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YlRMİ SEKÎZtNCt ÎN'İKAT 

5 Temmuz 1336 Cumartesi 

İkinci Celse 

Açılma Saati : 3.15 (Z. S.) 

RElS : Celâlettin Arif Beyefendi 

KÂTIPLER : 

RElS — Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası var, okutuyorum. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Yirmiyedinci In'ikat 
4 Temmuz 1336 Pazar 

Dördüncü Celse 
Celâlettin Arif Beyefendinin riyasetlerinde in'ikat 

ederek; ordu teşkilâtının yeniden tanzimi, ordunun 
takviyesi, müsİim ve gayri müslimlerden bedeli nakdi 
alınıp alınmaması, gayri müslimlerin bir kısmı hak
kında ihtiyati tedabir ittihazına lüzum olup olmadı-

1. — Bazı zabıtanla alâkalı suiistimaller. 
2. — Askeri firariler. 
(Zaptın baş tarafı noksan) 

HÎLMÎ B. — iş görelim iş... 
ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Binaenaleyh rü-

fekayı kirama teklif ediyorum. Müzakere alenî olsun. 
Çünkü bu, mühim bir derttir. Bu derdi herkes duy
sun. 

Bu müzakerenin alenî olmasında bir beis yoktur. 
Onun için alenî olmasını teklif ediyorum. 

REİS — Müzakerenin alenî olmasını kabul eden
ler ellerini kaldırsın : (Müzakereye mahal yoktur ses
leri) 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Evvelce Bursa 
vak'asını müteakip cereyan eden müzakeratta bazı 
sözler söylendi ve bu sözler arkadaşlarca asabiyeti 
tevlit etti. Meselâ alelıtlak denildi ki ordu aleyhine 
söz söylenmez, içimizde hiç kimse yoktur ki zabitan 
aleyhinde, bulunsun... 

HASAN B. — Bu mes'elenin taalluku yoktur. 
ALt ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Müsaade buyu

run efendim, celse hafidir. Fakat zannederim ki ve 
içimizde inkâr edecek bir arkadaş da yoktur ki sefer-

ğına dair hususat müzakere edilerek celsei hafiyeye 
son verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Celâlettin Arif Kütahya Sivas 

Haydar Rasim 
RElS — Zabtı sabık hulâsasını reylerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

berliğin bidayetinden beri zabitan arasında ötedenberi 
suiistimal ile alûde olmuş bir çok kimselerde vardı 
ve bunların hiç birisi vaziyet müsait olupta tecziye 
edilemedi ve bugün onlar hâlâ iş başında çalışmak
tadır. Hatta haklarında takibat bile icra edilmemiştir. 
Mamafih zabitanın bir kısmı cephede aç olarak çalı
şıyor. Mektepten çıkalı şu kadar sene olduğu halde 
almış olduğu maaş otuz lirayı tecavüz etmiyor ve 
halbuki bu adam her zaman kanını fedaya hazır. Bu
na mukabil dört senelik bir mülkiye memurunun ma
aşı 40 - 50 liradır ... bir takrir verdiler ... Çünkü 
Ordu tasfiye edilmedikçe ... heba olacaklar.. İleride 
bulunanlar istifade edecektir. 

BlR SES — Cephede bulunanlara tahsis edilecek
tir. 

ALt ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bu itibarla isim 
zikretmeyeceğim. Son zamanlarda bazı vakayi itiba
riyle kuvvei maneviyemizi kıracak bazı hareketlerini 
işittim. Bunların aleyhindeki şikâyetlere ehemmiyet ve
rilmemiş, yani ciheti askeriyede mühim makamat iş
gal eden bazı zevatın kuvvei maneviyemizi kıracak 
bazı harekâtına karşı vaki olan şikâyetlerin hiç biri
sine ehemmiyet verilmeniiş... Meselâ Haydar Bey ar
kadaşımızın bize çektiği telgraf havaî değildir. Or
dunun heyeti umumiyesini lekeleyecek plan bu hal-

