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YÜZ YİRMİNCİ İNÎKAT 

16 Teşirnievvel 1338 Pazartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Kuşat Saati : 02,40 

REİS : İkinci Reisvcküi Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Mahmut Sait Bey (Muş), Hakkı Bey (Van) 

RElS — Efendim; Rauf Beyefendi bazı maruzat
ta bulunmak üzere celsei hafiye teklif ediyor. Cel-

YÜZDOKUZUNCU İNİKAT 

14 Teşrinievvel 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 
Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

bilinikat evvelki içtimalarda verilen takrirler istika
metinde Muvazenci Maliye Encümenince hazırlanan 
mazbata üzerinde cereyan eden müzakerelerden son
ra harcirahların onbin kuruş üzerinden ödenmesi 
ve azayı kirama aile harcirahı verilmesi ve azayı ki-

/. — Başkumandanlık ve Erkânı Harbiyei Umu
miye Vekâletinin dört esnan erbabının terhisi hakkın
daki teklifi. 

REİS — Söz Hüseyin Rauf Beyefendinin. Buyu
run efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İCRA VEKİLLERİ HE
YETİ REİSİ) (Sivas) — Ordumuzun bugünkü vazi
yetine nazaran ahvali umumiyeyi yakından tetkik 
eden Erkânı Harbiyeyi Umumiye Vekili ve Başku
mandanlık dört sınıf esnan erbabının terhislerinde 
bir mazur olmadığını takdir etmişler ve keyfiyeti Mü-
dafaai Millîye Vekâletine bildirmişlerdi. Müdafaai 
Millîye Vekâleti de bu lüzumu Heyeti Vekileye arz 
etmişti. Dün. rüfeka arasında müzakere ettik. 1297' 
den 1300*e kadar - 1300 de dahil olmak üzere - olan 
tevellüdlülerin terhisine karar verdik. Görülecek lü
zum ve ahvale nazaran - terhis tabiri kullanılmamak 
ve gayri muayyen kaydiyle - gayri muayyen müd
detle bazı esnan erbabının terhisi için Müdafaai Mil
liye Vekâletine işar ettik. Bunu Heyeti Âliyenize arz 
etmeği bir vecibe bilirim. 

sei hafiyeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, şimdi zaptı sabık hulâsasını okuyoruz, 

ram her nereye giderse gitsin harcirahları dairei in-
tihabiyeleri harcirah miktarını tecavüz etmemek şar
tı ile ita kılınır, şeklinde tadili kabul edildi ve celsei 
aleniyeye geçildi. 

Kâtip 
Reis Kayseri 

Adnan Atıf 

Kâtip 
Van 

Hakkı 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Hangi sınıf
lardan? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — 1297'den 
üç yüze kadar - üç yüz de dahil - olmak üzere ter
hislerine karar verdik. 

Efendim; kemali teessürle şunu arz edeyim ki*, 
dün gazetelerden biri bu malumatı neşretmiştir. (Ye-
nigün sesleri). Arkadaşlardan biri; bunu dün gaze
telerden birinin neşrettiğini beyan buyurdular. Ceva
ben dedim ki ve kemali teessürle tekrar ediyorum 
ki: gazetelerden biri böyle bir havadisi neşretmiş ve 
bu havadisin neşri herhalde zamanın icabetiyle gay
ri kabili teliftir. 

Aylardan beri bu hususta matbuatımızın nazarı 
dikkatini celp ve noktai nazarımızı tekrar tekrar be
yan ediyoruz, İsrar ediyoruz. Takip ediyoruz ve o 
gazeteci arkadaşlarımız da eminiz ki ufak tefek zü
huller dahil olmak üzere, âtiyen daha ziyade dik
katli bulunacaklar ve Müdafaai Millîye Vekâletinin 
mezuniyeti olmadıkça neşretmiyeceklerdir. 
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SALÂHATTÎN BEY (Mersin) — Efendim; mü
saade buyurursanız bir şey sormak istiyorum. Mü
dafaai Millîye Vekâletinin bu kararını bendeniz ke
mali memnuniyetle karşılıyorum ve bu vesile ile bir 
şeyi temenni kabilinden arz etmek istiyorum, 

Efradı askeriye hakkında yapılan tedabir bu de
fa daha katî tedbirlere mukarin olsun, (inşallah ses
leri) Aynı zamanda orduda beslenmekte olan ziraat 
hayvanatı vardır. Bunlar, ağır vesaiti nakliye içindir. 
Bunların ve bilhassa kışta ordu nezdinde tutulmaları 
faide temin etmez. Bu hayvanatın mahvinden başka 
hiç bir neticeye vasıl olamayız. Bundan dolayı bun
ların çiftçilere - zaten mahrumu ziraat ve vesait kal
mış olan aksama - taksimi düşünülmelidir. 

Sonra bendeniz bir noktaya daha ziyade celbi 
dikkat etmek istiyorum. Esasen bu gibi seferberlik
te ikinci bir devreye intikalde yapılacak şeyler bir 
talimata raptettirilmeden, ekseriya peydarpey, ceste 
ceste yapılır. Meselâ; bir kıtanın ahalisi veya mü
racaat eden bir kariyenin ahalisi binnisbe, nispetsiz 
derecede müstefit olduğu halde, memleketin pek bi
çare kalmış, hatta tek canlı bir hayvanı bulunmıyan 
aksamı mahrum kalıyor. Onun için memleketin va
ziyeti düşünülerek, ordu hayvanatının, terhisi lâzım 
gelen ziraat hayvanatının vesair ağır şeylerin memle
kette nasıl tevzi olunacağının ve bilâhare inşallah ya
kın bir zamanda memleketin hali sulhe rücu etmesi 
haline nazaran bu devreden o devreye intikal için 
yapılması lâzım gelen şeylerin istihzaratı ikmâl edile
rek tespit edilmesini arzu ediyorum ve bunu temenni 
olarak arz etmek istiyorum. Bir iki defa yapmak iste
dik. Fakat yolu ile yapamadık. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İCRA VEKİLLERİ HE
YETİ REİSİ) (Sivas) — Efendim; Salâhattin Bey
efendinin beyanat ve mütalaatını hiç şüphesiz ehem
miyetle nazarı itibara alacağız. Şimdi ordumuz, aynı 
Hakla Bahrisefit sahiline vasıl olduğu anda hududu 
hadidiye ele geçmiş olmasından, ordu için pek te 
lüzumlu görülmeyen hayvanatı da sürüleri alınıp 
götürülmüş ve memleketleri harap edilmiş ve herşey-
den mahrum bırakılmış olan havalideki vatandaşları
mızın ihtiyacını acilen tehvin edebilmek için tevzi 
edilmek üzere tertibat alınmıştır. Mezkûr hayvanatın 
bir kısmı için böyle düşünülmüştür. Diğer aksamı 
da, Salâhattin Beyin buyurdukları tarzda, Müdafaai 
Millîye Vekâletince tertibat alınmasını takip edece
ğim 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Efendim; 
Havadis Gazetesi meselesi mevzuubahis olunca, az 

— 957 

çok alâkadar yazıcılardan olduğum cihetle bir kaç 
söz söyliyeceğim. Maksadım da Yenigünü müdafaa 
etmek değildir. Bu havadisi neşreden, Yenigünün 
Mecliste bulunan Mebus sahibi değil, gazetenin muh
biridir. Muhbirler her yerden malumat almak hak
kına maliktirler. Çok istirham ederim, Başvekil Bey
efendi Hazretlerinden, bu gibi mühim mesaili malu
matı gizlemeğe biraz ihtimam buyursunlar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Tevfik 
Rüştü Bey; icra Vekilleri Riyasetine olan bu ihtarı
nızı... 

, TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — İstirhamım. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Cevapsız 

bırakmağı muvafıkı hal görmüyorum. 

Efendiler; malumu âliniz muhbirler, şu ve bu ha
vadisi alabilirler ve o havadisi istihsâl etmek için de 
ahlâk i yatın müsaade ettiği herşeye tevassül edebilir
ler. Bunda müttefikiz. Yalnız, matbuat vasıtasiyle 
gazetelere tebligat icra edilmiştir. Hususatı askeriye 
hakkında, Müdafaai Millîye Vekâleti gazetecilere, 
beyanatta bulunmayın demiş. Bu, menafii vataniye 
icabatındandır, denmiştir. Kendileri de takdir ediyor
lar. Tenkit bu noktadandır. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reis Bey, 
müsaade buyurun, bir şey istirham edeceğim. Ordu
da bulunmayıp da fabrikalarda, şurada burada ça
lışan erbabı sanayi vardır ki; - maatteessüf miktarı 
pek çok değildir - bunları yerlerine iade ile memleke
tin iktisadiyatına hizmet etmek kabilse, bu nokta üze
rinde de istirham etmekliğime müsaade buyurulsun. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Tevfik 
Rüştü Beyin buyurdukları doğrudan doğruya Erkânı 
Harbiyei Umumiye Vekâletinin - vaziyeti hazıraya 
göre - takdirine mütevekkif bir meseledir ve itimat 
buyurabilirler ki; Erkânı Harmiyei Umumiye vazi-
fei askeriyesi kadar, - yakinen bildiği - memleketin 
iktisadiyatını da düşünmektedir. Bu nokta hasıl olun
ca icrası için lâzım gelen esbaba tevessül olunacak
tır. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Teşekkür 
ederim. 

YUSUF ZİYA BEY (Mersin) — Sulh konferan
sının Üsküdar'da toplanması için teklif vâki oldu
ğunu ve bu teklifin Hükümet tarafından reddolun-
duğunu gazetelerden birisi yazıyor. İtayı malumat 
buyurur musunuz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bir daha 
tekrar buyurur musunuz? 
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YUSUF ZİYA BEY (Mersin) — Sulh konferan
sının Üsküdar'da toplanması için Hükümetimize bir 
tebliğ vaki olduğunu ve bu teklifin Hükümetimiz ta
rafından reddolunduğunu gazetelerden birinde gör
müştüm. Celsei hafiye olmak itibariyle, lütfen izahat 
ita buyurur musunuz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Buna ce
vap vermezden evvel İstanbul meselesi hakkındaki 
kanaatimi arz edeyim. 

