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YİRMİ YEDİNCİ İ N İ K A T 

4 Temmuz 1336 Pazar 

Dördüncü- Celse 

Açılma Saati : 3.10 (Z. S.) 

REİS : Celâlettin Arif Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya), Rasim B. (Sivas) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası var, okunacaktır. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Yirmialtıncı İn'ikat 

3 Temmuz 1336 Cumartesi 

İkinci Celse 

Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

in'ikat ederek, riyasete tevdi olunan vaziyeti umu

miye hakkındaki istizah takriri üzerinde Erkânı Umu

miye Vekili İsmet Beyefendinin izahatı dinlendi ve 

celseye ara verildi. 

Üçümü Celse 
Celâlettin Arif Beyefendinin Riyasetlerinde ini

katla, vaziyeti umumiye hakkındaki istizah takriri 
üzerindeki müzakerata devam olunarak vaki sual
leri Mustafa Kemal Paşa Hazretleri cevapladı ve 
celsei hafiyeye nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Celâlettin Arif Kütahya Sivas 

Haydar Rasim 
REİS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var mı?.. 

Zabtı sabıkı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Ordu teşkilâtının yeniden tanzimi ve ordu
nun takviyesi, müslim ve gayri müslimlerden bedeli 
nakdi alınıp alınmaması ve gayri müslimlerin bir kıs
mı hakkında ihtiyati tedabir ittihazına lüzum olup ol
madığı. 

REİS — Mevzu üzerinde Ferit Beyefendi izahat 
vereceklerdir. Buyurun efendim. 

FERİT BEY (İstanbul) — Efendiler, encümenimiz 
maalesef istifayı kusurla başlayacak. Çok teessüf edi
yoruz ki, tevdi buyurulan vazifeyi hitama erdireme-
miştir. Bununla beraber tevdi buyurulan vazaiften 
heman ekserisi hakkında tedbirler ittihaz edilmiş ve 
bu hususta arizamik müzakere edilmiştir. Tevdi bu
yurduğunuz on dört takrirden ibarettir. Filhakika bu 
takrirlerin on adedine maksur olmak dolayısiyle 
ehemmiyetsiz görünüyor. Devletin bugün maruz kal
dığı, bütün mehaliki milletin bugün yaşadığı hayatı 
ihtiva eylemek itibariyle mühim/ye son derecede azim 
bir vazife suretinde tezahür etmektedir. Bunun böyle 

olması tabiî idi. Mütareke esnasında memleketin ma
ruz olduğu hücum muvacehesinde çare taharrisine 
mecbur etmiştir. Binaenaleyh takrirlerin ihtiva eyle
diği mesail kendilerince mutasavver olan endişeden 
kat kat büyük ve devletin hayatı mesabesindedir. Fil
hakika Hükümet dünkü celsede izahatı kâfiye ita 
etmiş ise de, karşısında bulunduğumuz vaziyete göre, 
kendisinin vazettiği tedbirleri izah ettiği gibi, vazi
yetini de teşrih eylemiştir. Yalnız Heyeti Âliyeniz şüp
hesiz bu meseleyi daha ziyade tamik etmek istemiş
tir ve bu takrirlerin verilmesi bundan neşet etmiş
tir. Acaba bulunduğumuz vaziyet muvacehesinde da
ha süratle davranmak, başka bir şey yapabilmek müm
kün değil midir?,. Filhakika Heyeti Âliyenize takdim 
edilen takrirler tetkik edildiği zaman, hulâsası müda-

(I) Aleni içtima zaptında «2, 3, 4 ncü celseler 
hafidir» denilmekte ise de 2 ve 3 ncü celse zabıtları 
bulunamamıştır, 
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faai vatana müteallik bulunduğu tezahür etmiştir. Ta
biî takrirlerin heyeti mecmuasını mufassalan arza lü
zum görmüyorum. Encümenimiz bu vazifeyi takdir 
ederek kısmen ikmal etmiş ve takrirleri umumî bir 
şekle sokarak heyeti umumiyesi hakkında mütalâa
larını tefsir suretiyle nazarlara arzetmiştir. 

Bu takrirlerde başlıca mevzubahis olan meseleler 
mesaili askeriyedir. Bilhassa seferberük meselesi mev
zuu bahistir. Seferberlikte ne gibi tedabiri cedide it
tihaz etmek mümkün olduğu, daha neler yapılabile
ceğinin mümkün olduğu tezekkür ediliyor. Diğer bir 
kısım takrirler milletin maruz bulunduğu bu tehli-
kei azime karşısında müdafaai vatanı ifadan içtinap 
eden gayri müslimlerin ne suretle muameleye tabi tut
malıdır? Diğer bir kısım mebuslar müdafaai vatan 
hususunda bugün ittihaz edilen tedabirden başka aca
ba ne gibi tedbirler ittihaz edilmesini istiyor ve bun
lara birtakım çareler taharri ediyorlar. Bir kısmı ku
marın, işretin, fuhşun menedilmesi suretindedir. Di
ğer bir kısım yine memleketimizde tedabir ve teda-
fii icra için mevcut kuvvetlerimizin şarktan garba 
şevki mümkün olup olmadığını tetkik ediyor. Nihayet 
bunlardan daha umumî olmak üzere devletin teşkilâtı 
idariyesihi nazarı dikkate alarak bu teşkilâtı idariye-
yi tadil etmek hususunu düşünüyor ve bunda birta
kım tadilât teklif eden arkadaşlarımız Kabinenin 
şekli ne olmalıdır, diyorlar. Bu cihet de tetkik edi
liyor ve nihayet teşkilâtı idariyemizin vilâyetlere, 
hulâsa bütün memlekete tarzı tatbiki daha faideli bir 
şekil olup olmadığı hakkında teklif getiriyorlar. Bu 
na ilâveten Konyaya vali tayini hususu gibi mevzu
lar üzerinde duruyorlar. Fakat biz bunlardan tabiatiy-
le mesaili askeriyeyi tercih ederek onun müzakere
sine başladık, mesaili idariyeye ait olan aksamı maa
lesef ifa edilmedi. Devletin teşkilâtı esaşiyesine ait 
olan aksamı tetkik edemedik. Arzetmiş olduğum veç
hile, bu ciheti yarın komisyon içtima ederek tetkik 
edecek ve netayici tetkikatını bundan sonraki celse
de arz edeecktir. Bugün bilhassa tetkik ettiğimiz se
ferberliğimiz, ordumuzun teşkilâtı ve bu ordumuza 
daha büyük bir kuvvet verebilmek imkânı olup ol
madığı husyslan üzerinde durduk ve müzakeremiz 
buna taallûk etmiştir. Bu hususu da tabiî ayrı ayrı 
tetkik ettik ve benim maruzatım ayrı ayn esas üze
rine olacaktır. 

