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1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Kırk Yedinci İnikat 

25 Şubat 1928 Cumartesi 

Refet Beyin riyasetlerinde inikat ederek Ticareti 
Bahriye Kanununun birinci ve Kabotaj Kanununun 
ikinci maddesinin tefsirine ve iki şahsın idamıma mü
tedair mazbatalar müzakere ve kabul olundu. 

Posta Kanununun 31 nci maddesi yerine kaim 
olan teklifi kanuninin birinci müzakeresi icra edildi. 

Memurin tekaüt maaşının hesabında bilâmaaş ma-
zûl kaldıkları müddetin de nazarı itibara alınıp alın
mayacağının tefsiri ve Mülazım Şemî Efendinin silki 
askeriden tardına dair verilen hükmün ref'i hakkında
ki mazbata müzakere ve kabul olundu. 

Müteakiben bazı Vekâletler ve devair 1927 senesi 
bütçelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde ita ve 
münakale icrasına dair Kanun lâyihalariyle Büyük 
Millet Meclisi 1927 senesi bütçesinde tahsisatı mun
zamma itasına mütedair teiklifi kanunî müzakere ve 
heyeti umumiyesi tayini esami ile reye vaz ve kabul 
edildiği tebliğ olunduktan sonra inikada hitam ve
rildi. 

Reis 
Reisvekili 

Refet 
Kâtip 

Denizli 
Necip Ali 

Kâtip 
Diyar bekir 
İshak Refet 

Teklifler 
1. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve rü-

fekasının oyun ve eğlence mahalleri tesis ve idare et
mek hakkının Himayd Btfal Cemiyetine verilmesi hak
kında teklifi kanunisi. 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

(Dahiliye, Adliye, Mdiye ve Bütçe encümenleri
ne). 

2. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve rü-
fekasnın, Himayei Etfal pulu ihdası hakkındaki teklifi 
kanunisi. (Dahiliye ve Maliye ve Bütçe encümenleri
ne). 

BİRİNCİ CELSE 

A ç t a t ISasrtS: 14,00 

REİS: Riefet »ey 

KÂTİPLER: İshkk 'Refet Bey (DJyaj'beW, Ali Bey l(Rfele) 

R'EİÎS — Celse açılmıştır. 

2. — iRİYASET (DİVANININ 'HEYETİ lUMÜMİYEYE MARUZATI 

1. — İhtira beraatı ve alâmeti farika ilmühaber
lerimden alınacak harçların tezyidi hakkındaki Kanun 
Lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 

REÎS — Tezkere okunacaktır : 

Büyük Millet Meclîsi Riyaseti Celi'lesine 
'İktisat Vekâleti Celilesinden yazılan 18 Şu'bat 1928 

tarih ve 1995/657 numaralı tezkerede mülga Ticaret 
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Vekâleti Celilesince tanzim edilip, 134*1 tarih ve 6/6062 
numaralı tezkere ile takdim edilen ihtira beratı ve 
alâmeti farika ilmühaberlerinden alınacak harçların 
tezyidi hakkındaki 2890 numaralı Kanun lâyihasının 
istirdadı rica edilmiştir. Muktezasmın ifasına ve ne
ticesinin iş'arınıa müsaade buyurulmasını rica ederim 
efendim. 23 Şubat 1928 

, Başvekil 
İsmet 

R'BÎS — Alelusul iade ediyoruz efendim. 
2. — Kanunen veya Lozan Ahitnamesine tevfikan 

Devlet uhdesine geçen bilumum emvali gayrimenku-
lenin bazı vilâyattaki aksamı müstesna olmak üzere 
Maliye Vekâleti emrine terk olunarak satılması hak
kındaki Kanun Lâyihasının iadesine dair Başvekâlet 
tezkeresi. 

4. — MÜZAKERE 

/. — Seferberlik Kanunu lâyihası (1/85) ve Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası. (1) 

RÖtS — Efendim, 45 nci inikadımızda müzakere 
ve encümene iade ettiğimiz Seferberlik Kanunu lâyi
hasının encümenden gelen yeni şeklini müzakereye 
başlıyoruz. 

Birinci Madde — Bir harp ihtimali olduğu veya 
memleketin dahilî vaziyetince lüzum görüldüğü tak
dirde Erkânı iHarbiyei Umumiye Riyasetinin mütalâ
asının inzimamiyle tem Vekilleri Heyeti seferberlik 
icrasına karar verir. 

Mezkûr ahvalde Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
setinin teklifiyle de seferberliğe tera Vekilleri Heyetin
ce karar verilebilir. 

işbu karar Reisicumhurun tasdikini müteakip 
mevkii tatbike konur . 

Seferberliğin 'birinci günü mezkûr kararın tasdiki 
tarihini takip« eden günün (başımdan yani yarısından 
başlar ve bu tarih seferberlik ilânnamesinde ayrıca 
zikrolunur. 

ZAMİR BEY (Adana) — Kanunda mütalaasının 
inzimamiyle diyor. Mütalaası inzimam etmezse hü
kümet yapamayacak mı? Bunu sormak istiyorum. 

MÜDAFAAİ MIİLIİYE ENCÜMENİ REİSİ 
RECEP BEY ^Kütahya) — Efendim, evvelâ Zamir 
Beyefendiye arzı cevap edeyim. Buyurdukları nokta, 
maddenin yeni şekli encümende mevzubahis olurken, 
bazı arkadaşlar tarafından dermeyan edildi. Muvafa-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

REİS — Okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kanunen veya Lozan Ahitnamesine tevfikan Dev
let uhdesine geçen bilumum emvali gayrimenkulenim 
bazı vilâyattaki aksamı müstesna olmak üzere Maliye 
Vekâleti emrine terk olunarak satılmasına mütedair 
olup, 6 Kânunuevvel 1927 tarih ve 6/5233 numaralı 
tezkere ile takdim edilmiş olan kanun lâyihasının is
tirdadınla İcra Vekilleri Heyetince karar verilmiştir. 

MeVzuübahis kanun lâyihasının iadesine muktazi 
muamelenin ifasına müsaade buyurulmasını rica eyle
rim efendim. 

23 Şubat 1928 
Başvekil 

İsmet 
REİS — Alelusul iade ediyoruz efendim. 

EDİLEN MÖ0VAD 

katinin inzimamiyle tabiri, mutlak olarak kullanılır
sa muvafakati gayri munzam bulunduğu bir vaziyet
te İcra Vekilleri Heyeti, seferberlik icrasını zarurî 
gördüğü takdirde bu inzimamı mütalaa muamelesi, 
kanundaki bu muamele tamam değildir diye karar 
verememek vaziyetine düşer mi diye tezekkür edildi^ 
İridelmütalaa böyle bir kararın varit olmadığı yine 
arkadaşlarca kararlaştırıldı. 

Şu suretle ki; İcra Vekilleri Heyeti, Teşkilâtı Esa
siye Kanunu mucibince - Esbabı mucibemizde de 
yazıldığı veçhile - Devletin idarei umumiyesindeki 
mesuliyeti, müştereken uhdesinde temerküz ettiren 
yegâne bir teşekkülü âlidir. Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyaseti, Başvekilin inihası ve Reisicumhurun 
tasdiki ile teşekkül eden bir makamdır Onun muva
fakatini almak hususunda İcra Vekilleri Heyeti; karar 
vermeden evveî, bir defa Erkânı Harbiyei Umumiye-
ye müracaatla kendisini mukayyet görmesi: bu ka
nunun metni ile ve bu ifade ile temin edilmiş bulu
nuyor. Aksi takdirde Erkânı Harbiyei Umumiyeye 
müracaat edildi. Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi, 
bu işin tezekküründe ya bizzat bulundu veya bir iş 
üzerine, hariçte, uzak bir yerde, bulunup, tahrirî 
olarak mütalaası alındı. Bu mütalaa menfi zuhur eder
se bu takdirde dahi Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
arz ettiğim maddesi mucibince, İcra Vekilleri Heyeti
nin salâhiyeti mutlakası hasahiyle, kendi mütalaası
nı dahi aldıktan sonra İcra Vekilleri Heyeti tamamiy-
le muhtardır denildi. Bu mütalaa munzam olmadığı 
takdirde seferberlik ilân edildi. Erkânı Harbiye Riya
setinde o zat baki kaldı ve ihtima'fld hazarda Erkânı 
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Harbiye! Umumiye Riyasetinde bulunan zat vakti se
ferde Başkumandanlık: vazifesini ifa edecektir. İhti-
malfci, kendi reyi 'hilâfında ilân edilmiş bir seferber
lik binnetiee harbe müncer olduğu takdirde kendi 
kanaati hilâfında yapılan bir harbi nasıl idare eder 
gibi bir mahzur dahi arkadaşlar tarafından ileri sü
rüldü ve şu suretle görüşüldü ki Erkânı Harbiyei 
Umutmiiye Reisi olan zat bu seferberliğin ilânına şah
sen muhalif olursa, salâhiyeti mutlakayı haiz olan 
îcra Vekilleri Heyetinin kararı, Reisicumhurun tas
diki ile mevkii tatbike konur. Fakat o Erkânı Harbi
yei Umumiye Reisi 'ki, seferberliğin ilânına taraftar 
değildir, .hükümetin verdiği kararı fiilen icra için me
mur edilecek başka bir zat, yine demin arz ettiğim 
veçhile, Başvekilin inhası ve Reisicumhurun tasdiki 
ile o vazifeye getirilir ve o vazife rüyet ettirilir. En
cümenin mütalaası bu tarzdadır. Hatta şunu arz ede-
yfmki arkadaşlar, bir arkadaş, «Mütalaasını alarak» 
şeklinde bunu yazalım dedi. Çünkü: Bu tarzı tahrir
den İcra Vekilleri Heyeti mukayyet telâkki edilmek 
manası çıkar. Şimdi Zamir Beyefendinin akıllarına 
geldiği gibi « 'Mütalaasını alarak» şeklinde yazalım 
dediler. Bunu, encümenin reyine koydum. Encümenin 
ekseriyeti dediki; Mütalaası alınarak» tabiri zayıf
tır. Çünkü: Mütalaa almağı lâzım mı addedeceğiz? 
Bİr seferberlik ilân edileceği vakit ne yapacağız. 
Evet mi, hayır mı? Bunu bir satır yazı ile temin et
mek daha muvafık olur. Zira; öyle bir İcra Vekilleri 
Heyeti olur ki, Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti
nin mütalaasını almayı 'basit telâkki eder ve işi ha
fif 'geçiştirir. Binaenaleyh Erkânı Harbiye! Umumiye 
Riyasetinin muvafakatini almak lâzımdır. Erkânı Har
biyei Umumiye Riyaseti Makamının seferin hüsnü 
idaresinde esas surette mleisul olan, bütün vesaiki haiz 
bulunan bir makamın; muvafakatini almadan sefer
berlik ilân edilirse neticede memleket için bir zarar 
tevellüt eder. Ve neticeten encümen bu «İnzimamı 
muvaffafcati ile» tabirini muvafık 'gördü ve bu ta
biri yazarken hiç bir vakit tcra Vekilleri Heyeti: bu 
muvafakati mutlaka almak mecburiyetindedir. Bu 
mütalaa menfi olsa dahi, seferberliği lüzumlu gör
düğü takdirde de bunu ilândan memnu olmak gibi 
bir mana kastetmemiştir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Mütalaa almak mut
laka lâzım mildir, mütalaa almadan olamaz mı? 

RECEP İBEY '(Devamla) — Yusuf Beyefendi bu-
yuruyorîarki; tcra Vekilleri Heyeti, Erkânı Harbiyei 
Umumiyenin mütalaasını almadan seferberliğe karar 
verebilir mi? Bu noktadaki cevabım, sureti katiyede 
menfi olacaktır. 

Arkadaşlar; seferberlik denen hadiseyi, geçen de-
faki müzakerede bilmünasebe kısaca arz ettiğim veç
hile devletin bütün teşkilâtı nazariyesini ve o teşki
lâtın sefere şekli inkılâbını bütün teferrüatiyle tes
pit eden ve o hayatın içinde yaşayan makam, Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyaseti Makamıdır. Bundan baş
ka seferberlik ilânı için yalnız memleketimize ait 
malumat kâfi değildir. Bizim gibi, hudutları çok olan 
memleketlerde, muhtelif seferberlik plânları ihzar 
olunur. Malumu âliniz yan yana bulunan bir hudut
ta şarktan garba imtidat eden, faraza cenup hudu
dumuz üzerinde bugünkü şekliyle iki hükümet mev
cuttur. Her ikisiyle aynı zamanda harp etmek ihtima-
ıl)i olduğu gibi yaiJnız 'bir-isliyJıs harp ötenek ihtimali dıe 

. vardır ve devlet; başka bir hudutta başka bir devlete 
karşı muharip ve bir yerde angaje vaziyette iken yi
ne bu suretle de harp etmek ihtimali vardır. Bu ihti
mallere karşı da devletin cenuba ve garba karşı olan 
'hudutlarında harp ihtimalleri vardır, işte bunların 
her birinde hem münferiden hem müştereken ilâm 
harp plânları, bir, iki, üç, dört hudut üzerinde sefer
berlik plânları Erkânı Harbiyei Uimumiyece yapı
lır. Eğer İcra Vekilleri Heyeti, her hangi bir hududa 
karşı veyahut bütün hudutlara karşı yapılan tedafüi 
bir vaziyette seferberliği ihzar ederken; bu arz et
tiğim tedabiri vakti hazerde yapmış ve bunun tefer
ruatına vâkıf bulunmuş olan bir makamın mütalaa
sını almaktan müstağni olursa yapılacak seferde ve 
seferin netayiçi tabiyesinde memleket için mucibi 
felâket olacak ağır neticeler tahaddüs edebilir. On
dan başka bir seferberliğin ihzar ve tatbiki için yal
nız memleketimizin teşkilât ve menabii değil, mem
leketimize hemcivar ve 'hemhudut olan ve bizim 
hemhudut bir devletle muharebe ettiğimiz zaman bi
ze ne suretle muavenet etmesi mevzubahis olan diğer 
devletin bütün teşkilâtı askeriyesi vakti hazerdekli 
kuvvetleri ve bütün menabii harbiyesi teferruatı ile 
dahili hesap edilmek lâzımdır. Bütün bu hesabatı 
ihzar eden tek makam, Cumhuriyet hükümetinin teş
kilât dairesi içinde, Erkânı Harbiyei Umumiye ma
kamıdır. Binaenaleyh; arz ettiğim veçhile, bu ava'kip 
nazarı itibara alınınca bu sefefberlik kararında be-
hemahal bu makamın mütalaası munzam olmalıdır. 
Olabilir ki; devletin her hangi siyasî vaziyeti icabı 
olarak derecei katiyede intacı lâzım ve hükümet nok-
tai nazarından faydalı gibi görülen bir seferberlik 
kararı mevzubahis olur O zaman tcra Vekilleri He
yetine gelip bu vaziyetin ihdas edeceği bütün avakibi 
teşrih ettiği zaman o heyetin kararı, müspet ise men
fiye doğru, menfi ise, müspete doğru bir cereyan hasıl1 
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olması ihtimali vardır. Tabiidirki; Askerî Dahilî, Ha
ricî ibütün kuvvetler, bütün menabii kuvaiye derpiş 
edildikten sonra hepsi, mesuliyetini müdrik olan İc
ra Vekilleri Heyeti ve o heyete mensup olan her za
tin ve aynı zamanda Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi
nin müştereken bütün avakibi, iyilik ve fenalığı 
düşünerek verilecek son 'karar hiç şüphesizki; mena-
fii vaıtaniyeye daha muvafık olur. Onun için bir zaru
ret olarak 'kanunun metninde zikrettik. Hükümet, 
böyle derpiş etmiş. Encümen de böyle kabul ediyor. 

CELÂL •NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, Er
kânı Harbiye! Umumiye Riyasetinin inzimamı mü-
talaasiyle, deniliyor, Erkânı Harbiyei Umumiye Da
iresi hükümette dahildir, hükümet, 'bittabi onunla is
tişare eder. 

Onun mevkii istişaridir. Ondan sonra mezkûr ah
valde «Erkânı Harbiyei' Umumiye Riyasetinin tekli
fiyle seferberlik kararı, İcra Vekilleri Heyetince ve
rilir» deniyor. Ya oradan teklif gelir veyahut o, mü
talaa 'bildirir. Bu yukarıdaki cümle ile aşağıdaki sa
tırı bütün 'bütün zait görüyorum. Haşivdir. Bundan 
maksat nedir? Yani şu fılkra olmasa idi yine cereya
nı muamele şu suretle olmayacak mı Mi? 

yit ve sarahat vardır. Devletin îcra Vekilleri Heyeti 
diye siyasî bir mevcudiyet hâlinde bulunan teşekkü
lünden maada, Meclisin şahsiyeti maneviyesinde mün
demiç olup, Reisicumhur tarafından temsil olunan 
Başkumandanlık vazifesini - ki kanuna nazaran em
ri kumandayı vakti seferde ifa eder - vakti hazerde 
fiilen ifa eden makam, Erikânı Harbiyei Umumiye 
makamıdır ve bu suretle teşkilâtı umumiyemiz ve 
teşkilâtı esasiyemiz, Erkânı Harbiyei Umumiyeye 
emri kumanda noktai nazarından bir mevkii mahsus 
vermiştir. Bundan dolayı, Erkânı Harbiyei Umumi
ye makamı, diğer devletlerde olduğu gibi, Müdafaai 
Milliye Vekâletine merbut bir makam değildir. De
min arz ettiğim gibi ve geçen müzakerede de bir ar
kadaşın sualine cevaben tafsilâtiyle arz ettiğim veç
hile, behemâhal bu sıfat, salâhiyet ve malumatla mü
cehhez bulunan Efkâm Harbiyei Umumiye makamı; 
îcra Vekilleri Heyetinin kendiliğinden derpiş edip derhâ-
tır edemediği bir anda, bir seferberlik icrasını, hava
yı muhitideki bütün teressümattan, bütün intibaattan 
istidlalen îcra Vekilleri Heyetine arzı lüzumlu adde
debilir ve bu âni olabilir. Yine geçen defaki müza
kerede arz ettiğim gibi, Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyasetinin teşkilâtları o suretle mücehhezdirki; vakti 
hazerde civar hükümetlerde Avrupa'da Amerika'da 
ve hükümet namı altında bütün teşkilât içerisinde 
bizim aleyhimize müteveccih ne kadar kuvvet ve faa
liyeti askeriye varsa, alenî ve zımnî bunun hepsini 
mütemadiyen istiknah etmekle meşguldür. 

Hiç bir hak olmadığı, hiç bir siyasî havadis ol
madığı, gazetelerde bir sefer alâirni addolunacak bir 
havadis mevcut olmadığı halde bile Erkânı Harbiyei 
Umumiyenin haricî teşkilâtı mahsusası vasıtasiyle 
alacağı malumatın yekûnu, Erkân Harbiyei Umumi
ye için bir seferberlik ilânı ihtimalini derpiş ettire
bilir ve bu takdirde Erkânı Harbiyei Umumiye Re
isi; bu kanunun kendisine tevdi ettiği vazife ile ya
parsam da olur, yapmazsam da olur suretiyle değil, 
tavzif edilmiş bir vaziyette olarak îcra Vekilleri He
yetine, bi seferberlik icrasını, şu ve şu delâil ve es
baptan dolayı, zarurî görülecek biran hulul etmiştir, 
der. Fakat Eıkânı Harbiyei Umumiye Reisinin bu 
sözü, ka'tî bir mahiyette telâkki edilmeyerek, icra 
Vekilleri Heyeti, bu delâili dinledikten sonra kendi 
haricî menabi ve teşkilâtı vasıtasiyle bunlara ait 
malumatı toplar. Ya onlar Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisini ikna eder, veya Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisi onları ikna eder. Hatta bu îcra Vekilleri 
Heyetinden birisi farz buyurunki... 

