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BİRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 2,15 sonra 

REÎS — ikinci Reisvekili Faik Beyefendi 

KÂTÎPI.ER : Mahmud Said Bey (Muş), Ragıb Bey (Kütahya) 

RElS — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Faik Beyefendinin tahtı riyasetlerinde saat 
ikide bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul edildi. İzmit'in istirdadı münasebe
tiyle mevrut tebrik telgraflarına cevap yazıl
ması tensibedildi. Erzurum vilâyetinde iki na
hiye teşkiline dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye Dahiliye Encümenine, Şü
heda ailelerine arazi itasına dair lâyihai 
kanuniye Kavanin ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine, Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, Zâbitan nezdindeki emirber ve seyis nefer
lerine, Antalya Mebusları beylerin, Antalya 
Elektrik Şirketi imtiyazının feshine ve Bursa 
Mebusu Operatör Emin Beyin, Osmanlı Bayraı-
ğma dair teklifi kanunileri Lâyiha Encümeni
ne; şayanı müzakere olduklarına dair mazbata 
ile Lâyiha Encümeninden mevrut Kozan Mebu
su Fikret Beyin, Her vilâyet merkezinde bir has
tane küşadma dair teklifi Sıhhiye ve Dahiliye 
Encümenlerine, Bayezid Mebusu Süleyman 
Sudi Beyin, Dairei intihabiyelerinde mezun bu
lunan mebusanm vâki olacak şikâyetleri tah
kik eylemelerine dair teklifi Kanunu Esasi 
Encümenine, hiyaneti vataniye ile mahkûm Hacı 
Ahmedoğlu Hüseyin, Mehmedoğlu Recep ve Os
man haklarındaki evrakı hükmiye Adliye Encü
menine havale olundu. 

Hiyaneti vataniye ile mahkûm Ibrahimoğlu 
Nuri ve Hacı Bekiroğlu Hacı Mehmed hakların
daki Adliye Encümeni mazbatası kıraat ve kabul 
edildi ye îpokrat'm tahliyesi hakkındaki mazbata 
ret ve bidayet mahkemesinin hükmü tasdik edile
rek teneffüs için celse tadil olundu. 

ikinci celse 

Faik Beyefendinin tahtı riyasetlerinde Iııikad -
ederek mezuniyet hakkındaki Divanı Riyaset ka
rarı kabul ve Teşkili mahakinı hakkındaki lâyiha? 
kanuniyenin iadesine dair Heyeti Vekile Riyaseti 
tezkeresi tebliğ olundu. Konyalı Taşbaşlı Hacı 
Hüseyin hakkındaki evrakın iadesine dair Adli
ye Vekâleti tezkeresi okunıarak mezkûr evrak ia
de edilmek üzere Adliye Encümenine havale edil
di. 

Kalebentlik cezasına mahkûm olan mücriminin 
kürek cezası görmekte olduğuna dair İzmit Me
busu Sırrı Beyin Adliye Vekâletinden olan sual 
takririne Adliye Vekili Refik Şevket Bey tarafın
dan cevap ita olundu. Erzurum Mebusu Hüseyin 
Avni Beyin, Heyeti Vekile karariyle azledilmiş 
olan Erzurum Kadısı Edib Efendi hakkında,"He
yeti Vekileden olan sual takriri üzerine müzake
re cereyan ederek reddine karar verildi. Bilâha-
ra teçhizatiyle firar eden efrat hakkındaki lâ
yihai kanuniyenin ikinci müzakeresi icra edilip 
maddeleri tadilen ve heyeti umumiyesi ekseri
yetle kabul olundu. Mükellef Baytarlar Kanunu
nun zeyli; Mükellef Etibba Kanununun zeyliyle 
müzakere edilmek üzere tehir olundu. 

Kars, Ardahan ve Artvin livaları teşkilâtı mül
kiyelerine dair olan lâyihai kanuniye dahi müsta
celiyetle bilmüzakere bâzı mevaddı tadilen ve bâ
zıları aynen ve heyeti umumiyesi ekseriyetle ka
bul olunarak Cumartesi günü içtima edilmek üze
re saat yedide celseye nihayet verildi. 

İkinci Reisvekili Kâtip 
Faik Mahmud Said 

Kâtip 
M. Ragıb 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Teklifi 
kanunimin Kanunu Esasiyeye taallûku yoktur. 
Dahiliye Encümenine gitmesi lâzmıgelir. Lütfen 
Dahiliye Encümenine gönderin. 
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RElS — Kanunu Esasiye taallûku olduğu 

için oraya gönderildi. 
SÜLEYMAN SUDİ B. — Taallûku yoktur. 

Her halde Dahiliye Encümenine gider. 

RElS — Zaptı sabık hakkında başka müta
lâa var mı, efendim? (Yok sadaları) Zaptı sa
bıkı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Zaptı 
sabık kabul olunmuştur, efendim. 

DURSUN B. (Çorum) — Efendim, Meclisi 
Âlinizin hini içtimaında esasa dair sadakatle 
ifayı hizmet edeceğimize dair azayı mevcude tah
lif edildi. Halbuki sonradan iltihak eden âza 
resmen tahlif edilmedi. Bendeniz yirmi gün ev
vel bir takrir verdim, hâlâ onun semeresi görül
medi. Binaenaleyh Riyasetten rica ederim. Tah
lif edilmiyen âza kimler ise onların esamisi çıka
rılsın,, onlar da tahlif edilsin. Tahlif edilmeyin
ce müzakere cereyan etmemelidir. 

REÎS — Tahlif olunmıyan rüfekayı muhte-
remenin esamisini Divanı Riyaset tanzim ediyor, 
tahlif olunacaklardır, efendim. 

2. — BEYANAT 

1. — Yunan mezalimi hakkında açılan müza
kere ve Hariciye Vekili Yumf Kemal Beyin be
yanatı. 

MUHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) — Muhte
rem efendiler; daima vatanın yaralarına mille
tin menafii âliyesine merküz ve matuf olan na
zarlarınız bir dakika için maziye initaf, ederse 
görürsünüz ki, tamam bundan 365 gün evvel, 
650 seneden beri düşman ayağı değmemiş Bur
sa'y^, Yunanlılar gibi kuvvetleri itibariyle se
fil, ahlâkları itibariyle sefil, tarihi karibleri iti
bariyle sefil bir millet sahibolmuştur. Efendi
ler, bütün ömründe mağlubiyet ne olduğunu 
bilmiyen bir dakika için zilleti mağlubiyetin ne 
olduğunu tanımamış olan, bir dakika için mu
kaddesat ve hukukundan en küçüğünü çiğnetme
miş olan Sultan Osman'ın türbesini biz efen
diler bir sene evvel düşman ayakları altında bı
raktık. Efendiler; 365 gün evvel Osmanlı tari
hinin en yüksek servetlerini, en yüksek hatıra
tını, en büyük adamlarını, müslümanlığm bir
çok evliyasının türbelerini Yunanlıların ayakla
rı altında görmek betbahtlığma duçar olduk, 
Yunanlılar yalnız Bursa'yı almak şeref ve sa
adetine mazhariyetle kalmadılar. (Şeref yok, sa-
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I daları) Onlar için... Gururlarını tatmin etmek, 
I intikamlarım almak, Müslümanlan tahkir etmek 

için ellerinden ne geldiyse yaptılar. Orduları
nın önünde bilâlüzum nankör bir Rumun eline 
Bayrağımızı verdirerek kumandanlarının atla
rının ayakları altında çiğnettiler. . , 

Efendiler; Venizelos'un veledi melunu, Sul
tan Osman'ın Türbesi üzerine ayağını basarak, 
gözlerini bütün Müslümanlığa, bütün Türklüğe 
dikti, demek istiyordu ki, ben sizin tarifimizi 
ayağımın altında çiğniyor ve eziyorum. Bu za-

I mandan beri, bugünden beri efendiler bir sene 
geçti. Onlar mağrur, onlar mütekebbir, onlar 
her şeyi yapacaklarına muktedir bir zihniyetle 
Anadolu'yu baştanbaşa istilâ etmeye kalkışır
ken, sizin temsil ettiğiniz Büyük Millet zaten 
anlamış olduğu bu acının ne olduğunu bir daha 
şiddetli olarak anlada. Efendiler, o intibahtır 

I ki, Venizelos'la beraber onun mağrur, budala, 
milletini düşündürürken bizim dün yerde olan 
gözlerimizi bu mağsup memleketlerimize emni-

I yet ve itminan ile atfettiriyor. Efendiler, bir se-
j ne evvel Bursa'dan ağlıya, ağlıya ayrıldık. On

lar güle, güle girerken tamam bu saatte efendi
ler, biz Bursa'mn betbaht evlâtları, biz Bursa'-
mn betbaht ve perişan evlâtları önümüze baka, 
baka (650) senelik tarihin yükünü omuzlarımız
da ve kalblerimizde taşıya taşıya size doğru ge
liyorduk. 

DURSUN B. (Çorum) — Reis Beyefendi, 
bundan maksat ne, ne münasebet varf 

MUHÎDDİN BAHA B. (Devamla) — Efen
diler, anlamayanlara anlatmak için, bu maksa
dı anlamıyanlara anlatmak için... (Gürültüler), 
(Devam, sadaları) Rica ederim, ne demek isti
yorsunuz, Beyefendi?... Bu sözü söylerken ağ-

I larnak kabahat midir, utanmaz... 
I DURSUN B. (Çorum) — Sensin utanmaz, 

reddederim. 
MUHÎDDÎN BAHA B. — Efendi, Bursa ya

nıyor, ben ağlıyorum. 
DURSUN B. (Çorum) — Hepimiz ağlıyoruz.' 
MUHÎDDÎN BAHA B. — Efendi biliyor 

musun ki, bizim... (Söyleyin dinliyoruz, devam, 
sadaları) — Efendiler bir şey söylemek istemi
yorum; yalnız sizden bir ricam var. Bunu söy
leyip sözüme hatime vereceğim. (Dinliyoruz, sa
daları) Efendiler, bu bir sene zarfında, bu efen
dinin ağlamayı çok gördüğü, Bursa'da o kadar 

m -
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perişanlık, o kadar sefalet hüküm sürdü ki... 
(Dışarı çıkarınız sadaları, gürültüler) 

BÎR MEBUS BEY — Bursa için ağlamaya
nın burada yeri yoktur. (Çık dışarı, sadaları) 

NEŞET B. (istanbul) — Hissiyatı millîyesi 
olmıyanm burada yen yoktur. Hep beraber 
ağlıyacağız. 

YASİN B. (Gazianteb) — Beyefendi mevzuu 
değiştirmiyeceksin, söyliyeceksiıı, hep beraber 
ağlıyacağız. 

MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) — Bir se
neden beri Bursa ovasında yıkılmadık köy kal
madı. Hayatlarını kurtarabilen ihtiyarlarımız 
bu Anavatanın ötesinde, berisinde belki dileni
yor, kadınlarımız ağlıyor. Gençlerimiz sizden 
ümitlenerek, yaptığınız fevkalâdeliklerden 
ümitlenerek düşünüyor, düşünüyor ve bekli
yor efendiler. Yanan köylere acımıyorum efen
diler, yanan köylere acımıyorum. Bu millet 
onu yeniden yapacak. Vukubulacak bir tehli
keden korkuyorum ve titriyorum, efendiler 
Bursa'yi yakmak istiyorlar. Tarihimizi yak
mak istiyorlar. Bursa, o kadar güzel olan Bur
sa'ya, • zümrüt ovaları, muazzam dağlariyle gü
zel olan Bursa'ya bir şey yapamazlar. Evleri
mizi yaksınlar efendiler, çocuklarımızı isterler
se öldürsünler, fakat tarihimize dokunmasın
lar. Padişahlara ait o bediî kıymeti bulunmaz 
türbelerin esası yıkılmasın. Efendiler yıkacak
lar, yıkmaya hazırlanıyorlar. Yapacakları şey 
budur. Ordularımız kafalarına vurup da par
çaladıkça kudurmuş, akur, melun bir' hiddet
le zavallı esir, silâhsız evlâtlarımıza, kardeşle
rimize tamız ediyorlar. Efendiler gelen ordu, 
ordu değil, bir şekavet alayıdır. (Avrupa me
deniyeti sadaları) Efendiler hırsızlığın resmî 
bir şeklini görmediyseniz görün. Bursa'da tda-
rei örfiye ilân edip gece dokuzdan sonra kim
senin dışarı çıkmamasını emrediyorlar. O zaman 

'müsellâh kuvvetler . evlere giriyorlar, halkın 
parasını, malını, alıp evden çıkarken kadınlar 
bağırırsa yanındaki komşular duyduğu halde 

'sokağa çıkamıyor. Çıkarsa Idarei örfiye Tali
matnamesine muhalif hareket ediyor, kanuna 
mugayir hareket ediyor diye vuruyorlar. Ya
kında Bursa'dan gelen bir efendi diyor k i : Bur
sa'yi yakmaya hazırlanmışlardır. Bir Yunan 
doktoru;-yakacaklar, elinizde bir şey yoktur, 

/ j'akacaklar, haklarıdır, demiştir. Bunu biz de
ğil, bütün dünya biliyor. Nerede o Amerika ki, 
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ı dünyaya din ve insaniyet saçmak için misyo

nerlerini dağıtmıştır. Nerede " o İngiltere ki 
Harbi Umumiyi adaletin tesisi için yaptığını 
utanmadan ilân etmiştir. Nerede o medenî 
Fransa ki ebi irfanım diye Iher yerde ve her ga
zetede bağırıyordu. Efendiler dünyaya bağır
mak lâzımdır. 