İstanbul'un, henüz işgali refedilmemiş ve işgal ifa
de edilmemeğe son derece itina edilmekle beraber, 
bugün maatteessüf İstanbul, ecnebi süngüsü altın
dadır. Ecnebi süngüsü altında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi mürahasları müzakere edemeyiz, Red ve ade
mi red meselesi mevzuubahis olmadan bunu, şimdi
lik söyliyebilirim. Fazla şey söyliyemem. Müsaade 
buyurun. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Bu terhis mü
nasebetiyle bendeniz bir temenni arz edeceğim. O da, 
orduda ifayı hizmet etmekte ve memleektin iktisadi
yatı için vücutları elzem olan ihtiyat zabitlerinden 
muallimler, serbest sanayi erbabı, erbabı fen ve mü
hendislerin de bir an evvel terhizlerihe müsaade bu
yurun. Memleket için nâfidir. Bunu nazarı dikkate 
alınız. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendi
ler; malumu âliniz, sulh tahakkuk etmiş ve tehlike 
bertaraf edilmiş değildir ve terhisi umumi yoktur. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Bu manada 
söylemedim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Yani tek
rar ederim ki terhis. Erkânı Harbiyei Umumiyenin 
takdiriyle yapılır ve terhis, 1297'den 1300; tevellütlüle-
re kadar nispeten müsin efrada teşmil edilmiştir ve 
ihtiyacatı âtife nazarı dikkate alınmıştır. Süngü kuv
vetinden tenkis edilmemek her zaman ehemmiyetli 
addediliyor. Buyurdukları ihtiyat zabitanı - bugün 
ordumuzun bihakkın iftihar edeceği - en mükemmel 
alâtı harbiyedir. Bunlar hakkında şimdiden bir şey 
yapılacağını vaad edemem. 

HASAN BEY (Trabzon) — Acaba bilâ tefrik 
sınıfı gayri müsellahamn terhisine imkân yok mu
dur? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Vallahi 
efendim, bu bapta şimdilik bir şey söyliyemiyece-
ğim. 

HASAN BEY (Trabzon) —• Bendeniz, bilhassa 
bunu arzu ediyorum. Bilâ tefriki sınıf gayri müsel-
lehanın terhisi... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Zatı âlini
ze bir noktayı izah edeyim. Gerek memleektimiz da
hilinde ve gerek haricinde ordumuzun terhis edildi
ğine dair bir fikir vermemek memleketin selâmeti 
iktizasındandır. Umumî terhis şekli vermemeğe çalı
şıyoruz. Bu noktai nazardan her esnan erbabını böy
le gayri müsellah diye terhis eder ve terhisi böyle 
umumî bir şekle dökersek, zannederim, mahzuru as
keri tevellüt eder. Mamafih Hasan Beyin fikrini 
nazarı dikkate alıp tetkikatta bulunacağım. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reis Bey; 
usulü müzakere hakkında söz vermenizi rica ederim. 
Terhis meselesi, berayı malumat mıdır, yoksa Mec
lisin bir kararına mı iktiran ettirilmek isteniliyor? 
Bu ciheti tayin etmek isterim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Sivas) — Berayı malu
mat Heyeti Âliyenize arz ettim. 

SÜLEYMAN BEY (Bayazıd) — Vilâyatı Şarki
ye muhacirleri kendilerine vesait verilemediğinden 
memleketlerine gidemediler ve askere alındılar. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Beyefendi; 
bir sualim var. Bunlar alınırken berayı malumat mı 
alındı? Yoksa doğrudan doğruya Meclisin karariyle 
mi alınmıştır? Bunu anlamak isterim. . Terhisin de 
hangi şekilde olacağını anlayalım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — 1297'ye ka
dar Meclisin karariyle alınmamıştır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Müsaade 
buyurun. O zaman Meclis kendi kuvvetini Başkuman
dana vermişti. Başkumandan da o salahiyeti istimal 
eylemişti. Bugün o salâhiyet refedilmesi dolayisiyle, 
berayı malumattan ziyade, lütfen müsaade istihsal 
etseniz daha iyi olur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Sivas) — Müsaade bu
yurursanız yahut maruzatımı hüsnü telâkki buyurur
sanız, bu, şekil meselesidir. Bir nokta daha var, 
şunu da arz edeyim ki; umumî terhise yapılmıyor. 
Bu noktayı da nazarı dikkatinize arz etmek isterim. 

Eğer hali seferberîden hali hazarîye intikal mev
zuubahis olsaydı, herhalde, nazarı dikkate alınırdı. 

VASIF BEY (Sivas) — Efendim; son iki ay zar
fında toplanan firariler ve bakaya efrad ve 17 te-
vellütlülerin henüz tahtı silâha alınmayan aksamı ile 
terhis ettiğiniz kurallar mecmuu arasındaki fark ne
dir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim; 
herhalde ordumuzun kabiliyeti harbiyesini tenkis et-
miyecek nispet vardır. 
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I : 120 16 . 10 . 1338 C : 3 

VASIF BEY (Sivas) — Nisbet için bir şey söyli-
yeme2 misiniz? 

'HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Aded ifade 
edemiyeceğim. Fakat takip edilen sistem, ordumuzun 
taarruz kabiliyetine halel arız olmıyacak veçhile te
emmül edilmiş ve öyle terhis edilmiştir. 

VASIF BEY (Sivas) — Muvazenei Maliye üzeri
ne tesiri olacak mıdır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Sivas) — Muvazenei 
maliye üzerine tesiri olacaktır. 

VASIF BEY (Sivas) — O halde nisbetini lütfen 
söyliyebil'ir misliniz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Sivas) •— 30 bin kişi ter
his edilecektir ve taarruzu umumî zamanında hasbez-
zarııre bütçe fevkinde fazla masraf ihtiyacına zaruret 
ıhâsıl olmuştur. Muvazenenin teminine çalışacağız. 
Hâsıl olan farkın teminine çalışacağız. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Bendeniz ha
riçte işittim, 30 bin kişinin terhis edileceğini. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Sivas) —- Kâ*'p sizsiniz. 
Dikkat buyursanız ya... 

SÜLEYMAN SUDİ BEY (Beyazıt) — Beyefen
di; malumu âliniz birçok vilâyatı Şarkiye muhacir
leri vardır. Bunlar bu sene vesait verilemediğinden 
dolayı memleketlerine gidem-ediler. Şimdi bunlar için 
ekseriyetle diyeceğim, bunlar perişan bir haldedir, hiç
bir şeyleri yoktur. Bunlar da nazarı itibara alınsa da 
g tmeleri teshil edilse. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bu hususta 
şimdi bir şey söyliyemem. Bunu teşmil edemeyiz. Bir
kaç sınıf terhis edilmekle şunu tecil, bunu tesri ede
meyiz. Teşmili mevzuubahis edemiyeceğiz. 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) — Pontüs hava
lisindeki efradın ekseriyeti 1297, 1298, 1299 tevellüt-
lülerdir. Bu tevellüttüler sırf o iş için alınmışlardır ve 
ordu buraya gelirken onları orada bırakarak geldiler. 
Binaenaleyh bu sınıflar terhis edilince Pontüste, zan
nederim ki, asker ya hiç kalmaz veyahut pek az kalır. 
Amasya memleketten hariç ise mevzuubahis etmiye-
f'm. Samsun var, Amasya. Tokat var. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bu noktai 
nazardan tetkikatta bulunurum efendim. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
bendeniz ordumuzun sulh müzakeratı esnasında kuv
vetli bir halde bulunması lüzumuna kaniim. Yalnız 
tahtı silâha alınmamış bazı ziraat erbabı, bazı gayrı-
müsellah ihtiyat zabiranı vardır ki, bunlar da halen 
davet olunmaktadır. Zürra fevkalâde tazyik görüyor. 
Memleketin ziraatı', iktisadiyatımız üzerinde büyük bir 

tesir icra eder. Ziraat en büyük varidatımızdır. Bir 
taraftan Hükümet elde bulunan kuvvetleri terhise ha
zırlanırken diğer taraftan da ziraat ile iştigal eden 
efradın tahtı silâha alınarak kıtaata sevkedilmesi ihlti-
malki bunların iki üç ay sonra tekrar geri gelmesi icap 
ettiği zaman, hem memleket ziraatsiz kalıyor, hem de 
Hükümet iki masraf ihtiyarına mecbur oluyor. Hükü
met bir kere Dunların celbi ve kıtaata şevki için mas
raf yapıyor, sonra da memleketlerine iadeleri için 
ihtiyarı masraf ediyor. Acaba bunlar hakkımda Mü
kellefiyeti Ziraiye Kanununu tatbik etmek imkânı yok 
mudur? Bunu soruyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim; 
Heyeti Âliyenize arz ettiğim üzere, dört sınıf esnan 
erbabının terhisi yeni esnan erbabının davetiyle müm
kün olabilmiştir. Bunları istisna edersek müsin alan 
efradı silâh altında tutmak icap edecektir. Binaena
leyh Ali Cenanî Beyin noktai nazarlarına iştirak ede
miyorum. Yeni efrat tahtı silâha davet edilip talim
lerini ikmal ettikçe kıtaata sevkedilecek ve bu suretle 
dört sınıftan daha ziyade efrat terhisi imkânı hâsıl 
olacaktı*. 

ALİ CENANÎ BEY (Gaziantep) — Mükellefiyeti 
Ziraiye Kanunu için söylyüorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Mükellefi
yeti Ziraiye Kanunu icap ettikçe tatbik ediliyor. 

ALİ CENANÎ BEY (Gaziantep) — Tatbik edilmi
yor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Sivas) — Kanunen lağ-
vedilmemiştir, mevcuttur, icabata göre hareket olu
nur, 

ALÎ CENANÎ ^EY (Gaziantep) — Fiilen mülga
dır, 

CAVÎD BEY (Kars) — Efendim; maruzatım bu 
terhis edilen efradın miktariyle sulh kongresi netayicl 
hakkında olacaktır. 