RECEP BEY (Kütahya) — Arz edeyim efendim. 
Celâl Nuri Bey arkadaşımızın beyanatı hülâsa edi
lirse: «îcra Vekilleri Heyeti karar verir» tarzındaki 
cümle kâfidir. Ayrıca Erkânı Harbiyei Umumiye di
ye kendisinden bahsedilmesi ve sorulması lâzım ge
len bir makam, hakikatta mevcut olmamak lâzım 
gelir. Çünkü Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Baş
vekilin inhası ve Reisicumhurun tasdikiyle memur 
olur ve ifayı vazife eder. Mademki; hükümet bunu 
derpiş ederek karar verir diyor. îcra Vekilleri Heye
tinin başında bulunan ve sahibi inha olan Başvekile, 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi teklif eder ve İcra 
Vekilleri kararını Verir ve bu kâfidir Böyle mi bu-
yurulüyor? ! 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Evet. 
RECEP BEY (Kütahya) — Bu kâfi değüdir. De

min arz ettiğim gibi, bir defa bütün bu mütalaatı der
piş ederken bir noktayı hatırda tutmak lâzımdır. Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzun - Madde numarasını arz 
edemeyeceğim - bir maddesinde, Başkumandanlık 
Meclisin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç olup, 
Reisicumhur tarafından temsil olunur ve kıtaatın em
ri kumandası vakti hazerde Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisi ve vakti seferde îcra Vekilleri Heyetinin 
inhası üzerine Reisicumhurun tasdikiyle nasbolunacak 
bir 'Başkumandan tarafından ifa olunur diye bir ka-
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YUSUF BEY (Denizli) — Bazan teşettüt de hâ
sıl olabilir 

RECEP BEY (Devamla) — Arkadaşlar, devletle
rin hayatına taalluk eden büyük kararların ittihazın
da - Teşettüt gibi bir mahzur telâkki eklen - istişare
den başka mucibi zahmet olan tarzı hareket yoktur. 
istişarelerin, 'teşettüt ika etmek gibi mahzurları var
dır. Fakat istişaresiz bir surette ve bilâteşettüt bu 
ydlu takip etmeye yol açan imkânlar ve tarzı idare
ler vardırki; ibüyük inhidamlar vücude getirir. Bu te
şettüt, Erkânı Harbiyei Umumiye ile İcra Vekilleri 
Heyeti arasında olduğu ıgibi arz edeyimki, İcra Ve
killeri Heyetinin bizzat kendi arasında da vaki ola
bilir.; Meselâ: Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi tek
lif "etmedi. Hariciye Vekili teklif etmedi. Sıhhiye Ve
kili arkadaşımız, ki Devletin mesuliyetinde Hariciye 
Vekilli kadar müşterek olmakla beraber, Hariciye bü
rosunda çalışmadığı için hadisaıtın teferruatım Ha
riciye Vekili kadar bilemeyen bir makamdır. Böyle 
olduğu halde bu zat, 'bir havadisten bir haberden, 
bir mektuptan, devlet için seferberlik ilâm zaruretine 
kail olabilir. Evinde akşam istirahat edeceği zaman 
gazetelerde okur, veya 'bir mektup okur, bunun üze-
ıriine vicdanı muazzeb olur. Derki şu ihjtliımıalât sefer
berliği mevzubahis ettirebilir ve gider Başvekile arz 
eder veyahut telefon eder. Derki bazı intibaaltım var
dır. Başvekil ehemmiyetle onu dinler, Arkadaşlarım 
toplarlar ve delâİlini serdeder. Konuşurlar. Hariciye 
Vekili gelir, aman arkadaşlar aksi delâil vardır. Yok
tur, vardır, yoktur denir. Yani en uzak ihtimali der
piş ederek bahsediyorum. Bu takdirde ne olacak? 
Sıhhiye Vekili bütün delâile rağmen seferberlik ilânı 
noktasında musir ise, ne olacak? Ufak tefek mesail 
olmadığından arkadaşlarının hürmetle elini sıkıp ben 
içinizden çıkacağım. Ben sizin sözünüz doğrudur. 
Fakat ben kaini olamadım der çıkar, gider. 

Şimdi diğer bir misal arz edeyim. Bu varidi ha
tır olan vaziyetin içinde Erkânı Harbiyei Umumiye-
nin teklifi olursa yine vaziyet aynıdır. İcra Vekille
ri Heyetini ikna etmek lâzımdır. Çünkü kanun mu
cibince karar vermek salâhiyeti icra Vekillerine ait
tir. Binaenaleyh vaziyette mucibi teşettüt olmak gi
bi Jhtimalât alelumum demokraside ve cemiyetlerle, 
meclislerle işleri halletmek için mevcut bütün 'teşkilât
larda vardır. Fakat o mahzurun ıbertaraf edilmesi için 
çare bizzat yine şekli istişareden ibarettir. Encümen 
bunu böyle mütalaa etmiştir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ma
ruzatım birinci maddenin ilk fıkrasına taalluk ede-

ı çektir. Bu kanunun ruhu seferberlik icrası için değil, 
I seferberlik icrasının İcra Vekilleri Heyetince ittihaz 

edilecek bir kararla olabileceğini ifade için yazılmış-
I tır. 'Binaenaleyh bendenizin noktai nazarımda, bu fık-
I ra tashih olunmalıdır. Yani biz kanunu tanzim eder

ken, seferberlik icrasının zamanını tayin etmek için 
I değil, daha ziyade seferberlik kararının nereden itti

haz edileceğini göstermek maksadını takip ediyoruz. 

MUHİTTİN NAMÎ BEY (Bitlis) — Seferberli-
I ğin ilânı vardır./ 

'HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Evet efen-
I dim, arz edeyim. Binaenaleyh bir kere seferberlik ic

rasına karar verilebilir denmemek icap eder. Bundan 
sonra nasıl yazılmış ise bu da böyle yazılarak sefer-

I bertik icrasına tcra Vekilleri Heyeti karar verir de-
I mek lâzımdır. Karar kelimesi İcra Vekilleri Heyetiy-
I le beraber zikrolunrnalidır. 'Kuvvet, icra Vekilleri 
I Heyeti cümlesi terkibi üzerine verilmelidir. «Erkânı 
I Harbiyei Umumiye Riyasetinin mütalaasının inzima-
I imiyle» fıkrası bir müzakereyi intaç ediyor. Bende

niz, her halde şu fikri sarih bir surette söylenmek lâ-
I zım geliyorsa bunun ayrı bir fıkra olarak ilâvesi mü-
I talaasındayım. Zannediyorumki, madde, şu fıkrasiy-
I le şu maksadı ifade etmek istiyor. Bir harp ihtimali 
I y 

I veya memleketin dahili vaziyeti ilcasiyle lüzum gö-
I rüldüğü takdirde seferberlik icrasına icra Veki'Meri 
I Heyeti karar verir. Bu karar Erkânı Harbiyei Umu-
I miyei Riyasetinin mütalaasına muvafık olmak lâzım -
I dır. Zannediyorum ki söylemek istenilen de budur. 
I (Hayır öyle değildir sesleri) 

MUHİTTİN NAMI BEY (Bitlis) — Bu kararı 
I vermek için mütalaası olmalıdır^ 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Böyle değil-
I se inzimamı fıkrasını mutlaka değiştirmek lâzımdır. 
I Inzimamiyle fıkrası olduğu takdirde bundan çıkarı-
I l'acak mana budur. Başka türlü mana çıkartmak im-
I kânı yoktur, icra Vekilleri Heyeti karar verecek, fa-
I kat bu karara Erkânı Harbiyenin de mütalaası mun-
I zam olacaktır dernek hem Erkânı Harbiyenin kararı 
I ve hem de İcra Vekilleri Heyetinin kararı seferberlik 
I icrasında olmak lâzımdır, neticesini ifade eder. In-
I zimam o demektir. Yani seferberlik icrasına öyle bir 
I karar daha icap ederki, o karara öyle bir karar mun-
I zam olmalıdır ki, o karar da Erkânı Harbiyei Umu-
I miye Riyasetinin kararıdır. Binaenaleyh sefenber-
I lilk ilânı için iki karar almak lâzımdır. Birisi icra 
I Vekillerinden çıkacaktır, öbürü de Erkânı Harbiyei 
I Umumiye Riyasetinden çıkacaktır. Eğer munzam 
I olmaktan maksat bu değilse ayrıca ilâve olunmalıdır, 
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mütalaası ahndıkıtan sonra, denilmelidir. O vakit hiç ı 
tereddüde mahal kalmaz. Yalnız bu noktada da bu I 
cihetin, yand seferberlik icrasına kelimesi daha evvel I 
zikredilmek icap eder. Bir de şu nokta üzerine naza- I 
n dikkatlerini celp etmek isterim; j 

(IBir harp 'i'tlhimali olduğu memleketin dahilî va- I 
ziyetince lüzum görüldüğü takdirde) iBundan ne ma- I 
na çikar? 'Bu ibare bu şekilde yazıldığı takdirde, ev- I 
velâ harp ihtimali olduğu zaman seferberliğe karar 
vermek lâzımdır. Saniyen; memleketin dahilî I 
vazryietince lüzum görüldüğü takdirde sefer
berliğe karar vermek lâzımdır. Bendenizce 
muhlim bir nokta vardır. O da îcra Vekil
leri Heyetinin karar vermek nototasında serbest 
olmasıdır. Karar verebilir tabiri geçen defa itiraza-
uğramış, bu şekli katiyi almıştır. Fakat bendenizce I 
buradaki «Lüzum ve karar verir» talbiri katiyeti ih
tiyara kaÜlbeder. 

Hakikaten bir lüzum göreceklerki ondan sonra bu 
suretle karar vereceklerdir. Ancak ibare bu şekilde 
yazıldığı takdirde, harp ihtimali olduğu zaman karar 
verecekleri anlaşılıyor. Halbuki ihtimal her zaman 
olabilir. Binaenaleyh o kararı o ihtimale talik etmek 
doğru değildir. Bunun için arz ediyorum. Şöyle yaz
malıyız. «©ir harp ihtimali veya memleketin dahilî 
vaziyeti ilcasiyle lüzum görüldüğü takdirde seferber- I 
lik icrasına Erkânı Harbİyei Umumiye Riyasetinin 
mütal'âaası alındıktan sonra tcra Vekilleri Heyeti ka
rar verir» Böyle dendlmeMdir. Binaenaleyh bu noktai I 
nazardan bendeniz bir takrir takdim edeceğim. I 

MUlHtrrtN ıNAlMİÎ BEY ^Bitlis) — Erkânı Har-
hiyenin teklifi ile de seferberliğe tcra Vekilleri He- I 
yetince karar verilebilir deniliyor. Zaten tcra Vekil- I 
leri Heyetinin hakkı hıyarı orada ifade edilmiştir. I 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Bendeniz 
bir noktayı Recep Beyefendiden soracağım. «Erkânı j 
Harbiyei Umumiye Riyasetinin mütalâasının inzima- I 
miyle» fıkrasından kasti âlileri, Erkânı Harbiyei I 
Umumiye Riyasetinin mütalâası istişarî mahiyette I 
midir? Yoksa alınan mütalaa reye müessir olacak bir 
mahiyette midir? Bunu lâyıkiyle anlayamadım. Sani
yen, Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti nazarı âli
lerinde Meclise karşı mı mesuldür? Yoksa Hükümete I 
karşı mı mesuldür? Hangi noktai nazar derpiş edil- 1 
mistir.? O ciheti izah etmek isterim. 

REOEP BEY (Kütahya) — Arkadaşlar; eğer Er- I 
kânı Harbiyei Umumiye Reisli Meclise karşı mesul I 
bir makam olaydı ki, bunun böyle olmayacağını arz 1 
edeceğim. Kanunda bunu ayrıca zikretmeye mahal | 
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olmazdı. Her kanunun icrasına memur olan makamat 
kanunun zîrine yazılır, altına tcra Vekilleri Heyetin
ce icra olunur. Yahut Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
mesuldür denilirdi. Malumu âliniz Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyaseti, evvelce tcra Vekilleri Heyetine 
dahili bir teşekkül idi. Bilâhare, Seriye Vekâleti ile 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin tcra Vekilleri 
Heyetinden çıkarılmasını âmir bir kanun kabul edildi. 
O kanunda bir madde vardır ki, Erkânı 'Harbiyei 
Umumiye Reisi Başvekil tarafından inha ve Reisicum
hur tarafından tasdik olunarak icrayı vazife eder, 
'Binaenaleyh Mustafa Şeref Beyin vaziyeti hukukiye 
itibariyle Erkânı Harbiyei Umumiyenin vaziyeti ne
dir diye sordukları sualin cevâbı, arz ettiğim kanu
nun metninde varadır. Ona bendenizin ifadei hususi-
yem ile bir şey vermekliğime imkân yoktur. Şimdi 
teşkilâtı Devlette Erkânı Harbiyenin vaziyet ve vazi
fesi bu olursa Mustafa Şeref (Beyin sualine verilecek 
cevap ne olabilir? Mustafa Şeref Bey demek istiyorlar 
ki, meselâ, seferberlik icrasını Hariciye Vekiline tek
lif ettiğine nazaran Dahiliye Vekilinin rey ve vaziyeti 
ne ise, Erkânı Harbiyei Umumiyenin rey ve vaziyeti 
de o mudur? Bunu soruyorlar. Zannediyorum sual
lerini, bu misal ile tebarüz ettiriyorum. «Mütalâasının 
inzimamiyle» ifadesinden maksat nedir? Erkânı Har
biyenin bu baptaki mütalâası Heyeti Vekilede bulunan 
zevatın rey ve mütalaası gibi midir diye sual ediyor
lar. Demin bunu arz ettim. Erkânı Harbiyei Umumi
ye Riyaseti tcra Vekilleri Heyetine dahil bulunmayan 
ve fakat seferberlik denen işin ilan ve tatbikinde fennî 
en büyük alâka ve salâhiyeti ve münasebeti bulunan 
ve şekli tayini kanunen muayyen olan bir makamdır. 
Eğer Heyeti muhteremeniz bu kanunu kabul buyura
cak olursa o yolda hareket edilecektir. Vakıa şimdiye 
kadar da öyle hareket ediliyordu. Fakat evvelce de 
bilmünasebe arz ettimkd - Bu gibi telakkiler itiyatla 
zamanla geçebilir, değişebilir. Muhtelif zevat, bu işin 
idaresini deruhte edebilir, bunu lüzumsuz bir ihtiyat 
olarak telakki edecek zevat makama gelebilir ve Er
kânı Harbiyeye sormadan bir seferberlik icrası emri 
vaki olabilir. Vazu kanun bunu, kabul edip neşir ve 
ilân ettiği takdirde öyle olacaktır ki, tcra Vekilleri 
Heyeti seferberlik işini karar halinde ve bütün ma
lum olan külfetleri ve netayici kanuniyesi ile beraber 
millete tahmil etmeden evvel bu bapta en büyük sa
lâhiyeti fenndyeye sahip olan Erkânı Harbiye Reisi
ne soracak, o zatın mütalâasını kendi arasına mun
zam kılacaktır. Ama bu, rey suretinde tecelli edecek
ti!, 
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MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Mütalaası I 
munzam kılınacaktırdan maksat, muvafakat midirl bu- I 
nu anlamak istiyorum. Meselâ bugün, bazı hususat I 
hakkında, Şûrayı Devlet istima edildikten sonra ka- I 
rar ittihaz edilecektir, tarzında kuyudu kanuniye var
dır. Burada alelıtlak bir istima nu matluptur, yoksa 
muvafakati mı munzam olacaktır? Bunun pek ziyade I 
ehemmiyeti olacaktır. 

RECEP BEY (Kütahya) — Mustafa Şeref Beye
fendi gibi bütün encümende çalışmış arkadaşlara su
reti mahsusada arzı teşekkür ederim. Bendeniz bu ka
nunun birinci maddesinin müzakeresinde encümende 
•bulunamamıştım. Hakikaten hissim mustarip olacak 
derecede bir noktaya takılmıştı. .Diyordum ki, böyle 
seferberliğe ait bir hadiseden bahis kanun bütün ar-
kadaşlarca büyük bir alâka ile didiklensin ve en doğ
ru bir karar alarak çıksın. Şimdi beyefendiye çok te
şekkür ederim, bu noktada tahrik buyuruyorlar. Mü
talaası kelimesi ile, muvafakat kelimesinin lügattaki ı 
manaları beyninde fark zahirdir. Binaenaleyh muva- ; 
fakatin inzimamiyle demedik. İnzimamı mütalaasiyle ; 
dedik. Fakat o bir mütalaadırki kabili istihfaf değil- i 
dir. Seferberliğe karar verilirken bu mütalaayı - Ama j 
ne şekilde olursa olsun -. bu mütalaayı almaya, bu işte , 
son kararı vermeden evvel o makama müracaat edip, 
o makamın mütalaasını almaya mecburdur. Bu mü- j 
tafâa menfi olursa, ne olacaktı? Mesele halloiunmadı 
ise hep beraberce burada çalışa çalışa halledeceğiz, bi
zim encümende tespit ettiğimiz eşkâl budur. Öyle bir 
mütalâadırki kanun bunu almayı zarurî kılmıştır. Mu
vafakati munzam olmazsa ne olacaktır, encümenin bu I 
'baptaki mütalâası nedir? Deniyor. Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyaseti dediki, bu seferberlik olamaz. Ola
mayacağı hakkında bende bin tane esbap vardır. Bun
lar, 'bunlar dedi. icra Vekilleri Heyeti de, teşekkür 
ederiz, seni de dinledik, dalha yüz bin tane varsa söy- j 
le... Fakat bir tek siyasî sebep vardırki, sizin yüz bin I 
mütalaanıza faiktdr, seferberlik olacaktır dedi. Mah- I 
sus tebarüz ettirmek için söylüyorum. El'bette sefer
berlik olacaktır, muvafakat munzam olmamıştır, yal- I 
nız mütalâa alınmıştır. Ama mütalaa ya müspet olur I 
veya menfi olur. Ben bir şey ile mukayyedim. Kanun 
bir şey ile beni takyit etti, bu işi yaparken sertin mü
talaan munzam olsun diye mütalaanı sorduk, teşekkür 
ederiz. Devlette bir tek sebep vardır, senin yüz bin I 
tane sebebinden daha mühimdir, seferberlik âlân olu- I 
nacaktır. O takdirde Reis bulunan zat, burada bu ka- I 
dar kuvvetli bulunan esbabı muoibeye iltihak ederek I 
der ki; evet Beyefendi, veyahut Paşa... tcra Vekilleri I 
arkadaşlarımı dinledim hakkınız vardır, ben de size I 

iltihak ettim. Seferberlik ilân olunsun, der. Veyahut, 
hayır, mütalâaları dinledim; bu seferberlik Devletin 
ordusunu yarın şu veya şu fenalığa sokabilir, ben bu 
işi yapamam, çok teşekkür ederim, buyurunuz, başka 
Erkânı Harp Reisi bulunuz, der. Yani encümende 
derpiş edilen, lehte ve aleyhte serdoîunan muhtelif 
ihtimalata karşı encümende arz edilen cevap budur, 
Şeref Beyefendiye de cevabım budur. 