Birincisi, seferberlik meselesi. Seferberlik mesele
sini izah ederken, seferberliğimizin daha vasî bir 
mikyasta olmasını ve bunun elimizde mevcut vesait 
ile temin edilmesini isteriz. Eğer daha büyük kuv
vet toplayamamış isek bu, ancak elimizdeki vesaiti 
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nakliyenin ademî kifayesinden neşet etmiştir. Yoksa 
sizin gibi aynı arzu ile mütehassis olmadığından ne
şet etmemiştir. Fakat bununla beraber izahatın içe
risinde birtakım mesele zihninizi işgal etmiş. O da, 
vesaiti mevcuda acaba nedir; acaba bu vesaite za-
mimeten daha birtakım vesait yok mudur? Bu vası
talar mevcuttur da bu vasıtalardan istifade edilmemiş 
midir meseleleri efkârınızı tahriş etmiştir. Encümeni
niz, Hükümetle vaki olan samimi müzakeresinde ve 
en dakik olan cihetlere taalluk eden müzakeratı ta
mik etmiştir ve tamikten sonra kendisinin, hulasa 
fikir olmak, üzere bu fikrin hulasasının arzına ben
denizi memur etmiştir. Seferberlik meselesine bilhas
sa düşüneceğimiz cihet vesaiti mevcudemizi tama
men seferberliğe sarfetmek için seferberliğe teşebbüs 
edip edemeyeceğimizdir. Takrirleri veren arkadaşları
mız muhtelif mütalâat dermeyan etmişlerdir. Bir kıs
mı diyor ki; cephelere yakın bulunan elviye ve vi-
lâyata seferberliği daha ziyade teşmil edelim. Tâ ki 
bu suretle ele alabileceğimiz askerlerle cephemizin 
müdafaasını daha suhuletle yapalım. Bir kısmı hayır, 
alelumum memleketimizde umumî seferberlik yapa
lım ve umumî seferberlikten bir daha istifade ede
lim. Hatta arkadaşlarımızdan birisi nefiri'âm tabirini 
kullanmış, seferber kelimesini kullanmamış. Fakat 
kendisinin teklifinden mana bu idi. Teferruatı da ma
li ve bedeni olmak üzere teklif ediyordu. Bu mese
leyi ariz ve amik tetkik ettik. En ziyade tevekkuf ve 
tevekkül ettiğimiz mesele bu oldu. Hükümetle, demin 
arzetmiş olduğum veçhile vaki olan temasımızda ken
disinin kuvvei mevcudesini tetkik ettik. Vesaitin mik
tarı hakkında tetkikatta bulunduk. Vesaitin miktarı 
hakkında yaptığımız teşebbüs şu hakikati intaç ey
lemiştir. Şüphesiz Hükümet bu hususta bize vaki 
olan beyanatında; netice olmak üzere arzedeceğim şu 
hakikat zuhur etti ki; bugün seferberlik için davet 
edilmiş bulunan esnandan daha fazla aksamın sefer
berliğe tabi tutulması, yani yeniden celp ve cemedil-
mesine lüzum yoktur. İhtimal de mutasevver değil
dir. Bugün seferberliğe tabi olmak üzere başlıca altı 
sınıf var. 310 da dahil olmak üzere 313'e kadar dört 
sınıf esasen bugün hizmeti askeriye ile muvazzaf. 
Elimizde mevcut olan 314, 315 tevellüttüler de tâlim 
ve terbiye göstermek ve esnayi harpte sınıfı harpte 
bulunan kıtaata ilâve edilmek üzere ve bir ihtiyat 
fırkası olmak üzere hizmete tabi tutulmuş ve celp ve 
cemine başlanılmıştır. Gayet şayanı teşekkür bir su
rette ve aldığımız malumata nazaran her tarafından 
vaki olan icabetler pek ziyade göğsümüzü inşirah ile 
kabartacak surette, gayet müsait bir surette inkişaf 
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susta mütalâat ve en kati karar Heyeti Âliyenızm-
dir. Heyeti Âliyeniz tetkik ve bu husustaki mütalâ-
ata bir cevap vermek lâzım gelirse verir. Fakat umu
mî seferberlik bu suretle doğru görülememiştir. Fa
kat umumî seferberlik yerine lâzım gelen bazı teşeb-
büsata müracaat edilmesi aynı suretle reddedilme
miştir. Bilakis bu hususta mukarrerat ittihaz edilmiş
tir ki, bunlar Hükümetin bugüne kadar ve daha ev
vel düşünerek ittihaz ettiği mukarrerattır. Cephe ku
mandanları bilhassa mevzu bahsimiz olan garp cep
hesi kumandanları doğrudan doğruya düşmanla hali 
temasa gelerek kendi memleketi halkından azamî su
rette istifade selâhiyeti ahzeylemistir. Yani cephe 
kumandanı mahallinin müdafaası için lüzum görecek 
olursa mahallinden 1310'lu, 313'lülere hasrı kasret-
meyip seferberliği itmam etmek selâhiyetini ihraz et
miştir. Seferberlik hakkındaki Heyeti Âliyenin tema-
yülatı bu suretle kısmen ifa edilmektedir. Filhakika 
asıl ordunun bulunduğu cephedeki efradı milletle bi
raz daha uzakta bulunan arazi üzerinde bulunanlar 
müsavi değildir. İşte bundan dolayıdır ki, kuvvet te
min etmek isteyen Hükümet lâzım olduğu kadar bu 
hususta ahalinin kuvvetinden istifade etmek ve mem
leketi müdafaa (etmek maksadı ile kumandanlara 
bu salâhiyet) (1) bahşeylemiştir. Bundan maada di
ğer bir cihet daha vadetmiştir ki, o da müdafaa va-
taniyeyi yalnız cephelerde bulunanlara terk etmeyerek 
onların arkasında bulunanların da iştirakini temin et
mek üzere tedabire müracaat etmiştir. O tedabir şüp
hesiz Hükümete mevdu bir meseledir. (Hükümetin 
üzerinde duracağı husus,) (2) cephede bulunan kar
deşlerimiz nasıl vatanı müdafaa etmek üzere silâh
lanarak koşuyorlarsa, bizim de kemali iptihaç ile ve 
beklediğimiz veçhile onun arkasında bulunan hide-
matı idariyemizde aynı teşkilatı yaparak memleketin 
müdafaasında ahaliyi koşturmaktan ibarettir. İşte 
Hükümetimizin de kabul etmiş olduğu eşkâli sefer
beri bundan ibarettir. 