Hükümet Mudanya Konferansını imza ederken 
harekâtı harbiyeyi icra etmemek şıkkını ihtiyar etti
ği malumdur. Mudanya Konferansında böyle bir şık 
kabul edilince, sulh konferansında da aşağı yukarı 
bir pazarlıkla harp etmeksizin işi halletmek esas ol
duğu zahir oluyor. Bu zahirdir. Fakat istiklâlimize, 
umdei milliyemize mugayir ağır şartlar karşısında çâr 
naçâr yine harekâtı har'biyeye tevessül edilmek mec
buridir. Buna nazaran Hükümet şimdiden hem fazıla 
askeri silâh altında tutmamak ve hem de yine kuvvet 
ile iş görmek zarureti karşısında bulunuyor. Bu iki 
şıkkı telif edecek şekil de ancak 1297, 1298, 1299, 
1300'lü müsin efradın terhisi imkânını görüyor. Ben-
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deniz daha bazı kısımların da terhisi ile harekâtı as
keriyenin sekltedar olmıyacağı kanaatindeyim ve bunu 
arz edeceğim. Efendiler; harekâtı askeriyeyi 1316, 
1317'li efrat icra etmemişlerdir. Harekâtı askeriyeyi 
sırf geçen büyük harplerde tecrübe görmüş, bizim ta-
birimizce kaşarlanmış çelik gibi olmuş eski efrat yap
mıştır. Sinirleri zayıf olan ve henüz iktidarı askeriyi 
kesbetmemiş addedilen. 13'16'h efrat hatta Sakarya 
Harbinde de hariçtiler. Binaenaleyh 1316'lılar depo
larda 1317'liler kamilen depolardadır. Talim görmek
tedirler. 1318111er ise henüz tahtı silâha alınmamış
lardır. Sulh kongresinin beş altı ay devam etmesi de 
imkân dairesindedir, iki ay içerisinde de hallolunması 
imkânı vardır. Eğer iş uzarJsa 1317'li efrat harbe sev-
kedtilecek bir kabiliyette olabileceği gibi 1318'lilerin 
de tahtı silâha celbi mümkün olacaktır. Buna naza
ran diyorum, ki bu müsin efrat tabi atiyle terhis edil
mek zarurîdir. Hükümet bunu yapıyor. Çünki zaten 
sırtında çantasiyle genç efrat ile koşması ve genç ef
rat ile beraber ilerlemesi imkânı yoktur. Sonra bilfiil 
sabit olmuştur, bu müsin efrat zaten geri hidematta 
çalışıyorlar. Nitekim Ömer Lültfü Bey arkadaşımı
zın söylediği sahil mıntakasında Pontüste bunlar is
tihdam edilmiştir. Zaten bunların kabiliyeti harbiye-
leri de az idi. Müsin oldukları için, birtakım arka
daşlar bilirler, bugün ha babam alayı diyorlar. Çün
kü bunlar bugün birbirine ha babam diyorlar. Bu za
vallılar kabiliyetsizlîkleri dblayısiyle Pontüs şakileri 
karşısında mütemadiyen kırılıyorlar. Bunu bilen arka
daşlarımız vardır. Oralarda bulunan arkadaşlar bu
na şahit olaibil'irler. Bu zaten zarurî idi. Efendfiler 
bendeniz silâh altında bulunan tekmil gayrı müslim 
efratın terhis imkânını görüyorum. İhtimal ki bunla
rın yekûnu da, zannederim, şimdikilerin yekûnu ka
dar tutar. Fakat buna mukabil depolarda bulunan 
1316 - 13'17'liler sınıfı harbiyeye girer, kıtaatın mev
cudunu ikmâl eder ve tabiat iyle kıtaat da biraz nok
san kalır. Fakat bu noksan da yapacağımız harekâtı, 
ki ihtimal dahilindedir. Ya ölür ya olmaz. Binaenaleyh 
buna karşı pek büyük bir tehlike teşkil etmez zanne
derim. 

Sonra efendiler; yine zaten maksat harice karşı bir 
terhis kokusu vermemektir. Bunun için de hasta-
hanelerde bulunan gerek yaralılanmıza ve gerek za
yıf bulunan efradımıza biraz daha müsait şekilde teb
dilihava vermek kabildir. Bu suretle hem zayıf olan 
efradı biraz tebdilihava ile memleketine kısa bir müd
det için göndermiş oluruz ve hem de orduda fazla 
kimseyi silâh altında beslemek zaruretinden de kur
tulmuş oluruz. 

Sonra, arkadaşların pek çoğunun buyurdukları gi
bi, orduda ihtiyat zabitleri mevcuttur, ki bunlardan 
da tedricen bırakmak memleketin iktisadiyatı noktai 
nazarından pek mühimdir. Fakat ordumuzu bilen ve 
gören arkadaşlar pekâlâ itiraf ederler. Bölük kuman
danlığı kamilen ihtiyat zabitan elindedir. Bir mem
lekette de ihtiyat zabitan, muvazzaf zabitan derece-
sfinıi bulmuştur. Küçük zabitan kalmamıştır. Bina
enaleyh kıta kumandanlığı eden, hatta kol kumanda
nı olan ihtiyat zabitan terhis olunamazlar. Şu kadar, 
ki birtakım ihtiyat zabitam vardır, ki yaralanarak hiz
meti gayrı müsellehaya tefrik edilmişlerdir ve bunlar 
ötelerde berilerde, yani geri hidematta istihdam edili
yor ve sürünüp duruyorlar. Bendenizin bildiğim bir 
ayaklı bir zabit vardır. Bu zabit merkep kumandan
lığında istihdam edilmek istenmiş ve bu da bu vazife
yi şerefiyle mütenasip bulmamış, ben hizmeti gayri-
müselleha mı terkediyorum, beni cepheye gönderin, 
ben topal topal cephede çalışırım, merkep kumandan
lığında çalışmam demiş. Bu gibi ihtiyat zabitam ter-
terhis etmek imkânı vardır zannederim. Bunların ade
tli orduda üç, beş yüzü tecavüz etmez. 

Sonra efendiler; önümüz kıştır. Kış en ziyade bi
zim memleketimizde yolsuz yerlerde, bilhassa deve
ler iş görür. Harekâtı askeriye olacak mıntaka istika
metinde demiryolu vardır ve birçok otomobil de iğ-
tinam edilmiştir ve harekâtı askeriye olan mıntakada 
şose vardır. O halde kağnı kollarını Allah için olsun 
Hükümetin terketmesi birinci vazifesidir. Millet har
manını kaldıramıyor, zahiresini satamıyor. Müşkülât 
içerisindedir. Tekrar ediyorum, Allah için olsun buna 
karcı hiç olmazsa bir çare bulsun. (Edildi ise sadala-
rı.) Edilmediği malumdur. Yalnız bu hususta bir şey 
istirham edeceğim. Vakıa teferruattır. Fakat söyle
mek zaruridir. Efendiler bu kağnı kolları tâ memle
ketin içerisinden, ötekinden, berikinden toplanmış 
arabalardan teşekkül etmiş bulunuyor. Fakat Hükü
met geri vermeye üşeniyor. Birçok kağnıları bura 
jandarmasına verdi. Bura jandarması da bu mınta
ka köylerine elinden geldiği kadar iyi kötü dağıtıver-
di. Geriden aldık, ileride taksim ediyoruz. Onun için 
mümkünse bu terhis esnasında, yani kağnı kollarının 
dağıtılması esnasında bunun mümkün olduğu kadar 
memleket dahiline serpiştirerek dağıtmaktır. 

CEMAL PAŞA (İsparta) — Bendenizin bir ricam 
var. müsaade ederseniz buradan söyliyeyim. Bu ter
his olunacak efratın müreffehen köylerine kadar şevk
leri hususunu temin buyursunlar. Bunların memle
ketlerine gidinceye kadar iaşesini ve nakliyatını iyi 
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temin etsinler, öyle salıvermesinler. Hükümetten bu- | 
nu rica ediyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — İtimat bu
yursunlar ki, aynı his ile takip edilecektir, imkân ne- I 
ye müsaade ederse o yapılacaktır. Şüphesiz vatanı ve I 
memleketi için fiilen hepimizden ziyade vakfı hayat I 
eden o insanların zannederim istirahate de - ben şah
sen itiraf ediyorum - benden çok hakları vardır. Ca- I 
vid Beyefendinin mütalaaları da Zannederim daha I 
fazla terhis imkânı vardır buyurdular. Efendiler im- I 
kân hâsıl oldukça, itimat buyursunlar ki, noktai na- I 
zarları mevkii fiile vazedilecektir. Ancak şunu arz I 
ediyorum ki ordu terhis edilmiş olmuyor ve ordu ter- I 
his edilmiyecektir. Tâ ki amali millîyemıiz dairesin- I 
de sulh aktedilinceye kadar. I 

Sonra bir noktada daha, zannederim, ihtilâfımız I 
vardır. Hükümet sulhen halle karar vermiştir. Onun I 
için orduyu tenkis ediyorsa, bendeniz öyle anlıyorum, I 
böyle bir karar vermemiştir. Şüphesiz bu işi sulhen I 
halledersek, memleket için de envai tariktir. Fakat bu- I 
nu arzu mutlaka her ne pahasına olursa olsun işi I 
sulhen halledeceğiz değildir. I 

ZÎYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Reis Bey, usu
lü müzakere hakkında arz edeceğim. I 

Efendim; Heyeti Vekile bazı şeyleri yaptıktan I 
sonra müzakere etmuk için buraya getiriyor. Yapma- I 
dan evvel neden getir m i yor? Meclis meselesi olup I 
olmaması başka mesele, bari bunu yapmadan evvel I 
ge ti reydi. Yok ihbar kabilindense, bunu biz zaten I 
gazetelerde okuduk. Bunun müzakeresi için boşuna I 
vakit geçirmeye lüzum yoktur. Bendenizce, yapma- I 
dan evvel getirseydi, müzakere etseydik iyi olurdu I 
zannediyorum. I 

ABDÜLKADİR KEMALÎ BEY (Kastamonu) — 
Efendim; Ankara'da Hükümeti tesis ederken birçok I 
arkadaşlarla beraber bendeniz de iddia ediyordum ki I 
ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Harbi Umumî I 
içindeki vaziyete malik değiliz. Para itibariyle, insan I 
itibariyle Harbi Umumî içindeki vaziyete malik de- I 
ğiliz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım diyor- I 
duk ve bu noktai nazardan rica ediyorduk. Geri teş- I 
kilâtından sarfınazar ediyor, fakat bir türlü bunu din- I 
lemezsek ordunun terhis zamanı geldiği henüz kani I 
değilim. Sulh olmuş, müzakere yapılmak üzere imiş. I 
Binaenaleyh terhis lazımmış. Buna lüzum yoktur. I 
Öteden beri iddia ettiğimiz bir meseleyi tekrar iddia I 
ve iddiada ısrar ederim ki gendeki lüzumsuz teşki- I 
lât memleketin iktisadiyatı, ziraati üzerinde namüte- I 
nahi tesirat yapıyor. I 
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MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karamsarı Sahip) — 
Tahribat. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ BEY (Devamla) — 
O kadar namütenahi tahribat yapılıyor ki efendiler, 
bilmem onaltı bin kadar gayri müsellah uşaklık yapı
yorlar. Bunları besleyen bu millet, bunlara bu parayı 
veren bu millet bugün muhtaçtır. Efendiler bu para
yı ya bankalardan dileniyorlar. Başka şirketlerden alı
yorlar. Allah rızası için artık ayağımızı yorganımıza! 
çöre uzatalım, milletin ihtiyacını anlayalım. Hatta is
tikbalde muharebeye devam etmek zarureti hâsıl ise, 
bu muhtemel ise yine bu vazifeyi ifada tereddüt e'tmi-
yelim. Fakat efendiler namütenahi menzil teşkilâtı, 
namütenahi noktalar, namütenahi kumandanlıklar... 
Bunlar memleketi mahvediyor ve etti. 