ZAM'JIR BEY .(Adana) — Efendim, maddede mü
him olan cihet Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti
nin mütalâasının inzimamiyle İcra Vekilleri Heyeti 
seferberlik icrasına karar verir. Asıl meselenin müna
kaşasını mucip olan oi'het budur. Maddeyi okuduğum 
zaman doğrudan doğruya bir seferberliği Hükümetin 
ilân etmesi lâzım geldiği zaman mutlaka Erkânı Har
biyei Umumiye Riyasetinin mütalâasını almak ve 
inzimam ettirmek zarureti karşısındadır. Şayet bunu 
alamazsa yapamayacak manası çıkar. Bunun üzerine 
Recep Beyefendi arkadaşımız kürsüyü teşrif buyurdu
lar. Mukayyet değildir dediler. Yalnız çağırır, görü
şür, lüzum gördüğü zaman seferberliği ilân eder. Bu
rada, Heyeti Vekileyi takyit edecek bir şey yoktur. 
Yalnız bir defa Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti 
ile görüşmek ve temas etmek lüzumu için böyle yap
tık diyorlar. Bendeniz böyle zannediyorum ve böyle 
anlıyorum. Halbuki; ortada Hükümet yani tcra Ve
killeri Heyeti vardır. Bütün mesuliyeti üzerine al
mıştır. Bunun içinde Müdafaai Milliyesi vardır, Ha
riciyesi vardır. Bütün böyle üzerine mesuliyeti almış 
bir tcra Vekilleri Heyeti vardır, tcra Vekilleri Heyeti 
mesuliyeti üzerine aldıktan sonra seferberliği elbette 
ilân eder. Çünkü; mesuliyeti üzerine almıştır. El'bette 
böyle mühim bir seferberlik ilân etmek zaruretinde 
kalan bir heyet nasıl olur da Erkânı Harbiye! Umu
miye Reisini çağırıp da, Beyefendi seferberlik ilân 
edeceğiz, siz ne dersiniz demez. Bunu sormadan 
ilân eder mi? Mutlaka çağırır sorar. Fakat bu mad
denin buraya konmasına neden lüzum görülmüştür? 
Bendeniz anlayamadım. Bu zaittir, bunu tayyetmek lâ
zımdır. «Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin mü
talâasının inzimamiyle» fıkrasını tayyetmek lâzımdır. 
«lîcra Vekilleri Heyeti seferberlik icrasına karar ve
rir.» denilmelidir. Doğrudan doğruya salâhiyeti Hü
kümete vermek lâzımdır. Çünkü karşımızda mesul 
olan Hükümettir. 

CELÂL NURİ BEY (Tekirdağ) — Teşkilâtı Esa
siye Kanunu harp ilânını Meclisin hukukundan ol
mak üzere addetmiştir. Fakat seferberlik ilânına da
ir böyle bir madde yoktur. Binaenaleyh seferberliğin 
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ne şekilde, kimin tarafından ilân edileceğini bir ka
nımla tespit etmek iktiza eder. O halde bu kanun 
pek yerinde gelmiştir. Bu kanuna ihtiyaç vardır. Yal
nız düşünülecek bir nokta vardır. Başkumandanın me
suliyeti kime aittir? Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
40 net maddesi mucibince, Başkumandanlık Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde mün
demiç olup, Reisicumhur tarafından temsil olunur. 
Küvayı harbi yenin emrıi kumandası hazarda kanunu 
mahsusuna tevfikan Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
setine ve seferde tera Vekilleri Heyetinin inhası üze
rine Reisicumhur tarafından nasbedilecek zata tev
di olunur. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ile Seriye Vekili
nin Heyeti Vekileden çıkması için Isdar edilen kanun 
mucibince Erkânı Harbiyei Umumiyenin bütün mesu
liyeti müdafaai Milliye Vekiline aittir. Erkânı Harbi-
yenin mesuliyeti onundur. Hükümet seferberliği ilân 
edecek. Hükümetin seferberlik ilân edebilmesi demek 
zaten Erkânı Harbi yenin buna lüzum görmesi demek
tir. Başka takdirde Erkânı Harbiye lüzum görmeden 
Heyeti Vekilenin seferberlik ilân etmesi müstebaddir. 
Recep Beyefendi buyurdular ki; buna inzimamı mü
talâası, lâhik olsun veya olmasın siyyândır. Heyeti 
Vekile bildiği gibi. icra eder. O halde Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi Misal eder, yerine başkası gelir. Ye
rine başkası gelmesi de siyyândır ve bu da kanun üs
lubuna muvafıktır. Heyeti Vekile şu işi yapacağı za
man şunun mütalâasını alır demek hiç 'bir manayı mü
fit değildir. Yalnız bunun aksi takdirinde Erkânı Har
biyei Umumiye Reisine bir nevi mesuliyet terettüp 
ediyor. Yani, Vekilden ayrı olmak üzere bir nevi me
suliyet şemmesi çıkıyor. Bu şemme de doğrudan doğ
ruya Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine aittir. Her 
halde o anlaşılıyor. (Binaenaleyh Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetinin mütalâasının inzlimamı demek 
doğrudan doğruya haşivdir. Hem de zait kısmından 
haşivdir. Yani aksi takdirde yine bir netice çıkmaya
caktı^ 

KEMAL BEY (Adana) — Katiyen haşiv değildir. 
Neticesi aksi çıkarsa Divanı Âlî meselesi vardır. Me
suliyeti üzerine alıyor. 

CELÂL NURİ BEY (Tekirdağı) — Kim alıyor? 

KEMAL BEY (Adana) — Heyeti Vekile, Heyeti 
Vekile aksi takdirde mesuliyeti üzerine alıyor. Sefer
berlik ilânında Erkânı Harbiyei Umumiyenin mütalâ
asını Heyeti Vekile muvafık görür veya görmez. Gör
mediği takdirde Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin 
infİsal etmesi lâzımdır. 

CELÂL NURt BEY (Tektirdağı) — Her halde 
mesuliyet Heyeti Vekile tarafından tekabbül edildiği 
için Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin mütalâasının 
inzimamı bir haşivdir. Bu haşvin bir zararı da vardır. 
Zait bir haşivdir. Yapılacak muamelede çok tereddüt 
edi'fîyor. Şu yuikandakî «Erkânı Harbiyeî Umuıriiye 
Riyasetinin mütalâasının inzimamiyle» fıkrasiyle aşa
ğıdaki «Mezkûr ahvalde Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisinin teklifiyle de seferberlik' icra olunabilir» cüm
lelerinin tayyı lâzımdır. Bu hususta bir takririm de 
vardıi1. 

TALÂT BEY (Ankara) — Efendim, bendeniz Re
cep Beyden ufak bir sual sormak istiyorum. 

REİS — Buyurun •* 
TALÂT BEY (Ankara) — Tasviri âlinizde göster

miş olduğunuz misalden anladığım şudur: Erkânı Har
biyei Umumiye Riyasetinin seferberlik ilânı hususun
daki vazifesi, mütalaasını dermeyan ettikten sonra, 
İcra Vekilleri Heyeti isterse daha kuvvetli bir sebep 
ilâve ederek onun mütalaası hilâfında seferberlik 
ilân eder, veya etmez. Soracağımın esası Erkânı Har--
biyei Umumiye Reisinin bu husustaki vazifesiyle bir 
mahkemedeki müddeiumuminin vazifesi arasında fark 
var mıdır? Bunu anlamak istiyorum. 

RECEP BEY (Kütahya) — Bendeniz bu bapta bir 
veÇhi kıyas bulamıyorum. 

TALÂT BEY (Ankara) — O halde bendeniz ta
yin edeyim. Bir mesele hakkında müddeiumuminin tek
lif ettiği şeylerin hilâfında reis başka bir madde tat
bik edebilir. Ve bu çok vakit vaki olabilir. Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisinin harp ilânına ait göstere
ceği es'babı mucibenin en ziyade kuvvetli olan bir âmir 
ve bir merci iken, Hükümet Reisi tarafından veyahut 
İcra Vekilleri tarafından nakzedilmesi lâzım gelirse 
ne olacaktır? Buradaki esha'bı mucibe onu göstermi
yor. Her halde vaziyetin müddeiumuındnin vaziyetin
den daha yüksek olduğunu ve daha ziyade alâkadar 
olduğunu izah etmek isterim. Recep 'Bey bu ciheti 
daha ziyade izah ederse iyi olur. Çünkü meseleyi iyi 
kavrayamadık. 

RECEP BEY (Kütahya) — ıBu vaziyette müddei
umumiye kıyasen Erkânı Harhıiyei Umumiyenin vazi
yetini arz edemiyeceğim. Erkânı Harbiyei Umumi
yenin bu baptaki rolü hakkında maruzatımı bahset
tim. îcap ederse tafsil edeyim. Şimdi arkadaşlar daha 
derin tetkik sahasına girdikçe hakikate daha ziyade 
takarrüp imkânı hâsıl oluyor. 

Tarık Bey arkadaşımız birinci maddenin birinci 
fıkrasının şekli tahririne encümenin yazdığı şekilde 
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iistinbat ettiği manalara istinaden itiraz buyuruyorlar. 
Bir defa bu fırkadan Hakkı Tarık Bey arkadaşımızın 
anladığı bir manayı teşmil ederek, maddenin encümen
ce düşünülen hakikî manasını arz edeyim. Seferber
lik icrasına Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin 
mütalaasının inzimamiyle karar verilir demek istiyor. 
Vazn kanun eğer bu lâyiha kesbi katiyet eder çıkar
sa demiş olacak ki: tcra Vekilleri Heyeti, bir harp ih
timalini mevzuubahüs gördüğü veyahut dahilî vazi
yette elde mevcut olan askerle izale edilemiyecek dere-
cei ehemmiyette bir fena vaziyet müşahede ettiği tak
dirde seferberlik icrasına mecburdur diyor. Kanun 
aynı zamanda tcra Vekilleri Heyetine, kendıi aramızda 
bir harp ihtimalini mevzuubahis edecek bir vaziyet 
ve müşahede mevcut olduğu zaman size bir vazife tev
cih ediyoruz. O anı fevtetmemek için derhal seferber
lik denen işe başlayınız. Onun için maddenin tarzı 
tahririnde kuvvet bilhassa bu noktaya verilmiştir. Eğer 
buyurdukları gibi, bir hak ihtimali olduğu veya mem
leketin dahilî vaziyeti icap ettirdiği takdirde tcra Ve
killeri Heyeti seferberlik icrasına karar verir demez-
se'k bu maddenin, tcra Vekilleri Heyetine vazife tev
cih eder mefhumu, büsbütün başka bir şekilde olur. 

Kendi ifade ve telâkkilerince burada «İcrasına ka
rar verir» ibaresi, Erkânı Harbiyei Umumiye Riyase
tinin mütalâasının inzimamı ile kelimesi, bu cümle
nin asıl yazıldığı manasındadır. Gibi telâkki edil
miş. Halbuki madde yazıldığı vakit, asıl mefhum ve 
mana, arz ettiği gibi, maddenin kuvvetli böyle bir va
ziyet hudusunda tcra Vekilleri dediğimiz heyetin se
ferberlik meselesini karar altına alması neticesini nâ-
tıktır. Sonra başka bir şey buyurdularki o noktayı bil
hassa ehemmiyetle arz edeceğim, bu takyit lüzumsuzdur 
diyorlar. Bilâkis bendeniz diyorumki lüzumludur. 
Çünkü şimdiye kadar bazı telakkiyat ve bazı tatbikat
ta değil yalnız Erkânı Harbiye Riyasetine, tcra Vekil-
lerıi içerisindeki mesul nazırlara bile sorulmadan se
ferberlik veyahut harbin tatbik edildiği vaki olmuş
tur. Buyuruyorlarki1: tcra Vekilleri Heyeti vardır, bu
nu nasıl düşünecektir? Tabiî, tcra Vekiilleri Heyeti 
vardır, bu vazifeyi düşnüp yapacaktır. Yalnız bugü
nün icabatını ve hadisenin ka'rında müşterek yaşamış 
olan insanların hususî tesanüt ve rabıtasını, bir devle
tin daimî hayatında her zaman vaki olacak gibi telâk
ki edip, müsterih olmaya imkân yoktur. Biz, geçen
de de arz ettiğim veçhile günler gibi gelip geçeriz. 
Ondan sonra vazifemizi başka nesiller alırlar. Onla
rın seferberlik işinde kendilerine müterettep vazifenin, 
prensip şeklinde, bir kanun ile kendilerine intikal 
etmiş olduğunu görmeleri lâzımdır. Yoksa sakametler 

tekerrür edebilir. Ve öyle sakametlerki, bir defa te
kerrürü koca bir neslin on senelik hayatına ve onun 
namütenahi istirahatına sebep olur. Onun için işte 
bu kanun ile sarih olarak herkesin vazilfesini tespit 
ve kendisine tevcih etmek lâzımdır. Muhterem Zamir 
iBey arkadaşım başka bir ifade ile, fakat arada müşaa-
behet bulunmak üzere Hakkı Tarık Bey arkadaşımızın 
söyledikleri gibi, buyurdular ki: Hiç Erkânı Harbiye 
Reisi çağırılmaz olur mu? Arz ettiğim gibi Erkânı Har
biye Reisinin çağırılmadığı olmuştur. Sonra, Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisinin mütalâası munzam ol
mak şeklini buradan çıkarırsak hasıl olacak menfi 
vaziyeti yakın tarihe ait bir misal ile arz edebilirim. 

Arkadaşlar; Balkan Muharebesi, seferber olan bir 
ordunun efradı terhis edildikten, adedi azaltıldıktan 
sonra milletin başında infilâk etmiştir. O zaman ordu 
başında bulunanlar Erkânı Harbiyeden sorsa idi böy
le olmazdı demiyorum. Hakayıkı tespit etmek için mü
şahedelerden, tecrübelerden istifade etmek lâzımdır. 

CELÂL NURt BEY (Tekirdağı) — Anarşi olması 
lâzımdı;. 

RECEP BEY (Kütahya) — Ona da cevap arz ede
rim (Handeler). Binaenaleyh arkadaşlar varidi hatır 
olabilen aklı selimin, müşahedenin, tecrübenin tespit 
ettiği ve ortaya koyduğu bütün misallerden istifade 
ederek yalnız kendimiz için değil, bizden sonraki ne
siller için de noktai azimet olacak istikameti tespit et--
mek ve onu bir kanun ile bağlamak lâzımdır. Bilmem 
Celâl Nuri Beyin dediklerine cevap' arz etmek lâzım 
gelir mi? Bunu daha çok tarih mütalâaA eder ve kendi
lerine cevap verir. Bendenizce o vakit Türkiye'de 
meşru ve yine idealler üzerinde yürümek isteyen ve 
birçok müşkülâta rağmen Hükümet umurunu tedvir 
etmeye çalışan bir Hükümet ve teşkilât mevcut idi. 
Balkan Muharebesine girdiğimiz zaman anarşik devir 
diye hangi Hükümet hangi fırka mevkii iktidarda ise 
onu düşünmek başka. Fakat şeklen ve tatbikat nokta
sından intizam arz eden bir şekli Hükümet vardır. 
Usûl ve esasların böyle metinlerle tespit edilmemiş 
olması ve birbirlerine müştereken mesuliyet vazife
sinin deruhte edilmesi tarzında esaslı teamüllerin te
bellür etmemiş bulunması ve hissi vazifenin lâubali
likle telâkki edilmesi bu netayici ve buna benzer ne
tayici ihdas etmiştir. Celâl Nuri Beyin ifadesi takri
ben diğer arkadaşlarımızın ifadesi gibidir. Fakat bun
da mütalaa! acizaneme göre büsbütün galatı hukukî 
vardır. Bir defa Erkânı Harbiyei Umumiye Reisini 
bugünkü teşkilâtı devletimizle mesul olan Müdafaası 
'Milliyeye merbut telâkki buyuruyorlar. Erkânı Har-
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biyei Umumiyeler, Müdafaai Milliyeye merbut olsun 
veya olmasın meselesini burada arz edecek değilim. 
O mücerret bir mesele, bir mütalaa olarak tetkik edi
lebilir. Nitekim tetkik olunmuş ve Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuza girmiştir. 

Fakat bugünkü şekilde, mükerreren arz ettiğim 
gibi ve Celâl Nuri Beyefendinin de kanunlarda mü
talaa buyurmuş olacağı veçhile Başvekilin inhası ile 
Reisicumhur tasdik eder. Muntazam bir devlet 
teşkilâtırida mesul bir vekilin inhasiyle vazife baişma 
getirilmiş olan bir zat Erkânı Harbiyei Umumiye gi
bi devletin en mühim ve en âli işlerinde ifayı vazi
fe emıekte bulunduğu takdirde mesuliyeti hangi ba
bayiğit vekil kabul edebilir? Yalnız tatbiki olarak bu 
mesuliyeti kabul edemez gibi bir mütalaa arz etmek 
istemiyorum. Esasen kanunun şekli, demin kendile
rinin okudukları madde mucibince vakti hazerde ku-
vayı harbiyenin emri kumandasına memurdur yolun
dadır. Bu makamın tarzı inha ve tarzı rüyeti kanunu 
mahsusla mü'teayyindir. Binaenaleyh Erkânı Harbiyei 
Umumiyeyi Müdafaai Milliyeye merbut bir makam 
gibi mütalaa etmeye teşkilâtımıza nazaran imkân 
yoktur. Öyle olup olmadığı meselesini ayrıca aka
demik bir mesele olarak şayanı münakaşa addeden 
arkadaşlar olabilir, bu ayrı bir meseledir, 

CELÂL NURİ BEY — Kanun mucibince mesu
liyet kimindir? 

RECEP BEY (Kütahya) — Kanun mucibince me
suliyet onu inha eden, Meclisi Âliye karşı mesul olan' 
Başvekilindir. 

CELÂL NUR t BEY — Mecliste kim müdafaa 
eder? 

(RECEP BEY (Kütahya) — Arz edeyim. Burada 
mütalaasının inzimamı kaydı vardır. Onun mütalaası 
müspet veya menfi olacak. Mesuliyet kime aittir su
ali vardır. Bir de Erkânı Harbiyei Umumiyenin ora
da 365 gün çalışırken yapacağı hataların mesuliyeti 
kimindir. Bu mesuliyet, Meclisi Âliye karşı onu inha 
edip, istihdam eden Başvekilindir. Binaenaleyh baş
ka bir vekile bu mesuliyeti atfetmeye, mevcut esas ve 
kanunlarımıza nazaran imkân yoktur. Bir de Celâl 
Nuri Bey buyurduki: Seferberlik ilân etmek hükü
metin salâhiyeti dahilinde olunca bundan sonra Er
kânı Harbiyenin inzimamı mütalaası meselesi haşiv
dir. Arz ediyorumki, seferberliğin ilânı demek, Erkâ
nı Harbiyenin talebi demek değildir. Biz bu kanumını 
metnini koyduktan sonra ikinci madde mucibince 
- Eğer birinci madde kabul edilirse - Erkânı Harbiye 
de böyle bir teklif hakkını haiz oluyor. Esasen bizim 
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şimdiye kadar yaşadığımız ameli hayatta yaptığımız 
da budur. Fakat kanuna bu kayıt konmazsa esasen 
onun vazifesi gibi bir telâkkiye hiç imkân yoktur. Er
kânı Harbiye seferberliğin (S) sini hatıra getirmediği 
halde hükümet müşahede ettiği vaziyeti umumiyei si-
yasiyeden dolayı seferberlik icrasına lüzum görür ve 
gece yarısı Erkânı Harbiye Reisini telefonla kaldırır, 
odasına getirir, Hariciye Vekili şunu almıştır, bundan 
sizin de malumatınız var mı? Der. Yok cevabını 
alır. Kendisine; biz garba karşı iki hükümete harp 
etoök, yahut Erkânı Harbiyenin hiç alâkadar olma
dığı bir sebeple filan mıntıkada, Dahiliye Vekilinin ta
lebi muoibince seferberlik yapmak mecburiyetindeyiz 
denilebilir. İşte bunun gibi Erkânı Harbiyei Umumi
yenin haberi olmadan böyle vaziyetler olabilir. Yal
nız - Başka maddelerde arkadaşlar sorarsa cevap arz 
edeceğim - Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi diyecek-
ki: «Siz falan yerde seferberlik yapmak istiyorsunuz, 
fakat orası için yapacağınız seferberlik, benim asıl ola
rak filan cepheye karşı harp olmak ihtimalinde sevk 
edecek olduğum bir veya iki kolordumu bağlayabilir. 
Onu da .nazarı dikkate aldınız mı?» Böyle bir sual 
de variti hatırdır. Onun için kanun diyorki, yakın 
bir tarihte içine düşülen fenalıklardan tahazzür için, 
seferberlik mevzubahis olduğu zaman, işin fenni kıs
miyle alâkadar olan makamın da mütalaasını almak 
lâzımdır. Maruzatım bu kadardır. Maddenin bu su
retle kabulünü rica ederim. 