etmiştir. Fakat arzetmiş olduğum veçhile ve arkadaş 
lanmızdan birisinin de ikaz etmek suretiyle beyan 
buyurduğu üzere bu 314 31S tevellütlülerin talimleri 
henüz nakıs bulunduğu cihetle, Hükümet bunu daha 
evvel düşünerek ikinci sınıf bir ihtiyat kuvveti ol
mak üzere de tertip etmiştir. Asıl bugünkü kuvveti
miz 310'dan 313'e kadar dört sınıf üzerinedir. Bu 
sınıflar heyeti mecmuasiyle seferberlik emrine tabi 
bulunmakta, hizmeti muvazzafaya davet edilmektedir. 
Fakat maalesef kendilerinin müddeti medide silâh al
tında bulunması ve yine maalesef memleketimizde 
harbin uzaması hasebiyle harp ve darp uzun müd
detçe halkı bizar edecek derecede uzamış, sıhhatleri, 
şevkleri arzu edildiği derecede değildir. Eğer es
nana tabi bulunan Müdafaai Milliye Vekâletinin te
lâkki ettiği veçhile celp ve davet edilmiş olsa efrat 
belegan mabelağ bütün ihtiyacâtımızı temin ettikten 
sonra hatta bu dört sınıfa baliğ olacaktır. Fakat ma
atteessüf ancak onda, sekizde biri miktarında bir kuv
vet geldiği için, bugün arzu ettiğimiz derecede bütün 
cephenjn boşluklarını ikmal edemiyoruz. Hatta bu
nun içindir ki 1314 ve 1315'liler celp ve davet edilir 
ve şimdi tasavvur edilebilirdi. Bunları ihtiyat kuvve
tinde 1314, 131S efradından bırakıldıktan sonra 1312' 
den 1313'e kadar asıl kuvvetlerimizin nekayisini it
mam etmek ve açıklıkları doldurmak için daha aşa
ğı sınıfların celp ve cemi müzakere edilmiş, hatta ar
kadaşlarımızın umumî seferberlik suretiyle mütalâat-
ta bulunmaları da budur. Mesele bundan ibarettir: 
Bunun içfn leyh ve aleyhde dermeyan edilmiş müta-
lâatıh izahına lüzum görmüyorum. Azayı kiramdan 
her birisi bu mesele hakkında mütalâata maliktir. Bu 
müzakeremizin neticesinde gördük ki, gerek umumî 
seferberlikte, gerek bir kısım livalarımızda, seferber
lik ilânı, bugün bunların umumî bir surette seferber 
edilmeleri caiz değildir ve hatta mahzurludur. Bu me-
hazirden birisi; umumî seferberlik diyerek bütün aha
liyi ayağa kaldırmak, heyeti mecmuasını meydana 
dökmek şüphesiz karşısında bulunduğumuz mahallî 
tehlikeleri de bu suretle tezyit etmiş olur ve demin 
arzetmiş olduğum veçhile davet ettiğimiz kuvvet ta
mam gelse, hatta sülüsan derecesinde seferberliğe ica
bet ederek gelmiş olsa ve bunun çaresi bulunmuş ol
sa. bizim ihtiyacatımız tatmin edilmiş olur diyo
rum. Elimizde bulunan kuvvet imkânı derecesinde ih-
tiyacatımızdan daha fazladır. Binaenaleyh mevcut bu
lunan 1310'dan 1313'e kadar dört sınıfa zamime ol
mak üzere yeniden dört sınıfı umumî seferberlik em
ri verilmesinin doğru olmadığını encümenimiz de ba-
dettetkik kabul ve tasdııc eylemiştir. Filhakika bu hu-

Yine Hükümet hissiyatına istinat ederek söylüyo
rum; ne elde mevcut vesaitin tahammülü vardır ve 
ne de ahali arasında ihdas edeceği tesirata memleke
tin tahammül imkanı vardır. Seferberlik hakkındaki 
mukarreratını bu şekilde tekrar arzediyorum ki, yal
nız cephedekiler değil, arkada bulunanların cepheyi 
takviye etmeleri ve müdafaalarını temin eylemeleri 
hususunda Hükümet hususî bir surette lâzım gelen 

(/, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 
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teşebbüsatı vadetmiştir ve bizim de kanaat etmiş ol
duğumuz veçhile, bizim seferberliğimiz de had gaye
sini temin edecektir. Teessüf olunur ki, seferberliği
miz bu suretle mahdut bir daireye münhasır olmak
tadır. 