Bugün bu kürsüden sizin namınıza ve mil
letin namına bağırmak istiyorum ki, bilsinler, 
haberleri olsun. Bilmiyoruz demesinler. Bur
sa'yi yakmak için hazırlanan alçaklar vardır. 
(Kahrolsun sadaları) Hazırlanmışlardır. Yak
maya teşebbüs edeceklerdir. Efendiler, bu yan
gınlara, bu katliamlara mâni olmak için acele 
etmeli, bunun için ne yapmak lazımsa yapma
lıdır. Eskişehir'de bulunan, bir seneden beri 
kalbleri, milletin, sizin delâletinizle, sizin âli 
ve fedakâr rehberliğinizle gösterdiği harikala-
ra bakarak minnet ve şükran yaşlariyle dolan 
ve ümitleri gittikçe büyüyen Bursalılar Mec
lisi Âlinize minnet ve şükranlarını arz etmek 
için bir telgraf keşide etmişlerdir. Müsaade 
ederseniz okuyacağım : Sızlayan kalblerimiz, 
bükük boyunlarımızla Bursa 'nm senei devriyei 

Usükutu matemini yaşarken hâlâ tahtı esarette 
bulunan ailelerimizin, kardeşlerimizin elim fa
kat gittikçe ümitvarolan vaziyetinin ve tarihî 
Bursa 'nm sükutu hâtırasının şimdiye kadar ol
duğu gibi bundan böyle de vahdet ve tesanü-
dü tam ile Mücahedei Milliyede devam için 
azim ve imanınızı tezyidedeceğine kanaatimizin 
berkemal bulunduğunu delâletinizle Büyük 
Mlilet Meclisine arz ve iblâğ etmeyi bir veci
be ve vazifei vataniye ad ve telâkki eyledik. 
Allah muvaffakiyetler ihsal eylesin.) (Âmin sa
daları) 

Eskişehir'deki Bursalılar 
namına 

Nevres Ali Nuri 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Allahm 
iııayetiyle inşallah yakında kavuşuruz. 

MUHÎDDİN BAHA B. (Devamla) — Efen
diler, hiçbir zaman müteessir, daha doğrusu 

ı hiçbir an için meyus olmadık. Yarın, öbürgün 
sizin himmetiniz, ordunun göstereceği fevka
lâdeliklerle Bursa'ya da, İzmir'e de gireceğiz. 
(inşallah sadaları) Maddi zararlar hiçbirimi
zin hatırında değildir. Fakat düşündüğümüz, 

; düşünmek istediğimiz mânevi zararlardır. Bu-

108 
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nuri sıyanetini Meclisi Âlinizden, bütün Bursa 
namına ve bütün tarih namına ve o tarihi ibda 
edenlerin namına rica ederim. 

7. — TAKRİRLER 

/. — Edirne Mebusu Şeref Beyin, Yunanlar 
nn Bursa'yı yakacakları şayiası hakkında izahat 
alınmak üzere Hariciye Vekilinin Meclise daveti 
hakkında takriri 

REÎS — Efendim, Edirne Mebusu Şeref Be
yin bir takriri var. Hariciye Vekilinin derhal 
buraya gelmesini teklif ediyorlar. (Muvafık sa-
daları) 

Makamı Riyaseti Celileye 

Bursa'yı Yunanlıların yakacakları anlaşılı
yor. Hemen Hariciye Vekilinin celbiyle izahat 
talebini rica eylerim. 

9 . VII . 1337 
Edirne 
Şeref 

(Kabul sadaları) 

REÎS — Pekâlâ, kendilerine tebliği keyfiyet 
edelim. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Müdafaai Mil
liye Vekili de celbedilsin. 

REİS — Harici ye meselesidir. 
NEŞET B. (istanbul) — Müdafaai Milliye 

Vekilinin de gelmesini arzu ederiz. 
REÎS — Peki efendim, gelinceye kadar evra

kı varideyi müzakere edelim... 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Mahkûminin Tarîk Bedelinin teciline 
dair kanun lâyihası 

REÎS — Efendim, mahkûminin Tarik Bede
linin teciline dair Heyeti Vekilederi mevrut lâ
yihai kanuniye var, Nafıa, Kavanin ve Muvaze-
nei Maliye encümenlerine gönderiyoruz. 

2. — Usıdü Muhakematı Cezaiye Kanununa 
tezyil edilecek maddeler- hakkında kanun lâyihası. 

REÎS — Usulü Muhakematı Cezaiye Kanu
nuna tezyil edilecek Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniyeyi Adliye Encümenine gönderi-
voruz. u 
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3. — Garb cephesinde bilfiil harekâtı askerî

ye sahası olan mevakie münhasır olmak üzere 
âşânn sureti cibayetine dair kanun lâyihası 

REÎS — Memaliki müstahlâsada Aşarın tah
min suretiyle aynen veya bedelen istifasına dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniyeyi Ka-
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri
ne gönderiyoruz. 

5. — TEKLİFLER 

i . — îzmit Mebusu Sırrı Beyin> kalebendlik 
cezalarının nefiy cezasına tahviline dair kanun 
teklifi (2/335) - • 

REÎS — îzmit Mebusu Sırrı Beyin, kalebend
lik cezasına mahkûm olanların cezalarının (nefiy) 
e tahvil olunmasına dair teklifi kanunisi Lâyiha 
Encümenine gidiyor. 

2. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Hı
yaneti vataniyeden dolayı idam ve müebbed kü
reğe mahkûm edilenlerin evrakının Mahkemei 
Temyizce tetkik ve tasdikına dair kanun teklifi 
(2/334) 

REÎS - Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Hıyaneti vataniye ile mahkûm edilenlerin evralcı
nın Mahkemei Temyizde tetkik edilmesine dair 
teklifi kanunisi, 

3. — Malatya MebusuResid Ağanın, Hiyaneti 
vataniyeden mahkûm olanlara ait evrakın Mah
kemei Temyizce tetkikine dair kanun teklifi 
(2/333) 

REÎS — Malatya Mebusu Reşid Ağanın, ay
nı mealdeki takririyle beraber Lâyiha Encümeni
ne gidiyor. 

2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, îr an 
Meclisi Mebusanınm selâmlanmmına dair takriri 

REÎS - - Sonra Tunalı Hilmi Bey biraderi
mizin Iran Meclisi Mebusanmın selâmlanmasma 
dair bir takriri var, okunacak : 

Riyasete 

Iran Mebusan Meclisi açılmıştır. Dindaş, ka
rındaş ve komşu devletin bu Millet Meclisine teb
rik, muvaffakiyet ve istiklâl dâvasında zaferler 

189 



î : 48 9.7 
temennisiyle beraber selâmlar gönderilmesini tek
lif ederim. 

9 . VII . 1337 
Bolu 

Tunalı Hilmi 
(Pek muvafık sadaları) 
RElS — Kabul buyuruluyor mu efendim? 

(l£abul sadaları) Peki efendim, Makamı Riyaset 
Heyeti Cel ileniz namına bu vazifeyi ifa eder. 

6. — TEZKERELER 
1. — Erzincan Mebusu Tevfik Beyin, Kuru-

çay, Kemah ve Refahiye kazaları memurininin 
müterakim maaşlarının verilmesine ve Kemah, 
Kuruçay eşraf ve ahalisine banka sandıkların
dan veya muhacirin muhassasattndan muavenet 
ifasına* dair takriri ve Maliye Vekâletinin cevabi 
tezkeresi. 

REÎS — Erzincan livası dahilindeki memu
rinin müterakim maaşa tına dair Maliye Vekâle
tinden mevrut tezkerei cevabiye.... Efendim bu 
bapta sual takriri vardır, işte o sual takririne 
cevaptır. îkisisini de okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 

Usatm taarruzu dolayısiyle bütün emval, 
nukut ve mevaşisi yağma ve kezalik hane ve eş
yası ihrak ve iktisabedilen Kuruçay ve Kemah 
kazaları e§raf ve memurini ile aynı vaziyette ge
celeri sabahlara kadar karlar içerisinde bizzat 
hali tedafüide bulunmak ve bittabi masraf ihti
yar/etmek ve etraftan celbedilen kuvveti kıs
men günlerce iaşe eylemek suretiyle mağdur olan 
Refahiye kazası memurini 1336 senesi Kânunu
evvelinden beri maaş alamamış olduğundan ve 
bunların ahval ve ihtiyaçları Meclisi Âlice tak
dir Duyurulacağından, bunların bir dereceye ka-
daiv ihtiyaçları tehvin edilmiş olmak üzere müte
rakim yedi aylık istihkaklarının bir sürati fev
kalâdede tesviye ve mümkün olmadığı surette 
pemah, Kuruçay eşraf ve ahalisine banka sandık-
feMTK^dan veya muhacirin muhassasatmdan mu
aveneti muktaziye ifasına bir kararı âcil ittihaz 
ve makamı aidine hemen iblâğ buyurulm asını 
arz ve teklif ederim. 

20 Haziran 1337 
Erzincan Mebusu 

Tevfik 
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I Büyük Millet Meclisi Riyaseti CelilesmO 

12486/2803 
Zabıt ve Kavanin kalemi ifadesiyle şerefvârit 

21 Haziran 1337 tarihli ve 813/400 numaralı 
emirnamei Riyasetpenahileri arizai cevabiye-
sidir: 

Erzincan livasına merbut Kuruçay, Refahiye 
ve Kemah kazaları memurin ve müstahdemininitı 
müterakim maaşatı tediye edilmek üzere Erzin
can sandık açığına, Giresun Rüsumat ve Düyunu 
Umumiye idareleri hasılatından on beş bin lira 

I bittertip tesrii irsali muhasebeciliğe emredilmiş 
I olmakla olbapta emrüferman hazreti menlehül 

emrindir. 
30 Haziran 1337 

j - Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

REİS — Tevfik Beyefendi, (Yoktur, sesleri) 
Efendim, Yunan mezalimine dair Hariciye 

Vekâletinden mevrut tezkerei cevabiye... 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Okunmadan 

evvel bir şey arz edeceğim, Reis Bey. 
REÎS — Sual takriridir, efendim. 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Sual takriri 

ama, tehirini rica edeceğim... Efendim, takririm 
Muhiddin Baha Bey biraderimizin bahsettikleri 
mesele ile alâkadardır. Bendenizi bunu Bir hafta 
on gün evvel takdim etmiştim. Şimdi ise Hari
ciye Vekili ile Müdafaai Milliye Vekilinin bura
ya gelmesi takarrür etti. Binaenaleyh bu takri
rimin de o zaman okunmasını istirham ediyo
rum. Çünkü benim de mâruzâtım vardır. 

REÎS — Tehiri muvafık mı? (Muvafık sa
daları) 

8. — MAZBATALAR 
1. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, 

Beylerbeyi İhtiyat Zabit Mektebinden mezun 
olanlar hakkında Kanun teklifi ve Müdafaai Mil-

j liye Encümeni mazbatası (2/258) 

REÎS — Efendim, ruznameye geçiyoruz. Bey
lerbeyi İhtiyat Zabit Mektebinden mezun efen -

j dilerin terfii hakkındaki teklifi kanuni... 
EMİR Pş. (Sivas) — Memaliki müstahlasa 

Aşarı hakkındaki lâyihanın encümene müstace
liyetle havalesini teklif ediyorum. 

I REÎS — Malûmuâliniz encümene gitmeden 
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evvel müstaceliyet kararı olamaz. Encümenden 
geldikten sonra müstaceliyet teklif edersiniz. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesi hakkın- j 
da Hükümet izahat vermiyor. 

