Buradan ilerledikçe bu muh
terem kumandandan kendi emir ve kumandasına ve
rilen kıtaatı hazırlamak; yetiştirmek ve bugünkü teh
like karşısında düşmanı her zaman mağlup edecek 
bir vaziyete getirmek hususunda göstermiş olduğu, 
cidden şayanı takdir, faaliyet ve muvaffakiyet cüm
lemizin kalbinde derin bir hissi şükran ve itimat hu
sule getirmişti. Burada cidden ilmiahvali ruh nokta
sından tetkik olunacak bir mesele var, cümlemizce 
malumdur. Gerek askeri ve gerek mülki idarelerde, 
o idarenin başında bulunan rüe'sa, eğer vazifesine 
inanmış, vazifesinin bütün mesuliyetini idrak etmiş 
vaziyette ise o, her yerde muvaffak olmuştur ve olu
yor. Bunun en büyük bir misali işte o muhterem ku
mandandı. Efradı, zabitanı ayrı ayrı nazarı tetkikten 
geçiren arkadaşlarımız en ufak bir noksana tesadüf 
etmemiştir. Hepsi bugünkü tehlikenin mana ve deh
şetini ve vazifenin azametini anlamışlar, O suretle 
aslanlar gibi, ellerine almış oldukları silahla vatanı, 
düşman karşısında, sonuna kadar müdafaa edecek 
bir ruh ve celadet ibraz ediyorlardı. Efendiler, ce
nabı Hakkın inayetine istinat ederek kemali kati
yetle bu cephe hakkındaki ihtisasatımı arza cesaret 
ediyorum. Orada, Çanakkale tarihi şehametinin ye
ni bir misali mevcuttu ve inşallah Çanakkale'de, na
sıl dünyanın en muntazam kıtaatı gelerek, sahilin 
önünde kayaya çarparak kırılan müthiş dalgalar gi
bi erimiş mahvolmuş ve nihayet münhezimen avdet 
etmiş ise, o kıta karşısına gelecek olan düşman, ister 
kavi olsun ve ne suretle mücehhez olursa olsun, öyle 
bir ruhu iman karşısında öyle bir mevcudiyet kar
şısında bulunacaktır ki, Çanakkale'den daha fena ve 
daha berbat bir vaziyete düşecektir. (İnşallah sesleri) 
Çünkü oradaki efrat, heyeti umumiyesi itibariyle, 
kumandandan ta neferine varıncaya kadar, kemali 
hürmetle zikrediyorum, bu vazifeyi tamamiyle idrak 
etmişlerdir. Orada bulunan her nefer diyor ki: Hiç 
endişe etmeyiniz, bu silah bizim namusumuzdur, kar
şımıza gelen düşmanın ne maksatla geldiğini biz id
rak ettik, düşmana artık katiyen mübarek toprakla
rımızı çiğnetmeyeceğiz ve Bursa ve Balıkesir'de ve 
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şurada ve burada hain düşman tarafından yapılan 
hunharane, gaddarane muamelenin intikamını ala
cağız ve namusu millimizi bu lekelerden temizleye
ceğiz diyorlar. 

Orada cümlemizi mütehassis kılan ve memnun tu
radan daha mühim bir şey vardı. Onu mahzur oldu
ğu mütalaasiyle söylemeyeceğim. O nahiye, büyük 
bir yer, oldukça bir kaza merkezi derecesinde ehem
miyeti haiz bir nahiyedir. Bu zat, muhterem kuman
dan, yalnız askerlerini hazırlamak ve yalnız vazifei 
askeriyesini düşünmekle kalmamış, oraya geldiği az 
bir müddet zarfında halkı etrafına toplamış, öyle bir 
halde ki, sekiz yaşından seksen yaşma varıncaya 
kadar tekmil halk, hatta kadınlar, hatta hemşirele
rimiz ve validelerimiz bile onun etrafında, ordunun 
ihtiyacını temin ve teshil için cidden fedakârane bir 
suretle çalışıyorlar. Hat güzergâhından ayrılan bir 
noktadan 'başlayarak da cepheye varıncaya kadar 
bir hunimayi faaliyet gözümüze çarpıyordu. Sürür 
göz yaşları akıttıracak ibir vaziyette görülüyor. Sıra 
ile dizilmiş at ve öküz arabaları ve saire hep ordu
muzun ihtiyacatını temin etmek ve onun etrafında 
hummalı bir faaliyetle çalışmak vazifesini kalbul et
miş, o suretle meydana atılmış. Şu hal gösteriyor ki: 
'Bir zatı her hangi bir yere gönderirsek, her hangi 
bir işe tavzif edersek edelim, mutlaka onu iyi tetkik 
edelim, ehliyeti ve liyakati hakkında yakın bir malu
mat edinelim, ondan sonra düşünmeyiniz efendiler. 
işte ofada bulunan İbir zat, gerek askeri ve gerek 
ahaliyi ehemmiyetle hazırlamış ve halk etrafına top
lanmış ve hareketle gelmiş, vazifesini idrak etmiş ke
mali tehalükle hain düşmanın karşısında arzı mev
cudiyet etmiştir. 

DURSUN BEY (Çorum) — Müsaade ederseniz 
usulü müzakere hakkında söyleyeceğim. Efendim 
Paşa Hazretlerinin beyanatından sonra konferansa 
hacet yoktur zannederim.] 

REFİK BEY (Devamla) — Rica ederim sözümü 
kesmeyiniz, bu konferans değildir. Oradaki meşihu-
datım hakkında cümlenize arzı malumat etmektir. 
Hülasa efendiler, bu suretle bu cephemizi baştan ba
şa, taraf taraf, bir bir dolaştık. Her tarafta, her yer
de, her kıtai askeriye karşısında cidden aşarı fevka
lade müşahede ettik ve Cenabı Hakka yalvararak, 
dua ederek dedik ki; yarabbi mevcudiyetimizi, na
musumuzu korumak üzere şu halde çırpınan şu kuv
vete nusret ve zafer ihsan eyle. (Amin sesleri) Ayrı
lırken o kıtanın muhterem kumandanına, 'bütün ar
kadaşlarımız, size karşı, ordunuza karşı, etrafınızda 

bulunan halka karşı derin bir emniyet ve itimatla ay
rılıyorlar dedim. Yalnız tabiri amiyanesiyle söyleye
yim; süt yerken ağzımız yandı, yoğurdu üflemek 
mecburiyetindeyiz. Onun için size ihtisasatımı daha 
sarih ve daha açık manalariyle söylüyorum. İnşallah 
sahai fiiliyatta bunu ispat ve izhar ederseniz Cenahı 
Hak da size yardım eder ve Osmanlıların, Osmanlı 
kahramanlarının defterine sizin namınız bütün efra
dı zabitanınızla kaydolunur diye bu temenniyi izhar 
etmiştim ve buna mecburduk. Çünkü hepimiz bili
yoruz, Tabir biraz kaba olsa da, palavracılık kabilin
den, şunu yaptık bunu yaptık demediler. Şunu bunu 
yaptım diyen adamları gördük. Fakat neticede maa
lesef hiç bir şey yapamadılar. Onun için bu kaydı o 
zata ilaveye lüzum gördüm ve inşallah Cenabı Hak 
böyle tehlikelerden muhafaza buyuracaktır. Artık 
Ertuğrul grubu nihayet buluyor.; Başka sahaya dahil 
oluyorduk. Karahisar'dan çıktıktan sonra diğer bir 
kolordu... 

BİR MEBUS BEY — Numara zikredilmesin. 
ıREFİK BEY (Devamla) — Affedersiniz. Bu cel-

sei aleni olmayacaktı ama, orada bulunan kolordu
nun ilk sahai faaliyetine dahil oluyorduk. Yine muh
terem Reisimiz Paşa Hazretlerinin askeri noktai na
zarla dermeyan buyurdukları gibi, Ertuğrul grubun
dan o cepheden derin bir itimat ve memnuniyet ve 
sürurla ayrılan bizlerin neşei sürürümüz birden bire 
şeklini değiştiriyordu. Arkadaşlar ne yalan söyleye
yim, burada ilk manzara bizi biraz müteessir etti ve 
o teessürümüze çok teşekkür ederiz ki, Paşa Hazret
leri kendileri de şahit ve muttali oldukları için, ora
daki zevata askeri- emir ve kumandayı derhal ita bu
yurdular ve orada bulunan arkadaşlarımız da oradaki 
vaziyetin bu suretle ıslah edilmiş olduğu kanaatiyle 
bir dereceye kadar teessürlerini izale ettiler. Oradan 
ileriye gittikçe, gerçi birinci manzarada olduğu gibi 
değilse de, her halde Ertuğrul cephesindeki fevkala
delik bizi istikbal etmedi. Öyle bir manzara karşısın
da kalmadık. Bu itibarla tabii orasını daha ziyade 
izah etmeyeceğim. Çünkü belki hiç birimizin arzu 
etmediğimiz bir hal karşısında kalırız. Yalnız hülasa 
olarak diyeceğim ki, oradaki vaziyet hakkında sala-
hiyettar bir lisanla Paşa Hazretleri tarafından lazım-
gelen tedabir ve icraat derhal yapılmış ve orada gö
rülen ahvalin ıslah ve ikmali nazarı dikkate alınmış
tır. 