BÎR MEBUS BEY — O teşebbüs nedir? 

FERİT BEY (Devamla) — Yani Hükümet cep
henin gerisinde bulunan ahaliden üç yüz ondört ve 
ondan gerilere ait olan aksamını teşvikat neticesinde 
toplayarak muntazam bir hale ifrağ etmek ve cephe
ye göndermek, onları tanzim etmek, teslih etmek hu
susunda cephe kumandanlarının bazı cephelerde mu
vaffak olduklarını kumandanlardan aldığı malumat 
üzerine beyan etmiştir. Yani tatbik etmek hususunu 
vadetmiştir. Bilmem arzedebildim mi? 

baliğ olursa olsun vermeye muktedir bulunan işbu 
kısım bedeli naktî verdikten sonra vazifei vatani-
yesini ifa etmek üzere meydana çıkacak ve ihtimal 
ki askere gitmek, seferberliğe gitmek üzere lâzım ge
len teşvikatı daha kuvvetle terviç edecektir. Yoksa 
kendisi oğlunu sakladıktan sonra, aldığı bir raporla 
bir yere sıkıştırdıktan sonra tabiidir ki onlar ahaliyi 
teşvik etmeye kalkışacaktır. Bu arzettiğim mütalâa 
bedeli naktî lehinde idarei kelâm edendir. Fakat bu
na mukabil Hükümetin de iştirak etmiş olduğu di
ğer bir noktai nazar vardır. Daha samimi olmak üze
re arzedeyim ki, bu husustaki mütalâayı bendeniz ter
viç edebilirim. Fakat encümenin heyeti umumiyesiy-
le Hükümetin mütalâası bunun aleyhinde ve katiyen 
hilâfında idi. Onlar katiyen bedeli naktiyi kabul ve 
tasvip etmemek istediler. Çünkü onlar dediler ki; be
deli naktîyi kabul etmek, terviç etmek suretiyle mil
let arasında sınıf tefrik eylemekten ise bütün milleti 
vazîfei vataniye ile tavzif ederek sevketmek daha 
ziyade samimiyettir, daha ziyade kuvvet bahştir. Bi
naenaleyh bedeli naktiyi kabul etmekten ise umu
munu askerliğe tabi tutmak, umumunu icbar etmek 
daha muvafıktır, dediler. Tasvip edilmek suretiyle 
Hükümetle encümen arasında muvafakat hâsıl oldu. 
Şüphesiz Heyeti Âliyelerinin vereceği karar büsbütün 
başka bir vaziyet alır. Binaenaleyh bedeli naktî hu
susunda ne kadar malî faidesi olursa olsun, ne ka
dar içtimaî menafi i olursa olsun müdafaai vatan me
selesi nazarı dikkate alınıp bütün milleti seyyanen 
cephelere sevketmek lâzımdır. Arkadaşlarımızın be
deli naktî hakkında vaki olan müzakerat muvafık gö
rüldü. 

BİR MEBUS BEY — Gayri müslimler hakkın
da. 

FERİT BEY (Devamla) — Evvelce arzettiğim 
veçhile heyeti umumiyesi maruzatımızı teyittir. Gay
ri müslimler hakkında yine bir çok mütalâattan son
ra bedeli naktînin kabul edilmemesi ciheti muvafık 
görüldü. Filhakika memleketimizde sakin bulunan 
gayri müslimlerin vezaifi vataniyeyi ruhları menetti-
ği için bedenen ifa edemezlerse hiç olmazsa mali bir 
surette temin etmeleri şüphesiz bir vazifei mecbure 
ve meşruadır. Binaenaleyh bütün encümenin ve He
yeti Hükümetin müttehiden verdiği karar da gayri 
müslimleri bedeli naktiye mahkûm etmek istikametin
dedir ve bunu kabul etmek istedi. Fakat maalesef 
encümenimiz dahilinde mesaili idariye zamanı geçir
miş bulunan arkadaşlarımız, vaki olan mütalâası bu 
hususta da bunu müsait bir zamana kadar tehir et-