MUSTÂFA ŞEREF BEY ^Burdur) — Efendiler, 
İcra salâhiyeti lâzımülicra kararlar ittihaz etmek ve 
bu kararları kendi adamları vasıtasiyle doğrudan 
doğruya tenfiz etmek demektir. Seferberlik lâzımülic
ra bir karar olarak hükümet tarafından İttihaz edile
cektir. Zaten icra salâhiyetini hükümete tevdi etmiş 
olmakla seferberlik kararını vermeyi de hükümete 
vermişizdir. Ancak bu karar gerek camia hayatının 
umumi menfaatına, gerek efradın hukukuna taalluk 
edebileceği için ittihazı esnasında bazı tedabire tabi 
kılınmak isteniyor. O tedabirden birisi de bu husus
ta teknik noktai nazarımdan en ziyade salâhiyetltar 
olan Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin mütalaa
sının alınmasıdır. Bu, devletin! diğer icraatında da 
emsali mesbuk olan bir haldir. Devletin Şûrayıdev-
ldti vardır. Bir çok kararların ittihazında Şûrayıdev
let is'tima edildikten sonra şu karar ittıtihaz edilecektir 
denir. Yani o karar Şûrayıdevlet istimal edilmeden it
tihaz edilirse nakıstır, keenlemyekün'dür. Mevkii tat
bike geçemez. Nitekim Teşkilatı Esasiye Kanununun 
52 nci maddesinde nizamname yapmak için Şûrayı-
devletin reyi alınacaktır diyor. Erkânı Harbiyei Umu-
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miye Riyaseti de harp mesailinde devletin en ytüksek 
bir makamıdır ve bundan hükümet tenevjvür edecek
tir. Ve hiç bir vakit bu tenevvür keyfiyeti hükümeti 
takyit edecek dereceye vasıl olmamalıdır. Eğer bu de
receye vasıl olacak olursa İcra Salaâhiyeti Reisicum
hur ve icra Vekilleri Heyeti tarafından yapılır ibare
sine taaruz edilmiş olur ve icra Vekillerinin umumi 
mesuliyeti Erkânı Harbiye! Umumiye Riyasetinin 
müessir karariyle, kanunen müessiriyeti tanınmış ka-
rariyle sakıt oîmuş olur. Onun içindirki, «Erkânı Har
biyei Umumiye Riyasetinin mütalaasının inzimamiy-
le» denmemelİdir. Denilecek olursa o mütalaanın 
inzimamı Beyefendinin söyledikleri gibi her halde 
muvafakat şeklinde tecelli edecek demektir. Bu şekil 
ise icra Vekilleri Heyetinin mesuliyetine münafidir. 
Onun için bendeniz bir takrir arz ediyorum. Ve onda' 
«Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin mütalaası 
alındıktan sonra» diyorum ve bu mütalaanın alınması 
da seferberlik ilânı için bir tedbiri mahsustur. Doğru
dur, alınmalıdır da. Bendenizin takririmle tadilini He
yeti Umumiyenizden rica ettiğim cihet lâyihanın 
metninde seferberlik icrasına İcra Vekilleri Heyeti 
karar verir, deniyor. Bu, karar verir demek harp 
ihtimali halinde seferberlik ilânı halinde ve tamamen 
takdiri olan bir keyfiyettir. Bazan seferberlik ilân edi
lir ve harp ihtimali belki tehlike derecesinde değil iken 
harbi muhakkak haline kbiyar ve diğerlerini de sefer
ber hale koydurtarak, bel'kide hudutta bir talkım te-
dabir almağa saik olabilir. Eğer burada her halde (Er
kânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin reyi alındıktan 
sonra seferberlik icrasına karar vermeye mecburdur) 
şeklinde bir ibare kabul edecek olursak hükümetin 
seferbestii takdirini takyit etmiş olacağız .ve belki 
memleketin hayatında bilâhara tamiri mümkün ol
mayacak tehlikeli bir çığır açmış olacağız. O noktai 
nazardan «Karar verir» şeklinde olmasını tehlikeli 
görüyorum. Zaten İcra Vekillerinin vazifesidir. Bu
nunla da Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin mü
talaasından tenevvür etmeyi mecburi kılsın ve karar 
verebilir suretinde bir salâhiyet alsın, O noktai nazar
dan bir tadil takriri arz ediyorum. 

HAIK.KI TAIRIK BEY — Efendim, bendeniz Mus
tafa Şeref Beyefendinin son sözleriyle hemfikir ola-
raktır ki, evvelce birinci maddenin ilk fıkrasındaki 
kaydın tasrihini teklif ettim. Hakikaten bu ibare 
okunduğu vakit, seferberlik icrası bir harp ihtimaline 
talik olunur. Müsaade ederseniz okuyayım. «»Bir hanp 
ihtimali olduğu takdirde seferberlik icrasına karar ve
rir» işte ibarenin metni budur. Demekki bir mecbu
riyet tahmil ediyoruz. Eğer bir harp ihtimali varsa İc

ra Vekilleri Heyeti seferberlik ilân edecektir. Halbuki 
maksat, Encümenin maksadı da bu olmasa gerektir. 
Bir harp jhitilma'li olabilir. Fakat bu harp ihtimali kar
şısında lüzum da görülmek lâzımdır. Nitekim aynı 
surette memleketin daimi vaziyetince de memleket 
dahilinde seferberlik ilânına lüzum görülmek lâzım 
gelir. Bu itibarla maddenin ilk fıkrası behemaihal ta
dil ve tashih edilmelidir. Şu şekilde okuduğumuz 
takdirde bu mana ikiliği, müphemiyet veya teşevvüş 
zail olur: Bir harp ihtimali veya memleketin dahili 
vaziyeti ilcasiyle lüzum görüldüğü takdirde seferber
lik ilânına Seferberlik icrasına karar verir zannediyo
rum ki, bu takdirde lüzum hem harp ihtimaline raci 
olur, hem memleketin dahili vaziyetine raci olur ve 
Mustafa Şeref Beyefendinin de muhik olan endişe
leri bertaraf edilmiş olur. Yani o takdirde verebilir, 
demeye ihtiyaç kalmaz. «İntizihıam» tabiri hakikat
te «Mütalaası alındıktan sonra» tabirinden kuvvetli-1 

dir. Bunun kuvvetli olduğunu bilmemiz lâzım gelir. 
Bendeniz onun içindirki daha evvel bir sual arz et
tim. Maksat, encümenin maksadı, Heyeti Vekilenin 
karariyle bir mahiyette olmak lâzımıdır şekil ve sure
tinde midir? O halde seferberlik icraası için bir birine 
muvafık iki karar mı arayacağız? Birisi, Erkânı Har
biyei Umumiye Riyasetinin kararı, diğeri îcra Vekil
leri Heyetinin kararı. Böyle mi olmak lâzım gelir? Ha
yır denildi. Öyle İse «İnzimam» kelimesi üzerinde 
ısrar etmemek lâzımdır, dedim. 

Yani Recep Beyefendinin işaret buyurdukları nok
ta burası olacaktır. Halbuki bendeniz kendileriyle 
hemfikirim. Yani îcra Vekilleri Heyetinin seferberlik 
icrasına karar vermesi için Erkânı Harbiyenin rey ve 
muvafakati lâzımdır mütalaasındayım. Onun netice
sinde harp ihtimali çıkacaktır. Mademki bir harp ih
timali çıkacaktır, o halde harp ilân edecek olan ma
kam reyi muvafık dermeyan etmiş olmalıdır veyahut 
reyi muvafık dermeyan edecek bir zat gelmelidir. On
dan sonra seferberlik icrasına karar vermelidir. Bien-
deniz bu mütalaadayım. Yalnız kendileri; bu reyi 
muvafık lâzımdır noktai nazarını musarran ve sari-
han söylemedikleri için eğer encümenler bu rey ve 
mütalaada değilse o halde bu rey ve mütalaalar alın
dıktan sonra demelidir dedim. Maruzatım budur. 

Şimdi hulâsa edeyim. Bendenizin tadil teklifim şu
dur: «iBir harp ihtimali veya memleketin dahili vazi
yeti ilcasiyle lüzum görüldüğü takdirde seferberlik ic
rasına Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin müta
laası inzimam ettikten sonra îcra Vekilleri Heyeti ka
rar verir» (Hayır sesleri, olmadı sedaları). 
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TALAT BEY (Ankara) — «İnzimam» ile «Alınır» 
arasında fark vardır. 

HAKİKİ TARIK HEY (Devamla) — Arz edeyim. 
tnzimam ile alınmak tabiri arasında hakikaten bir 
fark varadır. Bu fark da; Erkânı Harbiyei Umumiye 
reyi muvafık dermeyan etmiş olmalıdır. Eğer reyi 
muvafık dermeyan etmezse tcra Vekilleri Heyetinin 
vaziyeti şu olur, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
o zaman değişmek lâzım gelir, bir başkası gelmek lâ
zım gelir. Şu halde gelecek olan Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi mutlaka bir reyi muvafık dermeyan 
edecektir. Dermeyan eden bir Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisi bulunmadığı takdirde seferberlik imkânı 
yok demektir, 

ıROCEP BEY (Kütahya) — Arkadaşlar, Şeref Bey 
arkadaşımın buyurdukları iki noktadan birisi; «Mü
talaası i'nzimamiyle» ibaresinin «Mütalaası alındık
tan sonra» Yahut, «Mütalaası alınarak» şekline kalbi 
tarzındadır. Bu noktayi geçen sefer takrirlerin Heye
ti Umıumiyeden alınıp da encümene verilmesini mü
talaa ettiğimiz sırada - Bendenize bir iki Mebus ar
kadaşım hatta hatırladığıma göre zannederim Kütah
ya Mebusu Ragip Bey arkadaşım, «Alınarak» olsa 
iyi olur diiye söylediler. Bendeniz de takrirleri müza
kereye arz ederken dedfmlki; - Takrir halinde encü
menden gelmeyen fakat koridorda konuşulan bir iki 
nokta daha vardırki; onları da arz edeyim - Şeref Be
yin şimdi buyurduğu gibi bu «tfnzimamjyle» yi kuv
vetli görüp «Alınarak» şekline kalp hakkında encü
mende arkadaşlar söz aldı ve bu iki noktayı teşrih 
ettikten sonra hepimizin iştirakiyle buraya gelmiş olan 
son teklifte ki, hepimizin imzası vardır «Mütalaası
nın inzfrnarrti'yie» ıtaibirinin naciîyotiınıe lancümıan ka
rar verdi. Encümenin takip ettiği esbabı mucibe şu 
idi; mütalaa almak, mütalaa munzam olmak, takri
ben ikisi aynı manayı ihtiva ettiği halde bazı arka
daşların temas ettiği gibi «ıtnzİmam» kelimesinde bir 
kelime tefavüdü vardır. Ve bunda Erkânı Harbiyei 
Umıumiyenin mütalaasını almak hususunda hüküme
tin alâkasını daha çok tahrik eden bir mana vardır. 
Ve biz bunu rasih görürüz dedi. Bu pek ince bir fark
tır. «Alınarak» mı olsun «Munzam» mı olsun? Encü
men bu farka rağmen mütalaa ettikten sonra «Müta
laa almayı» - Aynen söylenmiş sözleri sarfediyorum -
Şurada otururken bir satır yazı ile «Seferberlik icra
sı hakkında,mütalaamız vardır. Ne buyurulur?.. Fi
lan numaralı falan tarihli tezkere cevabıdır: 

Seferberlik hakkındaki mütalaaya muvafakatin 
munzam olduğu yahut şu sebeple olmadığı maruz

dur» diye böyle hafif bir telâkki derecesine inmesin, 
İcra Vekilleri Heyetinin Şeref Bey arkadaşıma cevap 
olarak falan kanuna mütalaası munzam olarak, de
mek yalhut kendi irad buyurdukları misalleri alayım. 

Efendiler; İcra Vekilleri Heyeti, metindeki kelime 
ile harbi muhtemel görür, fakat aynı zamanda sefer
berlik yapmayabilir gibi ibareden, mesuliyetten dai
ma uzak yaşamağa mütemayil olan bazı insanların 
istifade edipte, karar verip vermemek elimizdedir, 
Harp ihtimalini aramızda konuştuk ama seferberlik 

Şûrayıdevletin reyi alındıktan sonra Teşkilâtı Esa
siye Kanunu ile esasen mertebi kemalde bulunan İcra 
Vekilleri Heyetinin salâhiyet ve mesuliyetini takyit et
meğe müntehi bir mana istihraç etmeye imkân yok
tur. Çünkü filan kanunun filan cümlesinin falan ke
limesindeki tefavütü manadan dolayı Teşkilâtı Esa
siye Kanunundaki İcra Vekilleri Hyetinin salâhiyet 
ve mesuliyeti itibariyle duçarı halel olmuş bir şey var. 
Bu pek hafif bir şeydir. Binaenaleyh biz bunda İcra 
Vekilleri Heyetinin mesuliyetini takyit edecek gibi za
rarlı bir mana değil, belki İcra Vekilleri Heyetinin 

! seferberlik kararı alması lâzım geldiği zaman Erkânı 
i Harbiyenin 'mütalaasını alacak ve bu daha esaslı dü-
î şünmeğe ve daha esaslı davranmağa sevk edecek. Ka-
! nunun, maslahatın lehime bunu bir tefavüdü mana gi-
i bi telâkki eettik. Encümenin mütalaası budur. İkinci 
i 

i nokta, arkadaşlar; hulâsa edilmek lâzım gelirse, Mus-
| tafa Şeref Bey arkadaşımız buyuruyorlarki kanunun 
| birinci maddesinin birinci fıkrasının nihayetindeki ic-
' rasına karar verebilir kelimesi, karar verir olsun. Bu 
| nök'tada eskiden beri encümenle kendi arasında yeni 
; metin tanzim edildikten sonra çok esaslı bir mufhale-
I fet mevcuttur. Arkadaşlar; derhâtır ediyorsunuz, 
', Meclisi Âliye gelen ilk metin şu idi: Bir hak ihtimali 
| olduğu veya memleketin dahili vaziyetince lüzum gö-
i rüldüğü halde Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin 
I mütalâasının inzimamı veya teklifiyle seferberlik ic-
! rasma tcra Vekilleri Heyeti karar verebilir. Biz bu-
' rada iki noktayı meclisten aldığımız ilham ile ehem-
| miydtle tetkik ettik ve tadil ettik. Bir defa Erkânı 
! Harbiyei Umumiyenin teklifiyle, İcra Vekilleri Heye-
j tinin seferberliğe karar vermesini, yeni yaptığımız şek

lin ikinci fıkrasında ihtiyari şekle kalbettik, karar ve
rebilir, dedik. Fakat hükümetin bizzat kendisi tara
fından seferberlik icrası mevzubahis olduğu zaman 
karar verebilir demedik, çünkü geçen müzakerede arz 
ettiğim gibi seferberlik denen hadisenin kararı, harp 
ibJtimali, İcra Vekilleri Heyetince mevzubahis olduğu 
zamana aittir. 
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gibi bir tehlikeye milleti sevketlmek doğru değildir. 
Demesi ve demeleri ihtimali yok mıidur? 

Arkadaşlar; M tehlikeyi karşı karşıya koyup, ha
kiki mana'siyle mütalaa etmek lâzımdır. Sonra bir. mil
leti daima nahak maceralara sevketlmek için de sefer
berlik yapmak tehlikeleri vardır. Fakat şunu arz ede-
yimki: Her seferberlik harbi mıünteç olmaz. Şunu da 
ilave edeyımiki: Harp denen hadîse teşkilâtı Esasiye 
Kanunu mucibince Meclis kararı'yle olur. Fakat o 
iki tehlikeden birisi vardırki; birincisinden daha va
him neteiceler arz eder. 

Seferberlik, lâzîmülicra bir hadise halinde tebel
lür ettiği anda onu ilâridan tevakki edecek bir hükü
met, milletin başına böyle bir felâket getirirki; gayri 
kabili tamirdir. Lüzumsuz bir zamanda seferberlik 
ilân etmek, harbin getirdiği tehlikeden küçük veya bü
yük olduğunu mütalaa t etmek için tarihin umkuna 
doğru nazarları temdit etmek lâzım gelir. Askeri ilim
de tebellür etmiş bir mütalaa ve bir hakikat vardır. 
Askerliği bilenler, askerliğin elifbasını bilenler bunu 
ezberlerler. Seferin bidayetinde irtikâp edilen hata, 
seferin nihayetine kadar kabili izale değildir. Sefer 
ilânını zamanı merhunurtdan imkân görüldüğü hal
de bir saat tehir eden adamların - Mübalağalı telak
ki etmeyin - saatla ölçecek kadar betkeyen milletlerin 
harbi kaybederek mağlup olmaları ihtimali vardır. Şu
nu da ilâve edeyim ki, Burada Mücadelei Milliye es
nasında muhtelif siyasi, diplomasi vaziyetleri muhte
lif şekilde Yunan ordularının damla damla, tabur ta
bur karşımıza gelipte bizilm burada tabur tabur dam
la damla teşekkül etmemize imkân babşolan son 
Anadolu muharebaitındaiki misaller, fenni, teknik ve 
tam zamanında cereyan etmesi lâzım gelen normal se
ferberlikle mukayese edilebilecek seferberlik değildir. 
Onu düşünüpte bu kadar zaman kazanıldı gibi nefyi 
ve selbi manalara gitmesinler diye bunu arz ettim. Ar
kadaşlar; kanunu ihtiyari ve cümlei iktidarı ile ifade 
edilmiş olan metinleri yalnız, tcra Vekilleri Heyeti
nin yahut onu kim yapacak ise yapacak olan zatın 
takdiri zatisine emaneten terketaiiiş demektir. Halbu
ki biz burada demin tafsil e'fctiğim gibi, onu istihdaf 
etmiyoruz. Biz diyoruzki: Eğer harp ihtimalini muh
temel görürlerse, eğer daimi vaziyette kuvvetleri kâ
fi görmeyipte vaziyet seferberliği müsltelzim kılarsa, 
Seferberliği ilân edebilir. Muhtemel görmezse o bap
taki takdirine hiç bir zaman müdahale etmiyoruz. 
Şeref Beyin bu müdahaleyi bu metnin neresinden çı
kardığını anlayamadım. Çünkü, seferberlik icrasına 
karar vermek zaruret ve vazifesi İcra Vekilleri He
yetinin ancak kendi takdirlerine muhavvel olan bir 

safhai muameleyi takip edecek bir muamelei katiye
dir. Kendi takdirlerine muhavvel olan safha nedir? 
Muharebe muhtemel olup olmadığı meselesinde, biz 
demiyoruzki; tcra Vekilleri şu gibi haberleri alırsa 
muharebe ilân eetmeğe mecburdur. Muhtemel giörür 
ve ondan sonra seferberlik icrasına karar verir demi
yoruz. Bütün vesaik elindedir. Hapsini mütalaa eder. 
Misal arz edeyim ve huzurunuzda sahne tertip ede
ceğim-, İcra Vekilleri Heyeti toplandılar. Vekil söyle-
'di. Vesaikini okudu. Erkânı Harbiyei Umumiye Rei
si söyledi. Harp muhtemel midir? Rey toplandı, muh
temel, muhtemel. Sekiz rey oldu. Dört rey de muh
temel ama şimdi incir rekoltesi zamanıdır. Bir hafta 
falan tehir olunsa fena olmaz. Çünkü ihracat zama-
nımızdır - Mahsus bariz misal alıyorum - harbi muh
temel gördükten sonra o ihtimali mütalaa edipte evet 
İhtimal vardır dedikten sonra seferberlik icrasından 
imtina edemez. Fakat harp muhtemel midir, değil mi
dir, bunu söylemiyoruz. İcra Vekilleri harp muhte
mel değildir diye karar verince, böyle harbi muhtemel1 

görünüpte seferberliğe karar vermemek bu kanun 
mucibince mucibi mesuliyettir, Şeref Bey arkadaşı
mız buyuruyorlar ki: Eğer bir karar verdirirsek, muh
temeldir dersek onları kararla mecbur kılarız. Evet 
vazıı kanun bunu istiyor. Encümen, kanuna bu ma
nayı vermek istiyor. O vakit tasrih ederizki: Eğer 
bizim metnimizden onların harbi muhtemel görüp 
görmemesini gösteren bir mana çıkıyorsa, fakat çık
mıyor, bu mülâhazadan sonra diyoruzki; harp ih
timali olduğu veya memleketin dahili vaziyetinde lü
zum görüldüğü takdirde cümlei muterizeleri okumu
yorum vazıh olsun diye, olduğu takdirde tcra Vekil
leri Heyeti seferberlik icrasına karar verebilir. Ama 
kim muhtemel görecek; kendileri. O ihtimal bir kere 
yakın halinde tebellür ettikten sonra seferberlik icra
sına o tcra Vekilleri mecburdur. 