Bundan sonra cephe ziyaretleri hitama eriyordu, 
iKarahisar'a avdet ettik, Karahisar'da cidden hepi
mizi mutantan bir surette istikbal ettiler ve hüsnü 
kabul gösterdiler. Halk gerek hususi içtimalarında 
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ve gerek umumî içtimalarında kendilerini tehdit eden 
fenalıkların mânasını anlamış bir surette bizden ica-
raat ve izahat bekliyorlardı. Bir taraftan oraya muh
telif mahallerden toplanan müdafaai hukuk reisleriyle 
Kemal Paşa Hazretleri vaziyeti umumiye hakkında 
müdavelei efkâr ederken, diğer taraftan bazı arka
daşlarımızla birlikte halkın toplanmış olduğu bir yer
de halkla hasbihal ediyorduk ve onların bugünkü 
tehlike karşısında yapmaları lâzım gelen vezaifi yap
tıklarından dolayı teşekkür ve bununla vazifelerinin 
nihayete ermediğini ve yanı başındaki kıtaatın etra
fında azamî bir surette çalışmaları lüzumunu söylü
yorduk. Halk bunu kemali memnuniyetle karşılıyor
du. Oradan seyahatimiz Konya muhitine ilerliyordu. 
evvelce bir mesele dolayısiyle Konya ve Kon
yalılar hakkındaki ihtisasatımı arz ederken de
miştim ki, muhterem arkadaşlar. Konya bugünkü 
vaziyetimizin yegâne istinatgahıdır. Konya asırlar
dan beri Osmanlı tarihinin bütün ağırlığını omuzla
rına almış bir mahaldir. Konya'da yaşayan bir bu
çuk milyonu mütecaviz müslüman, memleketin tehli
keli zamanlarında kendilerine teveccüh eden vazifeyi 
azamî dereceye götürmüştür. Böyle bir memleket, 
böyle bir ahali nasıl olur da ihmal edilir, nasıl olur 
da onlar muhalif bir vaziyette görülür? Bu yanlış 
bir kanaattir ve eminim ki; bu yoktur diye maruzatta 
bulunmuştum. Çok teşekkür ederim. Heyeti muhte-
remenizden daha evvel gerek mezuniyet ve gerek 
vazife ile giden arkadaşlarımız bu maruzatımı yakinen 
görüp teslim buyurdukları gibi, bu defaki Heyeti 
muhtereme de bu maruzatımın tamamen sıdkı mahz 
olduğunu görmüşler ve şüphesiz Konyalılar hakkın
da takdirat ve memnuniyet hissetmişlerdir. Konya 
ahalisi asırlardan beri yapmış olduğu vazifeye yine bu 
zamanda da devam ettiklerini ve edeceklerini bilfiil 
göstermişlerdir. Geçtiğimiz yerlerde gördüğümüz 
halka karşı teşekküratırm söylemekle beraber, bilhas
sa dairei intihabiyem olmakla ileri giderek diyorum 
ki; bu defa giden heyeti fevkalâde bir suretle istik
bal etmişler ve hürmetlerle karşılamışlar ve yakından 
alâka göstermişlerdir. 

iBtR MEBUS BEY — Konya asker hazırlıyor 
mu? Onu söyleyiniz, 

REFİK BEY (Devamla) — Konya; bugüne ka
dar ahzı asker kuyudatını tetkik ediniz, bir buçuk 
ay zarfında dört bin kadar asker göndermiştir ve mü
temadiyen de o hazineden gönderecektir ve her za
man bugün gibi vazifesini idrâk ettiğini ispat etmiş 
ve edecektir. Yalnız dediğim gibi, orası ihmal edil

mişti. Bir cihetten teşekkür ederiz. Şimdi o da ıslah 
edildi. Oraya giden vali, vazifesini ihata etmiş, hal
kı etrafına toplamış, halk kendisinden, kendisi de 
halktan memnun bir suretle çalışıyorlar ve inşaallah 
ümit ettiğimiz gibi, yakın bir zamanda vaziyetimizin 
mânasını anladıklarını bilfiil ispat edeceklerdir, şim
diye kadar ettikleri gibi, 

Bundan sonraki beyanatı diğer arkadaşlarıma 
terk ediyor ve sözüme nihayet veriyorum. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim Hintli 
bir kardeşimiz bize bir konferans vereceklerdi. Ken
disi gidecek, sonra dinleyemiyeceğiz. 

YASİN BEY (Ayintap) — Halka ve mebuslara 
teveccüh eden bir meseleden dolayı müsaade ederse
niz bir kaç söz söyliyeceğim. 

REİSİSÂNÎ BEY — Müsaade buyurun. Yasin 
Bey zati âlinizden evvel Şükrü Bey bir teklifte bulu
nuyor. Diyor ki; bir Hintli zat malûmu âliniz bu
raya gelmişti ve mebusant kirama İngilizlerin Hindis
tan'daki harekâtına dair bir kaç söz söyleyip bizleri 
tenvir edecektir ve kendileri de yarın sabah buradan 
hareket edecekmiş, onun için müsaade buyurursanız 
bugün söz alan zevatı diğer bir celseye talik edelim 
ve Hintliyi dinleyelim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Bu 
Meclis bir heyeti cepheye göndermiş ve tetkikat yap
tırmış, onların neticei tetkikatının ve malûmatının 
dinlenmesi daha muvafıktır. Garp cephesi, Hindis
tan'dan daha mühimdir. 

REİSİSÂNİ BEY — Bendeniz Meclise teklif ve 
arz ettim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Müzakeratımızın 
hitamında onu da dinleyebiliriz. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Söz alan arkadaşlarımız şimdiye kadar bize verilen 
malûmattan fazla daha şayanı nazar şeyler biliyorlarsa 
onu söylesinler. Tekrar olmasın rica ederim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaşlar; 
evvel emirde Reis Paşa Hazretlerine cidden teşekkür 
ederim. Sırf hakikati söylediler. Öyle zannettim ki, 
bazı noktaları gizliyecekti. Ben hiç bir şey tekrar 
etmiyerek kanaatimi hülâsa olarak ortaya koyacağım. 

BİR MEBUS BEY — Nazariyattan bahsetme. 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Zaten bu

nu bazı arkadaşlarıma söyledim. Efendim (Dünya 
ve insan yapısı olanlarla beraber zevilhayat olanlar 
daima tamire muhtaçtırlar.) ve bu düstur cümlemi
zin malûmudur. (Uzatma sadaları) rica ederim bir 
kerre ben kısa söyler bir adamım. (Handeler). îkin-
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cisi uzatan sizsiniz. Paşa Hazretlerinin buyurduğu 
gibi, bu öyle bir celse ki; ya Osmanlılığa vedadır ve
ya Osmanlılığa devam celsesidir. 

BİR MEBUS BEY — Veda yok, yaşayacaktır. 

ıTUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Binaena
leyh ikisinin arasındayız. Evet yaşayacağız. Fakat 
esbabına tevessül şartiyle. Zaten onu söyliyeceğim; 
şimdi biz bunları söyliye, söyliye böyle olduk, işte 
askerlikte daima kullanılan tabir, takviye kıtaatı var 
mı, yok mu? Bu cihetten endişe edilir. Arkadaşlar; 
ben baştan başa cephelerde neticei müşahedatım ola
rak diyorum ki; cephelerimizin takviye kıtaatına ih
tiyacı var mı, yok mu? Orası başka bir bahistir. 
Fakat kanaatim o derece nikbin bir cereyan almıştır 
ki; filân cephede şu kadar kuvvet lâzımdır denilmiş 
ve bu miktar tahakkuk etmiş midir? Evet. Binaena
leyh bu miktarı muayyenin nevakısı ikmal edilmiştir 
ve edildikten sonra tamiri itibariyle arkasında cüzi 
bir kuvvet bulunursa galebe ve zafer bendedir. Yani 
cephelerin maneviyatı, maddiyatı bana bu derece 
derin ve yıkılmaz bir kanaat vermiştir, tnşaallah 
yamlmamışımdır. Ne demek istiyorum? Bin kişilik 
bir kuvvet arkasında yüz kişi bulunuyor. Biri şehit 
oluyor, dama taşı gibi diğeri arkasından hemen sürü
lüyor, biri askerden kaçıyor, diğeri onun yerine 
gönderiliyor. Bir neferin silâhı kayboluyor, hemen 
onun yerine silâh gönderiliyor. Birisinin cephanesi 
bitiyor, hemen cephane yetiştiriliyor. Tamirden mak
sadım budur. Allah ordumuzu muzaffer buyursun. 
Şimdi efendiler, bu neticeden sonra acaba biz bugün 
tamamiyle düşmanı ezmek mevkiini temin etmiş bu
lunuyor muyuz? Bulunmuyor muyuz? 

'Bu suali irat etmek lâzım ve buna bir cevap ver
mek de elzemdir. Benim kanaatimce, takviyeden 
vaz geçtik, tamir kuvveti varsa zafer yine bizimdir 
ve bu; temin edilmiştir diyebiliriz. Azdan çoğa 
doğru gitmek kaidesini kabul edersek, zannederim 
ben buna katiyen eminim. Çünkü üç beş gün zar
fında taımir kuvvetleri yerini bulacaktiir. Ancak, 
•bir askerimiz karşıma çıkıpita, sen ne sıafâhüyıeltilie 
bu kadar derin bir kanaati ortaya sürüyorsun derse, 
tabiatiyle ben yalnız asker, gönüllü bir adamım, 
alelade gittim, gezdim, anladığım bundan ibarettir de
rim, ve bunu demekle beraber milletimin siz mebus
larına; bu arkadaşınız bütün açık gönlülüğü ile ve 
açık sözlülüğü ile hitabe cüret ediyor. 

Kardeşler! Biz demin buyurulduğu gibi, katiyen 
yaşayacağız, katiyen şöyle olacağız diyerek eski ec
dadımız gibi, kendimizin azığı, katığı hazır ve her 

I şeyi yanı başında zannede ede bu hale geldik. Ma-
I caristan'dan, Tunalar'dan, Balkanlardan yuvarlana, 

yuvarlana akibet sıra bu zavallı Anadoluya geldi. Bu
nun da sebebi; emin olmalıyız ki, esbabına tevessül 

I etmiyerek Allaha güvenmek, ecdadımızın azametine 
I güvenerek şöyle yapmak böyle yapmaktır. Efendiler. 
I Uşak fedakârlığını hürmetle, takdislerle yat edeceğim. 
I Uşak'ın bir çok zenginleri, bu meyanda İbrahim Bey 
I gibi akşama çoluğunun çocuğunun ekmeğini düşün -
I memek derecesinde büyüklük gösterenler aramızda 
I süratle tecelli ederse ve bunlar görülürse biz galebe 
I çalarız. Eğer bunlar olmazsa allah korusun. 