Seferberlik meselesinden sonra bedeli naktî me
selesi geliyor. Bedeli naktî meselesi iki noktai nazar
dan tetkik edilecektir. Birisi; alelumum islâmlar nok
tai nazarından ademi kabulü, birisi de m ileli "gayri 
müslimeye tatbik edilip edilmemesi idi. Bunu her iki 
cihetten ayrı ayrı tetkik ettik. Evvelâ Türkler, is
lâmlar hakkında bedeli naktînin tatbik edilip edilme
mesi meselesini ariz ve amik tetkik ettik. Bu hususta 
encümeninizde muhtelif fikirler dermeyan edildi. Be
deli naktiyi tatbik edip etmemek hususunda hulâsai 
efkârı şundan ibarettir : Evvelâ bedeli naktî kabul 
etmek isteniliyor. Bedeli naktîyi kabul etmek isteyen
ler diyorlar ki : Bedeli naktiyi kabul ettiğimiz takdir
de ihtimalki bütçemize bir muaveneti maliye hâsıl 
etmenin imkânı bulunur. Bu muaveneti maliye ile be
raber ordumuzun seferberliğini takviye etmek üzere 
belki bazı menafi temin etmek kabildir. Meselâ bu
gün umumî seferberliğe tabi bulunan esnan erbabına 
bedeli naktî mevcut olmadığı cihetle içlerinde kendi
lerinin kabiliyeti iktisadiyeleri olanlar firar etmekte
dir. Bunlardan maada bir takım eşraf, ağniya evlat
ları muhtelif vesaikle, suiistimalat ile yine memleket
lerinde kalmakta ve ötede beride sıkışmaktadır. Bu-
suiistimalatın önünü almak üzere bedeli naktî kabul 
etmek herhalde müstahsendir. Seferberliğe muarız^ 
bulunan aksam şüphesiz hayatlarının tadını biraz 
daha fazla bilen takımlarıdır ve niymet ve refah
tan daha ziyade müstefid olanlardır. Binaenaleyh 
seferberlik dendiği zaman bu kısım ahalimiz bu sefer
berliği akamete mahkûm etmek üzere lâzım gelen if-
sadat demeyeyim, fakat bu hususu akamete mahkûm 
edecek mevkidedirler. Bedeli naktî kabul edilecek 
oluna, bilhassa şu suretle vaki olacak telkinatın önü 
alınmış «Jacaktır. Çünkü bedeli naktî her ne miktara 
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mek cihetini teklif ettiler ve neticede gayri müslim-
leri de bedeli naktîye tabi tutmayı tehir ettik. Çünkü 
müsait zaman bu zamanın olmadığını kabul ettik. Fil
hakika Hükümetin, encümenimizin müzakeratı esna
sında memleketimizin etrafını ihata eden kuvvetler ve 
bahusus bunlardan ecnebi ve bilhassa memleketimiz
de hıristiyan anasırın müdafii olduklarına ve onlara 
vaki plan taarruzun daima onlar tarafından şiddetle 
müdafaa edilmesini nazarı itibara alıyoruz. Şimdi bu 
vaziyet karşısında evvelce arzettiğim üzere bu vazi-
fei vataniye gayet meşru olmakla beraber, hakkımı
zın meşruiyetini tanıyan hasımlar muvacehesinde bu
lunmadığı için onlara vaki olacak meşru bir vazifei 
vataniyeyi sui telâkki etmeleri ve bunu bir vesilei taar
ruz addetmeleri ihtimali mevcuttur. Hükümet dedi 
ki, bir ecanebin orduları, donanması mevcut olmak
la beraber, onlardan ziyade memleketimiz dahilinde 
asıl o hayata geçirmeyi tasmim etmiş olan unsur
ların vaki olacak propagandaları bunların içerisine 
fitneye sebep olacaktır. Sevahilde toplanmış bulunan 
bir takım kavi usuller mevcuttur ki bugünkü teşkilât
ları itibariyle ve maalesef bizim elimizde mevcut kuv
vet itibariyle onların kuvvetlerini nazarı dikkatte bu
lundurmak lâzımdır. Zaten etrafımız bir çemberi fe
sat ile çevrilmiş bulunduğu (cihetle, böyle bir karar 
aldığımız takdirde bir) (1) gevşeklik, bir zaaf, bir 
hastalık noktası daha (hâsıl olacaktır. Bu vaziyette be
deli naktî almamak, ondan) (2) hâsıl olacak menafii 
maddiye ve maneviyeden evlâdır. Hatta encümenimi
zin azayı kiramından bazıları onların dahli bulunan 
aksamında bu vazifei tetkikin tatbik edilmesini teklif 
ve teVcih ettiği halde, alelumum anasırı gayri müs-
lime beyninde teşekkül eden ta sahillere kadar gide-

11 

ceği hazırlanmış bulunan bahusus Yunan taarruzu
na karşı her bir fırsattan, her bir çareden istifade ar
zusu bulunan bu kuvvetler karşımızda bir mesele ih
das ederler. Bedeli naktî hissini arzu etmeyerek, kal-
kalbimiz istemeyerek gayri müslimler (in de bedeli 
naktiye tabi tutulmamaları) (3) hakkında verilecek 
kararın musip olacağı daha muvafık görüldü. Ta
bii tekrar ediyorum; vereceğiniz karar mutağ ola
cak, bu hususta bir karar ittihaz edilecektir. Fakat, 
bununla beraber, bu bedeli naktînin gayri müslimler 
hakkında nihayete kadar kabul edilmemek meselesi, 
inşaallâh vaziyet biraz inkişaf ettikten sonra dahilde 
lâzım gelen istinat noktalan ihzar edildikten sonra, 

(7, 2, 3) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver 

tabii bunu da bir vazife olmak üzere tatbike Hükü
met karar vermiştir. 

Gayri müslimler bedeli naktî suretiyle tavzif edi
lemedikten sonra celbedilecek hizmet taburları sure
tinde hizmet etmeleri mümkün değildir. Evleviyetle 
gayri kabili tatbik görülmüştür. Heyeti Âliyenize tak
dim edilmiş bulunan takrirlerden bazılarında gayri 
müslimlerin, bilhassa sevahilde bulunanların silâhla
rından tecridi ve o mikyasta bir takım ağniyanın re
hine suretinde alıkonularak, onların ledelicap tehciri 
ve ihtilattan meni ve nihayet arkadaşlardan birisinin 
teklifi veçhile bunlardan icap edenlerin tehciri talep 
edilmiş, encümen Hükümetle müttehit ve müttefik 
olmak üzere bu gibi tedabire tevessülün faideden zi
yade mehaziri dai olduğu teemmül edilerek bu ci
hetin de kabul ve tasvip edilmemesi tezekkür edildi. 
Yalnız silâhtan tecrit meselesi şüphesiz ki bu kava-
nini mevzuamız itibariyle ahali i mutiadan (olanların 
silâhlarını teslim edecekleri, fakat diğerlerinin bundan 
imtina edecekleri mütalâa olunmuştur. Esasen bun
lar, her davette silâhlan ile icabete amade bulunmak
tadırlar, Bu insanlar bulundukları menatıkta tahad-
düs eden hadisatı bilfiil izale ve ifna vazifesin]) (1) 
bilfiil etmektedirler. Binaenaleyh arkadaşlar, bu su
retle vaki olan teklifin, şu esnada gayri kabili tatbik 
olduğunu da encümenimize Hükümet beyan etmiş, 
encümende de, tabii olarak, bunun haricinde bir iki 
teklif daha vaki olmuş idi. 