Riyaseti Celileye 

17 Şubat 1330 tarıhM Kanun mucibince Mah-
mud Şevket Paşa merhum zamanında küşadedi-
len ihtiyat Zâbitan Mektebinden neşet eden 
efendilerin Harbiye Mektebinde açılan hususi I 
dersleri ikmal ettikleri takdirde muvazzaf zâbi- I 
tan misillû muameleye tâbi tutulmaları iktiza 
ediyordu. İşbu kanuna tevfikan mezkûr mektebe 
giren, bir kısım zâbitan Harbi Umumi sebebiyle 
mezkûr tahsili ikmal etmeye muvaffak olama
mışlardır. I 

1328 Balkan seferine, Harbi Umumiye, işbu 
harbe hiç elbisei askeriyelerini çıkarmaksızın 
iştirak ve binnetice dokuz seneden beri cihad ile 
meşgul olan bu zâbitanm vaziyeti hakikiyeleri 
mütereddit bir halde bulunuyor ve kendileri I 
Harbi Umumide yetişen ihtiyat zâbitanı gibi 
telâkki olunarak terhis edilmek vaziyetine de 
düşürülüyor, bu haksızlığa meydan vermemek 
ve bu kabîl zâbitanm dokuz senelik tecrübeleri
nin malûmat ve müktesebatı .harbiyelerini ik- I 
male müsaidoldüğunu teyideylemek üzere ber-
veçhi âti kanunu müstaceliyet kararı ile arz ve I 
teklif eylerim. 24 Mart 1337 J 

Saruhan Mebusu I 
Refik Şevket 

Beylerbeyi İhtiyat zâbitan Mektebinden mezun i 
efendiler hakkında Kanun 1 

MADDE 1. ~ 17 Şubat 1330 tarihli Kanun 
mucibince muvazzafa neklediimek için Harbiye I 
Mektebine dâhil olup Harbi Umumi münasebe- I 
tiyle ikmale muvaffak olamıyan ihtiyat zâbitanı I 
sınıfı muvazzafa naklolunmuşlardır. I 

MADDE 2. — Bu kabîl zâbitanm terfileri 
muvazzaf zâbitan misillû tarihi neşetlerinden I 
itibar olunur. I 

MADDE 3. — İşbu Kanun tarihi neşrinden I 
muteberdir. I 

MADDE 4. — Bu kanunun icrasına Müda- I 
faai Milliye Vekâleti memurdur. i 

24 Mart 1337 

17 Şubat 1330 tarihli Kanun mucibince nıu-
j vazzafa nakledilmek için Harbiye mektebine dâ

hil olup Harbi Umumi münasebetiyle tahsilini 
ikmale muvaffak olamıyan ihtiyat zabitlerinin. 
sınıfı muvazzafa nakilleri lüzumuna dair Saru-
han Mebusu Refik Şevket Beyin teklifi kanu
nisi Lâyiha Encümeni mazbatasiyle 12 Nisan 

t 1337 de encümenimize bilvürut encümenin 3 Ma-
j yıs tarihli 37 nci îçtimamda mütalâa olundtf.. 

Mülga ihtiyat zabit mektebinden ikinci sınıf 
i ihtiyat zabitliği ile neşet eden zâbitandan muvaz-
I zaf; zabitliğe nakil arzusunda bulunanların 

18 Mart 1330 tarihli Kanun mucibince Mektebi 
I Harbiye'de bir sene talimden sonra bilimtihan 
] zâbitan olacaklarına ve mephus zâbitanm sinini 

adideden beri kısa fasılalarla fiilen harekâtı har-
biyeye iştirak etmiş olmalarına mebni mumailey
himin devamı mağduriyetlerine mahal görüle-

I memiş ve yalnız nakıs tahsil bir halde bırakıl-
I maları da gerek menafii askeriye ve gerek me-
I nafii zatiyeleri için muvafık bulunmamış ve bi

naenaleyh bunlardan muvazzaf zâbitan sınıfına 
I nakletmek istiyenler ahvali müsaidede tahsilleri

ni ikmal etmek kaydü şartını bilistida: kabul et-
J tikleri takdirde şimdiden kayıtlarının sınıfı mu-
I vazzafa tahviliyle terfilerinin dahi muvazzaf zâ-
I bitan misillû tarihi neşetlerinden itibar edilme-
I si muvafık görülmüş ve maddei kanuniye buna 

nazaran tadil edilerek Heyeti Umumiyeye arz 
I olunmuştur. 

Maddei kanuniye 

I Beylerbeyi ihtiyat zâbitanı mektebinden mezun 
i efendiler hakkında Kanun 

MADDE 1. — 17 Şubat 1330 tarihli Kanuu 
I mucibince muvazzafa nakledilmek için Harbiye 
I Mektebine dâhil olup Harbi Umumi münasebe-
I tiyle tahsilini ikmale muvaffak olamıyan ihti-
I yat zâbitanmdan sınıfı muvazzafa nakil arzusun-
I da bulunanlar baistida müracaat eyledikleri ve 
I bu istidanamede davet olunacak anda Mektebi 
I Harbiyede tahsillerini ikmal edeceklerini taah-
I hüdeyledikleri takdirde tahsillerini ahvali mü-
I saidede Mektebi Harbiyede «ikmal etmek üzere 
I şimdiden sınıfı muvazzafeya naklolunurlar. 

MADDE 2. —- Bu kabîl zâbitanm terfileri • 
i müddeti hizmetlerine tâbidir. 
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MADDE 3. — î§bu kanun tarihi neşrinden 

muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun icrasına Müda
faa! MiHiye Vekâleti memurdur. 
üttdafaai Milliye En. Mazbata Muharriri 

Reisi . Mersin 
Bolu Salâhaddin 

Yusuf İzzet 
Kâtip 

Mersin 
Yusuf Ziya 

MİRALAY OSMAN ŞEVKET B. (Müdafaai 
Milliye Vekâletinden gönderilen memur) — 
Efendim, Beylerbeyi İhtiyat Zabit Mektebi Mah-
mud Şevket Paşa tarafından açılmıştı. Bura
dan dört yüz kadar efendi çıktı ve sonra lağ
volundu. Ondan sonra Harbi Umumide yirmi 
bini mütecaviz ihtiyat zabit namzedi başka 
programla, başka şerait dâhilinde yetiştirildi. 
Şimdi teklif olunan kanun, bu Beylerbeyi İh- i 
tiyat Zabit Mektebinden çıkan efendilerin sınıfı j 
muvazzafa nakli hakkındadır. Halbuki 1330 ta- i 
rihli Kanunda bu efendilerin muvazzafa nakli i 
zaten temin olunmuştur. Binaenaleyh yeniden ! 
böyle bir kanunun tekrar intişarına Müdafaai 
Milliye Vekâleti lüzum görmemektedir. Bunu 
arz ediyorum. (Mesele hallolmuş sesleri) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
teklif sahibi bendenizim ve bilvesile arz ede
yim ki, mütekait ihtiyat zabitiyim. İhtiyat za
biti arkadaşlarımla 1328 de beraber çıktık ve 
bunlar çıktığı günden beri Balkan Harbinde. 
Harbi Umumide ve bugünkü Seferberlikte hiz
met etmişler ve elbisei resmiyelerini bir gün 
bile üzerlerinden çıkarmamışlardır. Hattâ mek- I 
tepjten çıktıkları zaman bunlar iki kısma ayrıl
dılar. Bir kısmı ordu zâbitanı misillû addedil
mek için Harbiye Mektebinde staja tâbi tutul
du. Stajlarını yapmak üzere iken Balkan Harbi 
çıktı. Hattâ o müddeti ikmal etmek üzere iken 
zannederim bir, iki ay kalmıştı, alelusul bir j 
Harbiye zabiti gibi ders görüyorlardı, onları 
ikmal etmeksizin rütbeleriyle - Balkan Harbine 
gönderildiler. Balkan Harbinde 280 kişi kadar 
çıkmıştık - 1328 de zannediyorum ki, efendim 
bugün 150 kişi kalmıştır. İşte ara sıra bende
niz böyle ismi işitilenlerden mektup alıyorum, 
böyle pek çoktur. Şimdi geri kalan arkadaş
larımızın bir kısmı jandarmaya geçmiş, yüzba- I 
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| şı, mülâzımıevvel olmuştur. Birisi-(hâlâ ihtiyat 

•zabiti olarak orduda müstahdem bulunuyor. 
Arz etmek istediğim nokta budur. Osman Şev
ket Bey diyor ki, bunların sınıfı muvazzafa 

î nakilleri kanun ile temin edilmiştir. Bendeni
zin ricam ile beyin maruzatı arasında fark yok
tur. Kanunen temin edilmiştir demek için bu 
adamların Harbiye Mektebine giderek staj müd
detini ikmal etmeleri lâzımdır. Binnetiee şu çı
kıyor ki ; şimdi gitsinler, Harbiye Mektebinde 
müddetlerini ikmal etsinler, demek istiyor. Ben
deniz de diyorum ki; stajdan maksat, tatbikat 
ise zaten bunlar Harbi Umumide yetişen ihti
yat zâbitanı gibi değildir. Bunlar Harbiyenin 
harbe aidolan derslerini kamilen görmüşlerdir. 
Meselâ Harbi Umumideki ihtiyat zâbitanı; esli-
ha, topografya, daha müteferrik kitaplar var-

| dır, o kitapları okumamışlardır. Çünkü zaru-
ı ret mâni idi. 1328 de çıkan ihtiyat zâbitanı ise 

mektepte bir sene bu dersleri okumuştu. Şim
di ricam : İhtiyat Zâbitan Mektebine bilhassa 

| m e kâtibi âliye ve idadiye mezunları giriyordu 
j O noktai nazardan bir, bunların lâzımgelen 
| dersi okumak itibariyle her halde lâzımgeldiği 

kadar malûmatı askeriye iktisabetmiş' olmaları 
i noktai nazarından iki, sonra mektepten çıktık

tan bu zamana kadar geçen müddette tatbikat
ta bulunmak noktai nazarından üç ki, zannede
rim artık Harbiye Mektebinde görecekleri sta
jı görmüş oluyorlar. Binaenaleyh bunları doğ
rudan doğruya muvazzaf addetmeye bir mâni 
ve yeniden Harbiye Mektebine gidip de tekrar 
tekrar staj yaptırmaya lüzumu kanuni olmadı
ğına kaaniim, zaten encümenin bu hususta mü
talâasını görmüyorum. Zannederim ki, dokuz 
seneden beri cephelerde kılınç çalın bu arkadaş
lara karşı milletin en büyük lûtfu olmuş olur. 
Aranılan nokta, aradan bu kadar zaman geç
tikten sonra ikinci defa mektebe gitmemektir. 

MUSTAFA B. (Tokad) —. Altı ayda nasıl 
zabit olur? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Kılınç çalan değil, kullanan. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, her vazife 
dairei aidesine aittir. Mademki dairei aidesi esa
sen bu takririn mündereeatmdan olan efradın, zâ-
bitanm hukukları 1330 tarihli Kanun mucibin
ce temin olunmuştur, şimdi ayrıca bir kanun yap
maya lüzum yoktur, diyorlar. Bence mesele bit-
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iniştir. Müzakereye hacet kalmamıştır. Dairei ai-
desi vazifesini görsün. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim bendeniz böyle bir kanunun lüzumu
na kaani değilim. Orduda, bilmiyorum Şevket 
Beyefendiden çok rica ederim, bir sual soracağım, 
ona cevap versinler; orduda terfi ve terakki me
selesi bir kanuna merbut mudur? Refik Şevket 
Beyin terfi ve terakki meselesinde noktai nazar
ları muvazzafa nakledildiklerinde bunların terfi 
ve terakkileri de menşeleri itibariyle nazarı itiba
ra alınsın, bunlar mağdur kalıyorlar. Maksatla
rı-budur'her-halde, çünkü teklifte sarahat var
dır. Şu halde terfi ve terakki bir esasa merbut 
mudur?. Bendeniz diyorum ki, merbut değildir. 
Harbiye Nezareti arzu ettiği şekilde terfi ve te
rakkiyi temin etmektedir. Sonra ihtiyat zâbitanı : 
Malmiut Şevket Paşa zamanında yetişenlerle son
ra yetişenler arasında bir fark gözetmek suretiy
le bunları ayırmakta hiç mâna yoktur. O ne oku-
muşsa o da onu okumuştur. O ne teerübe görmüş
se o da onu görmüştür. Sonra ihtiyat zâbitanı ile 
muvazzaf zâbitan arasında fark aramaya lüzum 
yoktur, uzun zamanlardan beri harbi daimî için
deyiz. Mütemadiyen ihtiyat zâbitanı vaziyetinde 
zâbitan yetişiyor. Binaenaleyh bunları tefrik et
mekte mâna yoktur. Harbi Umumi esnasında hat
ta Harbi Umumi zamanında ihtiyatlardan dahi 
muvazzafa nakledilmiş bul umanlar vardır. Onla
rı nasıl naklediyorlarsa bunları da öyle naklet-
tirmeli, ayrıca bir kanunla iştigal etmemeliyiz. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Bendeniz ma
atteessüf Abdülkadir Kemali Bey arkadaşımızın 
fikrine iştirak edemiyeeeğim. Refik Şevket Bey
efendinin fikrine iştirak etmekle beraber onda da 
biraz noksan olduğu kanaatindeyim. 1330 sene
sinden beri hizmeti maksureye" tâbidir denilen 
- Tabiî onu izaha hacet yok, hepiniz biliyorsunuz -
memleketin gençleri cepheden cepheye koşuyor
du ve bittabi bu vazifei vataniyesini dün ve 
bugün, yarın da ifa edecektir. Daha ne zama
na kadar da ifa edeceğini de tâyin etmek, bu da 
doğru bir şey değildir. Sonra, Beylerbeyinden 
mezun efendilerle diğerlerini tefrik etmek, bu, 
doğru değildir. Onlar da Darülfünundan me
zun, diğerleri de Darülfünundan mezun. Onlar 
da bîr sene talim görmüşler, diğerleri de naza
ri ve hem de ameliyatı daha fazla olmak üze
re, ki onlar günde dört saat çalışmış ise, se
ferberlik dolayısiyle diğerleri on üc. saat çalış-
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i mıştır. Yani bendeniz yevmiye on üç saat ça-
İ lışmak suretiyle altı ay tatbikat gördüm; na-
I zariyatla beraber ve bittabi gözümle gördüğüm 
I için onlar diğerlerinden daha fazla, hem amelî 