BİR MEBUS BEY — Kanaatinizi bozdunuz. 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Esbabına 

I tevessül etmek şartını söylüyorum. Madem ki, bahsi 
I açtınız, daha açık söylüyorum: Efendiler; Türk ve 
I müslüman, mazilerden beri siyasete istinat ederek 
I zayif düştüğü devirler de bile «adam sende ne olur 
I ben onu tepeleyiveririm» demeğe alıştı ve alışa alışa 
I yerinden kımıldamamağa başladı. Düşman tepeden 

görünür görünmez arslan kesilmek halini aldı. Hey-
j hat ki, düşman bir kerre tepeden göründükten sonra 
I bunu bütün varlığıyla, bütün fedakârlığiyle karşıladı, 
I lâkin yine mağlup oldu. Macaristan'dan, Kazanlar-
I dan başlayan o mağlûbiyetler en nihayet Sultan Os-
I man türbesine kadar dayandı. Binaenaleyh Kütah-
I ya'ya geliyorum. Kütahya'daki beş yaşındaki bu mu-
I hacir çocuğu ne görmüş ise Kütahya'da onu gördüm. 
I Kütahya Sıhhiye Müdüriyetine; sende beş yüz sargı 
I vereceksin diyorlar, Bunun üzerine etrafa kızları ço-
I cukları toplayarak ve yevmiye vererek bu beş yüz 

sargıyı beş günde hazırlamağa bu doktor kendi vic-
I danını mecbur biliyor. O sargıları o günde teslim 
I etmiş bulunuyor. Ben beş yaşında iken muharebe 
I bitmiş ve muhacir olmuş ve İstanbul'a gelmiştik. Biz 
I muhacirler oturduk. Ordumuza böyle bir tiftik ha

zırladık. Var mı bugün aynı faaliyet? Fevzi Paşa 
Hazretleri milletin baştan başa ne kadar bü
yük fedakârlıkta bulunduğunu ileri sürerek bize bü-

j yük, büyük müjdeler verdi. Fakat zannederim gelen 
I telgrafların çoğu, hiç olmazsa yüzde yirmi beşi, sahih 
I yüzde yetmiş beşi katiyen mübalegadır. Kendimizi 
j aldatmıyalım, o bir hakikattir. Öteden beri tetkika-
j tim böyledir. Geçenlerde iki ay devam eden seya-
J hatim esnasında ben yine bu gibi halata maruz kal-
I dım. İşte misal, Kastamonu bütün mülhakatına yüz 
I bin lira dağıttı. 
I ıNefsi kasabaya on beş bin lirasını hasretti. İkin

cisi, bir acı misal ki, bu bizim yüreğimizi dağladı. 
I Adanalılar, Tarsuslular, Mersin'liler, o fedakâr Os-
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mantılar, o müslümanlar kimler tarafından idare 
olunuyor, Adana'nm ağniyası tarafından mı? Hayır 
hayır katiyen efendiler, kendileri de itiraf ettiler ve 
dediler ki; biz şimdiye kadar nakten muavenette bu
lunmadık, köylere çıktık, aman zaman dedik. Ün, 
buğday, koyun, aldık, ordumuzu on dört aydan 
beri, hariçten hiç bir muavenet görmeden, idare ettik 
ve düşmanla çarpışıyoruz dediler. Gönül isterdi ki, 
Adana'nm falan zengini çıkarmışta bin lira vermiş, 
gönül isterdi ki, Mersin'in falan zengini çıkmıştı bin 
lira vermiş. O paralar da feda edilseydi acaba Ada
na şimdiye kadar melun Fransızların elinden kurtul-
mıyacak mı idi? Efendiler; gerek Paşa Hazretlerinin 
ve gerek Refik Bey arkadaşımızın bahsettiği bazı nu-
kattaki o Osmanlının hamaseti karşısında bu arka
daşımız pek çok defalar kalbini yordu, gözlerini ağ
lamağa azmetti. Sefalet karşısında ağlayan bir adam 
değilim. Ben yalnız İlâhî tecelliyat karşıma çıkınca 
o vakit ağlarım. O Osmanlı ordusunun yeni tabur
ları değil, yalnız resmi geçit icra ederken, alelade 
bakışlariyle benim kalbimi göklere çıkarıyor, uçu
ruyordu. Fakat ben zannediyorum ki asırlardanberi 
gelen hamaseti güya bana veda ediyordu. Ben bu 
bedbinane düşünce ile ne yapmak istiyordum bili-
yormusunuz? Bedbinane düşünce ile bedbinliğinin 
en derin noktasına kadar mahvolmasını temin, ya
ni meydana bir nikbinlik husule getirmek, ancak 
milletimin zenginlerinin kese ve kasalarını açması 
sayesinde olacaktır. Yoksa dağlara, bağlara çıkıpta, 
bu gün en büyüğümüz olan köylüyü inek gibi sağ
mak, katiyen bize zaferi temin edemez. Bunu iyi bi
liniz arkadaşlar. Binaenaleyh teklifim var. Ya bir 
encümen teşkil edilsin, o encümen muhtasar müfit 
esaslı, hatta ahvali ruhiyeye mutabık bir telgraf ka
leme alsınlar. Umum mebuslar bunu kabul ederek, 
mıntakai intihabiyelerine göndererek, milleti, geçen
lerde söylediğim gibi, yedi yaşından yetmiş yaşına 
kadar değil, altıdan, seksene; beşten, doksana; dört
ten, yüz yaşına kadar gazaya davet etsinler. Gazada 
kardeşlerim, herkesin kendisine göre atacak bir kur
şunu vardır. Efendim ben yer yer dolaşırım. Aman 
aman analar, babalar uyanınız diye bağırmağı bili
rim. Mavzeri verirseniz bir halt edemem. Öbür ta
rafta benim koca ninem bir çorap örer, bir tarafta 
koca babam hiç olmazsa o çorabın yününü tedarik 
etmeğe gelir ve gider. Lâkin gençler, delikanlılar, 
kızlar da kendi kendilerine bir vazife alırlar ve işleri 
taksim ederler. Binaenaleyh millet baştan başa tak
simi amal ile bu mübarek gazaya davet edilmelidir. 
Bu gazanın bir zafer ile tetviç edilmesine gayret 
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olunmalıdır. Yoksa daima soylüyofuz, Allah tama-
miyle bizimledir diye söylüyoruz. Fakat esbabına 
tevessül etmek şartiyle. Başka ne diyeyim? Kalbim
den çıkacak bir kaç sözüm var, fakat korkuyorum 
ki; (söyle söyle sesleri). 

TUNALI HİLMÎ BEY (Devamla) — Efendiler 
madam ki söyle diyorsunuz, söyliyeceğim ve o sözü 
de söyleyip bitireceğim (kısa söyleyiniz sesleri) kısa 
söyliyeceğim. Mıntakai intihabiyeme karşı mümkün 
olabileceği kadar dilimizi kısa kesmek mecburiye
tini hissediyoruz. Açık sözlü ve açık özlü olmağı, 
evvelâ anaya babaya karşı deruhde edersek, kom
şular daha başka türlü yola getirilebilir. Ben bita
raflığımı siz arkadaşlarıma numune ile göstermek 
için, Uşaktan ayrıldıktan sonra Karahisardan mın
takai intihabiyeme çektiğim bir telgrafı okuyaca
ğım. İhtimal onlar bana kızdılar. Fakat İnşallah 
o kızgınlığın tesiri ve asarı olarak bir hararet, bir 
hamaset husule gelir. (Meali anlayalım sesleri). 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Efendim 
Uşakın fedakârlığından bahsettim. (Aynen okuyu
nuz sesleri). 

(Hilmi Bey telgrafı okudu) : 
Ahaliye ilânı icrasından sonra : 

Düne gelinceye kadar cephelerde Bolu sancağı 
evlâdını görmekle müteselli olmakta iken ve dün de 
zenginlerinden bazılarının son derecedeki fedakârlık
ları neticesi olarak ailelerinin müzayakada kalmış 
olduklarını öğrendiğim Uşak halkının tehlikeyi var 
kuvvetleriyle gidermeğe uğraşması ve şimdiye kadar 
yalnız nakden iki yüz bin lira sarfetmiş olması kar
şısında bu mutluluğun cümlemize nasip olmasını 
Allahımdan vecd ve istiğrak ile dilemekte iken yine 
Uşakta âkibet katiyetle edindiğim bir kanat, biz 
Bolu sancaklıların Uşaklılardan daha fedakâr ve 
hatta fedaî olmamızı bile ruhuma adeta haykırdı. 
Zira muhakkaktır ki Bolumuz, Düzcemiz vesaire-
miz hâdiseleri dolayısiyle, ordumuzun mühim bir 
kısım kuvvetini düşmana karşı olan cephelerden 
kaldırmağa mecbur olmuş ve âkibet Sultan Osman 
mezarı bile çiğnetilmiştir. Düşünülsün ki masumca 
hatalardan veya şeytanca hareketlerden ne felâketli 
ve ne utandırıcı neticeler çıkmıştır. Bunların tevali 
etmemeleri sebeplerinin en evvel yapışacak olan halk, 
hatasının, günahının kefareti bitmez derecede sandı
ğım biz Bolu sancağı halkıyız bunu idrak ve tasdik 
ile ve var süratle rahmanî bir surette hareket ede
cek olursak bilmiş olalım ki yine kendimiz için fe-
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dakârlık ve fedailik etmiş olacağız. Çünkü tepelene- I 
cek düşman hepimizin evinin kapısı önündedir kar
deşlerim. 