Arkadaşlar; bir safha daha arz edeceğim1: Dünya
da karakterler insanların manevi ve vazifevi bünye-
sirideki tecelliler, teşekküller iki muzur ve mütehalif 
mahiyette teşekkül eder. îdare adamı vardırki, hepi
niz, her gün içinde yaşıyorsunuz, mucibi mesuliyet
tir dedikçe üstüne varmak ve yapmak ister. Bu dere
ce, zaman zaman faydalı olabilir. Fakat demokrasi 
ile klare olunan bir devlette felâketi mucip olur. Fa
kat adam vardırki: Bunu yapmak mucibi şereftir. 
Ama o adamın, ruhi teşekkülü, vazifevi bünyesinin 
tarzı teşekkülü öyledirki, şunu yapmamak yolu var 
mıdır, yapınca bir hadise çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? 
Diye tereddütler içinde yaşar. Harbi muhtemel gö
rüp de seferberlik icra olunmadan ihtimali vardır di-
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yeni bir kanunun metni tam o anda öyle bir adamın 
eline, öyle adamlardan müteşekkil bir hükümetin 
eline geçerse o heyeti içtimaiye için beş defa inhidam 
muhakkaktır. Onun altından bir daha kalkmağa im
kân yoktur. Onun için lehini ve aleyhini ve işlin beyaz 
ve siyah taraflarını daha çok fevâk ve mabâzirini 
tamik ederek icap ettikçe hakikati arayalım. Yeni yap
tığımız metnin birinci maddesinin ikinci fıkrasını şöy
le tertip ettik: Mezkûr ahvalde Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyasetinin teklifi ile de ilân olunabilir. Fakat 
bu olunabilir tabirini Erkânı Harbiyeden teklif gel
mek kaydına maksur bıra'ktıkki, ilk müzakeremizde 
arkadaşlarımızın temayülâtı bu yolda tecelli etmiş ve 
takrir verilmiştir. Fakat kendi ihtimal verdiği takdir
de kaçmaisına imkân açan bir yol bırakan ve bütün ri
cat ihtimallerini mesuliyetten kaçınarak lâzım olan 
zararlı, tehlikeli yollarını tıkayıp, kapamak lâzım
dır. Onun için Mustafa Şeref Bey arkadaşımın teklif-
lerini'n isabetli olmadığına ve zararlı olduğuna ve encü
men teklifinin faydalı olacağına kaniim. Hakkı Ta
rık Bey arkadaşımızın izahatını bu sefer daha Çok dik
katle dinlemiş olmalıyım ki; daha başka türlü anla
dım. Buyuruyorlarki; ibarenin tarzı tahririnde «©ir 
harp ihtimali olduğu veya memleketin dahili vaziye-
tince lüzum görüldüğü..» ki buradaki «Lüzum gö
rüldüğü» İbaresi harp ihtimalini de muhtevi olsun, 
biz bu kanunun bu maddesini tertip ederken onu dü
şünmedik. Bizim düşündüğümüz ş<ey, harp ihtimali 
olduğu ve harp icrasına dahili vaziyetçe lüzum gö
rüldüğü takdirde seferberlik icrasıdır. Binaenaleyh 
buradaki «Takdirde» yi «Olduğu» na raptederek 
aynı manayı çıkarmak kabildir ve medarı vuzuh ol
mak üzere encümeninizin tertip ve arz ettiği eliniz
de bulunan metin daha çok racih'tir. «Takdirde» da
ha kuvvetli manayı ifade ettiği halde, kuvveti bu 
ihtimallere taalluk oetmez mahiyetinde gösteren 
Hakkı Tarık Beyin metnine de muvafık değildir. Bi
naenaleyh arkadaşların tekliflerine rağmen encüme
nin bu sefer getirdiği bu şeklin Ötekilerine nispetle 
racih olduğu kanaatindeyim. 

HAKlKI TARIK BEY (Giresun) — Bendenizin 
«Ithti'mal» kelimesini her zaman varit bir hal telâkki 
edenlerdenim. Bugün dahi harp ihtimali vardır. (Ol
maz olmaz deme, olmaz olmaz) diyen bir adamın 
fikrindeyim. Binaenaleyh her hangi bir zamanda harp 
ihtimali mevcuttur. Mülâhazası olabilir. İşte bu mülâ
hazaya binaen dirki; Mustafa Şeref Beye iltihak et
tim. Ve lüzumun o harp ihtimaline de teşmili fikir ve 
mütalaasını arz ettim. Ama, Recep Beyefendinin söz
lerine dikkat ettimki; «İhtimal» kelimesiyle «Yakın» 

kelimesini ifade buyuruyorlar. «İhtimal» yakın halin
de tecelli ettimi buyurdular. Bendenizce İhtimal, yakıtı 
halinde tecelli edince, ih'timallikten çıkar, yakin olur. 
Binaenaleyh o vakit bir harp vukuuna yakin hâsıl 
edildiği takdirde demek lâzım gelir. Yakin başka bir 
şeydir. Eğer ikimiz de aynı şeyler üzerinde ittifak et
miş olsa idik, noktai nazarlarımızda zerre kadar ih
tilâf olmazdı. İhtimal başka bir şey, yakin başka bir 
şeydir. İhtimal bugün de varittir. Binaenaleyh, bugün 
de varit olan bir şey karşısında «Lüzum» kelimesinin 
«İhtimal» kelimesine dahi teşmili mütalaası sabit olur. 

Recep Beyefendi; diğer noktalara cevap vermedi
ler. Bendeniz «İnzimamı ile» tâbirini «İnzimam ettik
ten sonra» şekline kalbeHtım. İkisi arasında bir fark 
vardır. Seferberlik için behemahal iki karar istihsali 
lâzım gelir bir fark vardır. Seferberlik için behema
hal iki karar istihsali lâzım gelir mutaları anlaşılmaz. 
Munzam olacaktır. Kimin rey ve mütalaası? Erkânı 
Harbiyenin. Binaenaleyh kendileri munzam tabirin
den rey almak manasını çıkarıyorlarsa. Yani nim rey 
almak manasını çıkarıyorlarsa bu tamamiyle istih
sal edilmiş olup. Sonra bendeniz İcra Vekilleri He
yeti terkibinin behemahal karar verir hükmüne rapte-
dilmesi nöktai nazarını arz ettim, ona da cevap lütuf 
buyurmadılar. 

RECEP BEY (Kütahya) — Benim fikrim de aynı 
olduğu için söylemedim. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Onun için 
bu «İhtimal» nöktai nazarından Mustafa Şeref Beye
fendiyle beraberim. Diğer noktalda zannederimki; da
ha iyi şekil ve surette mevcut lâyiha ibaresini yazdım, 
kabulünü rica ederim. 

MUSTAFA ŞERİEF BEY (Burdur) — Mesele fev
kalâde mühim olduğu için Heyeti Muhteremeniz'i ra
hatsız etmeye cesaret ediyorum. Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetinin reyinin alınması bendenizce 
gayet mutlak bir meseledir. Reyinin inzimamı mu
vafakat manasını tazammun ettiği takdirde hüküme
tin mesuliyetini selbet'miş oluyor. Hiçbir hukukçu 
tasavvur edemiyorum'ki; reyi munzam olmak şartiyle 
şu kararı yapabilir, karşısında hükümetin mesuliyeti 
vakidir. İnzimam eden rey hükümetin mesuliyetini 
tenkis etmiştir diyebilisin. Bu muhakkak bir mesele
dir ve bu nokta üzerinde hiç ısrar etmiyeceğim. Tabii 
o noktayı izah ve her hangi şıkkı kabul etmek hükü
mete aittir. 

(Diğer cihet, hükümetin karar verir veyahut vere
bilir vaziyetinde bulunması noktasıdır. Bendeniz şu 
rtöktayı nazarı âlilerine arz etmek istiyorum: Harp 
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ihtimali dereceye mütehamım'il bir meseledir. Harp ih
timali, üzerine barometre veya termometre konarak 
şu dereceye çıktığında vardır denecek mahiyette bir şey 
değildir, tcra adamı demek, İstikbali"gören ve zannan-
da isabet olan kliimse demektir. Harp (ihtimalimi göre
cek ve isabet zannmda da kanaati hâsıl olacak on
dan sonra da harp ihtimali vardır diyecek 
ve bu da harp bazan varit derecede olur, ha
zan muhtemel olur, bazan tehlike olur ve ba
zan da teMikei mühatokaka derecesinde olur. 
Binaenaleyh bütün bu derecait ihltimalâtı görerek har
bin varit olduğuna hükmetmek ve seferberliğe karar 
vermek tamamen hükümetin icra salâhiyetini ifa eden 
bir vaziyettir. Bu vaziyeti, harp İhtimali olduğu vakit 
de hükümet seferberlik ilân eder tarzında takyit ede
cek olursak tcra Salâhiyetinin mahiyeti esasiyesini 
kendi hedef iriden tağyir ettirmiş oluruz. 

.Sonra, Recep Beyefendinin buyurdukları gibi me
suliyetten korkan adamların iltica edecekleri bir vazi
yet olmaz; yapabilir demek, bilâkis mesul olanların 
mesuliyetini anlayarak daha iyi karar vermelerine se
bep olur. Çünkü, karar verir, diyecek olsamda mesu
liyetten korkan adam seferberlik kararının derecei te
sir ve şümulünü gerek memleket dahilinde vukua ge
tirebileceği vaziyeti, gerek .seferberlik ilânından son
ra diğer devletlerin ittihaz edeceği mukabil tedbirleri 
düşünmeksizin mademki; bir harp muÎTtemeldir, ba
na da bu ihtimal karşısında seferberliği ilân etmeyi 
cebreden bir kanun vardır. O kanun bu mecburiyeti 
tahmil ediyor. Bunu yapmayacak olursam, mesul 
olacağım der ve harp denilen ufak bir heyula karşısın
da seferberlik ilân t etmek istimrarında kalabilir. Onun 
için böyle muhtar bir şekle sokulan heyet ise, hükü-
metçiliği yapamaz. Onun için arz ediyorum ki, bu 
şekli kabul etmekite tehlike vardır. 

Sonra-Recep Beyefendi buyuruyorlar ki, istikbal
de ne gibi hükümetler gelir. Her şeyden korkar di
yorlar. Bendeniz bu esbabı mucibenin varit olmaya
cağı kanaatindeyim. Hiç birimizde, istikbalde gele
cek nesillere karşı aklı selimi tahtı inhisara aldığımızı 
iddia edecek vaziyet yoktur. Bunun için takririmin 
kabulünü rica ediyorum. 

ALÎ NAZMİ BEY (Muğla) — Mesele çok mü
himdir. .Bendeniz hükümetin de bu mesele hakkında
ki noktai nazarını öğrenmek istiyorum ve onu rica 
ediyorum. 

ıREOEP BEY (Kütahya) — Arkadaşlar; mütalaa
sını almak ve inzimam etmek hususundaki noktai na
zarı tekrara ihtiyaç yoktur. Şeref Beyefendi de, ben

deniz de bu baptaki tekliflerimizi söyledik. Şimdi ben-
denizce kanunun bütün a'sıl canlı ve ruhlu hayati nok
tasına temas etmiş oluyoruz. 

Yalnız bendeniz öyle zannediyorumki; harp ihti
mali oMuğu takdirde diye dört kelimelik bir ibare 
yazılırsa, bunu bütün arkadaşlar aynı manada an
larlar. Bu müzakereden evvel anladımki; harp ihti
mali olduğu zaman tâbiri aynı seviyei idarakte bulu
nan muhtelif arkadaşlarımız tarafından muhtelif şekil
lerde meydana çıkmıştır ve bunun bir hakikait olarak 
meydana çıkması da isabettir. Çünkü, taharri- edilen 
esasa yakındır. Tarık Beyle Mustafa Şeref Bey arka
daşlarım aynı manada başka başka tariflerine rağmen 
aynı mahiyette, aynı teklifte İttifak ediyorlar.. 

HAIKJKI TARIK BEY (Giresun) — Öyledir. 

RECEP BEY (Devamla) — Arkadaşlar; Hakkı 
Tarık Beyin tarifini ele alıyorum. İhtimali iki ibareye 
ayırdı. İhtimal olmak, yakın hâsıl olmak. Şeref Bey 
arkadaşım dört ihtimalden bahsettiler.. 

ftıtimal düşünseler aynı manada daha bir çok ke
limeler bulacaklardır. Muhtemel, varit, tehlikeli, teh-
likei muhakkakalı buyurdular. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Böyle bir 
şey yoktur, takdir ifade içihdir. 

\RJEOEP BEY .(Devamla) — Bendeniz de onu di
yorum. Başka manada söylemiyorum. Yani harp çok 
muhtemeldir. Harp varittir. Harp tehlike halinde 
muhtemeldir. Harp tehlifcei muhakkaka halinde muh
temeldir. Arkadaşlar da zihinlerinde arasalar daha bir 
çok böyle derecât bulabilirler. 

Arkadaşlar; bendeniz şunu arz edeyimki; muhte
mel kelimesinin lügat manasında olduğu gibi o keli
menin bu kanunda da kullanıldığı yerde dahi muhte
mel kelimesinin bendesi bir anlayışla manası budur. 
Tarif için bu tabiri istimal döneye mecbur olmakta 
mazur olduğumu arz ediyorum. 

Yağmur yağması muhtemeldir demek; tıpkı aynı 
kıymetite olmak üzere yağmur yağmaması da muhte
mel demektir. Mahsus bu misali aldım. Şimdi durup 
dururken bu havada, yağmur yağması muhtemeldir 
dersek elbette siz bu ihtimali gayri varit görürsünüz. 
Fakat yağmur yağması ihtimalinin derecesidir. Yağ
mur yağıp yağmıyacak diye hava bulutlu iken, her 
hangi bir adam çıkıp söyleyebilir. Fakat öyle bulutlu 
bazı havalar olmuştur ki; yağmur yağmamıştır, tşte 
aynı derecei kuvvette ihtimaller metinde olmamak iti
bariyle yağmur yağmamak ihitimali vardır. Bunu şim
di ben anlamıyorum. Harp denen hadisenin ihtimali 
vukuunu böyle muhtelif derecelere ayırıp da kendi 
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tarifleriyle bunu en ehaf ihtimali varit olduğu za
man seferberlik ilân olunmasına müteveccih bir kapı 
mı açmak istiyorlar? Encümeniniz heyeti mühtereme-
nize teklif ediyor ki; buyurdukları dereca'tta harp de
nen hadisenin manasını anlayarak değil vehleten mu
harebe ihtimali var mı, Yunanistan'la, İngiltere ile, 
Bulgaristan'la muharebe imkânı var mı? En basit de
recede olsun, vardır, vardır, vardır. İcra Vekilleri He
yeti seferberlik icrasına mecburdur. Derecesini de 
bendeniz anlamıyorum. Varit demek: muhtemel de
mekten daha mı kuvvetli, daha az mı kuvvetli bilmiyo
rum. Tehlikeli derece varittir. Çok tehlikeli derece de 
varittir diye dereceler vaki olunca, bir takım safahat 
tasavvur edince, fikrimi ifa'de için - Arkadaşlar ifâ
demi mazur görsünler, bu kanun metnine bir de lü
gatçe ilâve etmek lâzımdır ve o lügateeye de bütün 
bu kelimeleri birer kelimei asliye olarak yazıp yanla
rına sayfalarla tarifat yapmak lâzımdır. 

Arkadaşlar diyorki; Harp ihtimali en küçük bir 
derecede dahi olsa.. Arkadaşlar, bu asırda harp ne 
derrtek olduğunu bilirsiniz. Şimdi milletler muhare
be eder. O iki milletten biri tamamen yok olmak teh
likesine maruzdur. Ve nihayet arkadaşlar bizim vazi
yetimizi nazarı dikkate alınız. Biz her hangi bir har
be girersek - .şuursuz bir misal olarak arz edeyim. 
Ve her hangi bir vilâyetimizin ucunun ucunun ucu 
düşman eline geçerse biz o vilâyetin ucunun ucunun 
ucunu filan devlet elinde bırakarak sulh yapacak bir 
millet miyiz? Bugünkü vaziyeti coğraf iyemizi göz 
önüne almanızı rica ederim. Biz gayri kabili tecezzi 
tarihi, coğrafi, bin türlü esbaptan dolayı bu vaziyete 
girmiş, içimizden en küçük bir uhdeden fedakârlık 
yapmayarak ancak beraber yaşayabilecek bir milletiz. 
Zaten bugünkü harplerin şiarı budur ya, ucunun ucu
nun ucunu kurtarmak veyahut nemiz varsa hepsini 
Harp denen büyük daiyenin silindiri altında bütün 
mevcudiyetimizi, maddi ve manevi bütün hayatımızı 
vermeye mecbur bir milletiz. 

Seferberlik ilânı, harp ihtimali mevzuubahis oldu
ğu vakit bir takım ihtimalât vardır diye bir takım ta
savvurlara raptı ümit edipte seferberliğin ilânını te
hir edersek arkadaşlar; bir devletin vaziyeti siyasiye 
hakkında muzur olmak itibariyle vaki bazı misaller 
söylemek istiyorum1: Fakat filan huduttan girmiş. Filan 
vapura binmiş olduğuna dair havadan gelmiş olan 
haberleri harp varit değildir diye telâkki edip de düş
man ordularının filan sahillere çıktığını gördükten 
sonra mı seferberlik ilânını tehlike'i muhakkaka halin
de görüpte mevzubahis edeceğiz. 