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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den, orduyu kurtarmak için; (haklarında ihbar vaki 
olan zâbitan hakkında tahkikat açılsın ve suiistimali 
sabit olanları) (1) heyeti icraiye tasfiye etsin, muh
telif yerlerde ve böyle ne kadar kimse varsa tecziye 
eylesin. Esasen ordunun vücudunda leke halinde bu
lunan bu adamları (tasfiye etsin. Bunlar atıldıktan 
sonra hiç şüphesiz) (2) ordu, başımızın tacıdır, is
tedikleri kadar doyurur, içiririz. Muhtelif menziller
de binlerce, yüz binlerce para yapmış adamlar (bu
lunduğu şayi olduğu müddetçe biz huzur içinde ola
mayız.) (3) Bu gibi kimselerin bugün fedakârlık ede
ceğine kani değilim. Zira mutlaka kaçmak... Bu itibar
la rica ederim orduyu tasfiye etsin. Bunları rahat ra
hat parasını yemek için serbest bırakmayalım. Orduyu 
tasfiye etsin ve böyle kimler varsa tecziyesini yap
sın... 

VEHBİ B. (Konya) — Ordudaki firarı; arkadaşla
rımızın hepsi biliyor. Konyadan iki yüz kişi bindiri
yorlar Karahisara ancak otuz kişi muvasalat ediyor. 
Üç yüz kişilik bir asker kafilesi üç gün sonra yüz 
elli kişiye iniyor. Eğer bu işe bir ay zarfında çare 

bulunmayacak olursa çok fena bir netice husulü me
muldur. Kış da geliyor. Bu halin esbap ve avamili 
yalnız zabitanda değil. Zabitanı tasfiye etmeli, fakat 
askeri de iyi sıkıştırmah. Düşmanın askerinin kuvvei 
maneviyesi bizimkinden daha düşkün. Efradı arasın
daki ademi tesanüt bizimkinden fazla. Her gün düş
man içinden gelip geçen arabacılar, yolcular ve saire-
den alınan malûmata göre düşmanın kuvvei manevi
yesi bizimkinden dûn. Bu böyle ve muhakkak. Sureti 
kafiyede böyledir, iki kere iki dört eder gibi. Fakat 
onların zabitanı ciddiyetle ve kendi vatanlarına hiz
met edecek bir surette çalışıyorlar ve hakikaten cid
diyetle çalışıyorlar. Mevsukan alınan malûmat bu 
merkezdedir. Binaenaleyh bizim zabitanımız ki İstan-
buldan geliyorlar. İşte bunların içinde müstesna ola
rak bulunanlar çok. Fakat ihanet eden bir takım zâ
bitan da var. Ve mahza ihanet maksadiyle geliyor
lar. Yenicede muharebe edilipte hezimetten sonra ilk 
trene kadınlar irkâp edilirken üniformalı zabitanı 
kendi elimle trenden çevirdim. Divanı harpte bunları 
çağırıyorlar, isticvap ediyorlar, ne için kaçtınız diye 
soruyorlar. (Fakat bir netice alınamıyor) (1) ve ben 
zannediyorum ki onların bir çoğu beraat etmiştir. Bi
naenaleyh nazarı dikkate alınacak noktanın bin de bu. 

(I, 2, 3, 4) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver 

I İkincisi efendiler; köylü yedi senedir, yetmiş se
nedir, yüz yetmiş senedir kasaba eşrafı namına öle 
öle usanmış, canı boğazına gelmiş. Onlar, dostlar gazi 
biz şehit düsturunun aleyhinde. Bu kerede biz gazi, 
kasaba eşrafı şehit olsun diyorlar. Askerin bugün ru
huna hâkim olan avamilden biri de budur. 