2 Ağustos 1336 
Mebusunuz 

Tunalı Hilmi 

(Bravo sesleri) (Alkışlar)... 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendiler ben
deniz uzun izahat vermiyeceğim. Evvelâ sesim mü- I 
sait değildir. Saniyen uzun izahattan arkadaşlarım 
pek memnun olmıyacak. Heyeti Umumiyece de 
malûm olan bazı nukata temas ile nazarı dikkati I 
celbedeceğim. Mütarekeden sonra Avrupalıların biz- I 
den aldığı intikamın en büyüğü, en müthişi ordu- I 
muzu inhilâle uğratmaktır. İnhilâlden sonra idi ki: 
memleketimizin pek çok yerlerini işgale başladı 
(Ordumuz mevcuttur sesleri). Rica ederim kelime 
üzerinde uğraşmıyalım. Eğer ordumuz mevcut olsa I 
idi bu gün düşman memleketimizin her bir tarafını I 
işgal edecek bir cüret göstermezdi. Avrupalılar or- I 
dumuzu, bizim hainlerin, bizim Avrupa fikirli deni
lenlerin, dinsizlerin, delâleti ile inhilâle uğrattılar. Ha
kikati itiraf edelim. Eğer iki kol ordumuz mevcut 
olsaydı, hiç bir Avrupa ordusu, hiç bir Avrupalı I 
Anadolui Osmaniye ayak basamazdı. I 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Yani eski kuv
vet ve kudreti demek istiyorsunuz. I 

RASÎH Efendi (Devamla) — Nasıl anlarsanız 
O vaziyet üzerine memleketin müdafaası için yer I 
yer teessüs eden milli kuvvetler (millî kuvvetler de
yince) şu izahatı vermek mecburiyetindeyim; ku- I 
manda altına girmemiş, intizama alınmamış kuvvet
lerdir. Millî kuvvetlerimiz memleketin müdafaasını I 
deruhte etti ve deruhte ettiği şu vazifede memle
ket müdafaasının nasıl mümkün, nasıl muvaffak ola- I 
bileceğini takdir eder. Esasen bilirlerdi. Tarihen de I 
sabit idi ki hiç bir kuvvet, millî kuvvetler, mem- I 
leketin müdafaasında muvaffak olamaz. Fakat za- I 
ruret karşısında onları takdir ve tebcil etmek mec- I 
buriyeti var idi. Fakat onlar büyük bir hizmet ifa I 
ettiler. Müdafaaya muvaffak olmaları imkânı fen- I 
nen yok iken, büyük hizmet ifa ettiler. O da şu idi I 
ki; memleketi işgale teşebbüs eden kuvvetlere kar- I 
şı (Protesto) kuvveti... Bu hizmetin ifası zamanı geç- I 
tikçe efkârı umumiye, tarihin gösterdiği hakikati I 
idrak etmeğe başladı. I 

(Bu sırada Celâlettin Arif Beyefendi Makamı I 
Riyaseti Reis Paşa Hazretlerine tevdi buyurdular), j 
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Yani memleket her halde muntazam ve kuman
da altında hareket eden bir kuvvetle müdafaa edi
lebilir kanaati hasıl olmağa başladı. Muhterem 
efendiler; ordumuzu Avrupalılar inhilâl ettirmedi 
buyuruyorsunuz. Evet rica ederim. Bu hal tarihe ge
çecek bir hakikattir. Bu kusurumuzu itiraf edelim 
ki; eğer mütarekeyi müteakip hayatı millimize in
dirilmek istenilen darbeyi görsek ve o darbeyi ancak 
kuvvetle refedebileceeğimizi daha evvel takdir etmiş 
olsaydık, bu gün bulunduğumuz şu vaziyette bulun
mayacak idik. Efendiler onun için bendenizin şu 
ziyaretten etmiş olduğum liMisasatıım bininci, en bü
yüğü olarak arzedeceğim nokta şu ki: bu gün mem
leket, heyeti umumiyesi itibariyle, kuvayi muntaza-
ma ihtiyacını hissetmiş ve memleketin ancak kuvayi 
muntazama ile müdafaa edileceğini anlamış. (Allah 
razı olsun takdir edenlere sesleri). Harekâtımızı tet
kik ederken şimdiye kadar memleket müdafaasını 
ikiye ayırmak icabeder. O da arzettiğim gibi, ilk 
müdafaaya başladığımız günden itibaren, Bursanın, 
Alaşehrin sukutlarına kadar olan tarih ayrılmalıdır. 
Bursa ve Alaşehir müdafaası bizim or
dumuza yakışan ve bizim ordumuza lâyik bir şey 
değildir. Bu müdafaanın gösterdiği hali tarihi millî 
ve şehametimize kaydederken, gayri muntazam 
kuvvetlerin yaptığı seyyie olarak kaydedeceğiz. 
Yoksa bizim tarihimizin kabul edeceği bir şekil 
değildir. Diyerek kabul etmek mecburiyetindeyiz. 
Sonra memleketin müdafaası ancak o tarihten son
ra başlıyor. Çünkü kuvayi muntazama ile memle
ketin müdafaasına başlamanın esas ve temeli kuru
lur. Yalnız demin arkadaşlarımın da dokandığı bir 
nokta var, gerek Heyeti Vekilimizin, gerek Meclisi 
âlinizin nazarı dikkatlerini celbetmek istedim. O da, 
kuvayi muntazamayı tamamiyle ikmal etmek mem
leketin müdafaasını muntazam bir halde idare et
mek için Maliye vekilinin daha size bazı şeyler va-
detmesi ve beş altı senelik bütün bakayayi birden 
tahsil etmesi ve ordunun ihtiyacının bir an evvel te
min edilmesi için zaruridir. Hesaba vâsıl olmayan 
şeyler, yalnız ianatla, yalnız halkın muaveneti ile, 
çünkü «bunlar hesaba dahil olan şeyler deeğildir». 
Hesaba dahil olmayan şeyler, hiç bir vakit munta
zam bir müdafaa temin edemez. Müdafaa ancak 
hesaba dahil asker ile, hesaba dahil askerlerin mü
himmatı ile, hesabata dahil bütçe ile kaimdir, onun
la müdafaa edilir. 

Böyle gayrimuntazam, oradan buradan gelecek 
ianat ile, sadaka ile memleketin müdafaası gayrika-
bildir. Onun için bu noktada biran evvel Heyeti 
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Vekilemiz buna ait bir karar versin, bir teklifi ka
nunî göndersin. Vergilere mi zammedilecek? Yoksa 
mevcut vergilerden bir misil daha mı alacak? Ne 
suretle yapacaksa, bu noktayı halletmesi icabeder. 
Çünkü bu suretle halledilmeyecek olursa istikraz 

•keyfiyeti kalır. İstikraza ahvali hazıra dolayısiyle 
imkân yoktur. Ağniyanın servetlerini almak keyfi
yetine teşebbüs edersek, memlekette ihtilâl olur. 
Çünkü, onlar yalnız yaşasın, ticaret etsinler, ziraat 
sahipleri ise çiftliklerinde ziraatini temin etsin, ev
lâtları hudutlarda olmasın, servetlerine de bir naki-
sa gelmesin, onlar bu fikirdedir. (Alkışlar), Onun 
için arzettiğim gibi hesaba bütçeye ithal olunacak 
erkan arayalım, ordunun intizamını muhafaza için 
Heyeti Vekilenin ve bahusus Müdafaai Milliye ve
kâletinin esasen nazarı itibare aldığı bir nokta var
dır. Onu yine bu kürsüde tekrar kendisinden rica 
ederek derhatır ettireceğim. O da yine şimdi söyle
diğim şeye temas ediyor, Eşraf ve ağniyaya temas 
ediyor. Cepheleri gezer iken asker arkadaşlarımız 
şöyle bir ihtarda bulundular. Dediler ki; çok vait-
lerde bulunuyorsunuz, ziyaretiniz ile memnun edi
yorsunuz, fakat asıl memnun olacağımız bir( şey var
dır ki; köyde beraber yaşadığımız zevat var, bizden 
daha çok mesut yaşayan zenginlerin evlatları bizim 
yanımıza gelmiyor. Evvelâ onları bizim yanımıza 
getiriniz. Evet, bunlar şubelerde, kolordularda, fır
kalarda, kendilerine her nasılsa bir yol bularak, geri 
hidematta kalıyor. İlerde bulunanlar, her türlü fe
dakârlığa amade bulunuyorlar. Bu intizamsızlık 
bundan tevellüt ediyor. Bu noktayi Müdafaai Mil
liye vekâleti daha fazla bir ehemmiyetle takip eder
se zannederim ki, ordunun intizamı daha iyi olur. 
Bir nokta daha vardır: Halkla temasımız neticesin
de bazı şeyler işittik, O da Hükümet bizi pek mu
kaddes bir vazifeye davet eder iken biraz da bizim 
hissiyatımıza riayet etmesi şarttır diyorlar. Bilhassa 
Dahiliye vekâleti, hiç olmazsa idare memurlarını 
ve vazifelerine davet etmelidir, idare memurları 
halkın hissiyatını rencide edecek ahvali, velev mu
vakkat olsun, nazarı itibare alsın ki, mene çalışsın 
ki, halk da biraz ısınsın. 