Arkadaşlar; Harp bütün şeref denen, ihtişam de
nen, muzaffer olan için büyük manaları ifade eden 
ve mağlup olanlar için de bütün netayiciyle ve en 
meş'um manasiyle hahvi mutlak şeklinde tebellür eden 
bir hadisedir ve ilmi manasiyle ifade ediyorumki, za
ferin kazanılması seferberliğin zamanında, dakika fevt-
etmeden emir ve tatbik edilmesine bağlıdır. 

Sonra arkadaşlar; bizim teşkilâtı dahiliyemizin bir 
safhasını, bir hususiyetini arz edeyim: Telgraf mu
haberatımız malumdur. Hükümetin köylerle ittisalâtt 
malûmdur. Seferberliğin asıl kararı için bu gibi aka
demik ihtimalleri derpiş ederek zaman kaybedersek 
seferberliği ilân etemekte daha çok vak'it geçmiş olur. 
Seferberliğimizin ilânında zaten müşkülât vardır. Bu
nu ^söylemekle bir sırrı fâş etmiş olumuyorum. Za
ten bütün dünya bizim teşkilâtımızı bilir. Bizıim Sivas 
Vilâyetinin şu kazaisının bu naihiyesinin filan karyesine 
telgraf üritibatı olmadığımı herkes biir. Omum 'içlim esan 
sen bazı teahhürat ihtimaline maruz olan seferberliği 
hakikatte bendeniz böyle varit görmüyorum. İhtimal' 
ki; şu veya bu suretle olursa kabili içtinaptır diye gös
termeğe bu kanunun tahammülü yoktur ve bu telâkki
de devlet için, devletin müstakbeli için, hayatı için 
büyük zarar vardır. 

Şeref Bey arkadaşım istikbalde gelecek ensal hak-' 
kında suizan beslediğimi ve bizim neslimizin kendimiz 
için tabii derecesinden fazla bir aklıselim ihzarında bu-
lüduğunu söyl'ediler. İfademde böyle bir şey yoktur. 

Arkadaşlar; biz Millet Meclisiyiz, biz vazu kanu
nuz. Biz kanun yaparken milletin ihtişamının, şere
finin haddi kusvasında bütün saadetin neşeleriyle pi-
rayedâr olduğu zamanları düşürtmeğe mecbur olduğu
muz gibi en meşum derecelerde ve memleketin en fe
na olduğu zamanlarda ve böyle zaman ve hadiseler 
içinde olabileceğini de birlikte ve aynı zamanda, aynı 
mikyasta düşünmeğe memur olan insanlarız. Millet 
bizi, hayatını, hukukunu, istikbalini ve o hayat ve is
tikbale ait kanunları tanzime gönderdiği vakit yal
nız günün tesirat ve tahassüsatı altında mütalaa et
meğe memur etmemiştir. Istükbalde fenalar gelecek
tir, demedim. Edayı ifademde böyle bir mana yoktur. 
Fakat istikbalde iyiler de gelecektir demedim. Hele bi
zi, kendimizi ne mazii ve ne de istikbal için medarı kı
yas addedecek hiç bir kelime ifade etmedim. Yalnız 
şunu ifade ediyorumki; biz vazu kanun olmaklığımız 
itibariyle biziim değil, bütün devlet ve milletlerin ta
rihinde, en büyük ikbal devirlerinde kendi başlarında 
memleketin mukadderatına kendi taliiyle mesul ola
mayan insanların geldiği bir ha'klkaftı tarihiyedir. Bü-
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yük insanlar yüzünden tarihin büyük azamet ve şev
ket devirlerine varmış milletler olduğu gibi en mu
azzam ve muhteşem devirlerinde idaresindeki saka-
met, hissi mesuliyetten içtinap, şu ve şu telâkkiye uy
madığı için inhiraf yollarına sapan insanlar yüzün-
'den .de koca milletlerin inhidamına tarih şahittir. El
bette istikbal bizden daha münevver olacaktır, istikbal 
bizden daha yüks!ek olacaktır. Fakat arkadaşlar de
mokrat bir milletiz, fırkalarla idare edilen bir mille
tiz. Bütün dünya gözümüzün önündedir. Hiç bir ec
nebi devletin hiç bir recülü hükümetine hafif mana 
ifade edecek bir şey atfetmek istemiyorum. İki bü
yük fırka arasında asırlardan beri kendisini idare eden 
İngiltere hükümetinin mevkii İktidarı, amele partisi
nin lideri Makdonal'dın eline geçmedi mi? Makdo-
nald hakkında şuursuz, hafif diye hiç bir mana ifa
de etmek istemiyorum, böyle bir şey hatırımdan 
geçmez. 

Arkadaşlar, arkadaşım Mustafa Şeref Beyin men
sup olduğu fıkranın en büyük muvaffakiyetini icra 
etmekte olduğu bir devirde on beş kişilik bir şerze-
mei kalile şu ve bu tesirle devletin mukadderatına 
vaziülyet olmadı mı? Biz de de böyle olacak demiyo
rum. Yalnız münhasıran vazıı kanun olanların sizle
rin önüne tarihin sadık: vasfına istinaden hakikati ta-
rihiyeyİ ferşediyorumki; biz kanun yaparken her ih
timali, müspet, menfi bütün i'htimalâtı nazarı dikkate 
alarak onların mukabili kanunisini metin halin'de tes-
pi'te mecbur olan kimseleriz. Bunları vazife olarak 
söylüyorum. 

Arkadaşlar, bir de demin önüme konmuş olduğu 
halde zuhulen arzı cevap edemedim, bu cevabım da 
diğer arkadaşlarımın sözlerine cevap teşkil edecektir, 
o da Erkânı Harbiyei Umumlyenin vaz'ı kanunisi hak
kındaki metindir ve zannederİmki; Celâl Nuri Bey 
arkadaşıma cevaptır. O kanun dîyorki; (Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi vazaifinde müstakildir. Bu 
okuduğum kanun metnidir, tenvir için arz ediyorum -
Erkânı Harbiyei Umumiye 'Reisi istediği makamla 
muhabere eder, müstakildir. Başvekil tarafıhdan ta
yin olunur.) 

CELÂL NURİ BEY (Tekirdağı) — Bütçesi? 
RECEP BEY (Kütahya) — Erkânı Harbiyei Umu

miyenin bütçesi Müdafaai Milliye Vekâletince yapı
lır, onun maddei kanuniyesini de okuyayım : 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi huzurunda umum 
askerî bütçenin mesuliyeti Müdafaai Milliye Vekiline 
aittir.) 

Arkadaşlar; kanunları köntrediktuvar diye söyle
memize imkân yoktur. Kanun hem onu söylemiştir, 

hem bunu söylemiştir. Şimdiye kadar böyle idarei hü
kümet edip gidiyoruz. Bunda bir yanlışlık vardır. Ama 
bugünkü mecrayı müzakere mevcut esaslara irca 
edilmek zaruretindedir. v 

ZİYA GEVHER BEY (Çanakkale) — Efendim, 
bu münakaşata yegâne sebep, bizim kelime üzerin
deki sarf hatamızdır. Hükümet bir kanun getirdi. Hü
kümet tarafından gelen bu kanun bir tadile uğradı, bu
rada biz de bir tadile uğratarak tekrar Encümene git
ti ve bu tadilât ile geldi. Bugün bütün söylenen söz
lere yegâne sebep bir sarf hatasından, bir kelimenin 
manasına yanlış bir mana ve tefsir vermemizden tevel
lüt ediyor. Bütün münakaşatta «Edebilir» kelimesinin 
aleyhinde bulunan zevat ve «Eder» kelimesine taraf
tar olunan zevat fiili iktidaride «Edebilir» kelimesinin 
bir zaif ve tereddüt getirdiğine kail olarak söylüyor
lar. 

Hayır efendiler; fiili iktidarî, «Edebilir» kelimesi 
«Etmek iktidar ve kudretini haizdir» demektir. Bun
da şek ve şüphe ve tereddüt getirecek hiçbir mana 
mevcut değildir. Çünkü bunun sarfta bir de menfisi 
vardır ki, o da «Edemez» suretinde tecelli eder. Bi
naenaleyh biz bu sarf hatasını tashih ettiğimiz tak
dirde hiçbir münakaşaya ihtiyaç gösterilmeyecektir. 
Çünkü hükümet bize bu kanunu getirirken... (Yok ca
nım sesleri) Müsaade buyurun söyleyeyim efendim, her 
ihtimali mütalaa ederek getirmiştir. «Edebilir», «Etmek 
kudretindedir» demektir. 

RECEP BEY (Kütahya) — «Eder» ile «Edebilir»in 
farkını lütfen söyler misiniz? 

ZİYA GEVHER BEY) (Devamla) — Müsaade 
ederseniz o farkı da söyleyeyim. Şimdi hükümet ka
nunda, harp ihtimali olduğu takdirde «Edebilir», bu
nun aksi takdirde, menfi manasında harp ihtimali ol
madığı takdirde «Etmeyebilir» şeklinde yapmıştır. Bu
nu hükümet niçin yapmıştır? (Gürültüler) Etmeyebi
lir değildir. Doğrudan doğruya edebilir yoktur. Çün
kü ihtimal olduğu gibi olmaması ihtimalini de iyi bir 
surette ifade etmek istemiştir «Eder» kelimesinin ise 
doğrudan doğruya sarfta yeri vardır. Eder kelimesinin 
ne olduğunu burada bu müzakeratı yaptığımız zaman 
hükümet bize bir lâyiha getirdi. Burada tadile uğra
dı, şimdi hükümetin sarih noktai nazarını burada bil
mek icabederdi. Taraftar mıdır, taraftar değil midir? 
Bendeniz bu kelimeyi tashih ettikten sonra müzake
renin çabuk kapanacağı fikrindeyim. 

YUSUF BEY (Denizli) — Muhterem Beyefendi
ler, İcrzt Vekilleri Heyeti seferberlikten mesuldürler. 
İcra Vekilleri Heyeti bu muazzam yükü üzerine al-
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diktan sonra seferberlik ilânı hakkında Erkânı Har-
biyei Umumiye Riyasetinin noktai nazarını sorması 
vazifei mühimmesindendir. Çünkü : Silâhla oynayan 
doğrudan doğruya, Erkânı Harbiyei Umumiyedir., ic
ra Vekilleri Heyeti herhalde Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisini çağırır, seferberliğin ilânı hakkında nok
tai nazarını alır. Binaenaleyh, metni kanuna Erkânı 
Har'biyei Umumiye Riyasetinin noktai nazarı alınır 
diye bir kayıt ilâvesine lüzum var mıdır, yok mu
dur? Bendeniz mütereddidim, bendeniz lüzum yoktur 
diyorum. Çünkü : Bundan mesul olan îcra Vekilleri 
Heyetidir. Bu heyet bu mesuliyeti azimeyi üzerine 
aldıktan sonra tabiatiyle Erkânı Harbiyei Umumiye-
nin noktai nazarını alacaktır. Binaenaleyh maddedeki 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin mütalaasının 
inzimamiyle fıkrasına lüzum yoktur. Bunu tayyetme-
lidir. Ve o yolda Adana Mebusu Zamir Beyle bir 
takririmiz vardır. Bunun kıraatiyle kabulünü teklif 
ediyorum. 

HAKKI TARIK .BEY {Giresun) — Efendim, ben
deniz Reeep Beyefendiden iki küçük suale cevap iste
yeceğim. 

TALÂT BEY (Ankara) — Bir mebus kaç defa 
söz söyler, bir de onu anlayalım. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Derecesine 
bakılmaksızın, bir harp vukuu ihtimalini düşünerek 
seferberlik ilân etmek, seferberlik icra etmek. İhti
mal halinde olan harbi tahakkuk haline getirmek ih
timalini de hâmil değil midir? 

MUHİTTİN NAMİ BEY {Bitlis) — Bir şey an
lamadık. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Dinlemek lü
tuf ve zahmetini ihtiyar buyursaydınız anlaşılacaktı. 
Seferberlik icrasını bir harp ihtimali karşısında hü
kümetin göreceği lüzuma talik etmek, İcra Vekilleri 
Heyetinin seferberlik ilân etmesine mani midir? 

AGAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Muhterem 
efendiler; bendeniz bu kanunun buraya gelmesinin 
sır ve hikmetini anlayamadım. Dünyada bir hükü
met tasavvur edilir mi ki : Seferberlik ilânı lüzumu 
hâsıl olduğu zaman veyahut harp ilânı lâzım olduğu 
zaman başında bulunduğum makinenin bütün çark
larını harekete getiripte onlarla müşaverede bulunma
sın. Hangi hükümettir ki, bir seferberlik hayalini ufuk
ta tebellür ediyor görüyor, hariçte vaziyet değişiyor. 
Memleket için bir tehlikesi hâsıl oluyor, bu vaziyeti 
tetkik etmek için elindeki bütün kuvvetleri toplayıp-
ta onlarla vaziyeti mütalaa etmek mevkiinde bulun
masın. Tabiatiyle mesul bir hükümet böyle bir vazi

yeti gördüğü zaman Erkânı Harbiyei Umumiyesini 
de çağıracak. Elinde bulunan bütün kumandanlarını 
da çağıracak, elinde mevcut olan bütün müşavirlerini 
ve bütün erkânını toplayacak onlarla vaziyeti tetkik 
edecektir. Bu vaziyet bu vazife mesul bir hükümetin 
vazaifi tabiiyesinden ve vazaifi hukukiyesindendir. 
Eğer bir hükümet, bir Heyeti Vekile seferberlik ilan 
etmiş bilâhara anlaşılmış ki; seferberliği lâzım olan 
yerlerle müşavere etmeksizin yapmıştır, elbette hu
zurunuzda mesuldür. 

RAStH BEY (Antalya) — Harbi Umumiye öyle 
mi girdik? 

AĞA OĞLU AHMET BEY (Kars) — Efendim, 
Harbi Umumiye kanunsuz girdik. Memleketin ka
nunlarına muhalif hareket edilmiş olarak girdik, Bu 
kanun Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ruhunu ihlâl 
eder. Bu kanun Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ruhu 
ile kabili telif değildir. Şimdi onu ispat edeceğim. 

iRAStH BEY (Antalya) — Kanun başka, kanun 
lâzım değildir başka. 

AĞA OĞLU AHMET BEY (Kars) — Kanun lâ
zımdır, hem o derece lâzım ki, onu da arz edeceğim. 
Kanun mevcuttur. Efendiler, eğer bu kanunu buraya 
getirmekten maksat Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
setinin mütalaasını alarak seferberlik ilân etmekse 
zaten bu vazife mevcuttur. Zaten en iptidai bir hü
kümet tasavvur edilemez ki; seferberlik ilân etsin de 
Erkânı Har'biyei Umumiyenin mütalaa ve reyini al
mamış olsun. Bu nasıl olur? Seferberlik Erkânı Har
biyei Umumiyeyi tahrik etmek ve orduyu seferber 
haline getirmektir. 

Ordunun başında bulunan bir zatın reyi alınmak 
vazaifi tabiiyedendir. Bunu kanun mahiyetinde, mu-
sarrah olarak buraya dercetmek pek çok tehlikeleri 
mucip olabilir. Tehlikelerini arz edeyim, bizim gibi 
parlamenter bir devlette icraî kuvvetle teşriî kuvve
tin arasındaki münasebetler taayyün etmiştir. Meclisi
nizin indinde mesul bir heyet vardır. Mesul heyet, 
icrai vazaifin kâffesinden dolayı huzurunuzda mesul
dür. Siz onu çağırıp onun herhangi bir hatvesi için 
herhangi bir hareketi için karşınızda hesap sorabilir
siniz. Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti ise bu me
sul Heyetin haricindedir. Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisini biz buraya davet edipte, gel filan fiilinden 
dolayı cevap, ver demek hakkını haiz değiliz. Bu sa
lâhiyeti haiz değiliz. Binaenaleyh mesul olmayan bir 
makamı, mesul olan bir makamla iştirak ettirmek de
mek, mesuliyetleri müphem bırakmak ve mesuliyetin
den kaçmak yolunu açmak demektir. Bu son derece 
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mühim bir noktadır. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
ruhiyle temas eden bir noktadır. Buraya nazarı dikka
tinizi ehemmiyetle celbederim. ikinci nokta efendiler, 
karşımızda mesul bir heyet var. Memleket tehlikeye 
maruzdur. Bu heyet bu tehlike karşısında bir karar 
ittihaz etmek vazifesiyle mükelleftir. Bu kararından 
dolayı karşınızda mesul olacaktır. Şimdi farzediniz ki 
bu mesul heyetin kanaati seferberlik ilân etmededir. 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi seferberlik ilân et
mek aleyhindeyim, istemiyorum derse vaziyet ne ola
caktır? Yahut mesul heyetiniz aksi fikirdedir. Öteki 
geliyor diyor ki : Seferberlik ilân etmek lâzımdır. 
Böyle bir vaziyette bulunan icraî kuvvetiniz kararın
da hür ve serbest olamaz efendiler; halbuki, mesul 
olabilmek için esas şart serbest olmaktır. Esas şart 
kendisi her şeyi mütalaa ederek mütalaasının netice
sinde kendi kanaatına göre hareket etmek lüzumuna 
göre karar vermektir. Bu vaziyet münselip olunca 
mesuliyet de kendi kendine ortadan kalkmış olur. 
İkinci nokta da budur efendiler, eğer biz burada gayri 
mesul bir makamı mesul bir makama iştirak ettirir
sek memleketin tehlikeli zamanlarında mütereddit ve 
şüpheli vaziyetler ihdas etmiş oluruz ve neticesi bi
zim için çok vahim olur efendiler. Gayri mesul bir 
makamın seferberlik gibi neticesi harbe gidebilecek 
mühim bir hareketin tayininde gayri mesul bir ma
kamın iştiraki acaba bizim münasebatı hariciyemiz 
üzerine bir tesir icra edemez mi? Bizimle filan veya 
falan münasebata girişen bir devlet acaba düşünmez 
mi ki, gayri mesul bir makam devleti seferberliğe 
sevkedecek bir vaziyettedir, ben mukadderatımı alâ
kadar edebilir miyim diye bir tereddüt göstermesi va
ki değil midir? Bu tereddüdün bizimle filan veya fa
lan münasebata girişmek isteyen bir devletin mesul 
reculünün zihnine gelmesi tabiidir. Binaenaleyh mü
nasebatı hariciyemiz üzerine dahi tesir edeceğine ka
tiyen kaniim. Nazarı dikkatinizi ehemmiyetle yine bu 
noktaya celbederim. Nihayet efendiler; bizim burada 
mücerret mefhumlar üzerine münakaşalarda buluna
rak, ihtimal kelimesi üzerinde münakaşada bulunmak 
onlara mana vermemiz ve bunların zapta geçmesi teh
likelidir. Çünkü filan veya falan mana kabul edilir. 
Bugün bizim aklımıza gelen bu mana yarın vaki ola
cak vazifeye tevafuk etmez. Ve kuvvei icraiye bu ma
nadan yahut bu manaya takılarak hareket ederse çok 
fena neticeler hâsıl olur. Onun için mücerret mef
humları tayin edecek yegâne âmir, yegâne akıl emri
vakidir ve o günün vaziyetidir, ihtimal kelimesi bu
rada filan manayı ifade ediyor demek imkânı var mı
dır? ihtimaller, yalnız o vakaların dakikalariyle taay

yün eder. Yalnız o anı takdir etmek şeysini yalnız 
mesul olan Heyeti Vekilemize bırakmalıyız, burada 
tefsirden mana vermekten bilâkis tevakki etmeliyiz. 
Nihayetünnihaye maruzatım şudur. Bu kanun heyeti 
umumiyesi itibariyle Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
ruhuna muhaliftir. Memleketin menafii âliyesiyle ka
bili telif değildir. Bunun reddi taraftarıyım. 