Binaenaleyh cephei harpte yalnız köylüler değil; 
fukara takımı değil: eşraf ve ulema ve bizler de bu
lunmalıyız. Üçüncü bir noktada askerin vesaiti sıhhi
ye ve refahiyesidir ki ordudakiler bugün yalın ayak 
başı kabak, sırtı çıplak bir haldedir devri hâmidinin 
son zamanlarında çuval kesipte avret mahallini örten 
askerleri hatırlayalım. O aç ve çıplak asker cephede, 
sen de burada refah ve saadet içinde iki üç yüzü be
ğenmez iken, o adam orada bir lokma ekmek bula
mayarak soğukta gece nöbet beklesin, bu reva mı, 

I bu adalet mi?.. Binaenaleyh iyi düşünelim. 

Bu firariler iki türlüdür : Bir kısmı kuvvayi mil
liye firarileri... Diğer kısmı da asker firarileri... Kuv
vayi milliye firarileri zaten silâhına güvenmiş eşkiya 
takımındandır. Kuvvayi milliye deyince ve Karesi 

I hududunu geçince eşkiya ocağı demektir. (Gürültüler) 
Ve ekseriyetle kuvvayi milliye demek, eski cepheyi 
geçtikten sonra şakavet ocağı demektir. Bunu sakla -

I makta bir mana yok, fiiliyattır bu. Ve meydanda
dır. Bugün köylü yakıp kavuruyor. Ne kimse hayva
nına sahip ne de ırz ve namusuna sahip. Ne de haya
tına sahip... Bu vaziyet karşısında köylü, Büyük Mil
let Meclisine merbut olacaktır derlerse aldatılmış olu
ruz. 

İkinci kısım firariler, askeri firarileri ki onlar da 
ya müsellâhan veyahut gayri müsellâh olarak kaçı-

I yor. Gayri müsellâh olarak bir köyden geçerse dilen
ci gibi, misafir gibi gelip geçiyor; karnını doyuruyor. 
Bu vaziyet karşısında kış gelmeden memleketin muh-

I telif menatıkında halkı gerek üzüntüden, gerek İs-
tanbulun ve paranın yaptığı sahhar âmiz tesirattan 
kurtarmak ve bu vatanı halâs etmek istiyorsak, bü
tün mebuslar, eşraf ve ulemayi memleket, nefiri âmm 

I tarzında en büyük fedakârlığı yapıp işin içinden çık-
I malı ve bu fedakârlık şamil ve umumî olmalı. O va

kit hiç kimse işten, fedakârlıktan kaçmaz. Kuman
danları da iyice intihap etmeli. Şimdi meselâ 11 nci 

I fırkadan hiç kimse kaçmıyor. Hatta Bursaya taarruz 
için bile hazırlanmıştı. Arif Bey kumandası gibi de-

I ğil. Şimdi hiç kimse şikâyet etmiyor. Çünkü herkes 
memnundur. Diğer taraftan bir yerden bir fırka ge-

I çiyor ve hatta memleketimin eşyasını da çalıyor ve 
I götürüyor. Hepimiz cephenin haline atfı nazar etme-

87 — 
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liyiz. Binaenaleyh bendeniz istiklâl mahkemelerinden 
o kadar ümitvar değilim. Eğer her cephede, eğer her 
fırkada, her karargâhta (lâzım gelen tedabir ittihaz 
olunur) (1) ve köy teşkilâtı on beş yirmi günde ya
pılacak olur ve hepimiz birden buna nasbi nazar ede
cek olursak bu memleket kurtulmuş olur. 

Belli başlı olarak kumandanları iyi intihap etme
li... Eğer Uşak vaziyeti hadis olmamış olsaydı, Huda 
hakkı için mala tecavüz "oktu. Asker intizamını mu
hafaza ediyor. Hepimiz ae cepheye ve kumandanların 
yanına nasbi nazar etmeliyiz ve bu cephede her ta
burda, her alayda, her grupta, her karargâhta on, 
on beş gün ve yirmi gün zarfında yapılabilirse ve 
ahaliye kuvvet vermek şartiyle hepimiz birden (gay
ret sarfedersek ıslah olmayacak bir durum mevcut de
ğildir, kanaatındayım.) (2) 

HÜSREV B. (Trabzon) — Efendim usulü müza
kereye dair. Bir kere Haydar Beyin şifresi hafi cel
sede okunuyor, çünkü Meclis karar verdi. Anlaşılı
yor ki memleketimizde firari çok ve cephedeki kuv
vet bu yüzden sarsılıyor bu ihsas olunuyor. Hükü
met, müsebbiplerini cezalandırmalı, lâzım gelenleri sı-
kıştırmah, fakat sözü ayağa düşürmemelidir. 