Varidat iiçia bendenizin h a t a m a geldi. (Bu pek 
kolay ve sehlüllicradır zannederini. Nasıl, Meclisi Âlii-
rnıiz ilk açıldığımda bir karar yapıtı. Ve o kanar da zaıv 
«ederim hata etti. O da ağnam rüsumunun tcnzafö idi. 
Şimdi senenliın nısfı olmuş/tur ve ağnam rüsumunun] 
biir ımfelıi daha ıtahsii imkânı vaırdur. Biram evvel bunu 
tahsil etmeliyiz. Heyeti Vekile Meclisimize bunu tek
lif etmellidir (Gürültüler). (İmkânı yok seslıeri). 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Paşa Hiz-
ret'Jıerii müsaade buyururlarsa usulü müzakere hak
kımda söz söyleyeceğim. Arkadaşlarıımın her biri kür
süye çıktığı zaman tefdalbjini idare hakkında biır <üekliif 
denmeyan ederlerse mesele uzar. Rica ederimi, müba-
hasalt bu tahassüsata münhasır kaksın ve muhtasar ol
sun. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — (Devamla) : Bun
lar talhassüsaıtım en mühim kısmıdır.. Memllekeıtlte âda-
ıre tesıis edemezsek, halkı da çağırdığın yolla koştura-
mazısım ve hiç bir zaman müdafaayı ve orduyu tam-
zlim ederroezısimiz.. Yalnız yaldızlı sözlıer hiç bir yerde 
dimlanımiyor, halk arkamızdan geîımiyor. Biraz da 
'bizi dirilleyim ve birazda bana hürmet ve riayet ©din 
diyor. Rica ederim. Yalınız halk, memleketimizi va
tanımızı, mukaddesatımızı müdafaa edinliz derken, 
kutsi bir kuvvet var mıdır ki... (Gürültüler), Rica 
ederim, kesmeyiniz. Memleket kuvvet vermiezse, di
nî mukaddesatımız, vatanımuz me (ille müdafaa edliiliir? 

Bu Meclisin bir kuvvei kutsiyesi mli vardır? Alr 
lah gökten bir kuvvet gönderip onunla mı müdafaa 
edeceğiz? Bitemiyorum. iMemlieketin taıbaıssüsaltı bu
ldur efendim. Başka tahassüsat değil Eğer ıtahassıüsaıt 
dediğimiz, yalınız falan mahalde şu kadar kuvvet var, 
ıhu kadar var, dersek olmaz. Oraya bir kuvvet gön-
derdiysek var, gönderroediysek kuvvet yoktur. Kuv
vet göndermekte ıtaailül, vergide ıtaaiül varidatta 
(taallüül edersek büyük, büyük muvaffakiyeltilıer me ille 
mümklün olur? Onun içim bu Meclisi Âllinin m ıbiriim-
oi düşüleceği, bu kuvveti teçhiz neye ımütevakkıfitıır, 
bu kuvvetli tanzim ve ikmal meye mütevakkıf tır? bu
mu temim eder. Ondan sanıra Aiıajhtam muvaffakiyet 
diler. Omdan sonra Allama istjinat eder. Zaınınedıeriım, 
yailınız kuru münakaşa şimdiye kadar bir fayda ıtev-
fet ötmedi ve bundan sonra da dtm'ez. Eğer evvelce 
ımüzakerıemizde - ki, iki ay oldu - o vakliıt kuvvetleri-' 
mliz Sallihlli ve Alıaşehlir önümdıe idi, o vakit kuvvetle
rimiz Balıkesir'in daha ilenişimde, Soma ve Akhfaar 
anilerimde düşmanla çarpışıyordu, o vakit düşmani 
kuvvetleri Bursayı işgal etmemişti. Eğer o vakit düş
mana karşı müdafaa edecek, düşmanla çarpışacak 
kuvveti düşünseydik, bu günkü vaka başımıza gel-
miyecekti ve bu Meclıis yalnız (böyle ansızım başım-: 
dan vurulmayacaktı. Eğer -o vakit bu Meclis ihtisa
sa* demiye idi, hakikati gözü ile görse, lâzım gelen 
kuvvetti hazırlamaya iteşsebbüs etse idi, Bursa'dakii 'va
li, askerden evveli kaçamazdı, Bursa'daki kumandam 
askerden evvel kaçamazdı. Eğer düşünse lidi, AÜâşe-
h'irdeki kumandam, orada iışü işrete dakpta halkı ken-
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ıdiisinid'en nefret ettirmezdi. Onun içlin bu gün gönder
diğimiz arkadaşlar, başta Reis olduğu halde, hakikatÜ 
iarz ediyor. Hakiki tedbir nıe ise onu düşünıelm. 

Bir taraftan da şimdiye kadar yapıılan hataliaırını 
ırnesıu'ljü k'im lise Heyeti Vekille omun tahkikatını yapsın 
ve ımıahkemıeye versin, Meclise varsın, omilar da cezaiydi 
sezasını görsün. Görsliin ki, bu halka da kanaat gel
sin. MemÜıekete hizmet eden mükâfat görür, Memte-
fcete (ihanet eden ceza görür. Bendenizin mütallaasiı 
bu kadardır. 

MUHtTTİN BAHA BEY (Bursa) — Arkadaşları-
rnım ıbilhassa Bilecik, İnegöl cepheferıinıe gideeeğinli 
öğrendiğim zaman, kalbimde derin bir arzu, derin bir 
aşk ve derin bir temayül ile iberaiber gitmek ihtiyacı
nı hissettim, rica ettim. Bana zaittiâlliılıarinin de inzi
mamı müsaadesinden ©mim olunarak bu hafta (mü
saade buyurüldu. Ben de hu heyete iştirak eitltiım. 
Evvela Bileoiğe gittik. Orada bedbaht hernışehrleri-
mi gördüm. Gözlem memnak ve elöıeri titriyordu. İBen-
den 'bir ümit almak için sordular. Ne var, maısıHı? Ay
ını his ile ben de mütehassis idim. Onllara sordum, 
siz nasılsınız, burası nasıldır? İkimiz de ıbir̂ birimfeie 
/verecek tam bir cevap bülamryarak, linışallalh liyi olur 
duasıyla ayrıldık. Cepheye gittim. Gördüğüm şeyietr 
ümit babştır efendiler. Onu arkadaşlarınm tafsil eıtitii-' 
İler. Sfci ayrıca tasdi edecek ıdeğillim. Bilecik'ten, 
uzaktan uzağa gördüğüm Bursa'nuin masum halkı hak
kımda hazan bilerek, hazan himıeyerek söylenilen söz-
lleri tashih etmeyi hir vazifeli vicdaniye, tmebusıluğu-
mun verdiği bir vazlifei milliye biliyorum. Blir vazfifei 
şahsiye biliyorum. Onun için yorulmuş kulaklarınıza 
sabır ve tahammül vermenizi miıca ederek bir, (iki söz 
söyleyeceğim. Efendiler; Bursa halkı vazife! vatani-
yesiinii ifa etmekten çekinmiş değildir. Hepiniz; pek
âlâ 'billirsiniz ki, Ibu mübarek Anadolu (toprağımda 
yaşayan her fert, hliha&sa köylü de dahil olduğu haJr 
de, aıvam halk, ayni 'masumiyeti, ayni saffeti haizdir. 
Bana Konya'dan, ıbaara Kütahya'dan, hana Bursa'dan, 
bana Kastamonu'dan bahsetmeyiniz. Bana Anadoüu-
dan bahsediniz ki o altı yüz sıene evvel ine ise şimdi 
de odur. Başına geçlip de onun babası, onun ağalbi-
si olan, onun ellinden tutarak, onun felâketini bera
ber gören; felâkete onıuınilıa heraber 'gidenleri, başla-
ırına koymadığımız içiındir ki, böyle oluyor efendim. 
Binaenaleyh efendiler, Bursalılar böyle yapmııştıır, 
kaçmıştır demeyiniz. 

Bursa'li'ların eğer hataları varsa, Buırsa'lıl&r eğer 
vazifelerini ifa etmedileırse, lifa ettirilmıediğindenıdlir. 

Efenıdiler 173 ncü alay ki, Bursa'nın müdafaasına 
memur idi. Bunun bütün efradı Bur salıdır ve o efra
dın hiç biri kaçmış değildir. 

Eğer Eskişehir'de bulunan dosyalar bir heyeti tah-
kikiye tarafından okunursa anlaşılur ki 173 ncü alay
dan Bursalı bir fert kaçmamıştır. Diğer bir alaydan 
bir zabit kaçtığı için, bir zabit onllara gidelim dediği 
için o bozulmuştur. O bozulunca 173 ncü Alay da 
aildığı bir emir üzerine esftr o'lmak İhtt'imailfi olduğu için 
çekilımiştiır. 

(BİR MEBUS — O zabit ne oldu? 
MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — O zabi

tin ne olduğunu bilmiyorum. Memleketi ayrı ayrı 
düşünmek doğru değildir. Kütahyalıları gördük. Om 
gün zarfında, Paşa Hazretlerinin pek güzel lifade etti
ği veçhile, harikalar gösteranişfer ve 'bin sekiz yüz ki
şi hazırlamışlardır. Klütahya'İDİiar bir ay evvel ne idi? 
Bursalı'lar gibi onlar da sizin nazarınızda vazifellerii-
nli İfa etmeyen efrattan ibaretti. Konya'da bliır şey 
yoktu. Yarın bir ay, iki ay sonra Kütahya'da gördü
ğümüz bin sekiz yüz kişiye tmukabıili orada on bin se-
kizyüz kişi görürüz. Binaenaleyh zavallı halkı, zavali
lin köylüteri kabahatli gönrmiyeliım. Vazifesini gör
meyen bunlar değil, kabahatli biziz. Vazifesini ifa 
etmeyen bu memleketin münevverleridir, vazifesıinıi 
ifa etmeyen bu memleketin zengiinilerıidir. (Pek doğru 
ısesleri) Demliyor ki, Bursa bir heyet göndermiş, ve Yu
nanlıları Bursa'ya davet etmiştir. Hayır efendiler, 
buna teşebbüs etmek isteyen dört, beş kişi belki var
dır. Fakat bunlar 'maksadı teirnaneılerinli asla söyle
meye cesaret edememişlerdir. Yalnız burada lişhat ede
ceğim bir kaç zait vardır. Belki damarlarında ram ka
nı bulunan iki, üç ktişi, bir raim ile beraber bize gel
di. Karidesim Osman Bey de, zannedenim Necati Bey 
de vardı. Bize dediler ki : Fakat bunlar kaç kişiden 
ibarettir ve Bursalı değildirler. 