MÜDAFAA! MILLÎYE VEKILİ MUSTAFA 
ABDÜLHALİK BEY — Ahmet Beyefendi arkada
şımız evvelâ kanunun buraya gelmesinden mütehayyir 
kaldılar. Sureti umumiyede Teşkilâtı Esasiye Kanunu
na muhalif gördükleri için reddini istediler. Seferber
lik ilân edildiği zaman da öyle bir vaziyet hâsıl olur
sa seferberlik yapılır ve mesele biter diyor. Eğer ka
nunun esbabı mucibesini biraz tetkik etmiş olsa idi
ler bu kanunun sebebi şevki, seferberlik ilân etmek 
mecburiyetinde kaldığımız dakikada seferberliği ilân 
için değil, o seferberliği yapabilmek için daha hali 
hazarda hazırlanmak için getirilmiştir. Bütün kanun 
okunacak olursa görülür ki, birtakım mevad vardır. 
Bugün bir harp tehlikesi olduğu zamanda seferberlik 
ilân edip harbi kazanmak bir meseledir. Ettim ve ka
zandım. Milletler kendilerine lâzım olan istihzaratı 
on sene evvel, yirmi sene evvel yaparlar, ondan sonra 
seferberlik ilân ederler. Yani bugünkü harpler anî 
seferberlik yapmakla kazanılmaz. Anî seferberlik yap
makla memleket güç müdafaa edilir. Daha hali hazar
da böyle bir seferberlikte ne yapmak lâzım gelir, bü
tün bunları daha evvelden bilmek, hazırlanmak lâzım 
gelir. Mesuliyetten bahis buyurdular. Gayri mesul bir 
makamı mesuliyete iştirak ettiriyoruz. Arkadaşımız 
Nazmi Beyefendi hükümetin fikri nedir dediler. Hü
kümet kanunu getirdiği zamanda, geçen müzakerede 
arz etmiştim, seferberlik ilân ederken ya hükümet tek
lif eder veyahut da yine Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
40 ncı maddesi mucibince kuvayı harbiyenin hali ha
zarda kumanda mevkiini muhafaza eden makam teklif 
edebilir. Bu iki şekilden hali değildir. Hükümet bir se
ferberlik yapmak istediği zamanda bütün fennî teknik 
cihetlerini tetkik eder ve hali hazarda yine Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu mucibince makamı aidinin yani kuva
yı harbiyenin idaresini tevdi ettiğimiz makamın reyi
ni alır, fakat sonra yapar veya yapmaz. Doğrudan doğ
ruya mesuliyet hükümetindir.' Bu makam teklif yaptığı 
zamanda, orada ilk teklifi görüldüğü zaman takyit 
kılınmıştır, isterse o teklif eder, fakat seferberlik yap
mak veya yapmamak meselesi doğrudan doğruya va-
sıtai icraiye olan hükümetin yedi iktidarındadır. Bu
nu geçen haftaki müzakeratta arz ettik. Bu doğru gö
rülmedi. Takrirler verildi. Ayrılsın denildi. Bugün En-
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cümenin getirdiği şekle Encümen de, hükümet de Er
kânı Harbiye de, hepimiz mutabık kaldık. Bu şekli ka
bul ediyoruz. İki şekle ayırdık. Hükümet seferberlik 
yapmak isterse Erkânı Harbiyenin mütalaasını alacak
tır. Erkânı Harbiye yani doğrudan doğruya kuvayı 
harbiyenin kumandasında bulunan makam teklif ya
par, Hükümet ister ise kabul eder seferberlik ilân 
eder, istemez ise ilân etmez. Mütalaa alınır mı? Bi
zim başka kanunlarımız vardır, mütalaa lâzımdır ve 
behemahal mütalaa alınır. Şûrayıdevlet Kanununda 
böyle bir madde vardır. Şu, şu mesele Şûrayıdevlete 
gidecektir. Burada bütün kuvayı harbiyenin idaresini 
bir makama havale ediyoruz. Ağlebi ihtimal yine aynı 
makam kuvayı harbiyeyi idare edecektir. Seferberlik 
ilân edeceğim, mütalaasını almayayım diye bir vazi
yet olabilir mi? Olabilir. 

İşte biz bunu bir kanunla tespit ediyoruz ki, böy
le bir vaziyet olmasın. Heyeti Celile kanunun bu tes
pitinden başka mana çıkarıyorsa herkes fikrini söyler 
ve arzı cevap edebiliriz. 

ALÎ NAZMİ BEY (Muğla) — Bendenizin arz
dan maksadım - Mütalaasının inzimamiyle - terkibin
de iltibts var, ibham var ve daha fazla terkip muva-
fakata imale müsait, bu hükümetin salâhiyetini tah
dit mahiyetindedir. Hükümet bunu doğru buluyor 
mu diyorum. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA 
ABDÜLHALÎK BEY — Bu hükümetin teklifidir, tek
lifimiz öyledir. 

ALÎ NAZMİ BEY (Muğla) — Bu o manayı ifa
de etmiyor, «Mütalaasının inzimamiyle» o manayı sa
rahaten ifade etmiyor. 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ MUSTAFA 
ABDÜLHALİK BEY — Arz edeyim. Hükümetin dü
şündüğü şudur : Hükümet seferberlik yapmak istedi, 
mütalaası munzam olmak icabeden kuvayı harbiyeyi 
idare etmeye memur olan makamın mütalaası inzi
mam etmedi. Ya gidecek veya gitmeyecek. Çünkü ay
nı zamanda diğer bir kanunla onun başında bulunan 
zatın nasıl intihap edileceğini tespit ettik. Kendisi ha
yır ben böyle bir seferberlik yapmayacağım der çeki
lir. Diğeri gelir, seferberliğini yapar. 

ALÎ NAZMİ BEY (Muğla) — Bu maksada gö
re - Mütalaasının inzimamı - terkibi, bu manayı sara
haten ifade etmiyor. Mütalaası alındıktan sonra de
nirse bunu sarahaten ifade ediyor. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA 
ABDÜLHALİK BEY — Böyle bir mana görmüyoruz. 
Yalnız tekrar arz edeyim ki; bizim düşündüğümüz 

şudur. Hükümet seferberlik yaptığı zaman mukayyet 
olmalıdır. O teklif yaptığı zaman da hükümet isterse 
yapa£ isterse yapmaz. Ruh budur. 

ALİ NAZMİ BEY (Muğla) — Hükümet mütalaa
sı alındıktan sonra terkibini daha muvafık bulmuyor 
mu? (M%zakere kâfi sesleri) 

MÜDAFAAl MİLLİYE VBKÎLİ MUSTAFA 
ABDÜLHALİK BEY — Tetkik edelim. Teklifi gö
rürsek tetkik ederiz. 

REİS — Takrirler vardır, okunacaktır. Hakkı Ta
rık Bey cevap istiyor musunuz? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Hayır efen
dim. (Kâfi, tenevvür etti sesleri) 

REİS — Takrirler vardır, okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

Seferberlik ilânına Reisicumhurun riyaseti altında 
ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin de huzuriyle 
aktolunacak fevkalâde bir İcra Vekilleri Heyeti içtima-
ında ve sülüsan ekseriyetle karar verilir. 27.2.1928 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Riyaseti Celileye 
... Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin mütalaa

sının inzimamiyle fıkrasiyle ondan sonra gelen fıkra
nın tayyını teklif ederim. 

Tekirdağı 
Celâl Nuri 

.Rliyiasiettti CeHİayie 
dona Vıefldiiarli Heyetli merrâekıeıtte lilâın edeceği 

ıseıferiberîilkltıeını mnesıuO: okhığuınıa gjörıe Ikıamıuınpn metaline 
Erkânı Harbiyei Umum/iye Riytasetlmliin mütalaasının 
liınzfonaımliyflje seftoiberfliiik uflamamla ıkıarar viertmeyıe ne
den ımıeclbıuır ötan. Sefeıiberİık diliânma klanlar verMcen 
flora Vekfıiarti Heyetli «albliaıbiylle EaMma Haırblilyenıkı 
ney vıe nnülüaflıaıasiınü akmalk zaınuınetiindie bulıuandıuğuınj-
dan kjajniumıa derdine lüautm olkniadığıınıdıaın Brkânıı 
Harbiiydi Uımjumjiyıenlkı, m t̂iajlıaıasınuıni dr̂ itm ı̂miiyle 
ıkusimiDttun ıkıamuinidlası tayyörü teklif edeniz. 

İDanfcilt Mebustu Adaınıa 
Yusuf Zantir 

Riiıyıasetü Cefliıljeyıe 
Bliıriiındi rajadıdenlimı ytaıkuz dik fikınaısınm şu suretle 

ttadlünii ıtefküıf ederdim: «Bdır hıanp ilht&nıallîi veyıa mem-
İekjetin dajhiî vazüıyetü lifkJaısı ile ıKiızuım ıgörüldüğü ttalk-
ddınde sefertoerlk borasınla Eınkânı Haııtbliyıei. Utmaırnüyıe 
Riyasetlinliın tmlüıCatoasu dınzikniam ettüıkten sonuna lam 
Vekljleıü Heyetli ıkanar vertiır. 

Oiresam 
Haıkkı Tarik 
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ıRiryasıafii Oallilllelyıe 
iBiriimıdi mjaddıanlim fııkjriaısı şjöyflıa yıazıılimûsıın1! tek-

(lliıf edarliım!: ^ 
Bkbjarip lihjtıiımlallli oflıduğu <viaya m^mjldcıatlim dıahlilî 

ıvıalzıyatlinlae llüzuım görtidıüğü ftıakdlirdıe Erkâum Haırlbü-
yai Uımıuımjiyle Rliıyajslatüınliın miültıafaası 'allıınidaikıfâın sorana! 
(Idna Vıaklillılıerli IHıayatti ısıafeıibıarillük lionaısıma karar vte-
mdbillıiır,. 

.Burdur 
iMıuisItıaJfıa Şariaf 

Rıiyasiatli Oelliayıe 
ıBJr igüınıa liillttilbıaısıa mialhıall bırakimatmıalk üzerle : 
iBlidiınjcü ımiaddianiını İlk fıkınasundlaikli (Erkânı MaınK-

yldi 'Uımıuımfiye Rıiyteetliınlimı rnıültıallalasıınıımı itnıziımıaim&y-
l'a) 'üaibiirıi yerimle (Enkâıruı. Harbiydi Uımıuımıiıyıe Rıilyıase-
Itiimlin ımlütıajlîaiası aılımdııkltıanj şiarına) 'İfiadıesf.'ınün; li'kıamesii-
mli ıtökllıiıf ©d'ariiım, 

Kooaıölli 
'Ibnaihiitm 

Riyasıdtli GdÖaye 
/Hiniınıai rnıaıddanlim ülçüınoü fıkıflasıındıakli (İşbu ka

rar) yatiiınıe (Bu kiatfarfflar) yazaJmiasıtm aınz ve .tjekûlilf ey-
fleıfa;. . 

Bieyajznt Eidknie 
JhSamı Hasam Fafomii 

REİS — Efıanjdim,, yenli 'talkjrlir var. Tekalifim birisli 
mıaddemiim rnidtal'mli değiişjtfkıacidk rrialhıiyia'tltladliır. EMvıdlâ 
omu nayfi âlimlizıe alnz ©diaaeğiım. Somuta 'İfade taelh!:ıhıimıe 
aiiıt «alkırliırlller var, oıkıulüöuutaıciağıım. EvMeılâ Malhmıuıt 
Nadimi Keyfin Italknkfi akumapaıkjfcu;. (Maihımuit Ne
dimi 'Beyfiım .tolkiriiırli 'tlakrar lokumdu) 

:REİS — TalkmM mıaızıarı dilklkiaıte atanlar el kal
dırışım.,. 'Nazalrı dıiıklklaıtıe .alm'ayajnlları ©1 ikafldıırısımı... 
(Nazara dlikkjalte aikınırnıaidı ıdiemldira. 

(Tekirdağ Mıebusu Cdâil Nuni Beyün ttıaikırjlrıj tak
ırlar okıumdıu) 

REİS — Talkrlini ınlaızıarı dikkate a|İ!anila,r e!l kal-
ıdi'psıın... Nazarı dikkatte ailmiayaınllaır d klalldıırsııını... 
Nazara diilkikaftia afhınımiadı dtemdfcm, 

(Derılizjlli Mıetomsu Yusuf -ve Adama, Mıdbüısıu Z&-
tmiiiü Bleyflldrıim lOalklrtirli tekrar, okundu)) 

iREtS — TatonM mıazaını dikkate ailiamıliar al fcajl-
dımsım... Nazları dlik|kıaıtja lalmlafyanfliar d kaHdımsun.̂  
Nazları ıdiilklkiaıtıe laJhmımıadı idfanıdkn, 

(Oirtasum Mdbusu Hakkı Tarılk Beytim lüalkırliırli ıttefc-
ırar okundu) 

!REHS — Tıalkirîirli nıazalnı dikkate (ailıanlljar d Ikiaılıdıır-
ısurt... Nazarı dikkate lajlmuıyaıriar d kalldıırsaın.... Na-' 
z)aını dikkate alliim|rna|dı dfem|düım. 

| ^Buırduır Mebusu Mıuisfteifia Şanaf 'Beyim ıtıaJkıniali ıflefk,-
<mr oıkjumıdlui) 

RlEtS — Nazları dilkfea'te aftafnflar d kıaflıdiJisıım... 
Nazarı dlilklkjaıte iallımatyamtarı d ıkıalldıilrsıım,... (GüfrüliCüı-

I İar, ailıınıdı ajlurumıadı stasillarli) 
REİÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar ayağa 

kalksınlar... Almayanlar ayağa kalksınlar... 
RECEP BEY (Kütahya) — Reis Bey; arkadaşla* 

rın iki fikri var. iki şık birer «birer reye konsun. 
REİS — Müsaade buyurunuz. Nazarı diklkate 

I alındığı vakit encümene gider efendıim. Takrir naza
rı diklkate alınmamıştır efendim^ 

ı(Kocaeli Mebusu Ibra'hinı Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REÎS — Takriri nazarı dikkate alanlar d kaldır
sın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmıştın 

(Beyazıt Mdbu'su İhsan ve Edirne Mebusu Hasan 
I Hayri Beylerin takriri tekrar okundu) (Nedir ses

leri) 
REİS — İşbu ıkarar kelimesi yerine bu kararlar 

kelimesi Ikonuyor. 
HAKiKI TARIK BEY (Giresun) — O kabul 

olundu efendim. 
RECEP 'BEY (Kütahya) — Onda ihtilâfımız yok

tur eferidikn. 

REİS — Takriri nazarı (dikkate alanlar d kaldır
sın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı 'dikkate 'alınmamıştır. Sonradan verilmiş bir tak
rir daha 'var, oücunıacakltır: 

Riyaseti Oelileye 
Seferberlik kanun lâyihasının birinci maddesinin 

birinci fıkrasının berveçhi zîr tadilinii teklif ediyoruz. 
Mardin Mebusu Kars Mebusu 

Nuri Baha Tali 

ıMadde 1. — Bir harp ihtimali olduğu veya mem
leketin dahilî vaziyetince lüzum görüldüğü takdirde 
"Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin mütalaasına 
müracaat edildikten sonra İcra Vekilleri Heyeti sefer
berlik icrasına karar verir. 

REİS — Efendim, evvelce bunun aynı metninde
ki takrir reddedildiği için reye koymuyorum, 

RECEP >BEY (Kütahya) — Encümene fazla ba
kacak bir.şey yoktur. Mütalaasının inzimamı ile ta
biri yerline mütalaası alındıktan sonra Heyeti Umu-
miyenin verdiği karar mucibince mütalaası ahndık-

I tan sonra ibaresi konulduktan sonra madde tekrar 
okunur. Heyeti umumiyesi reye konur, madde ka-

I bul edilir. 
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REİS — Efendim, maddenin yeni şekli okunacak
tır. 

iBirinci Madde — ©ir harp ihtimali olduğu veya 
memleketin dahilî vaziyetince lüzum görüldüğü tak
dirde Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin müta
laası alındıktan sonra icra Vekilleri Heyeti sefer-
ıberlik terasına karar verir. Mezkûr ahvalde Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetinin teklifiyle de seferber
liğe İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir. işbu 
ıkarar ReMcumhurun tasdikini müteakip mevkii tat
bike 'konur. Seferberliğin birinci günü mezkûr ka
rarın tasdik tarihini takip eden günün başından yani 
gece yarısından başlar ve hu tarih seferberlik ilân-
narrtesande ayrıca zikrolunur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
«İşbu» nın nereye raci olduğu tasrih olunmalıdır. De
min bu hususta verilen takririn kabul edildiği ka
naatinde idim. «İşbu» karar birinciye mi raci, ikin
diye rni raoidir? 

RECEP ©EY (Kütahya) — Arkadaşlar, Heyeti 
mu'hteremenin nazarı dikkate akmadığı takdirde «Bu 
kararlar» vardır. Karar iki değildir. Ya İcra Vekille
ri karar verir, yahut seferbelik kararı Erkânı Harbi-
yeden ıgelir. «İşbu kararlar» teklifi ki; Heyeti Umu
miye zaten kabul etmedi, «İşbu» nın nereye ait ol
duğunu aramaya hacet yoktur. Bu kanun seferberlik 
kanunudur ve maksat da seferberlik kararıdır. Bu 
karardan başka karar olaimaz ki... 

HAKKI TARIK ©EY (Giresun) — Efendim. 
maksat Encümenin mütalaasını almaktır. 

'(Seferberlik karan diye tasrih edilsin sesleri) 
REİS — Bir takrir daha vtfrdır, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
İşbu karar yerine seferberlik kararı kelimesinin 

kabulünü teklif eylerim 
Recep Zühtü 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edümemiştir. 

(Efendim, demin okuduğumuz son şekli reye arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir, 

İkindi Madde — Seferberliğin ilgasına Başku
mandanlığın yeya Erkânı Harbiyei Umumiye Riyase
tinin mütalaasının inzimamiyle İcra Vekilleri Heye
ti karar verir. 

©aşkumandanük veya Erkânı Har'biyei Umumiye 
Riyasetinin teklifiyle de seferberliğin İlgasına İcra 
Vekilleri Heyetince karar verilebilir. 

İşbu karar Reisicumhurun tasdikiyle tatbik olu
nur. 

İlga kararının tasdik edildiği günün nihayetini 
teşkil eden gece yarısında seferberlik hitam bulur. 

REİS — Söz isteyen var mı? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
bir kere seferberliğin ilânında «Erkânı Harbiye Ri
yasetinin mütalaasının inzimamiyle» yerine mütalaa
sı alındıktan sonra denmişti. Şimdi seferberliğin il
gasında da, «Mütalaası alındıktan sonra» demek lâ
zımıdır. Saniyen encümenden bir şey soruyorum. Se
ferberliğin ilânından evvel 'Erkânı Harbiye Riyaseti
nin mütalaasını almak çok doğrudur. Fakat; sefer
berlik ilân olundu, muharebe oluyor, muharebe de 
bitti. Seferberliğin hitamını zannedersem Başkuman
dan »tayin eder. 

RECEP IBEY (Kütahya) — Öyle yazılıdır okusa-
nıza... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Okudum. 
«Başkumandan veya Erkânı Harbiye Reisinin» diyor, 
Seferberliğin ilgasından da Erkânı Harbiye Reisinin 
neden mütalaası alınmak lâzım gelir? 