Kuvayi müliyeden bahis edildi. Kuvayi milliye 
bir zarureti elîme olarak doğmuştur. 

Bidayette mütareke ahkâmına riayet için, askeri 
sivil halinde istihdama mecbur kalmıştık. Kuvayi mil
liye ile bir çok dahilî isyanların da teskinine muvaf
fakiyet hâsıl olmuştur. Mevcut Kuvayi milliyenin 
muntazam asker haline ifrağı için, Erkânı Harbiyei 
Umumiye mezuniyeti âlileriyle lâzım gelen tedabire 
tevessül ediyor. Badema kuvayi milliye meselesi mev-
zubahs olmayacak, yalnız ordu meselesi var. Ordu da 
hakikaten muhtacı islahdır. Mütarekede ordu terhis 
edilmemiş bu, âdeta bir hezimet olmuştur. Herkes bu
lunduğu yerden eşyasını almış çıkmış gitmiştir. Her 
asker hemen hemen teçhizatı askeriyesiyle beraber iş 
başından ayrılmıştır. Ben bitarafane arzı hal ediyo
rum. 

Zabıtana gelince : Mesela Iştanbuldan gelen zabi-
tanın tahkiki ahvali hakkında Ankara Kumandanlığın
da bir askerî polis teşkilâtı vardır. Ve hükümet bu 
teşkilât ile bu gibileri, hainleri, yakalamaya çalışıyor. 
Firara mani olmak için şüphesiz askeri iyi beslemek 
ve efradın maaşını da artırmak lâzımda-. Ve bundan 
sonra da askerî kumandanların vazifelerini yakından 
tetkik edip müsebbiplerini cezalandırmak lâzımdır. 

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

Jandarma meselesi de umumî bir derttir. Buna 
şimdi çare bulunamaz. Bir arkadaşımız bir şey di
yordu; biz Mebuslarda bayrak açalım gidelim. Mem
leket nefiriâm halinde fedakârlık yapsın ve çalışsın. 
Ordu muntazam olmadıkça bunların bir faidesi ola
cağına kani değilim. 

TEVFİK RÜŞTÜ B. (Menteşe) — Efendim" mü
saade buyurur musunuz? Vehbi Bey arkadaşımız cid
den meseleyi çok güzel teşrih ettiler. Fakat bir nok
tayı unuttular. O da aleyhimizde yapılan propagan
dadır. Zeynelabidin Efendinin ve taraftarlarının pro
pagandalarıdır. 

Bu münasebetle arz etmek isterim ki, hıyaneti va
taniye ciheti de bu mahkemelere verilmelidir ve şu
nu da hatırlatmak lâzımdır ki her işi açık siyaset 
halinde yapan hükümetlerde bilirler ki hafi celseler et
rafında yeni yeni propagandalara sebebiyet verilmiş 
olur. Bu hafi celseler etrafında zamanla mütenasip 
olarak yalanlar irtikâp edilmiş ^>lur. Biz her derdimi
zi alenî yapalım. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — Mü
him bir vaziyet karşısındayız. Celsei aleniyede söy
leyemeyeceğimiz şeyleri böyle hafî bir celsede ve ken
di. aramızda söyleyebiliriz ve dertlerimizi her arka
daşın işitebilmesi lâzımdır ve dert bir değil pek muh
teliftir. Derdin birisi; mesela halkda yeni bir zihni
yet uyanmıştır. Ben, senin nam ve hesabına ölemem 
diyor. Sen burada kal, tarlamı zaptet, servet ve sa
man sahibi ol, bende öleyim, bu olamaz diyor. Bu, 
mühim inkilabı içtimaidir, bilhassa avam halk bunu 
anlamıştır. (Gürültüler) 