BİR MEBUS BEY — Bursa'yı müdafaa mı edi
yorsunuz. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devaım'la) — Hayır, 
Bursa'yı müdafaaya çıkmadım. Bu bir tarih meselte-
stidir. Ben bunu tem'izleyeceğim. Isıtemeyen çıkar efen
dim. 

ISOLDAN BÎR MEBUS ©EY — Felâketin mem
ba in ı söylüyor. 

MUHtTTÎN BAHA BEY (Devamla) — Rica 
«deılim, Osmanlı tarihimden Bursa'yı çıkarmak iste
yenler var. Dediler ki; bir kaitliâmdan memleketi kur
tarmak mecburiyetindeyiz, biırtanenaleıyh, işıte biır kaç 
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.arkadaş life beraber gelıdik, 'bir muihıtıeiliit ihıayöt yapa
cağız. Rumlarla beraber müşterek bir heyet yaparak 
memleketin idaresini tanzim edeceğiz. O zaman Os-
iman Nuri Bey kardeşim ve ben onlara icabadem ders
leri verdik ve onları tahkir ettikten sorara, münevver 
olan ve hakikaten kendi milletine hizlmat eden ruma 
da, sliz bliz'im hakkımızı teslim ederslimiiz, siz de oljsa-< 
nız böylıe yapardınız, dedik. Rum güldü ve tasdik et
ti. Hepsi beraber çıkıtlar. Beyefendiler! hıerkesiin hak
kını vermek lâzımdır. Vali Hadim ©ey bize gelem 
adamlliardan ikisini tevkif etti, siz böyle yaptınız ve 
böyle bir hliyametıtıe bulundunuz diye tevkif etti (Bir 
ses, idam etmesi icabederdıi). Bu sahiifeyi burada ka
padıktan sanıra, Bursa'nın hakkını verdikten sonra, 
bana ümit veren blir kaç sahneyi, arz edeceğim ve söz
lerime nihayet vereceğim. Sizin sabrınızı suiistimal; 
•edecek değilfen. İnegöl cephesinde efendiler, ağaçlar 
arasımda, siislar arasımda askerilerimizi gezerken, onla
rın ayrı ayrı ellerini sıkarken, on beş yaışiinda bir ço
cuk. gördük, bu nazarı dikkatimizi cs'ibıeıtti. Oğliumr 
burada ne geziyorsun? dedim. Vazifei vaitamıiyemli 
lif aya geldim dedi. Sen dedik, oğlum muharebe ettliını 
imi? Ettim. İzmir cephesinde müdafaa! vatan ile mü
kellef olan efrat arasında ben de bulundum dedii. O 
küçük çocuğun, fakat o büyük kalbin yanında büz bir 
parça küçüklük hissederek, onu okşıyarak ellimi sı
karak ayrıldık 

Bir diğer mahalde on altı yaşımda bir çocuğa rasit 
geldik. O «İlinde mübarek bayrağımıizı, altı yüz eflüıi 
seneden beri bize şan veren, bize istiklâl veren, fakat 
bugün tehlikede bulunduğundan dolayı omu tehlike-
den kurtarmak için hepimizin yemin eitıtiiğıimıiz güzel 
bayrağı bulduk ve (ihtiyarlar, ©İlli altmış yaşında 
adamlar bulunan ordu içimde yirmi otuz yaşında kah
ramanlar bulunan ordu içlimde, o güzel, bayrak; on 
beş, on altı yaşında hür çocuğa verilmişti. Ona o ka-
!dar itimat etmişlıer, onun imanına, onun Türkülük 
ve müslümanlık 'ruhunu temsil etmesine o kadar 
iman etmişler ve o kadar itminan peyda etmişlerdir 
ki o bayrağı ona venmişilıer ve haydi oğlum diemîişilıer, 
sian alltı yüz senıaliik Osmanlı tarihlimin güzel ve yüksek 
mümessilisin, onu müdafaa et. O kahraman çocuğun 
telimi itutfcuk. Oğlum Allah ısıensi millete bağışlasın »de
dikten sonra ayrıldık. Uşak'ta bize böyle iki yavru, 
iki çocuk daha gösterdliler. (Biri Feridun, biri Fehmi, 
bunlar süs içtin silahlarını takmış deği'l idiler. Feridun 
ınaımmıdaki çocuk, on iki, on üç yaşındaki çocuk ba-
basiyle beraber lidi ve bir parmağı bağlı idli. Sorduk, 
düşmanla muharebe ederken parmağı yaralanmış de
diler. Yeis elbette bizim için değildir. Belki cephe bi

zim ümit etltiğimizden daha fazladur ve daiba fazda' 
olacaktır. Belki değildir. Fakat biz kalbimize ve lima
nımıza bakalım. Bilhassa bu Mecliste vatani bir mıe-
seledan bahsolureurkem kapıdan dışarı çıkmayalliıırrı. 
Kemdi (müvekkillerimden bahsediyorlar demliyelıiım ve 
biz mesuliyeti evvelâ kendimize tatbik ©delim. Sizi 
tasdi etmek istemiyorum. Daha söylenecek pek çok 
sözleriım var. Fakat görüyorum ki diğer söz söyleyeni 
arkadaşlarım bazı şeylere duçar oldular. Bende ona: 
duçar olmamak içlin sözümü kesiyorıum. 

YASİN BEY (Ayıntap) — Evvela bendeniz söz 
almıştım. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bendeniz da
ha evvel söz almıştım. Paşa Hazretlerinin izahatın
dan sonra ufak bir temennide bulunacaktım. Fakat 
bendenizden evvel söz alan bazı arkadaşlarımın te
mas ettikleri bazı nokta hakkında ufak, tefek bazı 
söz söylemek istiyorum. Birisi; bugün değil, bundan 
evvelki bazı celselerde, Bursa'nın işgali, Bursa feca-
yii dolayısiyle heyecana gelen arkadaşlarımız bir çok 
kimseleri itham ediyorlar. Tabii haklıdırlar. Fakat 
yalnız bir nokta hakkında nazarı dikkatlerini celbe-
deceğim: Meclisin ittiham ettiklerinden birisi, bilmu-
hakeme ittiham edilmeden evvel, masum olması la
zım gelen bir arkadaşımızdır, ve vali Hacim Beydir. 
Herkesin söylediği gibi hareket edecek değiliz ve bu
rası da bir mahkeme değildir. Zannediyorum ki, bi
rinci vazifemiz, Hacim Bey buraya geldiği zaman, 
eğer onun hakkında bir sui zannımız varsa, arkadaş 
bizi tenvir et diyecek idik. Bu zat burada iken bunu 
demediğimiz halde hepimiz aleyhinde bulunuyoruz. 
Bir yanlışlıkla verilmiş olacak Divanı harbe verilme
sine dair bunun hakkında hatta bir takrir vardır. Bi
naenaleyh heyecanımıza çok kapılıyoruz. Herkesin, 
yapılan mesele hakkındaki kanaati muhteliftir. Bu 
vakıaların hini vukuunda bendeniz de orada bulunu
yordum. Benim kanaatim; Hacim Bey vazifesini 
yapmıştır. Kaçmıştır diye kim söylemiş? Nasıl kaç
mıştır? Benim bildiğim; fırka kumandanı, giriyorlar, 
çık. demiştir ve o da çıkmıştır. Rica ederim, arkada
şımızın haysiyetini biraz gözetelim. Kendisi burada 
içimizde oturuyor. Biz onu ittiham ediyoruz. Sonra 
diğer bir arkadaşımız, kuvayi milliye ile, kuvayi mun-
tazamai askeriyeden bahsederken, birbuçuk seneden 
beri Hükümeti merkeziyeden zerre kadar muavenet 
görmeyerdk, cephelerde çarpışan bazı arkadaşlarımı
zın zannediyorum hukukuna tecavüz ediyoruz. Tarih 
yazarken bunu böyle kaydedecektir. Halbuki tarih 
bunların birbuçuk senedir göstermiş oldukları mües-
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sir şehameti altın kalemle yazacaktır. Sonra bu son 
vakıalar da, zannetmeyiniz ki, bendenizin tahkikatım 
böyle değildir diyerek, Soma, Akhisar cepheleri bo
zulduğu zaman, geliyor, diye kaçmış olsunlar. Kırk-
kilise bozgunluğunda olduğu gibi, muntazam harp 
eden kıtaatımız vardı. Giresun'da yapılan muharebe 
gayet büyük olmuştur. Orada bulunan arkadaşları
mız bilir. Bunun için bunların hakkını inkâr etmeye
lim. Bir taraftan bir şey yaparken diğer taraftan bir 
çok kıymettar, güzide vatandaşlarımızın kalbini kır
mayalım. Sonra geliyorum, Reis Paşa Hazretlerinin 
Riyaseti altında giden heyetin ihtisasatını tabii dinle
dik ve bundan hepimiz memnun olduk. Tabiatiyle 
bu bize bir ümit verdi. Yalnız bendeniz ufak bir ma
ruzatta bulunacağım. Gördüm ki, bütün beyanat 'kı
taatı muntazamai askeriyeye ait idi. Tabii bunu ka
bul ediyorum. Yalnız bizim harbimizin bir harbi sa-
gir, bir çete harbi olacağını Paşa Hazretleri de bura
da söylemişlerdi. Hakikati tarihiye de budur. Buna 
ait hiç bir tafsilat vermediler. Şimdi bu hususu ten
vir için bazı şeyler söyleyeceğim. Yunanlılar taarru
za, kıyam ettikleri zamanda Mareşal Foş'un bir beya
natı vardı, bunda diyorlardı ki; Türkler çete harbine 
güveniyorlar, fakat bilmiyorlar ki Yirminci Asırda 
çete harbi olmaz. Halbuki Mareşal Foş ihtimal ki, 
bunu Fransa için veya Almanya için doğru söylüyor
du. Fakat bizim memleketimiz için Yirminci Asırda 
değil, bir kaç asır daha devam edebilir. Binaenaleyh 
bunlar bizden biaman çete harbine intizar ediyorlar
dı. Fakat zannediyorum ki, şimdiye kadar bir kaç 
müstesnadan sarfınazar yapılmadı ve bu tarzda bir 
teşkilatın yapıldığını da işitmedim. Sonra elimizde 
bir misal var. İrlanda, mesahai sathiyesini bilmiyo
rum, her halde İrlanda'nın nüfusu bizim nüfusumuz
dan aşağıdır, yani azdır. İrlanda'nın etrafı denizle 
muhattır ve İngilizler isterlerse İrlanda'nın etrafını 
çelik zırhlarla mürekkep bir kale gibi sararlar ve aç
lıktan öldürürler. İngiltere İrlanda'ya takviye kıta
atı gönderiyor, belki işgal ordusunun mevcudu yüz 
bini mütecavizdir. Böyle olduğu halde - yakında 
burada bir gazete yazacaktır - Taymis Gazetesinin 
itirafiyle sabittir ki; İrlanda'nın dörtte üçünde İngil
tere Hükümetinin hükmü cari değildir. İngiltere 
mahkemeleri icrayi hüküm edemiyor. Bilakis ihtilal 
mahkemeleri icrayi hükmediyorlar. Bunlar buna sırf 
çete muharebatı ile muvaffak olmuşlardır. Şimdi 
Bendenizin ifadem yanlış anlaşılmasın. Kıtaatı mun-
tazamaya lüzum yoktur demiyorum. Bu yapılmakla 
beraber, çete muharebatı yapacak yirmi, otuz kişilik 
müfrezelere ihtiyaç vardır ki; bunları düşmanın ar-