REFİK BEY (Konya) — Esasen o vazifeyi jan
darma görüyor. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ BEY (Devamla) — 
Rica ediyorum memlekette bu işi görecek jandarma 
teşkilâtı vardır. Allah rızası için bu vazifeyi onlara 
verelim ve bu teşkilâtı kaldıralım. Hazineye büyük 
bir para kalacaktır. Zaten vezaifi umumiye itibariyle 
bütün vazifeleri gören jandarmalardır. Eğer Meclisi 
Âli Rauf Beyefendinin beyanatı âlilerini dinlemekten 
ibaretse söylemeye lüzum yok. Fakat bu meseleyi 
Meclise malı addederek söyliyeceksek, istirham ede
rim, memleketin üzerinde büyük tesiri olan geri teş
kilâtın mümkün olan süratle makul bir şekle konma
lını temine masruf bir şekle koysunlar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim; 
zannederim ordunun miktarı hakkında Heyeti Celile
re akdemce bu, Abdülkadir Kemalî Beyin buyurduk
ları hususat encümenlerde ve Heyeti Umumiyede hafi 
celsede müzakere edildi ve azami tenkihat ve tenkisat. 
yapıldığı arz edildi. Burada tekrar, menzili lağvede
lim, surda şu tenkihatı yapalım esasına girersek, mu
vafık hareket etmiş olmayız zannederim. Bir noktai 
nazarı Heyeti Âliyenize arz ettim. Müzakere etmeye
lim rica ederim. İşimize devam edelim. 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayeti hakkın
da bir takrir vardır. (Kâfi değildir sadaları) 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir)' — Efendim bende
niz Heyeti Vekile Reisi Muhteremi Beyin hatırları
na bir şey getirmek istiyorum. 

HASAN BEY (Trabzon) — Mademki bir karar 
verilmeyecek. Hepsinin sözü berayı malumat arz olu
nur olmalıdır. 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Efendim; Heyeti 
Vekile arkadaşlarımız dört sınıf efradı terhis buyu-
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racaklarmış. Bendeniz buna kendi nefsim itibariyle 
teşekkür ederim. Yalnız bir şey istirham edeceğim. 
Mcmaliki müstahlasaya ve daha sair memleketlerin 
teşkilâtı adliyesine nazarı dikkatlerini celbedeceğim. 
Hiç bir mahalde mahkemede tamamiyle teşekkül et
miş ve eshabi mesai! hin vazüfesi lâliki3le görülmüş 
değildir. Hatta İzmir, Bursa, Manisa ve daha sair 
istihlâs olunan memleketlerde bidayet mahkemeleri 
teşekkül etmemiştir. Bundan dolayı istirham edece
ğim. Hâkimlik sınıfında bulunup da silâh altına alı
nıp geri hidematmda yazıcılıkla meşgul bulunanla
rın tecil suretiyle işlerinin başına getirilmesini istir
ham edeceğim ve bir an evvel teşkil ile mahallerine 
gitmelerini rica ederim, iş görülsün. Bendenizin de 
istirhamım budur. 

REİS — Efendim: on arkadaş söz almıştır. Mü
zakerenin kifayetin.: dair bir takrir vardır. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Reis Bey. ben
deniz bir sual soracağım. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arkadaş
lar; bendenizin bir nokta hakkında söz söylemek li
gime müsaade buyurun. Çünkü bugün Vekiller He
yeti Reisi Rauf Beyefendinin cazip ifadesiyle dinle
diğimiz ve meftun olduğumuz mesele ilk defa ola
rak Mecliste vaki oları bir meseledir, ki onu olduğu 
gibi kabul etmekle, bazan vakit vakit kabul ettiğimiz 
yanlış taamüiier siisdc.sine mühim bir madde daha 
ilâve etmiş olacağız. Askerin cem ve celbi doğrudan \ 
doğruya Başkumandanlığın maddei sarihasının ica
bından idi. Bugün zahirde mııhteüffünfih, fakat ha
kikatte bu dak' :,aya kadar bizim Vekiller Heyetinin 
teşekkülüne aid münakaşatta serd ve beyan edilen. 
hakikatlerle sabit olmuştur ki, gerek evvelce Sala-
haddin Bey tarafından müdafaa edilen Heyeti Vekile 
vezaifine air maddeler sırasında Meclisin muhtelif 
hatipleri tarafından söylenilen sözlerle ve gerek bu 
husus için toplanan mütehassıs komisyonun sarih 
kararı hep terhis kararının Meclise ait olduğu lehin-
dedır ve şimdiye kadar bunun aleyhinde küçük bir 
vesika dahi mevcut değildir. Binaenaleyh; Meclisin 
bu bapta sarih b;r kararı olmadıkça biz buna hür
metkar olmak mecburiyetindeyiz. Rauf Beyefendi 
tarafından beyan buyuruları şekli terhis gayet doğru 
ve çok muvafıktır ve tevsiine de taraftarım, imkân 
ve mekânla. Ancak biz bunu Heyeti Vekile tarafın
dan yapılmış olarak deşik 'Heyeti Vekile tarafından 
Mcciire teklif edilmiş, onların emrini keenlemyekün 
addederek ve şekil hususunda da Meclisin memlekete 
nâfi olan işler için vakit gayıp ettirmemek istemedi
ğim için Meclisin tasvip kararma iktiran etmes'n: 

teklif ediyorum ve bu tasvip sayesinde âciyen yapı
lacak terhis kararı Meclise müdellelen gelecektir ve 
Mecl's düşünüp bunu yapacaktır. Yoksa hep berayı 
malumat gelirse doğru olmaz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi (Sivas) '•— Efendim; bendeniz evvelce de arz 
ettim, teıhis umumî bir şekilde değildir. Cereyan 
eden ınüdavelci efkâr kâfi görülsün. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bu cevap 
değil Beyefendi, cevap değil. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim Sefer-
beri'k ilân etmek hakkı Meclisi Âli bir kanunla di
ğer birisine vermedikçe millete izafeten Meclisi Âli
nindir. Nasıl ki seferberlik ilânı Meclisi Âlinin va-
z'fe.'i ise. terhis meselesi de Meclisindir. Bu itibarla 
Tevfik Rüştü Beyin sözlerine tamamiyle iştirak ede
rim. Heyeti Vekilenin ittihaz etmiş olduğu karar 
gayri kanunî olduğu cihetle. Meclisi Âli tarafından 
esbabı mucibe dermeyaniyle bu dört sınıfın terhisi 
tahtı karara alınmalıdır. Bu cihet Meclisi Âli tarafın
dan tasvib edildikten sonra, rica ederiz, efradı silâha 
cclbederken nasıl seve seve getiriyorsak yurtlanna 
iade ederken yine seve seve iade edelim. Yoksa şu
rada burada bırakıp artık başının çaresine bak der
sek, zannederim henüz Mudanya mukavele! askerî
sinin netice! meşkûkesi karşısında bir daha müracaat 
mecburiyetinde kalırsak, zannederim ki, bizim, sözü
müzü isteyerek infaz etmiyeceklerdir. Bunun emsali 
adidesine tesadüf ettik. Bu, elîm bir manzara olacak
tır. Rica ederim bu kabul edildiği takdirde bunlar 
müreffeherı yurtlarına iade edilsinler. Bunu istirham 
ederiz. 

Sonra üçüncü madde olarak, arkadaşlar tarafın
dan iddia edilmişti. Bugün dairei askeriye muamelâ
tını ne kadar gizli tutarsa emin olunuz o kadar mu
vaffak oluruz. Bu gizli işi ihmal ettikçe bu kadar 
ademi muvaffakiyet kendisini karşılar. Onun için 
b.ndenizin anladığım eğer üç senedenıberi kan dök
tükten sonra Misakı Millî, Misakı Millî diye bağır
dığımız bu şeyden vaz -geçmeyi eğer Mudanya mu
kavele! askerîsi ile karar vermişse bendeniz askerle
rin kâffesinin terhisi taraftarıyım. Bendeniz Mudan
ya mukavele i askerîsinin neticesini gayet vahim gö
rüyorum. Onun için rica ederim terhis meselesinde 
düşmanları katiyen haberdar etmiyelim. Bayağı karşı 
karşıya mübareze ediyormuş gibi kuvveti tenkis de-
ğ'l, tezyid ediyormuş ;bir mahiyette görürıelim. Şu iti
barla... (Gazeteler yazıyor sesleri) Gazetelere terhis 
kelimesini ağza almak takip ettiğimiz dava için ga-
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ye: mahzurludur. Bunu yazanlar bittabi fenalık ya
pıyoruz dlyv yapmamışlardır. Herkes aklı erdiği şey
le iştigal ebin. Berideniz geçenlerde arzet mistim. Ge
çenlerde geldiğimde askerlerin bir kısmını mezun kıl
dılar. Ellerine birer tezkere verdiler, mezunen gidi
yor şeklinde. hangi sınıflandır, kimseye hissettirmek -
sizin :erhis etsinler. Fakat, alelade kıtaattan yapılan 
mezuniyet şeklinde yapılsın ve mesele bununla kal
sın. Bunu rica ediyorum. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Efendiler; ben
deniz bir şeye nazar; dikkatinizi celbedeceğirn. Mec
lis bu vahşette devam ettikçe bu gibi muamele kar-
şısında ayiarca. senelerce kalacaktır. (İnşallah kal
mayız sadaları) Maruzatımı sununla ifade etmek is
terim. Bizim elimizde bir vazife ve mesuliyeti kanunî 
var. Bu vazife ve mesuliyet kanununu bir senedir çı
karmadık ve bu Mecî'i'sten çıkmıyacaktır. 