ve hem de nazari malûmatı askeriyeyi nefisle
rinde cemmetmiş olduklarına bizzat şahidim. Or
du kumandanlıklarında bulunanlardan birçok 
zevatı kiram da Meclisi Âlide mevcuttur, bun
lar da zannederim takdir ve itiraf eder, bu ci
heti onlar da takdir etmişlerdir. Bu itibarla bu 
tefrik doğru değildir. Terfi meselesine gelince: 

i Müdafaai Milliye Vekâleti bu kanunla bunla
rın her türlü hukuklarını tahtı temine aldığını 
söylüyorsa da bu, lâfızdan başka maddi seme
resini göstermemiştir. Bendeniz orduya dâhil 
olduğum tarihten itibaren bizimle beraber ih
tiyat zabiti olanlar Darülfünun mezunlarıdır. 
Diğerleri ise, Rüştiyei Askeriye veyahut Ku
leli mezunu olup aralarında fark budur. Ku
leli efendileri Harbiye tahsili görmediği halde 
bunlardan birisi yüzbaşı, diğeri Darülfünun 
mezunu olmak haysiyetiyle hâlâ mülâzimdir. 
İhtiyat zabitleri de mütemadiyen çalışıyorlar. 
Müdafaai Milliye Vekili bunları nerede terfi 
ettirmiştir. Deniliyor ki, bunlar Mektebi Har-
biyeye gidip staj yapacak, Müdafaai Milliye 
Vekâleti bunları gönderdi de gitmedi mi? Gön
derip de gitmemiş ise ve bu suretle hakkını ıskat 
ederse onlara der ki; sen hakkını ıskat ettin, 
binaenaleyh bu hususta bir şey istemeye hak-

I km yoktur. Hem göndermezsin ve hem de müd-
| deti kanuniyesi geldiği zaman hakkını istediği 

vakit, efendim, kanun vardır, diyerek hakkı
nı nazarı itibara almazsın, bu olur mu? Rica 

I ederim. Bir adam niçin çalışır? Hepiniz niçin 
|| çalışıyorsunuz ve niçin biz çalışıyoruz? Bütün 
;j insanlar niçin mücadele ediyor? Yaşamak için 
l| değil mi? Bir adamın mesaisine mukabil lâyık 
| olduğu mükâfatı vermezsek o adamdan arzu edil-
|j diği derecede, arzu edildiği kadar hizmet bekle-
S mek hakkımız olabilir mi? Ve hakkımız olsa bu 
İ hizmeti görşbilir miyiz? Bir adam bir senedir 
I çalışıyor, yüz kuruş, beş sene de çalışıyor yüz 
Ş kuruş, diğer adam onun yanında belki ilmen 

ondan daha dun oldukları halde bir sene zar
fında beş yüz kuruş alıyor, beriki beş senede 
hâlâ yüz kuruş alıyor. Binaenaleyh Müdafaai 
Milliye Vekâleti 1330 senesinde neşredilmiş bir 
kanunla bu hak temin edilmiştir, dedi. Kanun-

I la temin edilmiştir, dediği bu hak maatteessüf 
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verilmemiştir. Müdafaai Milliye Vekâleti, bun
ların şimdiye kadar zayi olan hukukunun iade 
edileceğini, yani ihtiyat zâbitanınm terfi edile
ceğini burada söyler ve badema da muvazzaf
lar gibi onların da hukukunun tahtı temine alın
dığım beyan eder ve biz de bunu elimizde hüc
cet olarak tutarız ve bize ispat ederler. Bittabi 
fiilen ispat ve tatbik etmekle bizi temin ederler. 
Biz de kanaat getiririz. Yoksa bizim, bu kanuna 
şiddetle ihtiyacımız vardır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
mevzuu müzakere zannedersem bu değildir. Re
fik Şevket Bey biraderimiz kanunda diyorlar 
ki, «İhtiyat Zabit Mektebini ikmal ettikten 
sonra staj için Harbiye Mektebine sevk olunur 
ve derslerine devam ederse muvazzafa nakledi
lirler.» buyuruyorlar. Lâkin artık staja lüzum 
yoktur. O müddeti orduda geçiriyorlar. Bina
enaleyh, yeniden altı ay müddet zarfında tah
sil edip de muvazzafa geçmeye hacet kalmasın. 
Onlar muvazzaf addedilir. Miralay Beyefendi 
bu hususta izahat vermediler, müzakere başka 
safhaya dâhil oldu. Bu cihet nazarı dikkate alı
nırsa mesele bitmiş olur. 

REİS — Yusuf İzzet Paşa Hazretleri iza
hat verir misiniz! 

MİRALAY OSMAN ŞEVKET B. — Efen
dim, evvelâ encümene bu husus için bendenizi 
de çağırmışlardı. Orada müzakerede bendeniz 
de bulunmuştum. İhtiyat zâbitanı muvazzafa 
nakletmek meselesi evvelce neşrolunan kanun
namede bir sene tahsilden sonra muvaffakiyetle 
imtihan vermekle meşrut idi. Bendeniz encü
mende o vakit dedim ki ; bunlar şimdiden mu
vazzafa nakjolunsa imtihan vermeden nasıl 
olur? Her halde muvazzaf zabit olmak için 
öteden beri muvazzaf zâbitamn Mektebi 
Harbiyede gördükleri dersleri görmelidirler. 
Çünkü, bunlar kat'ı meratip edecekler. Me
selâ; fırka ve kolordu ve saire kumandanı 
olacaklardır. Bunların temel taşı atılmalıdır, 
diye arz ettim. O halde ne olmalıdır bu 
efendiler? Eğer şimdiden muvazzafa nakloluna-
caklarsa bir mektebi harbiye açılmalı; şimdi o 
dersleri görmeli, muvaffakiyetle imtihan ver
meli. Ondan sonra geçmelidir, diye arz ettim, 
şu halde mektebin bir an evvel açılması muva
fık olur, dendi ve ben de çıktım, gittim, çünkü 
başka vazifem vardı. Şimdi Paşa Hazretleri bu
yuruyor ki ; niçin ihtilâfı nazar oldu? İşte bun-
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dan dolayı ihtilâf oldu. Bu bir. Sonra efendim. 
efendilerin terfi ve tefeyyüzleri meselesi,; efen
diler tabiî muvazzaf şakirdanm hukukuna ma
liktirler. Yalnız hizmet, haricinde geçirdikleri 
müddet kıdemlerinden tenzil olunur. Binaen
aleyh harb zaten devam 'edip duruyor. 5 - 8. se
neden beri ve şimdi de yalnız araya mütareke 
zamanındaki fasıla girdi. Yalnız kıdemlerinden 
kaybediyorlar ve bunlar da emsali sairesi gibi 
mülâzımevvel olanlar ve yüzbaşıya yaklaşan
lar kıdem sırasında muamelâtı zatiyede mevcut
tur. Kaybettikleri nokta budur. Teklif olunan 
kanunun ikinci maddesinde deniyor ki, bu ka-
bîi zâbitamn terfileri müddeti hizmetlerine tâ
bidir.. O halde arada ihtilâf kalmıyor. Binaen
aleyh mademki, hizmet harici geçen müddetin 
tenzili bu yeni kanunda da mevzuubahistir, yal
nız bir imtihan meselesinden başka ortada bir 
ihtilâf kalmıyor. Binaenaleyh imtihan da lâ
zımdır. Müdafaai Milliye Vekâleti bu fikirde 
bulunuyor. 

NEŞET B. (Kângırı) — Zatiâliniz buyur
dunuz, ihtiyat zâbitanınm * hizmeti muvazzafa 
nakli için imtihan şarttır. 

MİRALAY OSMAN ŞEVKET B. — Efen
dim. Mektebi Harbiyede tahsilde bulunan efen
dilerin kanun mucibince bir sene ders gördük
ten sonra orada muvaffakiyetli bir imtihan 
vermeleri terfiine esas ittihaz olunur. 

NEŞET B. (Kângırı) — Evet efendim,, Mek
tebi Harbiyede bir sene tahsilden sonra muvaf
fakiyetli bir imtihan verirse bu, terfie esas itti
haz olunur, buyuruyorsunuz. Malûmu âliniz 
muvazzaf zâbitan için Kuleli İdadisinden çıkan 
efendiler kıtaata gider, nefer vazifesiyle istih
dam olunur."Çavuşluğa kadar orada terfi eder. 
Bilâhara oradan 6 ay sonra Mektebi Harbiyeye 
gelip lâzım gelen durusu ikmal ettikten sonra 
terfi eder. Bunlar hakkında da bunu böyle tat
bik ediyor musunuz, -efendim? Bunlar mülâzı-
mıevvel, yüzbaşı olduğu halde, diğerlerine bu 
hak niçin bahşedilmiyor? 

MİRALAY OSMAN ŞEVKET B. — Arz 
edeyim efendim, gerek Kuleliden çıkan ve ge
rekse sair mekâtipten gelenler aynı hukuka 
malik olmak üzere terfi ediyorlar. 

NEŞET B. (Kângırı) — Beyefendi; buyur
duğunuz doğru, fakat lâfzan kalıyor. Fiiliyatı
nı görmüyoruz. Bendeniz de beş sene bu ihtiyat 
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zabitliğinde bulundum, Kuleliden gelenler terfi 

* ettiler. Diğerleri kaldı. 
MİRALAY OSMAN ŞEVKET B. -^Beye

fendi arz edeyim; şimdi yalnız müddeti hiz
met harici, yani silâh altında bulunmadığı müd
det tenzil olunmak şartiyle kıdem sırasında ter
fi edilmemişse bendeniz bunun mesuliyetini 
deruhte ederim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Ahlâkı mazbut 
olmazsa terfi edebilir mi, edemez mi? Bittabi 
terfi «demez. 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Asgari müddeti terfi kaç senedir, Beyefen
di? 

MİRALAY OSMAN ŞEVKET B. — Üç se
nedir. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim beş seneden, beri terfi etmemiş mü-
lâzımısaniler vardır. Sonra Beyefendi, Beyler
beyi İhtiyat Zabıtan Mektebinden çıkan zâbi-
tanm hizmeti muvazzafa nakletmek için Mek
tebi Harbiyede okumak mecburiyeti olduğu 
halde, Harbi Umumi esnasında yetişen ihtiyat 
zâbitanı içerisinden muvazzafa nakledilmişler 
vardır diyorum, bunlara cevap vermediniz. 

MİRALAY OSMAN ŞEVKET B. — Bu ka
dar yoktur, efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Beyim, 
bu efendiler yüzbaşı, binbaşı oldular. Mutlaka 
o imtihanı vermeye mecbur mudurlar? Elimiz
deki nizamname mucibince bunlar mademki ter
fi etmiş ve mademki liyakatleri bizce sabit ol
muştur. Bugün o dersleri görüp yeniden imti
han vermek imkânı yoktur. Binaenaleyh Mu-
dafaai Milliye Vekâleti bunda ısrar etmez. Eğer 
terfilerinde mahzur yoksa biz bu şartı lâğvet
mek istiyoruz. Bunda bir mahzur varsa söyle
yiniz i 

MİRALAY OSMAN ŞEVKET B. — Bizim 
elimizde kâfi derecede zâbitanımız yoktu, üzün 
uzadıya nazariyat dersleri okuyup da bölük ku
mandanlığının ilmini okutacak zamanımız yok
tu. Biz evvelâ bölük kumandanlığiyle meşgul 
olacaktık. Ewelâ tehlikeyi acele atlatacaktık. 
Bunlara muvazzaf zabit diyemiyecektik. Çün
kü; bunlar muvazzaf zabit olmak için fununu 
askeriyenin temelini atmak mecburiyetindedir
ler. İlmin ana hatlarını almak mecburiyetinde
dirler. Onu bir kere aldıktan sonra tetebbüa-
tiyle kendi talim ve terbiyesini terakki ettire-
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| reît, büyük ineratibe geçeceklerdir. Eğer böyle 

olmazsa ilimleri noksan kalmış olur. Hem ken-
I di hukukları mahfuz kalsın, hem d'e ordunun 
I bunları okutması lâzımdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Terfiye 
mâni değildir. 