. kalarına atmak, düşmanı mütemadiyen taciz etmek 
suretiyle bir çok şeyler kazanırız. (Bazı sesler) Mü
saade buyurun efendim* zatı âliniz gelir söylersiniz. 
Bendeniz kendi kanaatimi söylüyorum. Biz bunun 
kendi memleketimizde faydalarını gördük. Ayıntap 
vukuatı - ki deminki sözlerle oranın da hakkı inkâr 
edilmiş oluyor - M araş ve Aymtap'ta kuvayi gayri 
muntazama denilen kuvvetler oradan Fransızları 
tart ve def etmişlerdir. Onlar da inkâr edilmesin. Ak
lıma geldi söylüyorum. 'Bu itibarla Müdafaai Milliye 

i Vekilinden rica ediyorum. Dünyanın bizden intizar 
ettiği şekilde harp edecek teşkilata germi versinler 
efendim. 

i YASİN BEY (Ayıntap) — Bendeniz bir vazife-
• üm bahsetmek istiyorum. Ondan evvel Ali Şükrü 
• Beyin Maraş ve Ayıntap hakkındaki ifadesine do-
i kunacağım. Evet Maraş ve Ayıntap halkı gayri mun-
; tazam dedikleri kuvvetlerle memleketlerindeki düş-
îmanı kovdular. Lakin o gayri muntazam kuvvetlerin 
l başında namuskâr zabit, kumandan Kılıç Ali Bey-
jler, Sarı Mehmet'ler vardı efendim. O zabitanın ida
resi, kumandası sayesinde, intizamı dairesinde düş-

tmanı kovdular. Şimdi o vazifeyi teşrih edeceğim 
5 efendim. Demin Hilmi Bey kardeşimize de söylemiş-
!lerdi. Onların feda ettiği mal ve can malumunuzdur. 
•Binaenaleyh Adana daha bir çok kuvvete maliktir. 
I Yalnız bu çiftçi kardeşlerimizin bihakkın ekip biç-
imediklerini unutmayalım. Adana'nın kendi kuvvetini 
•ilbas ve iaşede pek zengin komşuları olan Konya ve 
Kayseri'den şimdiye kadar esirgedikleri azami istifa-

ideyi bekliyor. Ve istiyor. Bu hususta Konya ve Kay-
iseri mebuslarının ve Karahisar mebuslarının nazarı 
«dikkatini celbetmekle beraber, meşgul olmayan dai-
Irei intühabiyelerin muhterem mebusları da, orduyu 
j ilbas, orduya iaşe vermek hususlarında mümessilleri 
'oldukları halkın azami fayda ve fedakârlığını temine 
muvaffak olurlarsa, Fevzi Paşa Hazretlerinin çok

luğundan bahsettiği Anadolu silahlarının çok geçme
mden İstanbul Babıâlisinde patlayacağına şahit olabi-
; liriz. Vazifenin evvela fakir ve zengin halk mümessil-
Uerine ve sonra Hükümete, orduya teveccüh ettiğini 
; unutmayalım. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, bendeniz 
gerek Paşa Hazretlerinin beyanatını ve gerek diğer 
rüfekayi muhteremenin beyanatını tenkit ve muva-
haza etmeyeceğim ve onu da açmayacağım. Yalnız 
bazı arkadaşlarımın şu kürsüden takdirle yadettikle-
ri Uşak; henüz Ankara'da Büyük Millet Meclisi te
şekkül etmezden evvel Hükümet katiyen zerre kadar 
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muavenet etmediği zamanlarda, on dört ay Salihli 
cephesinde dikilmiş, maliyle, caniyle fedakârlık et
miş ve düşmanı orada durdurarak Anadolu'ya mü
temadiyen bekçilik etmiştir. Uşak büyük fedakârlık 
etmiştir. Düşmana büyük ve pek büyük darbeler in
dirmiştir. Binaenaleyh düşman en ziyade Uşak'a ve 
Uşaklılara haristir. İstirham edeceğim, ki gerek Er
kânı H.arbiyei Umumiye Riyasetinden ve gerek Mü-
dafaai Milliye Vekâleti celilesinden, Uşak cephesine 
layık olduğu kadar kuvvet ikame etsinler. Çünkü 
düşman Uşak'a daha ziyade hücum ederek, daha zi
yade tahrip edecektir. Çünkü biliyoruz ki, milli kuv
vetlerin kurumaz membaları Uşak'tır, düşman bu 
membaı kurutmak isteyecektir. Bunun için lütfetsin
ler. Oraya layık olduğu kadar kuvvet ikame etsinler. 
Bendenizin temenni edeceğim şey budur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Karahisar gi
derse Anadolu gider. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — Arkadaşlar! 
Bendeniz Reis Paşa Hazretlerinin ve diğer hatip bey
lerin mütalaası hakkında bir şey söylemeyeceğim. 
Çünkü Reis Paşa, bize zihni bir seyahat yaptırdılar. 
Harita önlerinde olarak az, çok şurada, şu varmış 
burada bu varmış diye birer kıtaat tasavvur ettiniz 
ve tabii, Reis Paşa omuzlarındaki mesuliyetin ehem
miyetini takdir ederek, bize cephelerin kuvvetinden 
bahsettiler ve ilaveten (Siz artık muhakeme edersiniz 
işte anladınız) dediler. Halbuki aranızdan hiç kimse 
bu beyanattan muhakeme edecek bir esas çıkaramaz. 
Gerçi kuvayi askeriye şudur, budur denmeli ve den-
memelidir. Tabii onu bilmeyeceksiniz. Reis Paşa 
Hazretleri yalnız şunu sarahaten söylediler ki, o da 
cephelerimiz pek kuvvetli, pek metindir. İnşallah va-
kayi bunun aksini gösterecek felaketler tevlit etmez. 
Şimdilik tahminatımız bu merkezde ve zaten ümidi
mizi takviye edecek, metinleştirecek pek çok meva-
idde de bulunuldu; Resmen Müdafaai Milliye Ve
kâleti silah menbaımızın pek büyük olduğunu söyle
diler. Diğer taraftan ihtisasatını söylerken rüfekadan 
Refik Bey, pek büyük fedakârlıkta bulunacağını söy
ledikleri Konya nüfusundan ve bir buçuk milyon
dan bahsettiler. Refik Bey tabii memleketinin kuvvet 
menbaını bilir. Öyle ise birbuçuk milyon nüfustan 
tam yüz elli bin asker çıkar. Şu takdirce, elimizde 
geniş bir memba var. Madem ki, Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretlerinin bahsettikleri silahı taşıma
ya mahsus efradımızla onların canlı bilekleri var, 
güvenebiliriz. Sonra para ciheti geliyor. Daima her 
tarafta, her yerde korumaz. Membaı servet mevcut 
olduğundan ve fedakârlıklardan cümlemiz bahsedi

yoruz, vadediyoruz. Tabii vait kuru olmaz, yapıla
bilir şeyler. Hakikaten memlekette servet kurumuş 
değil, o da var, daha sızdırılacak pek çok kimseler 
var. Yeter ki onu azimkar ve hakikaten doğru eller 
sızdırsın ve mahalline masruf olsun. Bu ciheti Mali
ye Vekili Beyefendi bize göndereceklerini vadettik-
leri, hazırladıkları layihalarla vait buyuruyorlar. İn
şallah bu suretle para da temin edilir. Şimdi efendi
ler; memleketin müdafaasını temin etmek için en 
esaslı üç şey elde bulunduktan, silah, insan, para 
olduktan sonra her şey yapılır. Yalnız geç kalmaya
lım. Reis Paşa Hazretleri buyurdular ki, bir yerde 
- İsmini söylemiyorum, belki mahzuru vardır - pek 
kısa bir zamanda, on günlük seyahatleri esnasında 
oldukça dolgun mevcutlu ve süvarisi de mevcut bir 
piyade alayı hazırlanmış ve millete hediye edilmiş, 
bir alay, tabii muntazam bir kıtadan bahsediyorum. 
Çünkü bir alay, muntazam bir kıta her şey yapar. 