;VfF-!-iMP' LHMt i >UKRl 
d'kması matlup değil ıh 

BEY (Karahisarı Sahib) — 
onun için. 

VI. DURAK BEY (Devamla) — Çünki efendiler 
mese!en;n ruhunu ele alalım. Ben bu vaziyetten bir 
az k.ykuyorum ve bir müddettenberi ürkmeye başla-
mışımdır. Doğrusunu söyliyeyim. i u n u 
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İRAK BEY (Devamla) — Efendiler; bun-
.i-y.dc ay evvel vazife ve mesuliyet kanunu 
izaUu';: cedidi, Pazartesi günü, cumartesi 
Ev.keıc edilecekti. Kaale alınmadı. Arka

lı takrir verdiler. Buna mahsus 
carar verdi. Yine kaale alınmadı. 
gün mukaddem Rauf Beyefendi 
e çıktı, buyurdular 'ki; sizden bir 
zif_ ve mesuliyet kanununu bir 
diniz. Bu ne demektir? Anlaya-

f Beyefendi ve Heyeti Vefkile işi bi-
îmamın dediği gibi; siz bunu 

-.unuz'? Biliyoruz. Ey ne söyliyeyim. Bil
meyiz, bilmezseniz ne söyliyeyim. Biz burada 'böyle 
m i içtima edeceğiz ve bunun için mi geldik? Efen
diler vazife ve mesuliyet kanunu niçin kaldı? Rauf 
Beyefendi oıze burada bunun bir müddet tehirini rica 
ederim, dedi. Sebebi nedir? Biz niçin sormuyoruz? 
Kendisi niçin cevap vermiyor? Rica ederim efendi
ler. bunun, sebep ve hikmet: nedir? Biz bu vaziyette 
d.vam ettikçe Rauf Beyefendi ve herhangi bir vekil 
beyefendi buraya çıkar istediğini söyler ve kabul et
tirir. İstediğini de kabul ettirmez. Biz halk hüküme-
(ine 'doğru dcYİ. mutEkuyet hükümetine doğru gidi-

--- Ne yapacaksın? 
amla'! —-
şovenlerin 

•;e rru yapaca-
ka fasını eze-

yoruz. Efendiler emin olunuz ki, bir aydan beri va
ziyetimiz değişmiştir. Buraya çıkıyorlar. Mesele şu
dur, bu kalsın, mesele budur, bu kalsın diye bizi al
datıyorlar. bizi oynatıyorlar. 

SALÂHATTİN BEY ı Mersin) — Esirden de öy
le idi. 

M. DURAK BEY (Devanda) — Kendilerinden 
çok rica ederim, bundan vaz geçsinler ve herşey ol
duğu gibi burada anlaşılsın. 

TEVFİK BEY (Dersim 
M. DURAK BEY (De 

ğim? Mutlakıyete gitmek 
ceğim. Kafasını ezeceğim. Elimden gelirse kafasını 
ezeceğim, bunu yapacağım. Bu millet, mutlakıyete 
doğru gidiyor. Ben arkadaşlarınla öyle bir zihniyet 
atfetmek istemiyorum. ^akaı urk.u\ orurn. Yoksa ar
kadaşların öyle bir zihniyeti yoktur. Yani Heyeti Ve-
fkileye de böyle bir Zihniyet izafe etmek istemiyorum. 
Fakat öyle hissediyorum ve vaziyeti böyle dolam
baçlı görüyorum. Araşma Meclisin hâkimiyetinin az 
çolk aksadığını da görüyorum. Çok rica ederim, va
zife ve mesuliyet kanununu hır saat evvel çıkaralım. 
Eğer lüzum görülürse esbabı nıuvibesin: göstersinler. 
Biz de bunu tetkik tdcı\ tehir ederiz. Yoksa yarın 
daha mühim vaziyet karşısında kalacağız. Gelecekler 
buraya böyledir diyecek, onu yapacağız. Her neden
se onu yapacağız. Mesdenin 

Daha fazla 
budur, başka 
uzum görmti

miz r>ir sual 
"Unda. Rauf 
:,a. edivoru.m 

bir şey değildi 
yorum. 

İkine,si; Süleyman Su d i Be 
sordular, vilâyatı Şarkiye mült 
Beyefendi toptan cevap verdi!' 
ve soruyorum ki sekiz senedir oralardan çıkıp bura
larda duvar diplerinde kalan, ölen, evlerine dönemi-
yenler hakkında Hükümet bugüne kadar ne düşün
müştür ve ne vermiştir ve kaç kuruş verdiniz efen
diler? Bugün hâlâ perişan oluyorlar. Acaba bir gün 
onlarla meşgul olduğunuz var rm? Varsa bu bahta 
malumat veriniz. Bugün Elhamdü'il'ûh bir parça mu
zafferi yet kazanmışsınız, muzafferi yet vardır. Üç bu
çuk adam şurada ve burada düenl'yorlar. Duvarlar 
diplerinde kalıyorlar. Bunları göndermek. Hüküme
tin vazifesi değil mi? Efendiler İşte destelerle telgraf, 
arkadaşlarda da vardır. Çok rica ederim buna top
tan bir cevap vermek doğru mudur? N'e gibi bir tet
kik a t neticesinde bir cevap veriyorlar? Acaba Hükü
met bunları göndermiş te gitmemişler midir? Fakat 
efendiler ihtimal, ki gitmeyenler de vardır. Hükümet 
cebren göndersin. Efendiler hangisine parv vermiş 
göndermiştir. Kuvvetle memuldur.. ki verrrveuvştir, Ri-
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ca ederim, bunlar da bu memleketin evlâdıdır. Canla
rını vermiştir. Bu uğurda kan dökmüşler, mal ver
mişler, hatta namuslarına kadar taarruz edilmiştir. 
Çök rica ederim; bunları da hacer, şecer nevinden 
tutmayınız. Bunlara da şöyle böyle bir kere dönü
nüz, bakınız ki bunlara da 30 - 40 - 50 bin lira veri
niz. Memleketlerine bir an evvel bir saat evvel gön
deriniz ve bu suretle bunların göz yaşlarını durdu
runuz efendiler. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Efendim; Erzurum Meşbusu Durak 
Beyim bana izafeten beyanatı vardır. Bunun bir ta
nesini şiddette reddediyorum. Bizi aldatıyorlar diyor. 
Mütenezzil değilim, kimseyi aldatmıyorum. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Vaziyet onu gös
teriyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Katiyen ve bana aldatıcı... 

M. DURAK. BEY (Erzurum) — Sureti mutla
ka da... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bunu tek
rar buyurmamamzı rica ediyorum. Aldatmıyorum 
ve tenezzül de etmiyorum ve tm ifadenizi tekrar bu-
yurmamanızı nezaket ve insaniyet noktai nazarından 
sizden talep ediyorum. 

M. DURAK BEY (Erzurum) —- Gördüğüm za
man, itimad geldiği vakit bunu söylemem. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Fakat kim
seye aldatmak isnad edemezsiniz. İslâm terbiyesi, 
memleketin evlâdı gibi isnad ile kabili telif değildir. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — İsnad yoktur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Tamamiy-
le isnaddır. 

İkinci bir mesele efendiler; mutlakıyet kuvvetle 
hükümet eder, cebir ile hükümet eder. Durak Beyden 
daha evvel diyemezsem, onun kadar ben de o ida
reye âsî. bulunan Hir insanım. Fiilen isyan etmiş bir 
insanım. Burada Heyeti Âliyeriize 'beyanatta bulunup 
reyi suveri ile istihsal etmek kimseniin hatırından geç
memiştir. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Edemezsiniz 
efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Heyeti Âli-
yenizin karariyle taahhur etmiştir. Başka türlü tef
sire mahal yoktur. 

Rumeli muhacirleri meselesine nakli kelâm edin
ce; toptan cevap verdi buyurdular. Efendiler ne ya
pabilirdim; teferruattan ve mevsuk cevap veremiye-
cek bir vaziyette bulunursam ne diyebilirim? Ayrıca 

bir sual sorarlar, tahkik eder ve cevabını veririm. 
Aleifevr buradan nasıl cevap verebilirim? 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Ne yaptınız se
kiz senedir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Sorarsınız. 
M. DURAK BEY (Erzurum) — Beyim, kimden 

soralım? Kimden sormuş olsak kaale alınmadı. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bir sual 

verirsiniz, tahkik ederiz, cevabını veririz. 
M. DURAK BEY (Erzurum) — Vekillerden sor

duk. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Burada 

bir meseleyi sual ederken toptan cevap verdi demekle 
makulât dairesinde hareket etmemiş olursunuz. R'ica 
ederim, bir az munsif davranalım. İtham etmek, şe-
did söz söylemek gayet kolaydır. Fakat işi tevil et
memeliyiz. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Suale cevap ve
rilmedi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Vazife ve 
mesuliyet kanununun tehirini burada Meclisi Âlinize 
arzederken esbabını da söylemiştim. 