Bilhassa ahalimizin kuvvei maneviyesini takviye et
mek suretiyle irşat ve teşvikatta bulunulması teklif 
edilmişti. Encümenimiz bunu ariz ve amik tetkik ey
ledi. Burada verilen takrirler de irşat muvakkat bir 
heyecan tevlid etmek suretiyle olmayarak, teşkilâtı 
idariyemizde bir takım teceddüt göstererek (milletimi
zin ruhunda meknuz hissi vatanperveraneyi daimi su
rette ayakta tutacak bir hale ifrağı talep olunmakta 
idi.) (2) Bidayeti maruzatımda söylediğim veçhile, 
Encümenimiz bu meselenin müzakeresine imkân bu
lamadı. Çünkü hakikaten teşkilâtı idariyemizde ıslahat 
yapmak bu ıslâhatı ariz ve amik tetkik ederek bütün 
memlekete tatbik meselesini, tabii tasavvur buyura
cağınız- veçhile, sizin bahşetmiş olduğunuz müddeti 
kasire içerisinde cemetmek ve evvelce arzetmiş oldu
ğum veçhile bunun teşkilâtı esasiyesine rehber ve 
memleketimize yeni bir hayat, yeni bir refah vermek 
ve teşkilâtı idariyemizin nekayisini ıslah ve seyyiatı 
idareyi ortadan kaldırmak ve yine Hükümetin iştira-

(1, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver 
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kiyle mevkii müzakereye vazedilecek (çok mühim ve 
çok geniş bir mevzudur. Bu itibarla, (1) şimdilik teş
vik ve irşat meselesi ve yalnız o noktadan doğrudan 
doğruya ordumuzun alakadar olabileceği mesaili mü
zakere ettik. Bu noktada vaki olan müzakerede haki
katen çalışılmış olduğunu gördük. Arkadaşlarımızdan 
daha bir takımları bu hususa memur edilmişler ve 
bugün cephenin gerisinde vazifelerini ifaya devam 
etmiş bulunmuşlardır. Onların vazifelerini ifa edip 
etmemek meselesi tabii Hükümete terettüp eden va
zife değil, onların her birinin şahsi ifa edecekleri va
zife kendilerine ait bir meseledir. İrşat vazifesiyle 
mükellef olmak üzere biz zaten Mebusandan bazı
larını memur tayin- ettik ve onlar da hazır bulunu
yorlar. 

BİR MEBUS BEY — Kimdir onlar? 
FERİT BEY (Devamla) — Hükümet izahat ve

rir zannederim. Galiba Hamdullah Suphi Bey Antal-
yada, Müfit Efendi... (Devam sesleri) Bununla bera
ber Hükümetin kabul ettiği şey ve bunları ikmal et
mek üzere maruz kaldığımız hücum karşısında ahaliyi 
bilhassa askerliğe teşvik etmek,- ordumuzun boşluk
larını doldurmak üzere bu hususta lâzım gelen tali
matı da ita ve hizmet edenleri hizmetlerinde idame 
edecektir. 

Bunun haricinde, yine sırf askerliğe taalluk etmek 
üzere, arkadaşlarımızdan iki zatın iki teklifi mev
cut idi. Birisi ahalimizden bazılarının kıtalar teşkil 
etmesini teşvik etmek (için kıta teşkil edenlere rütbe 
verilmesidir. (2) Bilfarz elli kişi getirecek olanlara 
mülâzım, daha fazlası yüzbaşı ve ilah... Bu tarzda 
bir takım hidematı askeriye ile rütbeler tevcih ederek 
bunları teşvik etmek hususunu teklif ediyor. Bu âde
ta şarkta tesis edilen Hamidiye alayları mahiyetinde
dir. Zannederim ki o refikimiz de vilâyatı şarkiye me-
buslarındandır. Hükümet bu ciheti de tetkik ettiğini, 
bu hususun ehemıriiyetle nazarı dikkate almdığı, fa
kat bunun tatbiki için böyle âni bir surette (bir ka
rar ittihazının) (3) kabil olamayacağı ve buna ait hu-
susatı düşünerek mümkün olabilecek cihetleri yapa
cağını ve bilhassa bu hususat, kabil olursa, ancak aşair 
arasında kabil olacağını ileri sürdü. Dün Hükümet 
şarkta bulunan kuvvetlerimizin halini gördü. 

İkinci bir teklif o ferî idi. Şarkta bulunan kıtaatı
mızdan bir kısmının, iki kıtanın şarktan garbe sevke-
dilmesi ve bugün tertibat ile uğraşan kumandanlar, 
bize beyanatta bulundukları gibi, encümende de arız 

(1, 2, 3) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi, M. Ünver 

ve amik izah etmiş bulundular. Esasen yalnız orada 
mevcut kuvvetlerin emniyeti devleti temine kâfi ol
duğu, oradan onlar alındığı surette şarkta bir ta
kım hadisatı müessife karşısında kalınabileceği beya
nında bulunulduğu gibi, bize de encümende bunun 
doğru olamayacağı tekrar edildiği cihetle, biz de bu 
mütalâatı gayet musip bularak Hükümeti tasdik et
tik. 

İşte efendiler; yarın tetkike devam etmek üzerö 
ve bir tarafa bıraktığımız teşkilâtı esasiye, teşkilâtı 
idare, hidematı idare ve burada azaların sureti tayin 
veya intihap usullerinin kabul edilmesi gibi, takrir
ler de mevcut bulunan, tekâlifi müzakere etmek cihe
tine tevessül edeceğiz. Bunların ihtiva etmiş olduğu 
mütalâat şu arzettiğim hususattan ibaret bulunuyordu. 