Efendiler, madem ki, menbalar var. Madem ki 
imkânı tehiyesi mevcut, zaman geçirmeden Heyeti 
Vekile, muntazam kıtalar, memleketin müdafaasını 
temin edecek teşkilat yapsınlar, bize bahşetsinler. 
Çünkü cephelerde bugün çok kavi olmak lazım. Ne 
biliyoruz, düşmanın yarın arkadan kavi kıtalar alma
yacağını, takviye kıtaatı almayacağını? Bunu söyler
ken Heyeti Vekile düşünmüyor demem, böyle basit 
mütalaaya saplanmam. Düşünüyorlar. Fakat diğer bir 
taraftan zengin membaile, parasiyle, kudretiyle ve 
bilhassa şeytana'tiyle düşman da düşünüyor ve bize tas-
lit ettiği dalha adi bir düşmanı saldırıyor. Binaenaleyh, 
(bu gün cepheler kuvvetlidir). Sözünü hüccet telâkki 
eder ve öylece ispat olunmasını temenni ederiz. Zira 
bir zamanevvel bilfiil Nazilli cephesinde çalışmış bir 
arkadaşımız da bu kürsüde oranın yıkılmayacağından" 
bahsetti, bu bapta uzun sözler söyledi, halbuki, baş
kaları gibi o cephe de yıkıldı. Şimdilik niçin yıkıldı 
demem. Temenni ederim ki, Reis Paşa tarafından va
ki bu vaidde tahakkuk etsin ve cidden cephenin yıkıl
maz bir surette muhafazasını temin için, gerisinde 
esaslı teşkilât yapılsın ve cephenin muhtaç olacağı 
takviye kıtaatiyle zamanında beslensin. Heyeti Veki* 
leden ricam: Teşkilâtı tesri etsin. Bütün rüfeka namı
na teklifim; teşkilât tesri edilsin, ordu yapılsın, mem
leketi muhafaza edecek ordu yapılsın, zira memleket
te baştan aşağı ordu için lâzım olan seciye var ve 
millet ruhiyle hazırlığa amade, ondan bahis icap bile 
etmez. İşe başlayalım, iş yapalım. 

ÖMER LÛTFİ BEY (Karahisarı Sahip) — Ayni 
zamanda düşmanı da tardetsinler. 
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HULUSİ BEY (Devamla) — Ordu hazırlandık
tan sonra düşmanı tardda mümkün. Zaten ihzarın 
içinde o temenni de var. Efendiler, muntazam teşkilât 
yapılsın da icabında onlar (Gerillâ) (Harbi sağir) de 
yaparlar. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Cepheler 'hak
kında izahatı kâfiye verildiği için bendeniz bundan 
bahsetmek ve kıymettar vaktimizi zayi etmek istemi
yorum. Yalnız cephelerdeki müşaihedat ve hissiyatı
mın bendenize verdiği kanaati arz etmek ve kendi dü-
şüncemce, kendi kanaatimce noksan veya fikdamnı 
hissettiğim bazı nıkatı pişi enzart dikkatinize vazet
mek ve buna mukabil Meclisi Âlinizin acilen ittihaz 
etmesi lâzımgelen bazı tedabiri arzetmek istiyorum. 
Fakat şunu söylemekle beraber, cephelerden, diğer 
arkadaşlarım gibi, pek mutmain olarak avdet etmişim. 
Evvelâ paraya ihtiyacımız var. bazı kıtaatı askeriye 
havaleyi mahallerinden alamadıkları için Müdalfaai 
hukuk heyetlerinden istianeye mecbur kalmışlar ve bir 
kumandanımız dedi ki; bize şimdi şu kadar para ge
tirirseniz şimdi taarruza geçenim'. Tabii bu ısöziü s'eınıet 
olarak kabul eddbiliriz. Binaenaleyh Maliye Vekili 
Beyefendiden rica ediyorum; kıtaatı askeriyeye vere
ceğimiz havale değil, nakti olmalıdır. Zira malûmu 
âliniz bazı yerlerin emvali müsait değildir ve böyle 
•asker günlerce paraya intizar edemez. Bize yine o ku
mandan demişti ki, on beş günden heri para almadığım 
halde kendi teşebbüsü şahsimle her türlü ihtiyacı te
min ve tatmin ettim. Fakat her kumandan bunu ya
pamaz. Binaenaleyh, bir defa kıtaata havale değil 
para göndermeli. 

'İkincisi; elbise ve ilbas meselesi noksandır. Bazı 
yerlerde ahali kendi kendine mahallinden imal edilen 
kumaşları boyamışlar ve askeri iksa etmişler. Çünkü 
kısmı azamı çıplak. Ya Hilâliahmer Cemiyetini ihya 
eitmek veya Hilâlliabmer Carrtiyetlıerıiınıi halli faaliyete 
getirmek veyahut kadınlar çalıştırma cemiyeti teşkil 
etmek, askere kumaş, elbise tedarik etmek lâzımdır. 

REFİK BEY (Konya) — Vakit geçirmemek şar-
tiyle,... 

HAMDİ NAMIK BEY (Devamla) — Kuvvet, 
evet kuvvet mevcuttur. Demin Hulusi Bey biraderi
mizin buyurduğu gibi, düşmanın da yarın fazla tak
viye kıtaatı alamayacağı malûm değildir. Bendeniz 
diyorum ki: Biz yalnız iki, üç sınıl esnan erbanını 

silâh altına aldık, bu kafi değildir. Gönüllü, bazı yer
lerde maatteessüf ahali bu hususta mümsik davranmış 
ve davranıyor. Bendeniz diyorum ki; bir kısım esnan 
erbabını dahi silâh altına almak daha muvafıktır. 
Çünkü bize dediler ki, efendiler; sizin Meclisiniz ya 
ihtilâlci Meclistir veya kanuncu Meclistir. İhtilâlci ise
niz bizi böyle kuyudü zaide ile takyit etmeyiniz, harekâ
tımızı tahdit eylemeyiniz. Harekât ve teşabbüsatımızı 
tahdit ediyorsunuz. Üç sınıf varki, silâh altına alıyor
sunuz. Halbuki, biz doksandan itibaren hepsini silâh 
altına aldık. Çünkü burada cephede bulunuyoruz. Şim
di bize emir veriyorlar, silâh altına aldığınız efradı 
terhis ediniz. Dördüncüsü; biliyoruz ki, efradı milli-
yeye maaş veriliyor. Meselâ, öyle yerler var ki, kendi 
efradına otuz lira veriyor. Çete efradına, çete reisle
rine elli lira maaş veriliyor. Buna mukabil bir nefer, 
bir zabit ne alıyor? Bunu düşünelim. Zabitan ve ef
ratla temas ettim. Bilhassa bir zaitle temas ettim. Fev
kalâde müteessir gördüm. Binaenaleyh Zaten efrat için 
bir teklifi kanunimiz vardı, bilmem çıktımı, çıkmadı 
ımı? Herhalde neferlere bir maaş vermek ve zabıtana 
münasip miktar zamaim icra etmek ve fevkalâde lâ
zımdır. Sonra, fazla miktarda silâh ve cephane lâzım. 
Evet, Müdalfaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri, bu 
menabiin mevcut ve mebzul olduğunu söylediler. Şüp
hesiz bendeniz de itimat ediyorum. Fakat bu da kâfi 
değildir. Bazı yerlerde Hükümeti mülkiye ahali ye-
dindeki silâhları toplamaya teşebbüs etmiş. Ezcümle 
Kütahya'da zannederim iki bin kadar silâh toplanmış. 
Çünkü bazı yerlerde gördük ki, henüz silâh gidemedi
ği için silâhsız kalmış, bunun için mevcut silâhlıların ya 
silâha sarılıp cepheye gitmesi veyahut silâhı askere 
teslim etmesi lâzım. Sonra cephelere yakın mahallerde, 
Dahiliye Vekili Beyden rica ederiz ki, tayin edeceği 
memurların cesareti şahsiye sahibi olmasını da aramak 
lâzım. 

BİR MEBUS 'BEY — Hep aradığımız nokta bu
dur : 

HAMDİ NAMIK BEY (Devamla) — Çünkü bir 
yerde, isim tasrih etmeyeceğim, Müdafaai hukuku 
milliye heyeti şikâyet ediyordu. Siz bizi, Meclisin ka-
rariyle, rüesayi memurini mülkiyenin emrine verdiniz. 
Bizim başımızdaki bu âmirin esasen ruhu bunu his
setmemiştir. Binaenaleyh, bizimle tevhidi mesai et
miyor. Şimdi bu âmir bizim bütün bütün işimizi 
akamete uğratmak istiyor. Bu nasıl mümkün olur? 
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Evet bir adam muktedir olur, namuslu olur, başka! 
Fakat cephelere gidecek mutasarrıflar, valiler, kay^ 
makamlar cesareti şahsiye sahibi olmak, hayatını istih
kar «tmek evsafına malik olmak lâzımdır. Bendenizin 
temenniyatım bundan ibarettir. 

REÎS PAŞA — Efendim, cephedeki seyahat mü
nasebetiyle arzolunan malûmata mukabil bazı arka
daşlarımızın mütalaatı malûmu âlileri oldu. Tabii bu 
meyanda tasvip edilecek bir çok nıoktai nazarlar var

dır ki, bunu mercii aidi nazarı dikkate alır. Eğer ten
sip buyurursanız bu kadarını kâfi görelim. (Kâfi ses
leri). 

REİS PAŞA (Devamla) — Hintli kardeşimizin 
konferansını dinlemek isteyenler tabii dinler, 

Celseye hitam veriyorum. Yarın vakti muayyenin
de içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati : Radıezzeval, 7,3© 
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