SAFA BEY (Mersin) — Efendim; bendeniz Hü
kümet, şu veya şu sınıfları terhis etsin yolunda mü
talaa serdetmiyeeeğim. Yalnız, henüz dâvamız halle
dilmiş değildir ve şimdiye kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da dâvamız şüphesiz ki en çok süngümüze isti-
nad edecektir. Yalnız bir noktayı Hükümetin nazarı 
dikkatine vazetmek isterim. Hükümet idare ettiği ef
radın hepsine karşı aynı surette muamele etmek mec
buriyetindedir ve en iyi Hükümet bunu en iyi temin 
etmiş olan hükümettir. Biz bu noktayı ihmâl edvyoruz. 
Biz kimin yakası elimize geçerse nihayete kadar onu 
taştan taşa çarpıyoruz. Bugün Anadolu mücahedesini 
kazanan bir kaç vilâyettir. Biz hâlâ bunların yakasını 
tutup duruyoruz. (Doğru, doğru sadaları) 

Efendiler; Adana mücadelesini yapan dağ halkı
dır. Bunlar iki sene dağ başlarında, bin türlü yok
sulluğa ve sefalete katlanarak harp ettiler. Bunların 
mesaîsi ve fedakârlığı olarak bu memleket kurtuldu. 
Adana'ya gidin, bu mücadeleyi yapan adamlardan 
hiç birisi bir gün için olsun dahi Adana'ya gelip öte-
deriberi hasret çektiler, kan döktükleri vatana kavu
şamadılar, memleketi göremediler. Fakat Franisız sün
güsü altında kalanları, para kazanan insanları, ticaret
le uğraşanları Hükümet altı ay tecil etti. Efendiler bu
nun karşısında köylüler dağda evi yanmış, köyü yan
mış ve mücahedeyi yapmış olan insanlar karşımıza 
çıktılar ve dediler ki; Efendiler, bu sizin yaptığınız 
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adalet midir? Biz iki seneden beri omuzumuzda tü
fek dağdan aşağı inmedik. Askeniz diye bizlere bir gün 
mezuniyet vermiyorlar. Fa'kat Fransızların maiyetinde 
çalışanlar işleriyle, güçleriyle uşraşmış insanlar tecil 
ediliyorlar. Bu adalet midir? Başımızı eğdik. Evet biz 
düşünüyorduk ki Adana'ya gi'tüiğ'imiz vakit iki sene 
mücadele etmiş insanları bırakır, onların yerine Fran
sızların nüfuzu işgali altında millî teşebbüse iştirak 
etmemiş, mücahedeye karışmamış, para kazanmış, 
servet sahibi olanları alırız diyordum ve adalet bunu 
tasavvur ediyordum. Bugün onları he^ab edersek 
seksen bin asker çıkar. Eğer biz kurtardığımız yerden 
seksen bin kişi alırsak, iki seneden beri Miliî Müca
hedeye iştirak etmiş seksen bin Anadolu vurusunu 
bırakmak lâzımdır. (Alkışlar) Bunu yaprorv Ada
let budur efendiler. (Alkışlar) Millî müca. :in bir 
tek kurşun atmamış yerler vardır. Eğer onur da bi
zim kardeşlerimiz ise, onlar da bu toprağın evlâdı ise 
bu millî mücadeleye iştirak etsinler ve şimdiye kadar 
Anadolu'nun sırtında yaşayan bu mücadele yükü tah
fif edilmiş olur. Hükümet bu noktayı kati surette te
min etmelidir. Temin etmezse adilâne bir surette ha
reket etmiş olmaz. (Alkışlar) 

ÂBÎDİN BEY (Lâzistan) — Muhterem arkadaş
lar; Heyeti Âliyenizin böyle emrivakiler karşısında bu
lunmasını bendeniz de arzu etmem. Bir daha berayı 
malûmat arzolunur kabilinden olmamalıdır. Doğru
dan doğruya bunu Meclisi Âli tetkik etmeli ve bu, 
Meclisli Âlinin vazifesi ise bununla iştigal etmeli ve 
bunu Meclis halletmeli. Yoksa Heyeti Vekile her za
man, meselâ bir mürahas intihap edilecek efendim, 
filân filân namzed gösterilmiştir, yarım saatte intihab 
edilir çarçabuk bitip gidiyor. Azizim yağma Hasan'ın 
böreği. Binaenaleyh terhisi de berayı malûmat arzolu
nur değil, doğrudan doğruya madde bemadde şu ve 
şunlann terhis edilmeleri takarrür etmiştir, siz de dü
şünün ve bir iki gün müzakere edin, bir encümeni 
mahsusa verin demeli, 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Esami defteri 
mi verecek? 

ÂBİDİN BEY (Devamla) — Efendim esamî def
terini değil, kadro defterini verecek. Hangi sınıfı ter
his edecekse o kadroyu verecektir. Mademki asker
liktir, komandömandır, bundan sonra böyle bir şzy 
olmayacaktır. (Çok doğru sadaları) Yalnız berayı ma-
lumaıt ise neye yapılmış o halde? Bütün mesul iye Ji 
kendi üzerlerine alsınlar, istediklerini yapsınlar. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzrum) — Efendim; 
demin İcra Vekilleri Heyeti Reisi Beye bir sual arzc:-

I tim. Buyurdular ki; bu, şekildir. Efendiler, her haki-
rj kat de bir şekle ibtina eder. Büyük Millet Meclisinin 
: burada oturması da bir şekildir. Fakat bu şeklin bir 

de hakikati vardır ki o da, ifayı vazife etmeleridir. ic
ra Vekillerinin on iki kişi olmall'arı, yine bir sekilidir. 
Yine onların başında bir İcra Vekilleri reisi olımaisı 
da bir şekildir. Yoksa haklim, âmir mevkiinde oturan, 
mezar taşı değildir. Bu, hâkimiyetin tecelligâhı olan 
'bir şekildir. Yoksa, heykel, mezartaşı değiild'ir. Hâ
kim, âmlil mevkiinde oturan bir şekli allı mfübecceld'ir. 
İstirham ederim; şekil diye ehemmiyeJ^'izl'.k t:İJ'Ai 
buyurulmamasını rica ederim. Esasen Meclisin azim 
vatanperverlikleri, bazı şeylere iğmazıayn ettirdi. Fa
kat efendiler; Şair Akif Beyin buyurduğu gibi, göz 
yummakla, göz kör olmaz. Gölün altında ateş vardır. 
Bunu bilmünasebe arkadaşlarıma arzeJerim. Bu tuğ
yanı millînin azametini iyi idrak etmak lâzım oldu
ğunu, fevkalâde hürmetkar olunması icab ettiğini bir 
daha hatırlatırım. Zannetmeyiniz ki biz, Yunanlılarla 
harbefcmek için buraya geldik. Zannetmeyiniz ki İn
giliz tecavüzü dolayısıyle geldik. Hayır efendiler... 
Biz, ebedî esaret altında inlerken, onun karşısında 
'tuğyan ettik, isyan ettik... Milleti hiç kimsenin em
rine, keyfine âlet etmemek için azim ve ahdettik ve 
bu uğurda kafamızı koyarak çalışmağa durduk ve biz, 
İngilizlerden korkmayız, Yuııan'dan korkmayız; yal
nız dahilî emrüfermanlardan korkarız. Bizim isyanı
mız, tuğyanımız karşısında, öbür düşmanlar üçüncü 
kahr. Beni yıkan, şahsî emrüfermanlardır, beni fakir 
düşüren, sanatsız birakan bu şahsi emir ve fermanlar
dır. Eğer ben, kendi fikrime göre hâkim olsaydım, 
ne dört tane, ne seksen tane paşa beni kör yaşatır, üze
rimde zevkü safa etmezdi. Efendiler işte biz buna is
yan ettik. Her ne kadar akıllı olursa olsun, biz, on 
tane vekil arkadaşımıza, seksen tane paşamıza reyi
mizi, irademizi teslim edip satamayız. Biz, bunun için 
mücadele, ilânı harb ederiz. Millî mücahede budur. 
Üzerimize aldığımız dava budur. Onun için berayı 
malumat biz böyle yapacağız, karar verdik yapaca
ğız, sizin haberiniz olsun denilemez. Bizim haberimiz 
olduğu gibi, dünyanın da ha'beni olur. Fakat emri; 
fermanı kim ısdar etti? 

Kendilerine şekilden bahsedeceğim: Başkumandan
lık kanununun ikinci maddesinde, bu sarahat vardır. 
Meclis, bununla bir sene didişti. Nihayet sarfınazar 
etti. Hem rucü ettirildi. Evvelce kendisine salahiyet 
verilen makam, o hakkı istimal eden makam bu sala
hiyetli tevdi etmekle o şekli de tevdi ettiler. Binaen
aleyh, o hâkim olan şeklin talep edilip istenmesi lâ-
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zım gelirken ihmal edilmiştir. Size daha katî düstur 
söyliyeceğim: Heyetli Vekile icraî, teşriî salâhiyeti 
nefsinde cemeden siz, takyid ettiğiniz vazifeyi kendi
niz yapabilirsiniz. Takyit etmediği vazifede eliniz bağlı, 
vazife alırsınız. Yoksa «Sarahat yoktur, biz yaptık» 
derseniz bilmem nasıl vazife yapmış olursunuz? Yani 
kendinize verilmedik vazaifi, verilmedik bir salahiyeti 
tecavüz suretiyle yaparsanız, Büyük Millet Meclisinin 