Görüyorsunuz ki Beyefendiler, maalesef arza mec
buruz, Hükümetle beraber encümenimiz de şu vazi; 

yet karşısında daha büyük bir çareye tevessül etmek 
üzere ve Devletin muntazam hayat geçirebilmesi için 
bu zaman zarfında tevessül edilmesi icabeden çarele
rin bugün için maalesef mümkün olmadığını görmek 
zaruretinde bulunduk. Vesaitin gayet mahdut bulun
ması sebebiyle maalesef Hükümet' vezaifi vataniye-
sini tamamiyle ifa edemeyecek hali malumiyet ve ata
lette bulunuyor. Buna son derece şüphesiz Hükümet 
teessüf ettiği gibi, Heyeti Âl iyeniz de teessüf edecek
tir. Bu zaruret karşısında bir takım tehlike mevcut
tur ve Hükümetin vazifesini tamamiyle ifa edeme
mek vaziyetinde kalması dolayısiyle bir devlet, bir 
millet için en büyük felâketler teşkil eden bir takım 
gayet elim vaziyetlere maruz bulunmaklığımız ihtimali 
mevcuttur. Yalnız Hükümet ve Hükümetle beraber 
Heyeti Âliniz emin olabilirsiniz ki, bütün bu husustaki 
ademi muvaffakiyet hiçbir zaman ne hepinizin ve ne 
de Hükümetin uhdesine düşen bir bârı mesuliyettir. 
Bu maalesef mütarekenin bidayetindenberi İstanbul 
Hükümetinin takip ettiği müşevveş idarenin ve muha
rebeye iştirakimiz dolayısiyle duçarı müşkilat olma
mızın ve maruz kaldığımız mahrumiyeti elîmenin bir 
neticesidir. Binaenaleyh, hepimize düşen bir mesele 
varsa o da elimizde mevcut bulunan vesaitle azamî 
gayret ve faaliyet sarfetmek ve bunları hüsnü tatbik 
etmektir. Fakat maalesef bu mevcut değildir. Bu 
ademî mevcudiyet dolayısiyle şüphesiz elîm bir takım 
tesirler muvacehesinde kalmışız. Fakat umumumuzu 
teselli eden, umumuzun elemlerini bir dereceye ka
dar teskin eden bir şey varsa, o da, bu bârı mesuli
yetin bize râci olmamasıdır. Bu bârı mesuliyet bugü
ne kadar bu Devleti idare eden Hükümetlerin uhde-
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sine mevdu bir bârî mesuliyettir. Allah onlardan sor
sun bunun sualini. 

REİS — Efendim, bu mesele hakkında söz söy
lemek isteyen var mı?.. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Ancak heyeti umumiyesi hakkındaki izahatı ikmal et
tikten sonra söyleyelim. 

FERİT BEY (Devamla) — Verilen takrirde aha
linin yedindeki silâhların toplattırılması meselesi yok
tur. Binaenaleyh, bu hususu encümen tetkik etme
miştir. Yalnız müzakere esnasında bu mesele de mev
zubahis oldu. Bu meselede de Hükümet ahalinin si
lâhlarından tecridi kabil olmadığını söyledi. Çünkü 
bunlar vaktiyle ahalimize tevdi edilmiş olan silâhlar
dır. Mütareke devri esnasında silâhlarımızı devletler 
elimizden almak için daimi vesaite müracaat etmişler
dir ve muvaffak olamamışlardır. Bunlar, burada mev
cut Hükümetlerin hafi bir surette ahaliye tevzi et
miş olduğu silâhlardır ve bu silâhları alanlar koşa
rak vazifelerini ifa etmektedirler. Bunların haricinde 
bulunup daha uzaklarda bulunan ahaliden silâh al
mak için elimizde vesaiti kâfiye mevcut olmadığı müt-
tefikan tezekkür edildi. Çünkü bunların elinden silâh
larını alabilmek için evvelâ kuvvetli teşkilâtı dahili
ye ve inzibatiyeye malik olmaklığımız lâzım gelir. 
Ahalinin silâhlarını almak için bir taarruz vaki ola
cak ve bu taarruza Hükümet mukavemete mecbur 
olacak. Binaenaleyh, Hükümet bunun gayri kabili tat
bik olduğunu ifade ve beyan etmiştir, tnşaallâh Hü
kümet muntazam bir surette bir kuvvete malik olduk
tan sonra buna da bir çare düşünürüz. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Müsaade ediniz 
efendim, Encümen müzakereyi ikiye tefrik ederek 
mühim olan aksamını arzetmesini tercih etmiştir. En
cümen meselenin ehemmiyetini takdir etmemiş denile
bilir. Heyeti umumiyesi henüz tetkik edilememiş ve 
bir neticei katiyeye iktiran edememiştir. Bu mesail 
yekdiğerine zaten merbuttur. 

Hükümet vazifesini tamamiyle ifa edemedi tar
zında bir şey söyledi. Halbuki müdafaaya taalluk edi
yor. Efendiler, bendeniz öyle zannediyorum ki, bu 
meselenin tehiri doğru değildir. Mesaili sairenin tet
kiki tehir edilecek olursa bunda faide nedir? Hükü
met sarahaten söylüyor ki, bugün mevcut olan kuv
vetten başka hali hazırda bir kuvvet vücuda getir
mek kabil değildir. Bendenizin anladığım budur. 
Yoksa tetkikattan sonra neticeyi Meclisi Âlinize ar-
zetmiş olsa bu bapta kanaatbahş daha ne söyleyebi
lir? Bendeniz Hükümetin bu kanaatında bulunmadı

ğım için herhalde kuvvet tedarik ve temin etmek im
kân haricinde olduğu kanaatında değilim. Bugün efen
diler, memleketin neresi istilaya maruz kalırsa orası 
faaliyete geliyor. Bu âdeta 1318 senesinde Konyada 
Balkan harekâtına karşı lâzım gelen nasayihi ifa 
edenlerin; düşman istasyona geldiği zaman cihat far-
zolur dediğine benzer. Katiyyen böyledir. Bendenim 
cephede bulundum, efendiler Aydın cephesinde bu
lundum. Doktor Mazhar Bey yoktur burada, o da 
orada idi. Düşman geldi, bütün dünyayı ezdi, ondan 
sonra halk silâha sarıldı. Artık müdafaadan başka ça
re olmadığı görüldükten sonra silâha sarıldılar. Fakat 
daha uzak olan yerler seyirci idi. Düşman tecavüze 
başladıkça silâha sarıldılar. Fakat düşmanın istilâ et
tiği yerde kuvvetler ifna edilmişti. Aynı hale maruz 
kalacağız. Onun için bendeniz, bu meselenin herhal
de müzakeresinin yarına talik edilmemesini teklif ede
rim. 