Mesele öyle o kadar basit değildir ve her halde 
hakikat ve mahiyeti anlaşılmalıdır. (Doğru, doğru ses
leri) 

Vatanın menfaati gibi külfeti de müşterektir. Zen
ginler Kuvayi milliye namı altında toplanarak hal
ka, ahaliye, köylüye vergi tarh etmek suretiyle halkı 
bizar etmiştir. Köylü; zenginler kesesini dolduru
yor diyor. Yahut Müdafaai Milliyede bulunan adam
lar birer birer suretle tarafını bularak askerlikten ka
çıyor diyor. Bu defa dairei intihabiyemde (edindiğim 
malumata istinaden arz ediyorum;) (1) bin beşyüz ki
şiden yalnız yüz elli kişi kalmıştır bu da on günde... 

BÎR SES — Hamiyetsizlik... 
M. ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Hamiyetsizlik de

ğildir bu... Halk haksızlığı görüyor ve hükümetin bu-

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver. 
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na mani olamadığım da görüyor ve şüphesiz bu su
retle nevmit oluyor. 

Bu bir vazifei vataniye midir? Müdafaai hukuk
lar mutasarrıfların riyaseti altında içtima edecekler. 
Karışmayacaklardı; bu tamim de edildi ve burada da 
okundu. Bendeniz tatbikine ihtimam olunmasını bil
hassa Heyeti Celilenizden istirham etmiştim. Efen
diler o karar tatbik edilmedi ki... 

BÎR SES — Ne malûm... 
M. ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bu tamim, Müda

faai hukukların işine gelmediği için Garp Cephesi 
Kumandanının nezdine gittiler, aldattılar. Sizin Bü
yük Millet Meclisinin bir kararına bir kumandan mu
halefet etti. Bunu temin etmek ve bilhassa halkın ar
zusunu kazanacak surette hükümet tesisi lâzımdır. 
Halkın kuvvetini bilâ riya halkın eline vermelidir. Hal
kı hâkim kılmak suretiyle memleketin kurtulması mu
hakkaktır. Bunda hamiyet gösteremezsek felâket bize 
çok yaklaşmıştır. Felâket mukadder ve muhakkaktır. 
Halkın kuvvetini halkın iradesini hâkim kılmak su
retiyle mütegallibelerin, böyle tegallüp etmiş âmille
rin elinden işi kurtarmalıdır. Halk hâkimdir, diyo
ruz. Fakat onu lafzen söylüyoruz ve halka da onu 
vermekten çekiniyoruz böyle olmaz.. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Usulü müzakere hak
kında söyleyeceğim. 

(Riyasete verilmiş ve fakat okunmamış bulunan 
takrirler) (1) 

Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklendi. 
M. Ünver 
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RİYASETİ CELİLEYE 

Müzakerenin kâfi addiyle ruznameye geçilmek 
üzere celsenin aleniyyete kalbini teklif eylerim. 

18 Eylül 1336-
Kırşehir 
Müfit 

B. M. M. RİYASETİ CELİLESİNE 

Müzakerenin kifayetini teklif ederim. 
Yozgat 

Memet Hulusi 

RİYASETİ CELİLEYE 

Hükümetin izahatına ıttıla hâsıl olmakla müzake
renin kâfi görülerek ruznamei müzakerata geçilme
sini teklif eylerim. 18 Eylül 1336-

Bayazıt Trabzon 
Dr. Refik Hüsrev 

Kapanış Saati : 6.00 Z. S. 

Not : Asd zabıtta ve tebyizinde hafi celsenin baş
langıcı ve bitimi noksan bırakılmış olduğundan ik
mali mümkün olamamıştır. Mustafa Nuri Ünver» 
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