vatanperverliğinden, iğmazıaynından istifade etmek is
terseniz, bu bir faide temin etmez ve istifade de te
min etmez, şerefinizi de tezyid etmez, belki aksini 
iddia ederim. Efendiler, bu yara çok geçmiştir. Arzet-
tiğim gibi, Meclisin vatanperverliğinden böyle zaman 
zaman teamüller ihdas etmek ve bu ufak salahiyetle 
ele geçmez. Bundan hiçbir suretle sarfınazar edilm'iye-
rek, Rauf Beyin kendisine bu suretle arzediyorum. Mec
lisin hürmeti karşısında iradei tefsir eden Meclis zan
netmesin ki. izmir'e giden ordu karşısında evet biz 
istiğfa ederiz. Vakıa Meclis için bu bir tehdid. Istiğfa 
edersen, uğurlar olsun demek o zaman vazifesi idi. 
Hâkimiyet uğruna, hâkimiyeti millîye bunu icabedi-
yor. Yine o vatanperverliği, belki bir şey olur, ziyanı 
yok. Belki biz formayı da gayet acı bir şekilde... Ya
ni Rauf Bey bilmelidirler ki, kalbi ümmette gâyeı 
mübeccel ve muhterem mevkiler vat dır. Ufak, ehem
miyetsiz şeylerden kendisine tabiidir ki millete nâi'i 
olması dolayısiyle, şahsı ne olursa olsun, fakat millete 
nâfi bir uzuvdur. Bu şekilde bizim vatanperverliğimiz
den, bizim hissimizden istifade yoluna gidilmemelidir. 
Buna bilhassa istirham ederim. Beyefendiler, herhangi 
bir şahıs burada kalbi ümmete hürmet eder, Meclisin 
bu azameti karşısında elpençe divan durursa o mer
tebe yükselir efendiler. Yoksa bunu ehemmiyetsiz te
lakki edenlerin payidar olması üç gündür. Payidar ol
maz. Zannediyorum ki, kendilerinin pek. şerefli ta
rihleri lekedar olur. Onun için en azîm kuvvet bura
sı, her şeyin mahalli istizanı burasıdır. Şereflerini tak
dis etmek, kendileri iktisabı kuvvet edip te ona göre 
sıfatı mümtaziyet alan vekiller, rica ederim, burada 
salahiyetlerini tecavüz ederlerse, vazifelerinde ne de
receye kadar isabetsizlik ettiklerini bilhassa tekrar ede
rim. Mühim bir meseledir. Bir de sarahat vardır. Mec
lisin izhar ettiği bir his vardır. Bir kanun istirdad et
miştir. Binaenaleyh o sıfat esasında kendisinde mev
cuttur. Bu sıfata hürmet etmeleri kanunî vazifeleri 
idi. Gerek bugün ve gerek yarin bu miHetin yaşama
sını arzu ediyorlarsa, bu mukaddes tablonun şerefi
ni, kaderini yükseltsinler, ki kendileri de yüksels.nier. I 
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Yoksa bu vatan yaşamaz ise kendileri hiç yoktur efen
di ter. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Hayati 
Reisi) (Sivas) — Hüseyin Avni Bey biraderirrtizin ifa-
datından; Hükümetin, betahsis bendenizin Teşkilâtı 
Esasiyemizin, Meclisi Âlinizin evamir ve sarahati ka
fiyesine mugayir hareket etmemin sebep olduğu fikri 
geliyor. Hâşâ. 

Efendiler, Heyeti Vekileye intihap edilen arkadaş
larınız ve ben, ancak ve ancak Meclisinizin intihabı 
ile bu mevkie getirildik. Meclisinizin kararından baş
ka bir Allahın evarnirini tanırız, ondan başika hiç bir 
karar tanınmaz. Hâşâ, Cenabı Hak tarafından man-
sub değiliz. O halde Meclisi Âliniiz tarafından intihab 
edildik ve Meclisin kuvvetiyle hareket ediyoruz. Şu 
halde başka hangi kuvvete istinad ederek Meclisi 
Âlinizin şerefini, kuvvet ve salâhiyetini tenkise memur 
olabilirim? Ne şahsî ve ne de umumî... Nasıl bir şey 
düşünülebilir? Bunu anlayamadım.. Bir misâl olarak 
buyurdular, ki İzmir'e gitmeden evvel zannediyorum, 
terfiler münasebetiyle salahiyetler meselesi mevzuu-
bahis oldu onu icad buyurdunuz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Evet efen
dim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler 
burada Meclisi Âlinizin taamülen ve usulen bize 
bahşettiği usul istimal edilmiştir. Meclisi Âlinizde o 
güne kadar terfiler mesulü olan Vekili tarafından inha 
olunur. Heyeti Vekile tarafından tasvib edilir. Meclisi 
Âliye arzedilmez. Meclisi Âli namına Reis tasd.k eder. 
Bunun gayri hiç bir muamele olmamıştır. O gün de 
ariz ve amîk müzakerât cereyan etti ve o gün ben;m 
istifam neden tehdid oluyor? Niçin'istifam ile Meclisi 
tehdid etmiş olayım? İstifa ile, bir tazyik fikri ile ha
reket ettiğimiz o günde müzakere mevzu oldu ve 
Meclisi Âlinin ittihaz ettiği karar noktai nazarımızı 
tasvib etti ve biz de mucibince hareket ettik. Aksi 
zuhur ederse mesuliyeti kabul ederiz dedik. Daha 
bundan meşrutî, daha bundan serbest mütalaa - affı 
alîlerine mağruren arzediyorum - bendeniz kavraya
madım, bilmiyorum. Yani Hüseyin Avni Bey, zanne
diyorum, bir sebebi hakikî olmadan, Hükümetin ve 
betahsis bendenizin Meclisi ÂJinizin şerefini tenkis ile 
mevhum karara, tahsis suretiyle hizmet ediyorum ol
duğu kanaatini söylediler ve ben öyle anladım. Ben
deniz vazifemi hepiniz, kadar bu memlekete hizmet 
etmeği hepinizin şerefinden bir cüzüne sahib olmağı 
dünyada en büyük şeref addederim. Bunun fevkinde 
benim için ne makam emeli, rte dünya emeli vesaire 
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olabilir ve hakikat sarihtir. Beşerim, hata edebilirim. 
Hatam çok, az olabilir. Fekat her zaman arkadaşları
mın ikazına, irşadına muhıtaeım ve bunu hiçbir zaman 
inlkâr etmem. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kaslamonu) — 
Maiksat bunu tekrar ettirmekti. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bu itibarla 
rica ediyorum; eğer Meclisin arzusu hilâfına yanlış 
bir şey yapılıyorsa usuliyle ihtar olunur. Faikalt tah
kik etmeden itham etmeyiniz. Tahkik ediniz, tetık'Jk 
ediniz, ondan sonra itham ediniz. Rica ederim mu-
hakemıesiz itham etmeyiniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Biz sizi iyi 
tanıyoruz.. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Muhabbet gösteriyorsunuz. Fakat her şeyden 
evvel memlekete hizmeti tanıyorum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Biz de öyle 
tanıyoruz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ve ona 
hizmet vazifemdir. Yani ona hizmet etrniyerek ne bir 
şeref isterim ve ne de bir muhabbet isterim ve rre de 
teveccüh beklerim. Bana muhabbetiniz memleketinize 
hizmet ettiğim müddetçedir ve her birinizin ayrı ayrı 
vazifesi bunun makûsu hareket ettim mi, beni teşhir 
etmelk, benli tevbih ermektir. Tecrim etmeği beklerim. 
Bu itibarla tekrar ediyorum efendiler, eğer benim ha
reketimde Meclisi Âlinizin gayri mukayyed olan sa
lâhiyeti vasiiasını tahdid eden, tenkis eden bir mua
mele görüyorsanız bana onu irşad edersiniz derhal 
tashih ederim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
bizi malumat meselesini müdafaa ediyor musunuz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim; 
esbaibını izah ettim. Dedim ki: Meclisi Âlinize arze-
diyorum. Böyle, böyle bir karar ittihaz ettl:k. Zaiı 
âlileri tarafımdan bu yapılmasın diye Heyetinizce bir 
karar verilirse bizim yapmamıza imıkân yökiur. İm
kânı var mıdır, çok rica ederim? Fakat Heyeti Âliniz-
ce filân sınıf terhis edibin, filân sınıf terhis edilmedin, 
filân sınıf terhis edilmiştir diye müzakere icrasında 
menfaat yoktur, mazarrat vardır. Bu müzaîkere edile
mez. Bu kanaat vardır bizde. Zannediyorum, zaiı 
âliniz de bunu talkdir eder ve tasdik edersiniz. Bu 
nöktai nazardan arzı malumat ediyorum. Meclisi Âli
niz hayır dedi mi, bizim yapacağımız bir şey yoktur. 
Falkat şimdiye kadar valki olan esasın makbul olduğu, 
falkat zannederim belki bentim izahatımın sui telalkkî 

edilmesi ve belki kâfi olmaması yüzünden sui tefsire 
maruz kaldı. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bu şe
kilde kabul ederim. Meclise arzedilmiş. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) Tabii efen
dim; Meclisinize arzediyorum. Meclis; mukadderatı 
millete hâkim en yüksek bir makamdır. Bunun aksini 
kim isbat edebilir? Kanun kuvvetindedir, pekâlâ bu
nun aksini kim söyliyebilir. Bir noktayı tekrar efcrnak 
işitiyorum. Çok rica ediyorum, belki başika türlü mu
hakeme edenlerde vardır. Vatanî ve millî hidematta 
'ben hiç kimseden fazla en ufaik bir dirayet; en ufak 
bir kudret, haik iddia edebilecek: nıynette insan değilim. 
Belki başika türlü edenler de vardır. Fakat milletin en 
âciz bir ferdiyim. Vatanî hizmette en âciz ferdi oldu
ğum bu memleketin beni itham ötmeden evvel, hiç ol
mazsa noktai nazarımı arzedeyim. Kürsü milıeıten 
ağır ithamat, yani insana hayatından vazgeçirtecsk 
ıkadar tesir bıralkıyor. (Kimse sizi itham etmedi ses
leri) Alelusul meşrutî mesaide, hâkimiyeti millîye 
mesailinde cahil ve gafil olan insan değilim. İstibdat 
ve meşrûtiyet mesailinde bazı arkadaşlarımızın beni irti
caa saik bir insan gibi görerek endişe etmeleri mucibi 
teessürüm oluyor. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Şahıs de
ğil, muameledir efendim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Eskli korkulardandır. 

REİS — Müzalkerenin kifayetine dair takrir var
dır. Müzaikerenm kifayetini kabul edenler lütfen el
lerini kaildırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Talkrirler okunacaktır, lütfen dinleyiniz. 

Riyaseti Celileye 
Askerin celb ve cem'i ve terhisi Meclisin salâhiyc'li 

iktizasındandır. Hâkimiyeti millîyemin manası da bu
nu böyle emreder. Bir sınıf asikerin terhisi berayı ma
lûmat Meclise arz edilemez. Bu ancak Meclisin kara-
riylıe olur. Bu cihet hakkında karar itasını tdklif ey-
rim. 

16 Teşrinievvel 1338 
Karahisarisaıhi'b Mebusu 

Mehmet Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Hükümetin teklif ettiği dört kura askerin terhisi 

değil, falkat (evladü ayalinin maişetleri temin edilirdi-
yerek sokaklarda terketmeğe mecbur kalan) muinsiz 
askerlerimizin mezkûr dört kuraya tekabül eden rrii'k-
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tannın terciiıan mezun bırakılması hususunun Hükü
metçe nazan dikkate alınmasını teklif ederim. 