FERİD BEY (İstanbul) — Refikimizin mütalâası 
doğrudur. Yani böyle küçük küçük paket halinde mü
dafaaya gitmek kadar hatalı bir şey yoktur. Fakat 
ben zannediyorumki kâfi derecede kuvvet mevcuttur. 
Hiçbir zaman ne Hükümet ve ne encümenimiz böy
le, küçük küçük paket halinde müdafaada bulunmak 
tarikini tasvip etmemiştir. Arzettiğim veçhile elimiz
de mevcut tüfenkle ve onun miktariyle mütenasip ol
mak değil, onun miktarından beş ve sekiz misli esnan 
erbabını silâh altına celbetmiştir. Bir an için tasavvur 
buyurunuz; bu beş, sekiz misli askere silâh veremeye
ceğiz, ilbas edemeyeceğiz ve hatta belki iskân edeme
yeceğiz. İaşe edelim, bundan ne hâsıl olacaktır? Hü
kümetin silâh altına celp ve davet etmiş bulunduğu 
kuvvet eğer faaliyeti kâfiye ile ve mevcut vesaiti idare 
ile bir kısmı daha silâh altına ithal edilirse elimizde 
mevcut vesaiti tedafüiyeyi tamamiyle dolduracaktır. 
Şimdi buna karşı daha evvelki sınıflara ait bulunan 
esnan erbabına gözümüzü yumarak, bugün celbedile-
cek esnandan davet edilmiş kısımlarından daha katî 
tedabir almak çareleri vardır. İki yoldan biri. İşte 
Hükümet ve Encümenimiz bu iki yoldan ikincisini, 
daha ziyade makul ve müreccah bulduğundan, kabul 
etti. Yani dedi ki; umumî seferberlik yapacak olursa 
yine memlekette bu hal tahaddüs edecektir. Askerin 
miktarı belki biraz tezauf edecek, fakat gayet büyük 
bir mesele tahaddüs edecektir. Umumî bir ademi em
niyete, her sınıfı ayak altına almak istemediğimiz bir 
takım iğtişaşata meydan verecektir. Binaenaleyh, ve
saitimiz nispetinde esnandan davet edilmiş bulunan 
sınıflardan bir kısmının daha silâh altına celbi ehveni 
serdir. Cephede bulunanlar tabii kendi arzulan ile ev-

82 — 
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terini müdafaaya hazır bulunuyorlar. Onların arkasın
da bulunan bir kısmı ihtiyat olarak teşvik ve tergip ey
lemeyi kabul ettik. Binaenaleyh, Hükümetin ve encü
menin kabul eylediği vesaite göre, elimizde bulunan 
kuvvet, bilhapa silâha~göre, onbeş misli derecesinde
dir. Paket paket kuvvet sarfetmek meselesini nihayete 
kadar devam etmeyecektir. Hükümet bu hususta lâ
zım gelen teşebbüsatta bulunuyor. Maalesef elimizde 
daha fazla vesait bulunmuyor, ki daha fazla asker 
celbedelim. Mevcut Dulunan vesaite göre tatbikata 
başlamıştır Hükümet. Fazlasını toplamak faideli değil, 
belki mazarrat iras edecektir. Hükümet, vesaiti mev-
cude ile silâhını günden güne tezyide gayret ediyor. 
Doğrudan doğruya cem ve tahşit etmeye çalıştığını 
ve onları geldikçe teslih edeceğini beyan etmiştir. 
Hatta üç yüz ondört, üç yüz onbeşli efrat fevç fevç 
davete icabet ederse bir zaman sonra onları belki tes
lih edemeyecektir. Şu vaziyet karşısında vesaitin im
kânı derecesinde (celp hususu teemmül olunmuştur. 
Bugün için) (1) zannederim vesait kâfi değildir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Bendeniz arzet-
mek istiyorum ki Hükümet bütün kuvvetini göremi-

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 

yor. (Hayır) Elinde bulunan silâhın heyeti umumiye-
sini teslim edip şimdi bugün silâh altına celp ve da* 
vet etmiş ve yeniden davet ederek onlara iltihak et
tiği kuvvet elinde bulunan vasıtaları doldurabilmek 
için silâhı kâfidir. Düşmanı tevkif etmeye bu bir me-
selei ahiredir. Bu doğrudan doğruya Erkânı Harbiyei 
Umumiye bu suale cevap verebilir. 

Encümen bu meseleyi tetkik etmemiştir, meseleyi 
tamik etmemiştir. Çünkü encümen elde mevcut olan 
kuvveti mukayese yapmıştır. Fakat elimizde bulunan 
silâhlar karşımızda bulunan düşmanın ve onun müda
faasına ve mağlup etmesine kâfi midir, değil midir, 
encümeninizde mevzubahis olmamıştır. 

REİS — Rica ederim, gürültü edilmesin. 
FERİD BEY (Devamla) — Malûmu âlileri encü

meniniz hiç tatil yapmadı. Arzu buyurursanız müza
keresine devam edecektir. Her iki meseleyi tevhid ede
rek müzakere etmek kabildir. Arzu buyurursanız 
şimdi. 

REİS — Şükrü Efendinin kifayeti müzakere tek
lifini reye koyuyorum : Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edildi. 

Yarın saat altıda içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 
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