MİRALAY OSMAN ŞEVKET B. (Devamla) 
— İhtiyat zâbitanmın terfii; İhtiyat Zabit Ka-

1. nunîıamesinde yüzbaşıya kadardır. (Binbaşıya 
kadar, sadaları) Fevkalâde ahvalde binbaşı oîa-

{ bilirler. Binaenaleyh bunlar daha oralara gelme-
I mislerdir. Gençler. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Gençler, yani 45 yaşında adamlar... 

BİR MEBUS BEY - Esarette bulunursa ne 
olur? 

MİRALAY OSMAN ŞEVKET B. (Devamla) 
— İhtiyat Zâbitanı, muvazzaf zâbitan hangi hu
kuka tâbi ise onlar da aynı hukuka maliktir. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Canim; ihtiyat zâbitanı harcedilmesi lâzım-
gelen zâbitandır. Terfi istemez. 

MİRALAY OSMAN ŞEVKET B. (Devamla) 
— Esir imiş, gelmiş, istihdam ediyoruz. Esaret-

I te geçirdiği müddet sayılıyor, yani o müddet 
kıdemine dâhil oluyor: (Müzakere kâfidir, sa-. 

i daları) 
MÜDAFAAl MİLLİYE ENCÜMENİ REİ

Sİ YUSUF İZZET Pş. (Bolu) — Arkadaş-
I 1ar, ihtiyaz zâbitanından muvazzafa nakillerini 

arzu edenlerin arzularının is'af edilmesine dair 
Refik Şevket Bey tarafından verilmiş olan tak
rir, encümenimizce müzakere edilmiştir. Bu mü
zakereye Müdafaai Milliyeden de bir zatı muhte
rem, beyefendi gelmişlerdi. Encümenimizin bu
rada huzurunuzda arz etmiş olduğu mukarrerat, 
beyefendinin muvacehesinde ve kendilerinin mu
vafakati ile yapmış olduğumuz karardır. Binaen
aleyh biz ifadelerinin bu tarzda verildiği kanaa
tiyle yazdık. Encümeninizin bu baptaki kanaa
tine gelince şudur ki: Bu ihtiyat zâbitanmın 
adedi bir kere azdır. Yani, Beylerbeyi İhtiyat 
Zabit Mektebinden mezun olanlardan bugün ber-
hayat kalmış olanlar azdır. Fakat altı seneden 
beri, yani Harbi Umuminin bidayetinden beri 
ordunun tekmil vezaifi harbiyesine fiilen iştirak 
etmişlerdir ve etmektedirler. Efendiler, harbde 

i vazife gayet sade ve basittir. Mektebi Harbiye-
I de öğretilen dersler, hattâ Erkânı Harbiye sınıf-
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larmda öğretilen dersler ekseriya harb sahasında j 
bilüzum kalır. Burada lâzımgelen ihtisaslar sırf 
askerî mevada inhisar eder. Binaenaleyh 6 - 7 
seneden beri vatan uğrunda fedakârlık ibraz et
miş olan ve cidden hepimizin; fedakârlıklarına 
şahidolduğumuz bu genç arkadaşlarımızın arzu
larının is'afma, mektepte okunacak olan malû
matın azlığını nazarı dikkate alarak muvazzafa 
nakledilmemeleri için bir sebep gömüyorum. En
cümeniniz âzası bilâkis bu efendileri bölük ku
mandanları, tabur kumandanlıkları vekâletle
rinde görmüş ve onların fedakârlığına şahidol-
muştur. Bugün Harb sahasında bölük kumandan
lığı vazifesini veriyoruz, tabur kumandanlığı 
vazifesini ifa ediyorlar ve öyle ihtiyat zâbitanı 
tanırım ki ; muvazzaf zâbitandan ziyade endaht-
ta birinci gelmiştir. Bununla tabiî muvazzaf 
zâbitanm kıymetini düşürmek istemiyorum. Ya
ni muvazzaf zâbitana yetişmek için bu derece 
şevk ve gayretleri vardır ve fedakârlık husu
sunda vermiş oldukları şehit ve mecruhların 1 
miktarı beliğ bir şahittir. Binaenaleyh encüme
niniz bu bapta bu efendilerin muvazzafa nakil
lerinde hiçbir mahzur görmiyor. Bilâkis onlar 
tarafından madem ki, böyle bir talep vardır, biz 
muhik olarak telâkki ediyoruz ve bunun is'afı-
nı heyetinizden rica ediyoruz. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Encümen 
Reisi Paşa hazretlerinin izahatlariyle teklifleri I 
uymadı zannederim. (Sizin teklifinizi tasdik et
tiler, sadaları) O halde encümen de bendenizin 
noktai nazarıma iştirak ediyor. Teşekkür ede
rim. Heyeti Umumiyeden rica ederim, encüme
nin fikrine iştirak etsin. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim, 
şimdiye kadar söz söyliyen rüfekanm hepsi ih
tiyat zabiti idi. Bendeniz o şereften mahrum 
kaldım, ihtiyat zabitliği etmiyen bir arkadaşı
nız da şimdiye kadar devam eden ihtiyat zabiti 
rüfekamıizın mütalâatını anlıyabildi. Binaena
leyh bendeniz de söz söylemek istiyorum. Evve
lâ görüyorum ki, encümenle Müdafaai Milliye 
Yekâleti arasında bir ihtilâf var. Müdafaai Mil
liye Encümeni Reisi arkadaşımız. Paşa Hazret
leri, Müdafaai Milliyeden Vekâleti namına bu
lunan zatın encümende muvafakat ettiğini bu
yurdular. 

Halbuki beyefendi beyanatlarında bilâkis 
Mektebi Harbiye meselesinden dolayı encüme
ne muhalif olduğunu söylediler. Bir kere en- I 
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eümenle Müdafaai Milliye Vekâleti arasında, 
her ne suretle olursa olsun, şu kanunda ihtilâf 
vardır. Bu ihtilâf karşısında bendeniz encü
menin mütalâasını muvafık gördüm. Yalnız 
encümen reisi paşa hazretleri bir şey söyledi
ler, vakaa askerliğe intisabım ona hürmet ve 
ubudiyetten ibarettir. Çünkü maalesef asker 
değilim. Fakat buyurdular k i ; Mektebi Harbi
yede ve hattâ Erkânı Harbiye sınıflarında 
okunan fününün sahayı harb da o kadar te
sir ve faidesi yoktur. Halbuki Müdafaai Milli
ye Vekâletinden gelen beyefendi, Mektebi Har-
biyede bir sene okumadıktan sonra kuman
dan olamaz dediler. Encümen reisi paşa haz
retlerinin fününü askeiyedeki malûmatı ma
lûm, Müdfaai Milliye Vekâletinden gelen zâ-
tialinin de tabiî malûmatı askeriyesi malûm. 
Geride benim gibi askerliğe intisabı, onu tak
disten ibaret olan âza kalır ki, bir sene oku
mak lâzım mı, değil mi? Bendeniz zannediyorum 
ki, okumanın faydası yoktur, denilemez. Fakat pa
şa hazretleri zannederim demek istediler ki, 
1328 den beri Balkan Harbinde, Harbi Umu
mide Mektebi Fünunu Harbiyede okunan fü-
nunu askeriyenin bizzat ameliyatiyle ve hattâ 
icabında nazariyatiyle dahi müteveggil olan, meş
gul olan bu fedakâranı ümmet, bu evlâdı va
tan eğer vazaifi askeriyelerini bihakkın ifa 
etmemiş olsalardı bölük kumandanlığına ka
dar, yüzbaşılığa kadar ve fevkalâde zamanda 
kanunu mucibince binbaşılığa kadar terfi
leri icabetmezdi. Arkadaşlar zannederim ki, bö
lük kumandanlığı çok büyük bir şeydir. Bir 
yüzbaşı çok büyük bir şeydir. Yüzbaşılığa ka
dar bir sene Mektebi Harbiyede okumadan 
terfi ediyor da sonra binbaşı olmak için bir 
sene okumak lâzımdır diyorlar. Fakat bende
niz öyle zannediyorum ki, bölük kumandanlı
ğı-mazur görün çünkü asker değilim - yani 
bir bölük idaresi bir bölük kumandanlığı bir 
binbaşılıktan her halde ulûm ve fununa daha 
az ihtiyacı olacak bir meslek değildir. Hattâ 
bir misal olarak arz edeceğim. Harbi Umumide 
bir Alman binbaşısiyle mülakatımda demişdi 
ki ; bir bölük kumandanı, o bölüğün en büyük 
âmiridir. Binaenaleyh bir taburun bir fırka
nın, bir kolordunun ruhu bölük kumandanı de
mektir. 

Bizde bölük kumandanlığı kolay değildir 
efendi demişti. Bir adam pek güç bölük kuman-
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dam olur demişlerdi, bundan anlıyorum ki, bö
lük kumandanlığının ehemmiyeti çoktur. Her 
halde mademki, bölük kumandanlığına kadar 
6, 7, 8, 9, senedir terfi etmeye liyakat göster
mişler, muharebenin envai safahatında hazır bu
lunmuşlar, manevraların bilfiil canlısını gör-
müşler, aynı zamanda nazariyatla da meşgul ol
muşlar. Şimdi bu efendilerin bir kısmı yüzbaşı 
olmuş, bir kısmı mülâzımıevvel olmuş, şimdi bir 
sene daha Mektebi Harbiyede okumaya zanne
derim mahal yoktur. Neden yoktur! Çünkü Pa
şa Hazretleri de buyurdular k i ; l'ünımu askeri
yenin faidesi vardır, ama sahayı harb de o ka
dar tesiri yoktur. (Handeler) Binaenaleyh en
cümenin teklifini bendeniz de kabul ediyorum. 
Sekiz senedir ateş içinde bilfiil uğraşan, safaha
tı harbin, manevranın, askerliğin, sevkuleeyşin. 
tabiyenin her kısmını gören bu zevatı tekrar bir 
sene Mektebi Harbiyede okutmakta mâna gör
müyorum. 

YUSUF İZZET Pş. (Bolu) - - Efendim 
bendeniz mâruzâtımı iyice anlatanı adı m zanne
derim. Mâruzâtım encümenin şuradaki mazbata
sını müdafaadır. Bendeniz mektebe gidip şura
da yazdığımız gibi tahsil etmesin demiyorum. 
Madendd kendileri taliptir, istida ile tâlibolmak 
şartiyle muvazzafa nakledilsinler diyorum. On
dan sonra müsait bir zamanda - Beyefendi de 
iyi hatırlarlar ki, kendilerini biraz da tazyik et
miştir. - Bu kışın behemahal bu dersleri, görme
lidirler diye... ve kendileri vâdettiler ki, inşaal-
lah bu sene çağırırız, binaenaleyh ilk müsaidola-
cak bir zamanda onları çağırsınlar, bir ders gös
tersinler, bendeniz dersin aleyhinde değilim. 

Sınıfı muvazzafa nakillerine de mâni deği
lim. Asker ocağı daimî surette bir mekteptir. Bu 
sınıf yalnız mektepte bir ay, iki ay okumakla 
tahsil edilmez, daimî takibetmek ister. Her gün 
silâh değişiyor, her gün tabiye kavaidi değişi
yor. Yeni şeyler ihtira ediliyor. Bunları daima 
okumak lâzımgelir. Bir zabitin yalnız mektepte 
iken okuduğu kâfi değildir. Kumandanlar ha
yatı askeriyelerinin sonuna kadar orduda tahsil 
ederler. Ordu bir mekteptir. Binaenaleyh Bey
efendi zannederim maruzatımı anlıyamadılar. 
ben mâruzâtımda tahsilin aleyhtarı değilim. An
cak şunu tekrar ediyorum ki, cephede vazife ve 
malûmat basittir. Bunların hizmeti muvazzafa-
ya nakillerinde hiçbir mâni yoktur. 
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| REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mesele 

halledilmiştir; bunlar istidayı verince muvazza
fa naklolunacaklardır. Muvazzafa naklolunduk
tan sonra malûmatı askeriyelerini ikmal için 
staja tâbi olacaklar. Bu noktai nazarı Hükümet 

I kabul ediyorsa bendeniz taraftarım. 
REİS — Efendim şimdi birkaç takrir var. 

Bir kere müzakerenin kifayetine dairdir. (Gü
rültüler) takririn birisi müzakerenin kifayetini 
teklif ettikten sonra teklifi kanuninin reddini 
talebediyor (Hayır sadaları) Müsaade buyuru
nuz. Birisi encümenin tarzı teklifinin reye Laz'
ını teklif ediyor. (Doğru sadası) diğeri de mü-

I zakereye geçilmesini teklif ediyor. 
Şimdi efendim müzakerenin kifayetini kabul 

edenler lütfen el kaldırsın; kâfi görültü. 
Şimdi maddelere geçmek veyahut geçmemek 

meselesi var. Maddelere geçmeyi kabul edenler. 
(Gürültüler) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müzake
renin kifayetini kabul etmek demek, maddelere 
geçilmesini kabul etmek demektir. Böyledir 

! efendim. 
ı REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden-
| ler lütfen ti kaldırsın. Kabul edildi. Maddelere 
• geçiyoruz. 