16 Teşrinievvel 1338 
Sivas Mebusu 

Vasıf 
Riyaseti Celileye 

Düşiman işgali aütınidaıki memalikten hicret etmi-
yerek kalanların askere celbleri ve buna mukabil silâh 
altırida bulunanların terhisi. 

Erzincan Mebusu 
Emin 

Meclis Riyasetine 
Vilâyaltı rnüstahlasa halkından muhacir olmamış 

olanların tahtı silâha almarak bunların mük'tarına mua
dil silâh alltı efradının terhisi hususunun Hükümet 
tebTiğinii teklif eyleriz. 

Adana Mersin 
İsmail Safa 

Büyük Millet Meclisi Riyaüdti Cil.L&.Cne 
Vaktiyle muhtelif sınıfların silâh altına celb ve 

oemi o vakfcki Başkumandanlık kanununun mukfeza-
smdan ve »Mıliyetünden idi. Faikalt şimdi terhis mese
lesi doğrudan doğruya Meclise ait hususlardandır. Ve
killer Heyeti Reisi Rauf Beyefendinin beyan buyur
dukları terhis şekli esasen muvafık olduğundan Mec
lisçe tasvibi ve bu tasvib üzerine Vekiller Heyeti ta
rafından taltbilk'rniin kabul buyurulmasını teklif edeıOm. 

16 Teşrinievvel 1338 
•Menteşe 

Dr. Tevfik Rüştü 

YASİN BEY (Gaziaıyıntab) — Bu takrirler reye 
vazddilemez. Çüniki Meclis bunu ruznamr üne aîmış, 
Encümenden gelmiş ve müzakereye alınmış değ-iklir. 
Hükûmöt berayı malûmat bir şey arzediyor. Tasvip edip 
esmemek elimizdedir. Verilen takrirler reye vaz edile
mez. Ancak bir temenniden ibaret olarak Heyeti Ve-
kiteye havale olunur. 

REİS — Efendim; takrirlerin ikisi Karahisarı Sa
hip Mebusu Şükrü Beyle Menteşe Mebusu Dr. Tev
fik Rüştü Beylerindir, ki terhisin Meclisi Âlice tasvibi 
suretinde kabulünü teklif ediyorlar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Bir nokta daha vardır efendim. Döıt 
sınıf efradın terhisi ve âtiyen ve hal ve vaz-yeli aske
riyenin ve memleketin icabatına nazaran diğer sınıf
ların gayri muayyen müddetle mezi' addedilmele
rine dairdir. 

| REİS — İşte onu reye koyacağım efendim. Hü
kümetin teklifini tasvib edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar... Kabul edilmiştir. 

Vasıf Beyefendinin bir takriri var. Çok rica ede
rim, mühimdir, dinleyiniz (Sivas Mebusu Vasıf Be
yin takriri tekrar okundu) 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heye.i 
Raisi) (Sivas) — Efendim; Vasıf Beyefendinin tekli
fim' istima estim. Fakat muinsiz efradın ordunun su-
nufu muhtelifesine tevzi edilmesine ve muhtelif esna
na şamil olmasına binaen terhis umumî şeklini alır. 
Bu da kabil değildir ve zamanı değildir. Tadait.itiba
riyle arzötmiyorum, sınıf 'itibariyle, senelere tevzi iti
bariyle arzediyorum. 

VASIF BEY (Sivas) — Efendiler, terhis muame
lesi muinli muinsiz meselesi hepsi birdir. Muhtelif 
kura bırakacağına aynı miktarda askeri, muhtelif kı
talar içerisinden ayırarak muinsizleri içinde on adc!f 

yoktur, çoluğu çocuğu sokaklarda kaldı. Muünlileri 
terhis edeceğiz, muinsizler yine sefalette. Binaenaleyh 
Hükümet bunu nazarı dikkate almalıdır efendiler. 
Bu son derece mühim bir meseledir. Efendiler, sene
lerden beri nasıl muamele yapılıyordu? Teklifim hiç 
karışık bir şey değildir. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Müsellah ve gayri 
müseMah meselesidir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Efendim; müsaade buyurun. İnşallah 
yakında sulh konferansına gideceğiz ve ümid edi
yoruz. Allah'ın avnü inayeiyle bunun akdine muvaf
fak olacağız. Bu kadar, bu zaman, bu millet fedakâr
lık göstererek tahammül etti, bugünkü zaferi ve nefci-
cei haseneyi istihsal etti. Biraz daha elbette taham
mül edeceğine şüphemiz yoktur. (Hay hay sesleri.) 

REİS — Efendim; dört tefsirden birisi muinli te-
vellütlüleri terhis etmiyelim, muinsizleri terhis ede
lim şeklindedir. 

I Şimdi Vasıf Beyin takririni nazarı itibara alanlar 
I lütfen el kaldırsın... (Ret, ret sadaları) Kabul edilme-

miştiı*. 
Riyasete 

Hükümetin berayı malumat değil, berayı karar ve 
icra terhisi Meclise arz ediyorum, tarzındaki ifadesi 
senet ittihaz edilerek Hükümetin teklifinin kabulünü 

i arz ederim. 
Amasya 

Ömer Lütfi 
ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) — Fakat bu if« 

[ deleri senet ittihaz ederek. 
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REİS — Efendim; az evvel reyi âlinize arz ettim, 
kararınızı atmıştan. Efendim iki takrir daha var. 

(Erzincan Mebusu Emin Beyin takriri tekrar okun
du.) 

(EMİN BEY (Erzincan) — Müsaade buyurur mu
sunuz izah eldeyim? 

HÜSEYtN RAUF BEY tfcra Vekilleri Heyeti 
Reösi) (Sivas) — Efendim; bu nokta hakkındaki ma
ruzatım şudur. Arazii meşgufeden bu defa istirdat 
edilen, vatanimiz aksamındaki efrat alıp tahtı silâh
taki diğer efrada terhis etmek de en mühim nokta, 
birisinin gayrı muallem, diğerinin muallem olması
dır. Bunu hepimiz temenni, hepimiz arzu ediyoruz, bu 
gayet vicdanî ve insanî bir meseledir. 

YASİN BEY (Gazitayıntap) — Kavga belâsını 
da unutmayın. 

HÜSEYtN RAUF BEY (Devamla) — Ancak, as* 
kertikte muallemliğin, mümaresinin ne kadar mühim 
bîr mesele olduğunu da Heyeti Alinize arz ederim. 
Hepimiz arzu ederiz. İnşallah yakında sulhu katiye 
nail oluruz. (İnşaaiîafh sesleri) Yirmi sene, otuz sene 
emnü asayişi dahiliyi temin ederiz, askerlerimiz mem
lekete döner. 

EMİN BEY (Erzincan) — Efendim; benim tek
lifim, zannederim ki; bir adaleti temin eder. Ben de 
memaliki müstahlasa halkından im, Bursa'hyım ve 
'benim memleketimden de bu suretle çıkmayıp veya 
hicret edemeyip orada kalan kardeşlerim, amcalarım 
var. Onlar da askere alınacaktır. Bir kere adaleti 
(düşünelim. Üç seneden beri şurada üç vilâyet halkı 
askerlik yapıyor ve bunların içerisinde şimdi müza
kere cereyan ettiği veçhile, muinsizler de vardır. (Mu
allem yoktur sesleri) Oraya da cevap vereceğim. Son
ra orada askere alınacaklar muallemdir. Güya ordu
da bulunanlar muallem, oradakiler gayrı muallem 
imiş. Bu katiyen varit değildir. Rauf Beyefendinin 
kendilerine rica edecektim. 

ALÎ RIZA BEY (istanbul) — Beyefendi; oralar 
yanmıştır, yıkılmıştır, harap olmuştur. 

EMİN BEY (Devamla) — Beyefendi, sözümü 
Söyliyeyim, sonra söylersin. Sonra; yanmamış, yıkıl
mamış yerler çoktur. Vilâyatı müstahlasa ahalisinden 

ktsmı azamı muallemdir, Harbi Umumîde hep asker
di. Binaenaleyh bunlar hep muallem değildir, demek 
yanlıştır. Sonra yanmıştır, yıkılmıştır, harap olmuş- j 
tur. Efendi; oradan çıkmamış, hicret etmemıiştir. ' 
Memleketinde ticaretiyle uğraşmış, servetini tezyidi et- \ 
miş binlerce adam vardır. Efendiler; bunları asker» 
alıp da zavallı Fatmacığm kocasına terhis etmek ada
lete muvafık mıdır, değil midir? Size bunu soruyo
rum. Üç vilâyet halkı şurada inim inim ezilmiştir. 
Vilâyatı müstahlasa ahalisinden kısmı azamı muallem
dir. Bunlar üç ay zarfında da'har çok talim görebilir
ler. Binaenaleyh herhalde takririmin kabulünü istir
ham ederim. 

REÎS — Efendim; takriri reye koyacağım. Rica 
ederim müzakereye imkân kalmadı, müsaade buyu
run. iki takrir var, reye vazedeceğim. Adana Mebu
su Safa Beyin, sonra Erzincan Mebusu Emin Beyin 
takririnde «düşman işgali altındaki memalikte hicret 
etmiyerek kalanların askere celpleri ve buna muka
bil silâh altında bulunanların terhisi» deniyor. Bunun 
'hakkında Rauf Beyefendi Hükümetin noktai naza
rını söylemişlerdir. Bu takrirleri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) — Efendim; bu 
takrirleri Hükümete verelim, Hükümet âtiyen nazarı 
'dikkate alsın. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyet; 
Reisi) (Sivas) — Efendim; çok rica ederim. Yani 
askerlik noktai nazarından mahazirini arz ettim. Bu, 
kalbıü. edilirse, alınsın diye bir karar çıkar, gayet na
zik bir meseledir. Memleketi tehlikeye ilka eder, rica 
ederim. 

R'EfS — Efendim; bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

YUSUF ZİYA BEY (Mersin) — Niçin alınmıyor? 
REÎS — Efendim; celsei hafiye meselesi hitam 

bulmuştur. Celsei aleniyeye geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Berayı teneffüs on dakika celseyi tatil ediyorum. 
Hitamı Celse Saat : 4,15 
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