MUHİTTİN BEY (Bitlis) — Dahilî vaziyet olur. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Dahilî va

ziyet olursa yine bir kumandan vardır, İcra Vekilleri 
vardır. Dahiliye Vekili vardır, mesele bitti, Başku
mandan da bitti dedi. Heyeti Vekile karar verebilir. 
Şu halde seferberliğin ilgasından Erkânı Harbiyei 
Umumiyenin de mütalaasını almaya lüzum var mı, 
yok mu? Bunu lütfen izah buyursunlar (Var sesleri) 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim; Mazhar Mü
fit Beyefendinin buyurdukları Heyeti Muhteremeniz 
için bu kanunun bazı noktalarını müzakere edebilmeye 
ve bazı noktaları izaha vesile oldu. Bu kanunun ikinci 
maddesinde ilga çin birinci maddesinde ilân için müj 

takasının alınması zarurî görülen makamın' ismin
den başka yeni bir isim zikrediliyor. Deniyor ki; Baş
kumandan, yahut Erkânı Harbiyei Umumiye Riyase
tinin mütalaası alındıktan sonra ilh... Bunun sebebi 
- Muhittin Bey arkadaşımızın yerinden Mazhar Müfit 
Beye cevaben buyurdukları gibi - eğer ilgası mevzu
bahis olan seferberlik üçüncü maddede zikredildÜği 
veçhile herhangi dahilî bir seferberlik ise o vakit ma
lumu âliniz Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti ba
kidir. Çünkü hazer vakti devam ediyor demektir. 
Teşkilâtı Esaisiye Kanunu mucibince Başkumandanlık 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine racidir. Yani 
vakti hazarda memleketin vaziyeti umumiyesi icabın
dan olarak memleketin bir parçasından vuku bulan 
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seferberliğin ilgası - Başkumandan zaten yoktur - doğ
rudan doğruya Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine 
aittir. Fakat, buyurdukları gibi memleketin her tara
fında, umumî seferberlik olmuş, bir harp olmuş ve
yahut seferberlik ilân edilmiş olmasına rağmen hiçbir 
harp olmamış, bu hal 3, 5, 8 ay devam etmiş, ilga 
mevzubahistir. O zaman fikri alınacak zat Başkuman
dandır. Çünkü Teşkilâtı Esasiye Kanununun malum 
olan maddesi mucibince seferde kuvayı umumiyenin 
emri-kumandası îcra Vekilleri Heyeti karariyle Reisi
cumhur tarafından nasbolunacak zata mevdudur. Ta-
biidirki umumî seferberlikte artık Erkânı Harbiyei 
Umumiye yoktur. Reyi alınacak zat Başkumandandır. 
Çünkü sefer halinde bütün ordu, Başkumandanlığın 
emri altındadır Onun reyi alınmak mevzubahistir. Bu 
izahatı arz ettikten sonra zannederim mesele anlaşıl
mıştır. Mütalaasının inzimamiyle tâbirinin birinci mad
dede Heyeti Umumiyenin kabul buyurduğu veçhile 
«Mütalaası alındıktan sonra» şekline inkılabı tabiidir. 
Mamafih hükümetin de reyi iltihak ederek Mazhar 

Müfit Beyin veya takrir verecek başka bir arkadaşın 
takriri kabul edilirse madde kesbi sarahat eder. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA 
ABDÜLHALÎK BEY — Birinci maddeye mütenazır 
olmak şartiyle kabul edilir. Birinci madde nasıl ya
zılmış ise ikinci madde de o suretle yazılabilir. 

REÎS — Ankara Mebusus İhsan Beyin takriri oku
nacaktır: 

Riyaseti Cel'ileye 
İkinci maddedeki (Erkânı Harbiyei Umumiye Ri

yasetinin mütalaasının inzimamiyle) ibaresi yerine 
(Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin mütalaası 
alındıktan sonra) ibaresinin yazılmasını arz ve teklif 
eylerim. 

Ankara Mebusu 
İhsan 

REİS — Hükümet de muvafakat ediyor efendim., 
Nazarı dikkate alanlar ellerini kaldırsın... Nazarı dik
kate almayanlar ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmıştır efendim. Yeni şeklini bir daha okuyoruz 
efendim: 

İkinci Madde — Seferberliğin ilgasına Başkuman
danlığın veya Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin 
mütalaası alındıktan sonra İcra Vekilleri Heyeti ka
rar verir. 

Başkumandanlık veya Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyasetinin teklifiyle de seferberliği ilgasına İcra Ve
killeri Heyetince karar verilebilir. 

İşbu karar Reisicumhurun tasdikiyle tatbik olunur, 
İlga kararının tasdik edildiği günün nihayetini 

teşkil eden gece yarısında seferberlik hitam bulur. 
REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler ellerini 

kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 
Üçüncü madde okunacaktır: 
Üçüncü Madde — Seferberlik icaba göre ya umu

mî veya kısmî olur. 
REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul eden

ler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsınlar.. Kabul edilmiştir efendim. 

Dördüncü Madde — Seferberliğe ait ihzarat tek
mil hazer müddetince ve seferberliğin de devamı es
nasında birincisi hükümet teşkilât ve şuaba'tına, ikincisi1 

salifüzzikir Teşkilât ve şuabattaki istihzarata muvaza-
ten Cumhuriyet Ordusu aksam ve teşkilâtında ol
mak üzere iki sahada ceryan eder. 

Bunlardan birincisi (Millî Seferberlik Talimatna
mesi) ne ve ikincisi Cumhuriyet Ordusunun «Kara, 
deniz, hava kuvvetlerine ve jandarmanın seferberliğine 
dair talimatname» ye tevki fen icra olunur. 

İşbu talimatnameler Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyasetinin inzimamı mütalaasiyle İcra Vekilleri He
yetince tanzim olunur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, zan
nediyorum. Maddedeki talimatname nizamname ola
caktır. Teşkilâtı Esasiye Kanunu bu şekilde kaydeder. 
Şûrayı'devlet teşekkül etmeden evvel bazı zaruret mü-
lâhazasiyle nizamname yerine talimatname konmuştu. 
Fakat Şûrayıdevlet vazifeye başladıktan sonra Teş
kilâtı Esasiye Kanununun emrettiği bu noktayı ihmal 
etmek doğru olmaz. Binaenaleyh İcra Vekilleri Heye
tinin yapacağı bir şey, talimatname değil, nizamname
dir. Bu noktadan tashih edilmeli ve nizamnamenin 
koyduğu kayıt ve şeraite göre mevkii tatbike koymalı 
o suretle tashihini rica ederim. 

RECEP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaşı
mızın buyurdukları noktayı encümen bir meselei esa-' 
siye olarak derpiş etti. Fakat buyurdukları gibi yalnız 
İcra Vekilleri Heyetinin karariyle kesbi katiyet etmesi 
ve hazerde sefer için program hazırlanması lâzım gel
diği yani İcra Vekilleri Heyetinden başkasının daha 
Vakti hazarda gizli olan seferberlik esasına muttali 
olmamalarını elzem gördüğü için bunu nizamname 
mahiyetinde kanuna koymayı encümen muvafık gör
medi. Çünkü arkadaşlar; yine arkadaşımın buyurduğu 
gibi Teşkilâtı Esasiye Kanunununda nizamname tarif 
edilmiştir. Nizamname tabiî kanun gibi ilân ve tatbik 
olunur ve nizamname Şûrayıdevlet n tasdikinden ge-
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çer. Biz bunu Şûrayıdevletin tasdilcin'den geçecek de
ğil, sahai millîde mabihittatbi'k olacak vesika olarak 
intişar edecek değil. Fakat ne vakit geleceği malum 
olmayan sefer günlünde hükümet teşkilâtı umumi yesi-
nin vakti hazarda kendi şubesi için nasıl çalışmak lâ
zım oMuğunu tebyin ve tespit eder birtakım esasatı 
mesul olan Heyeti Vekilenin yapmaları için koyduk. 
Bunu neşri ilânı lâzım gelen bir vesika olarak koysa 
idik o zaman nizamname şeklinde olsun demeye hak
ları vardı. Bunun neşir ve ilânı lâzım olarak düşünülse 
idi, buyurdukları gibi, Şûrayı devlete gider ve neşrolu-
nurdu. Fakat bu, o değildir. Müştereken mesul olan 
İcra Vekillerinin her şubesini ayrı ayrı yapacağı işle
rin hafi bir talimatnamesi mevzubahistir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — O halde tali
matname, bir kanunun sureti tatbikini gösterecek su
rette halkı bazı mecburiyet altına koyacak kayıtları 
ihtiva etmeyecek, yalnız hükümet teşkilâtının sefer
berlikte yapacağı vazaifi ihtiva edecektir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, Hakkı Tarık 
Beyefendiyi teyit ederim. Talimatname içinde, talimat
name unvanı altında halka külfet ve vazife tahmil et
mek tariki çoktanberi bu 'idaıei ımillîdan kalkmıştır. 
Talimatname unvanı altında bu gibi ahkâmı buraya 
hiç kimse koyamaz. Yapılacak talimat bütün teşkilâtı 
devletlin sefer am hülüfcünde ne suretle \işleyecekl©ri>nıi 
vakti hazarda tespit edecektir. 

RASİH BEY (Antalya) — Keşke talimatnameden 
başka bir isim olsa idi. 

RECEP BEY (Devamla) — O halde o yeni isim
deki şeyin mahiyeti ne olacaktır? Onu kim ve ne tarif et
miştir, nerede yazmıştır. Kararname diye korsak ne 
olur, talimatname koymanın mahiyeti nedir? Arka
daşlara lâyıh olan fikir nedir, şimdiye kadar bu un
van altında birtakım şeyler yapılmıştır ama onlar tek
rar yapılmasın mülahazası mıdır ve yapılan şeylerin 
kusuru nedir? Talimatname ismini kaldıralım başka 
bir isim verelim. Eğer başka bazı şeylerden korkuyor-
larsa o korktukları şeyi yapılmamak için nasıl bir 
'kuvvei teyidiye lazımsa o vardır. Muhterem arkada
şım Hakkı Tarık Bey arkadaşımın buyurdukları gibi 
halkı alâkadar edecek mahiyette, kanunların suveri 
tatbikiyesini mübeyyin mahiyette işler yapılırsa bu 

elbette Şûrayıdevletten geçer ve halka ilân olunur.. 
'Binaenaleyh bu tarzda kalmasında hem amelî hem 
hakikî zaruret vardır. (Reye, reye sesleri) 

REİS — Efendim, maddeyi tekrar okuyoruz: 
(Dördüncü madde tekrar okundu.) 
HAKKI TARİK BEY (Giresun) — İnzimamı mü

talaa hakkında ondan evvel söylenen sözler, yine va
rittir. 

REİS — Efendim, encümen ne diyor. 
RECEP BEY (Kütahya) — Pekâlâ efendim. 
REİS — Diğer maddelere muvazi gitmek için son 

fıkradaki «İnzimamı mütalaasiyle» ifadesini «Müta
laası alındıktan sonra» şekline tashih ediyoruz. Mad
deyi bu şekilde reye arz ediyorum. Maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Altıncı Madde — Bu kanunun ahkâmının icrasına: 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul" 
edilmiştir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, sebkü rapta 
dair küçük tashih arz edeceğim. Birisi ikinci madde
nin ikinci fıkrasının nihayetinde (verilebilir) yazıl
mıştır. Evvelki maddede (verilebilir)' yazılmıştır. Bu
nun da yukarıdaki gibi verilebilir ve sonra dördüncü. 
maddesinin ikinci cümlesinde... Cumhuriyet Ordusu
nun «Kara, deniz, haVa illi...» deniyor. Burada (kara) 
kelimesinin başındaki mütarıza «Cumhuriyet Ordu
sunun...» evveline alınacaktır. Bunun da tashihini rica 
ediyorum. 

REİS — İzah ettikleri tashihat, sepkü rapta aittir. 
Tasvip edilir değil mi efendim? (Kabul seslen) Bu su
retle ta'shih edilecektir. Lâyihanın ikinci müzakeresine 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Başka müzakere edilecek bir şey yoktur. Perşembe-
günü içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati : 16,45 
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(Sıra No. : 69'a ilâve) 

(1/85) NUMARALI SEFERBERLİK KANUNU LÂYİHASI VE MUDAFAAİ MİLLİYE 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Büyük 
Milleti Meclisli 26.2.1928 

Müdafaa! Milliye 
Encümeni 

Karar No. : 22 
Esas; No. : 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti' Celileye 
Heyeti Umumi yenin 16 Şubat 1928 tarihli 45 nci 

inrkadırid'a müzakere ddİlen Seferberlik kanunu lâyi
hasının birinci maddesine dair azadan bazı zevat tara
fından dermeyan olunan mütalaıat ve verilen takrirler 
üzerine Heyeti Umumiye karariyle mezkûr birinci mad
de ile müteakibi mevad takrirle birlikte encümenimize 
iade buyurulrnuştu. 18 Şubat 1928'de içtima edilerek 
Müdafaai Milliye Vekili Abdülhalik Beyefendi ve 
Ordu Dairesi Reisi Ömer Hâlis, Erkânı Harbiyei 
Umumiyeden Kenan Paşalar hazır oldukları halde lâ-
ythai kanuniye ile ol baptaki takrirler mütalaa ve mü-
zalkere olundu. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 46 ncı maddesi İcra 
Vekilleri Heyetini hükümetin umumî siyasetinden 
müştereken mesul addetmesi itibariyle, seferberlik 
gibi mühim bir hadisenin takarrür ettirilmesinde son 
söz ve kararın İcra Vekilleri Heyetine ait olmasında 
ve Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin inzimamı 
mütalaasının da lüzumu aşikâr bulunmasında Müda
faai Milliye Vekâleti ve Erkânı Haribiyei Umumi yenin 
iltihakiyie encümence muvafakat ve mutabakatı tam-
me hâsıl olduktan sonra birinci madde fıkrai ulâsının 
İcra Vekilleri Heyetinin vazife ve salâhiyetlerini mut
lak bir tarzda ve ancak teklifin Erkânı Harbiyei 
Umumiyeden vürudu halinde ise îcra Vekilleri Heye
tinin ihtiyarî vaziyetini teyit edecek surette iki fıkra 
olmak üzere tahriri esas itibariyle tasvip edilmiş ve 
Bursa Mebusu Semih Beyin bu esasa tevafuk eden 
teklifi; muti takrirler müeddası ve encümende hazır 
bulunan takrir sahiplerinden Tokat Mebusu Bekir 
Lütfü Beyin no'ktai nazarı ile teklif olunarak bazı ta
dilât ve tavzihat icrâsiyle müttefikan kabul edilmiştir. 
Maddei mefkurenin müteakip fıkrası aynen ipka ve 
son fıkrasındaki (işbu) kelimesi tekerrür ettiğinden 
(mezkûr) kelimesine kalbediimiştir. 

İkinci madde dahi birinci madde ve muti takrir
ler müeddasiyle alâkadar görüldüğünden yeni. tanzim 

kılınan birinci maddeye kıyasen müzakere olunarak 
'bazı tadilât tashihat ile 'kabul olunmuştur. 

Üçüncü madde aynen ipka ve dördüncü madde de 
(ve seferin de) ibaresi Müdafaai Milliye Vekilinin tek
lifiyle daha âm ve şamil bir şekil almak üzere (ve 
seferfoerliğün de) ibaresine talhvil edilmiş, maddei mez-
kûrtenin birinci fıkrasmda'ki Cumhuriyet Ordusu tâbi
rinden sonra (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri) gibi 
tavzihat zait ve mükerrer görülerek tayyı ve ikinci 
fıkradaki ,«MiMî Seferberlik Talimatnamesi» niha
yetine ibareyi ikmalen bir (ne) ilâve kılınmış, bu fık
radaki Cumhuriyet Ordusu ıtlakının fiilen ihtiva et
mesi lâzım gelen ve oibaptaki kanunlarla hazarı teş
kilâtta Dâhiliye Vekâletine merbut olan Jandarma 
Kuvvetlerinin seferde eczasından bulunduğu Kara 
Kuvvetleri meyanında bulunacağını teyit ve tavzih 
için Cumhuriyet Ordusunun «Kara, Deniz, HaVâ 
Kuvvetlerinin ve Jandarmanın seferberliğine dair ta
limatname» diye kanuna derç ve ilâvesi kabul edilmiş
tir. Bu nokta Müdafaai Milliye Vekilinin ve Erkânı 
Harbiyei Umumi yen in talep ve izahatları üzerine ta
karrür ettirilmiş ve taalluku hasabi'yle Dâhiliye Veki
linin de muvafaktı (Müdafaai Milliye Vekilinin vesa-
tetleriyle) istihsâl olunmuştur. 

Beşinci, altıncı maddeler aynen ipka olunarak ev
rakı mevduanın iadeten takdimine karar verilmiştir. 
Arz olunur. 

Reis 
Kütahya 

Recep 

Aza 
Erzincan 

Aziz Samih 

Aza 
Bitlis 

Muhittin Nami 

Bu Mazbatanın 
Muharriri ve Kâtibi 

Erzincan 
Aibdülhak 

Aza' 
Bolu 

Hafız Cemil 

Aza 
Gümüşhane 

Şevket 

Seferberlik Kanunu Lâyihası 

Madde 1. — Bir harp ihtimali olduğu veya mem
leketin dahilî vaziyetince lüzum görüldüğü takdirde 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin mütalaasının 
inzimamiyle İcra Vekilleri Heyeti seferberlik icrasına 
karar verir. 



Mezkûr ahvalde Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
setinin teklifiyle de seferberliğe İcra Vekilleri Heye: 

'tince karar verilebilir. İşbu karar Reisicumhurun tas-
1 ilcini müteakip mevkii tatbike konur. 

Seferberliğin birinci günü mezkûr kararın tasdiki 
tarihini ta'kip eden günün başından yani gece. yarısın
dan başlar ve bu tarih seferberlik ilânnamesinde ay
rıca zikrolunur. 

Madde 2. —• Seferberliğin ilgasına Başkumandan
lığın veya Erkânı Harbiyei Umumi Riyasetinin mü
talaasının inzimamiyle İcra Vekilleri Heyeitî karar 
verir. 

Başkumandanlık veya Erkânı Harbiyei Umumiye 
R'iyasetinin teklifiyle de seferberliğin ilgasına İcra 
Vekilleri Heyetince karar verilebilir. 

İşbu karar Reisicumhurun tasdikiyle tatbik olu
nur. 

İlga kararının tasdik edildiği günün nihayetini teş
kil eden gece yarısında seferberlik hitam bulur. 

Madde 3. — Aynen. 
Madde 4. — Seferberliğe ait ihzara t tekmil hazar 

müdd'etince ve seferberliğin de devamı esnasında bi
rincisi hükümet teşkilât ve şuabatında, ikincisi sali-
füzzikir teşkilât ve şuabattaki istihzarata muvazaten 
Cumhuriyet Ordusu , aksam ve teşkilâtında olmak üze
re iki sahada cereyan eder. 

Bunlardan birincisi (Millî Seferberlik Talimatna
mesi) ne ve ikincisi Cumhuriyet Ordusunun «Kara, 
Deniz, Hava Kuvvetlerinin ve Jandarmanın seferber
liğine dair talimatname» ye tevfikan icra olunur. 

fşbu talimatnameler Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyasetinin inzimamı mütalaasiyle İcra Vekilleri He
yetince tanzim olunur. 

Madde 5. — Aynen. 
Madde 6. — Aynen. 
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