\ MADDE 1. — 17 Şubat 1330 tarihli kanun 
mucibince muvazzafa nakledilmek için Harbiye 
Mektebine dâhil olup Harbi Umumi münasebe
tiyle tahsilini ikmale muvaffak olamıyan ihtiyat 
zâbitanmdan sınıt'ı muvazzafa nakil arzusunda 
bulunanlar ba istida müracaat eyledikleri ve bu 
istidanamede davet olunacak anda Mektebi Har
biye de tahsillerini ikmal edeceklerini taahhüt 
eyledikleri takdirde tahsillerini ahvali müsaide 
de Mektebi Harbiyede ikmal etmek üzere şim
diden sınıfı muvazzafa naklolunurlar. 

REİS — Müsaade buyurun, bunun için bir 
tadil teklifi var. Teklifin sahibi olan Refik Şev-
ked Bey bunun için bir tadilname veriyor. Hü
seyin Avni Bey biraderimiz bunun hakkında söz 
istiyor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Krzurum) — Efendim, 
burada evvelki kanun muhafaza edilmiş oluyor. 
Yalnız takdim tehir var. Yalnız ikmali tahsil edip 
muvazzafa kaydolmak şartiyle tavzif olunurlar di
ye kayıt vardır. Şimdi burada bir şey sormak 
isterim. Tahsil tabiî bir imtihana tâbidir. Tabiî 
bunları muvazzafa rütbei haliyesiyle nakletti-
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ğimiz zaman imtihanda muvaffak olâmiyanlâr 
ne olacaktır? Bu ciheti anlamak isterim. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SALÂHADDÎN B. (Mer
sin) — Efendim, mesele gayet basittir. İhtiyat 
zâbitanı arkadaşlarımızdan yani 1330 tarihli Ka
nun mucibince mektepten çıkmış ve tahsilim ik
mal edememiş oltan arkadaşlarımızdan sınıfı mu
vazzafa talip olan her hangi bir «at müracaat et
tiği takdirde makamı nezaret bumu sınıfı muvaz
zafa nakledecektir. Fakat bir şartla, o da : Bakı-
yei tahsilim ikmal etmek şartiyle... Bunu niçin 
koyduk? Çünkü efendiler bu olmazsa âti için bu 
efendilerin ihraz edecekleri meratibi âliyeye muk-
tazi olan ulûm ve fünunu kâfiyeyi kâfi derece
de alsınlar diye.. Müdafaai Milliye Vekâleti bu 
zâbitanın terakkiyatı âtiyeleri için böyle bir ta
ahhüdü ellerinden almadan bunları muvazzaf ola
rak orduya alamaz. Bu ordunun, âtiyen terakkisi, 
taalisi için tahsil elzemdir. Ama bu tahsilleri bu
gün yapmak mümkün mü? Bugün bize cephe lâ
zım. Orada bulunmaları daha ziyade mübrem 
derecededir ve esasen daha ziyade tecrübe ile gö
rülecek olan işleri bu zavat görmektedir. Fakat 
yarın inşallah bunlar terfi ederek ilmin daha lâ
zım olduğu, nazariyatın daha fazla kıymet ver
diği vazaif deruhde edeceklerdir. O vazaif için 
lâzımgelen mümareseyi ikmal etmeden yalnız ka
bul olunmak kâfi değildir. Esasen bu kaydı koy
mamak da olurdu. Fakat bu kaydı koymak or
dunun disiplini için lâzımdır. Müdafaai Milliye 
Vekâleti kendi kadrosuna lüzumu kadar zabit al
ması bir hakkıdır. Bu sebeple encümen bu kaydı 
koymuştur. Meselâ; halen ikmal olunan tahsil, 
Harbiye tahsili gibi kuvvetli oluyor mu? Efen
diler bugün biz harbin ihtiyacına vefa edecek 
zabit yetiştiriyoruz. Bu zâbitanı ki muvazzaf ad
dediyor, staja tâbi tutacak, yani sık sık talim et
tirecek, muayyen devrelerde onları toplajıp talim 
ve terbiyesini ikmal ettirmiyecek değildir. 

O, kendi elindedir. Kendi malıdır. Fakat 
bugün sınıfı ihtiyatta bulunan bir zabiti aldı
ğın zaman bir taahhüt alıyor. Senin tahsilin 
sınıfı muvazzafı ikmal için kâfi değildir. İleride 
lüzum gördüğüm zaman bakiyei tahsilini ikmal 
ettireceğim diyor. Meselâ böyle bir taahhütten 
ibarettir. Bu taahhüt ordunun bir zamanıdır. 
Müdafaai Milliye Vekâleti için bir taahhüttür. 
Meratibi askeriyeyi ikmal için bir imkândır. 
Çünkü bu olmazsa bu zâbitan bir kere tahsili 
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i âli göremez. Tahsili âli sınıflarına geçemez. Er-

kâni Haribiye Dairesine geçemez. Velhasıl o, 
zâbitanın âtisi için de lâzımdır. Binaenaleyh 
maddenin encümenin teklifi veçhile aynen ka» 
bulünü teklif ederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Demin
ki mâruzâtımda söylediğim, imtihan veremiyen 
ve sınıfı muzzafa geçen ihtiyat zabitleri ne ola
caktır? 

SALİHADDİN B. (Devamla) — Bu zâbi
tan sınıfı muvazzafa nakletmiş devletin esas 
zabitidir ve her zabitin stajlarda muvaffak ol
duğu derecenin bir kaydı vardır. O zabit ona 
göre bir vazifeye tâyin olunur. Dönmek, atıl
mak filân yoktur. Bu zabit efendiler bugünden 
itibaren ordunun malı olarak sim fi muvazzafa 
geçer. Müdafaai Milliye kabiliyetlerine göre ken
dilerine vazife verir. Bakiyei tahsilleri bu efen
dilerin usulen bildiğiniz mektep tahsili değil
dir. Kursların ve serbest mekteblerin tahsille
ridir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhaiı) — O halde 
efendim istida vermeye ve ikmali tahsil edecek
lerini taahhüt etmeye ne lüzum vardır? Askerdir. 
Müdafaai Milliye lüzum gördüğü zamanda ken
dilerine bir sene kurs yaptırır. Müdafaai Milli> 
ye Vekâleti bunu istediğine yaptırır. 

SALİHADDİN B. (Devamla) — Yaptırır, 
fakat hariçten sınıfı muvazzafa girecek ihtiyat 
zâbitanı için bu şartı koydu ki arzu ederse çık
mak için vesile ittihaz etmesin diye. Çünkü bu 
kabul için bir senettir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bugün 
terhis istidasını vermiş bir zabit bulunsa terhis 
olunacak mı? Yoksa orduda kalacak mı? 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Hayır mu
vazzaftırlar, artık bitmiştir, başka cihet yoktur. 

NEŞET B. (Kângırı) — Mekâtibi aliyedeiı 
meSıun olan bir efendi orduda Mektebi Harbiye-
yi görmeden terakki ve tefeyyüz edecek olursa, 
bunlar da mı Mektebi Harbiyede ikmali tahsil 
edeceklerdir? Bu efendiler ihtiyat zâbitanı sını
fından, sınıfı muvazzafa nakledilmek itibariyle 
aynı vazifeye dâhil oluyorlar. Bunlar hakkında 
da bir kanun olması itibariyle bu taahhüt keen-
lemyekûn hükmündedir. Çünkü efendim, mu
vazzaf zâbitan da aynı vaziyette mektebe gire-

| çeklerdir. Bunlar da muvazzaf oldukları gibi 
tekrar mektebe gidecekler, yani muvazzaf oldu-

I 1ar demektir. 
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SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Elyevm 

muvazzaf olan zâbitan ordunun kendi malıdır. 
Bize cephede takım zabiti lâzımdır. İki sene tah
sile ahval müsait olmadığından altı ay veyahut 
bir sene tahsilden sonra zabit çıkarıyoruz. Bun
la* ordunun kendi malı olduğundan istediği za
rftan istediği veçhile onları stajlara tâbi tutar. 

NEŞET B. (Kângırı) — Bu hususta kanun 
var beyim, kanun var. Mektebi Harbiye tahsili
ni görmiyen efendiler harb bittikten sonra bir 
sene Mektebi Harbiyede ders görmeye mecbur
dur. Böyle bir kanun var. Bu ihtiyat zabiti efen
diler ayni vaziyete giriyorlar. Bu itibarla bu
rada sarahata lüzum yok. (Niçin lüzum yok sa-
daları) 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim, sarahate öyle lüzum vardır ki, 
biz Mektebi Harbiyede ikmali tahsil edemedik, 
fakat bu, pek ufak bir müddettir, diyebilirler. 
Bunu diyememek için bu şartı koyduk. Böyle 
istiyenler olabilir. Muvazzaf zâbitan kendi ma
lıdır. Onlar doğrudan doğruya gelecek ve tah
sil görecektir. Efendiler, bugün tahsilin zamanı 
mıdır? O, Müdafaai Milliye Vekâletinin bilece
ği bir iştir. Bugün burada okutulacak zaman 
değil, iş gördürülecek zamandır. İnşallah iler
de o da olacaktır. Onun için bu efendilerin iza
hat veçhile terfi ve terakkileri hususunda hiçbir 
hakları zail olmamıştır. Yalnız diğerlerinden 
kıdem itibariyle biraz farklıdır. Mütareke za
manında bulunmamaktan mütevellit ufak bir 
farktır. Bunların terfileri yüzbaşılığa kadar 
yapılıyor ve yapılmaktadır. İnşallah bunları da 
sınıfı muvazzaf kadrosu içerisinde göreceksiniz, 
başka bir şey yoktur. 

MİRALAY OSMAN ŞEVKET B.. — Efen
dim; bilâhara taahhüdedip şimdiden muvazzafa 
geçsinler, buyurdular. Yalnız bir teklifimiz var, 
imtihanda muvaffak olamıyanlar muvaffak ol
muşların şeraiti terfiyesine mâlik olamazlar. 
Bunun tashihi lâzımgelir. (Ne demek bu, anla
şılmadı, sesleri) Bu efendiler şimdi taahhüd-
ederler, muvazzafa geçerler ve sonra buyurdu
ğunuz gibi bir sene okurlar, mektebi ikmal eder
ler, sonra imtihan olurlar. İmtihanda muvaffak 
olanlar alelusul diğerlerinin şeraiti terfiyesine 
nail olur. Fakat imtihanda muvaffak olamıyan
lar elbette diğerlerinin imtiyazlarına malik ola
mazlar. 
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SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim, 

Hükümet namına söz söyliyen Beyefendinin 
fikri bizim fikrimizden farklı değildir. Yani im
tihanda muvaffak olamıyanlar, muvaffak olan
lar kadar yüksek merati'p ve terfi bulamazlar. 
(Tabiî, sesleri) 

NEŞET B. (Kângırı) — Efendim, ben bir 
noktayı anlamak istiyorum; imtihanda ispatı li
yakat etmiyen ihtiyat zâbitanı nizamiye zâbi-
tanı gibi, yahut imtihanda muvaffak olan ar
kadaşları gibi hakkı terfie malik olamıyacak-
lardır. öyle haller vâki oluyor ki, terfi etmiş 
olan bir zabitin hukuku müktesebesine halel 
gelmiş oluyor. Bu meselede. Meselâ bir harb on 
sene, on beş sene devam etti, veyahut beş sene 
devam etti. Binbaşı olan bir ihtiyat zabiti mek
tebe girdi.. (Gürültüler), (Kaymakam olur, ses
leri) rica ederim müsaade buyurun, Reis Bey, 
sözümü kestirmeyin. Bir ihtiyat zabiti binbaşı 
olduktan sonra mektebe girdi, imtihanını vere
medi. Farz ediniz ki, dört senede binbaşılığa 
terfi ediyor. Kanunun tâyin ettiği müddet zar
fında terfi edecek bu zat artık şeraiti terfiiye 
mâlik olmaması dolayısiyle bir alaylı vaziye
tinde kalacak. (Gürültüler) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Hepimiz hizmet 
edeceğiz, millet arasında nifak yok. Böyle şey
lere lüzum yok. 

NEŞET B. (Devamla) — Mustafa Bey, sö
zümü kesme, bu zabit bir alaylı vaziyetinde 
kaldı. Bir alaylı zabitin yapmış olduğu hizmet 
nazarı itibara alınacak olursa, o ihtiyat zabiti 
o zaman zarfındaki mertebesine mâlik olmıya-
cak, binaenaleyh, bunun rütbesini yüzbaşıya 
tenzil etmek mi lâzımgelecek? 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Askerî usul
ler mazbuttur beyefendi!.. 

HÜSEYİN x\VNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
mukaddema Refik Şevket Bey biraderimiz bu 
kanunu teklif ederken yalnız Beylerbeyi Mektebi 
mezunlarına inhisar ettirmiş, bendeniz de encü
menin kabul ettiği şekle göre bunun teşmilini 
teklif edeceğim. Günkü 1330 tarihi ile 1328 se
neleri arasında iki sene var. 1330 tarihinden 
beri tahtı silâhta diğer ihtiyat zâbitanı var. 
Bunlar da bu hususta mütemeyyizdir. Elbette 
imtihana talibolduğu zaman kabul olunacaktır. 
Bunlar da tahsili âli görmüştür. Ve şeraiti lâ-
zimeyi haizdirler. Yalnız iki sene muahhar diye 
bunlara başka bir imtiyaz bahşetmez. Bunun 
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bütün ihtiyat zâbitanma teşmilini teklif ediyo
rum ve bu hususta bir de takrir takdim ediyo
rum. (Pek doğru sesleri). 

VEHBİ B. (Karesi) — Salâhaddin Bey hep
sine birden cevap veriniz olmaz mı? 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Peki efen
dim, başkaları da söylesinler, birden cevap ve
relim. ^ 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bendeniz de 
Hüseyin Avni Bey biraderimizin fikrine iştirak 
ediyorum. Mektebi hukukun ikinci senesinden 
asker olarak ayrılan ve yedi seneden beri silâh 
altında olan efendilerin mektebi hukukta veyahut 
mektebi mülkiyede veya darülfünunda okudukla
rı şeylerin, malûmatın ancak yüzde onu nispetin
de kendilerinde malûmat kalmıştır. Bu efendi
lerin istikbali vatanın saadeti uğruna feda edil
miştir. Belki bunların birçoğu memleketin istik
lâli ve istikbali kurtarıldıktan sonra işlerine güç
lerine gidecektir. Artık tahsil imkânları kalma
mıştır. Fakat birçokları da vardır ki/aşker ru
hu ile ruhlanmış ve askerliğe alışmıştır ve asker
likten ayrılmak istemiyecektir. Binaenaleyh 
böyle birçok evlâdı vatanın istikballerini vatan 
uğruna feda ettirdikten sonra kendilerini de feda 
etmek doğru bir şey değildir. Arzu edenler kal
malıdır. Arzu ederse ona diyecek yoktur, ileride 
her hangi bir suretle bunlar hakkında yapılacak 
muamele, ordu kadrosu tanzim edileceği zaman, 
o vakit ayrıca düşünülür. Fakat bugün hakları 
teslim edilmelidir ki, onlar da devam etsinler. 

ÖMER LÛTFİ B. (Karahisarı Sahib) — Ar
kadaşlar, Beylerbeyi İhtiyat Zâbitan Mektebin
den çıkan zabitler hakikaten muharebe zama
nında muvazzaf zâbitan kadar fedakârlık ve ik
tidar göstermişlerdir. Fakat Harbi Umumide 
çıkan ihtiyat zabitlerinden onlar kadar ve belki 
içlerinde daha fazla iktidar gösterenler var. Ben 
bunları bilfiil gördüm, efendiler ve bunların tal
tifleri için teşebbüste de bulundum. Taltifleri 
her suretle lâzım ve lâyıktır. Bunun için arka
daşlar, Beylerbeyi Mektebinden çıkan ihtiyat zâ-
bitanı ile diğer ihtiyat zâbitan, arasını yekdiğe-
rinden tefrik etmek hiç bir vakitte doğru değil
dir. (Bravo sesleri). Bunların inkisarı kalbleriııi 
mucibolur. Binaenaleyh aynı suretle hareket et
mek lâzımgelir. (Bravo sadaları). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bende- j 
niz sözümden vazgeçiyorum efendim. I 

133? C : l 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim, 

gerek Hüseyin Avni Bey ve gerek Vehbi Bey 
biraderimizin buyurdukları ve ortaya vaz'ettik
leri teklif ki, yani tekmil ihtiyat zâbitanmm 
aynı kanundan istifadesi teklifidir bu bir mese
leyi uzmadır. Ayrıca muhtacı tetkik bir mese
ledir. 

Bu, o kanunun ortadan kalkmasını istilzam 
etmez. Fakat bu uzun uzadıya mucibi münaka
şadır. Ayrıca bir teklif halinde encümen uzun 
uzadıya müzakere edebilir. Fakat o, bu kanu
nun makbuliyetini haleldar etmez. Onlar bugün 
tahtı silâhta... (Gürültüler). Esbap var, arz ede
ceğim. Bugün tahtı silâhta tuttuğumuz ordunun 
içerisinde ihtiyat zâbitanmınn derecesini tasav
vur buyurunuz. Bu zâbitanın içerisinde altı ay 
ifayi vazife edenlerden tutunuz da 6 sene ve on 
sene hizmet edenler var. Hepsine siyyanen aynı 
hukuku verdiğimiz zaman Müdafaai Milliye Ve
kâletinde bulunan zat çıkıp da derse ki: Kadro
muz şimdi müsait değildir, alınamaz. O vakit ne 
yapmalı? 

VEHBİ B. (Karesi) — O zaman düşünürüz. 
SALÂHADDİN B. (Devamla) — Hayır beye

fendi, bu doğru değildir. (Gürültüler) Anlata
cağım müsaade buyurun. Şimdiden düşünmek 
lâzımdır. Herkesin hizmetine göre derecesi var
dır. Bu efendilerin sınıfı muvazzafa nakille
rini bilaistisna ve kemali memnuniyetle kabul 
ettiğimize en büyük saik, bu efendilerin (10) 
seneden beri harb içerisinde aşağı - yukarı yu
varlanmış olmalarıdır. Şerait muhteliftir ve 
bunların makadiri muayyendir. Binaenaleyh 
bendenizce bu ikinci teklifin ayrıca bir teklif 
olarak Müdafaai Milliye Encümeninde tetkiki 
ve burada Hükümetin huzuriyle ayrıca müza
kere edilmesi lâzımdır efendiler. Hak birdir ve 
herkesin hakkı kapılamaz. Ne denirse densin, 
orta yerde bir hak var. Sonra, bir hayır yap
mak isterken bir şer yaparsınız. Bunu çok dü
şünmek lâzımdır. Bunda isabet derkârdır. Teş
mil edelim, merhamet gösterelim derken ma
zarrat göstermiyelim. Bu kanunun bu şekilde 
kabulünü teklif ederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
daima gençlerin hayatını, istikbalini nazarı iti
bara almaya mecbursunuz. Tahsili âliyi ikmal 
etmiyen bir efendi altı, yedi sene meslekinden 
dur kalırsa sonradan ikmali tahsil etse bile 
meslekini unutmuş olur ve bilâhara müşkül mev-
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kide kalır. Eğer bunlar umumiyetle sınıfı mu
vazzafa naklolunursa o zaman Hükümet - ihti
yat zâbitanım istihdam edeceğine, ked is ine 
lâzım olan zâbitam ikmal eder. Bir daha mu
allimleri mekteplerden, müddeiumumileri mah
kemelerden alıp götürüp de onları meslekle
rinden uzak bulundurmaz. Bugün elde mevcut 
beş - on bin ihtiyat zabiti var. Belki bunlardan 
muvazzaf zabitliğe rağbet edecek iki - üç bin 
kişi bulunur. İşte bunlarla ordunun ihtiyacı 
doldurulur ve herkes alışverişinden, mekte
binden uzak bulundurulmaz. Ben bugün ihtiyat 
zabitiyim. Şurada bulunduğum zaman ordu ve 
askerlik günden güne tekemmül ediyor, ya
rın gittiğim zaman Hükümet beni aynı rüt
bemle o vazifeye tavzif ediyor. Bir ihtiyat zabiti 

. meselâ nmallim iken götürülüyor, orada asker
lik yapıyor. Meslekinde bulunmuyor. Selâhad-
din Beyefendinin buyurdukları gibi, fazla gelir
se inşallah ordu kadroları dolar. O zaman bi
zim muallimlerimizi iade ederler ve herkes de 
bir meslek sahibi olur. Bizim gibi böyle daima 
seferber olan bir millet tefriki vazaife bilhassa j 
biraz ehemmiyet verir. Muallimleri de artık as
ker olmaz ye bu suretle ihtiyacatım temin et
miş olur. Rica ederim, bunun teşmilini kabul 
buyurunuz. 

RElS — Efendim, madde hakkında söz isti-
yen var mı? 

MÎRA^AY OSMAN ŞEVKET B. — Sonraki 
ihtiyat zabitlerinin miktarı 12 binden ziyade
dir. Bunların hakikaten bugün mevcudu ziya
dedir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Umum mevcudu? 
MİRALAY OSMAN ŞEVKET B. — Evet 

efendim, umum mevcudu. İstanbul'da ve sair 
yerlerdeki de dâhil olduğu halde. Onun için 
hakikaten bunların muvazzaf zabitliğe nakil
leri hakkındaki kadirşinaslığı yapmalıdır. Fa
kat bir kere, müsaade buyulursa bu teklif en
cümende tetkik buyurulsun. (Doğru sesleri) 

ÖMER LÛTFÎ B. (Karahisarı Sahib) — Biz 
de onu istiyoruz. 

REÎS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
MUSTAFA Ef. (Ankara) — Müsaade buyu

runuz, bir şey soracağım. Şimdi, şu mektebe 
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dâhil olmayıp da Harbi Umumide ihtiyat zabiti 
olanlardan Harbi Umumi esnasında muvazzafa 
naklolunanlar var. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Yok dediler onu. 

MUSTAFA Ef. (Devamla) — Benim bildi
ğim, muvazzafa naklolunanlar var. Orada bu 
kanundan onlar istifade edecek. 

MİRALAY OSMAN ŞEVKET B. — Öylesi 
yoktur. 

YUSUF İZZET Pş. (Bolu) — Burada bir, 
huzuru âlinize matbu olarak gelen teklif var
dır, bir de Hüseyin Avni Bey tarafından veri
len teklif vardır. Bunlar ayrı ayrı mahiyette 
iki tekliftir. Eğer bu şimdi arz edilen matbu 
teklifi münferiden kabul edecekseniz kabul 
edin. ötekini ayrıca müzakere ederiz. Yoksa 
tetkiksiz olarak ikinci teklifi de kabul edecek
seniz bunda mahzur vardır. Müsfaade buyuru
nuz, bunu encümene havale ediniz, bir kere 
orada müzakere edelim. (Encümene gitsin ses
leri) 

REİS — Efendim müsaade buyurun, bu bap
ta bir takrir var. Kanunun tadilnameleriyle be
raber encümene iadesine dairdir. Encümen ta-. 
lebediyor. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin encümene iadesiyle umum 

ihtiyat zabitlerinin kıdemine göre istifadesinin 
teminini teklif ederiz. 

Kastamonu Mebusu Diyarbekir 
Dr. Suad • Hacı Şükrü 

Tokad Karahisar 
Rifat Ömer Lûtfi 

Antalya 
Halil İbrahim 

(Muvafık sesleri) 

REİS — Peki efendim, bu takriri kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın, kabul edilmiştir. 
Kanun teklifini tadilnamelerle beraber encüme
ne gönderiyorum. 

Efendim Hariciye Vekili Bey geleceğini haber 
göndermiş, gelinceye kadar eğer arzu buyurulur-
sa on beş dakika teneffüs edelim. 

Kapanma saati : 4,40 
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Î K t N C l CELSE 
Açılma saati : 5 sonra 

REÎS — İkinci Reisvekili Faik Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Mahmud Said B. (Muş) 

REİS — Efendim, ekseriyetimiz hâsıl oldn. 
Celseyi acıyorum. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin 
hakkında Divanı Riyaset karart 

verilmesi 

REÎS — Niğde mebusu Hakkı Payunıu me
zuniyet talebi vardır. Divanı Riyaset üç malı 
müddetle kendisinin mezuniyetini muvafık gör
müştür. (Muvafık, sesleri) Üç malı müddetle 
Hakkı Paşanın mezuniyetini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabnl edilmiştir. 

Sonra, efendim. Amasya Mebusu Ali Beyin 
duçar olduğu fıtık ve lekeli humma hastalığına 
mebni tabip raporu vardır. Ameliyat edilmiş ve 
hastalığı da zail olmuştur. Kendisine tabip ra
poru ile altı ay mezuniyet veriliyor ve bu mezu
niyeti Divanı Riyaset tasvibetmiştir. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur 
efendim. 

Efendim, Bursa'nın seneyi devriyei sükûtu 
münasebetiyle Hariciye Vekilinden izahat alınmak 
üzere Meclise celbi için verilen bir sual takriri 
vardır. Şeref Bey tarafından verilmiş bir takrir 
vardı. Şeref Bey takririni izah edeceklerdir. Hü
kümet de ona cevap verecektir, efendim. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Reis Bey Ha
riciye Vekâletinden gelen bir tezkerei cevabiye 
vardır. Evvelâ o okunsun. 

REÎS — Onu da okuruz efendim, buyurun 
Şeref Bey. 

ŞEREF B. (Edirne) — Efendiler! Osmanlı
lar silâhları elinde olduğu halde mütarekeyi se
lâmladıktan sonra bütün dünyaya sulh ve salâh 
getirmek va'dinde bulunan itilâf hükümetleri mü
tarekeye vaz'ettikleri imzaya riayetkar olmaları 
lâzım iken ona riayet etmediler. Fakat bütün Har
bi Umuminin cereyan ve feveranı zamanında, 
beklemekten ve hiçbir şey yapmamaktan başka 

bir iş yapmamış olan Yunanlılar; işte mütarekeyi 
mütankıp Türkü ölmüş ad ve kıyas ederek mem
leketimizi istilâya başladılar, öyle bir halde ki; 
Anadolu'nun feyzâkin sahralarını, Rumeli'nin 
zürn.ürdiu ovalarını Türk'ün kahraman ecdadın
dan yadigâr kalan bu kıymettar yerleri Yunan
istan'a, itilâf devletlerinin kendilerine vadettiği 
iddiasını ortaya sürerek bu güzel yurtlarımıza 
doğru yürüdü. Fakat nasıl?... Bütün Türk Ordu
sunun elinden silâhı tecridedildikten sonra, na-
muskârane bu suretti; vaz'ı imza ettiği mütareke 
kâğıdını koynuna koyarak işte sulh konferansına 
namuslu bir Devlet, namuslu bir millet olarak git
mek istediği sırada bir de baktık ki : Yurtlarımı
zın her tarafında - harb bitti denecek bir zaman
da - harb yine başladı. Fakat gelen ise yalnız bir 
millettir, öyle bir millet ki, tarihin yüzü kızarsın, 
insanlığın bütün varlığı, bütün mevcudiyeti utan
sın, âharm istinasını tatmin etmekten başka bir şey 
âharm istinasını tatmin etmekten başka bir şey 
bilmiyen ve mazlum insanları kesmekten bir zevk 
duyan.... (Bravo sesleri, alkışlar) Yunan gibi kah
pe daima kahpe olan melun bir millet... (Kahrol
sun, sesleri) Üzerimize saldırdılar. 

Efendiler! Hayat hiçtir. Ve namus ile kaim
dir. Bunun haricinde akıp gitmesine ve şekli 
malûm ile âhara tevdii 'hükümet etmekteki ha
yata hayat dönmez. îşte Yunanlıların yaptığı 
bundan ibarettir. Bir peyk gibi itilâf hükümet
lerinin etrafında dolaşarak Türkün öz diyarı ve 
ebedi yadigârı olan mukaddes topraklara ve 
Oruç Paşanm bize yadigâr ettiği güzel İzmir'e 
kahpece gelip girdiler. İzmir'in etrafını ve İz
mir'in sokaklarını Türk kanı ile bulaştırdılar. 
Şimdi işte oradan doğan varlık, bugün o büyük 
ve muazzam tarihi temsil eden sizleri burada, 
İzmir'de dökülen Trakya'da dökülen, velhasıl. 
her tarafta dökülen dimağı masumenin hununa 
ve onun şan ve şerefi namına düşünürken elem 
duyarken itimat ediniz ki, şüheda ervahı bu 
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sakfıpâk üzerinde sizin vereceğiniz kararı din 
liyor. Türk Ordusu katiyen vazifesinde imhal 
etmemiştir. Fakat ne yapalım ki, namuskârane 
verdiğimiz sözü tutmak için elimizden silâhımızı 
bıraktığımız zaman yalnız sulhu selâmlamak ve 
insaniyete süllı vadeden milletlere karşı - evet-
Türklerin pek namuskâr, ve faziletkâr olduğu 
kadar da sulha talip olduğunu ispat için o silâh
ları bırakmışlardı. Yoksa itimat ediniz ki 
Anadolu ve Rumeli Türkü şimdiki Yunan kuv
vetinin yirmi misli kadar olsa onu avlu kazığı 
ile kovmaya kaadirdir. Nitekim bilfiil ispat et
tik ki : îşte bütün silâhlarımız elimizden tecrit 
edildiği halde, sînesindeki imanından başka hiç
bir şeyi yok iken doğurduğu şu ordu Yunan'a • 
ne olduğunu iki üç darbede anlattı. Ve itimat 
ediniz ki : Daha çok harikalar gösterecektir. Yu
nan kahpelikle işte orada birikmiş, yalnız silâh
larından tecrit edilen beş, on masum miisluma
nın kanını dökmekten başka bir şey yapamıyor. 
Fakat biraz ileri atılsa Türk 'ün daima ve daima 
muzaffer kalan kılıcı onun ensesinde parlıya-
caktır onun için gelemiyor. Erkekler gibi yürü-
yemediği yerlerde, kahpeler gibi oradaki biça
relerin kanlarını dökmekten başka bir şey yap-
mıyacaktır. (Kahrolsun sadaları). 

Asrın şehnamei mevcudiyetini sinesinde taşı
yan bu muazzam millet, bu büyük milleti mey
dana getiren ecdadımızın kanı ile yuğrula, yuğ-
rula ortaya attığı bu varlık nihayet Bursa gibi, 
İzmir gibi, Edirne gibi. «Türküm ve Türk ka
lacağım burada, tslâmın imanı yaşamış ve mü-
ebbeten yaşıyacaktır» diyen memleketlerin bugün 
Yunan'm, kahpe bir milletin kirli ayaklariyle 
çiğnendiğine tahammül edebilmenin imkânı kal
mamıştır. Sabrın bir derecesi vardır, teenni
nin bir derecesi vardır. Sorarını bütün Türk 
kalblerinize; elinizi makarri sıtku iman olan 
göğsünüze koyunuz ve düşününüz. Ben bir lev
ha gördüm, o levhanın üstünde bu Devleti ku
ran Sultan Osman'ın türbeyi şehameti üzerine 
Venizelos'un oğlu elini dayamış fotoğraf çıkar
mıştır. Sorarım size. Hangi bir Türk bir mem-" 
lekete gittiği vakitte, gitmiş de o memleketin 
mukaddesatından addedilen bir yere bu hakare
ti yapmıştır? 

YASIN B.(Gazianteb) — Türk namuskâr-
dır, onu yapmaz. 

ŞEREF B. (Devamla) — İşte iddiayı mede
niyette bulunan Yunanlıların bunlar daima yap-
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tığı şeylerdir. Anadolu'nun sinesinden doğan 
Anadolu evlâdını bugün meydana getirdiği bu 
şanlı mücahedede bu şanlı azim ile Yunanistan'ı 
Anadolu'dan tamamiyle. kovacaktır. Düşman 
onu idrak ettiği içindir ki, gittiği yerlerde hım 
ve ateşten t>a^ka bir şey bırakmıyor ve orada 
Türk ve İslâm unsurunu tamamiyle imha edi
yor. Bu kıyaroları, bu fesatları yapmaktadır. 

YAHYA OALİB B. (Kırşehir) — İnsan de
ğil o, canavar! 

ŞEREF B. (Devamla) — Fakat canavarda 
da bir his vardır. Efendiler! Dikkat ediniz; ca
navar bile dişisini okşarken, bir dişi mahlûka 
doğru gelirken ona hücum etmez ve güler. Fa
kat bunlar öyle bir şeydir ki; en evvel dişi olan 
biçare kadınlara taarruz ediyor. Onları öldürü
yor. Tarih bu fecayiin bir mislini daha kaydet
memiştir. Benim yüreğimi titreten, en korktu
ğum şey bugün hazin ve matemnisar bir seda 
ile minarelerinden bangi Muhammedi ve tek
bir dökülmiyen Edirne'deki Sultan Selim, Bur
sa'daki Yeşil Cami gibi ecdadımızın bize yadi
gâr olarak bıraktığı ve bir mislini artık - değil 
bizim - bütün dünya sanatkârlarının meydana 
getirmesinin imkânı olmıyaıı o güzel âbidelere 
karşı göz dikmişler; orada nasıl ırkımızı imha et
mek için çalışıyorlarsa orada bir Türk tarihini 
yaşatan âbideleri de mahvetmek istiyorlar, ve 
mahvetmek yolunii gösteriyorlar. İşte- benim 
Meclisi Millîden istirham ettiğim; büyük bir te
zahürü millî ile böyle namussuzcasına mukad
desatı diniye ve milliyesine hücum ve taarruz 
eden bu alçak, kahpe milletin yapmakta olduğu 
şenaet ve mezalimi bütün Meclisi Âlinizden tem
sil ettiğiniz millet namına müttehiden ve mütte-
fikaıı kalbiniz ve fikriniz bir olduğu halde ci
hanı insaniyete protesto etmek, ve anlatmak için 
bir karar ittihaz ve kabul etmenizdir. Bunun 
için efendiler; bir ikinci teklifim daha var; raa-
lûmalinizdir ki, Fâtih İstanbul'a girdiği vakitte 
kendi bindiği beyaz atına patriği bindirerek 
kendisine imtiyazlar bahsetmişti. Ben-işte Fâ
tih'in azamet ve celâdetiyle yapmış olduğu bü
yüklüğü bilmem bugün küçüklük addeden bir 
adanı var mıdır? Yok mudur? Fakat ben bunu 
gayet büyük bir zaaf olarak telâkki ederim. Bu 
zaıf ile bizim Rum kiliselerine verdiğimiz bir
çok imtiyazlar var. Biz o kadar âlicenap, o ka
dar büyük... İdik ki. ve hiç birimizin hatırına 
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gelmemiştir ki, birgün, Fâtih Sultan Mehmed-
in kendi atına bindirerek pür debdebe ve dârat 
patrikhaneye göndermiş olduğu patrik efendi, 
ondan-altı asır sonra, üç kıtada bin beldeye sa-
hibolnıuş ve bir devlet meydana getirmiş bir ır
kın evlâtlarını;' kendisinin velinimeti iken, anın 
ahfadını; işte kendisi ruhanî bir memur iken 
elinde kıhncı, önüne düşerek vesaiti müdafaa
dan mahrum olan biçare Müslümanları kestir
sin. Evet ben Türbei Fâtih'e girip diz çökerek; 
Ey Hakan, işte 600 sene evvel senin an hatain 
yapmış olduğun bir fiilin, işte gayrilâyık olan 
cezasını, ahfadın çekti, evlâdın çekti, diye ba
ğırmak istiyorum. Bunun için bana kimse iddia 
edemez ki, birgün bir Müslüman evlâdı; kilise
sine gitmek üzere olan bir Rumun, bir Hıristi-
yanm önüne çıkıp da; sen hayır kiliseye gitmi-
yeceksin, demiş olsun... Gösteriniz. (Türk yap
maz bunu, yoktur, sesleri) Zalim denilen, hun
har denilen, medeniyetsiz denilen bu milletin 
bir ferdini bulamazsınız ki, birgün bir Hıristi
yan dinine, mezhebine taallûk edecek bir suret
te taarruz etmiş olsun. Böyle olduğu halde biz 
anlara verdik; her şeyi verdik. Eyvah... O ka
dar verdik ki... 

Bir küçük kazadan bahsedeyim: Simav kaza
sını belki tanıyanlar vardır... Bendeniz oraya 
1327 senesinde gitmiştim. Reji memuru sıfatiy-
le oraya bir tek Rum gelmiş, nihayet Rumlar 
arı gibi .üşüşmüşler; bir mahalle teşkil etmişler 
ve nihayet taşiylc, toprağiyle bütün mevcudiye
tiyle Türk ve Müslüman olan Simav'ın hayatını 
emmişler... işte bugün Simav'ı yakan onlardır. 
Benim memleketimde ne yanmış ne yakılmış ve 
ne yıkılmış ise kâffesini nimetdidelerimiz olan 
Rumlar yapmışlardır; başkaları değildir. 

Efendiler, hissinizle değil, çok yalvarırım 
kafanızla düşününüz... 

Merhamet... Evet rahim ve şefik olmak in
sanların şiarmdandır. Fakat bu şiar, adaletle 
imtizaç etmez ki? Karşınızdaki canavardır, hun
hardır, zalim olanlara karşı merhamet etmek, 
muzır olana karşı merhamet yapmak, nefsini 
tehlikeye ilka etmek demektir. 

Nefsini tehlikeye ilka etmeyi ise bizim dini
miz meneder. Bunun için acımıyalım... O sebebe 
mebni diyorum ki : Biz şimdiye kadar bunların 
kiliselerine hürmet ettik... Riayet ettik ve fakat 
galeyanı efkâr ve galeyanı hissiyat o hale gel
mişti)' ki, artık bugün riayet edemiyecek dere-
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I cedeyiz... Çünkü merkatleri yıkarak, orada in* 
I sanları keserek galeyan hâsıl etmek ve hayır 
I maksatları imha etmektir, mahvetmektir ve 
I Türk'ün bütün varlığını o güzel yerlerde kır-
I maktır, bu sebebe mebni onların Rum kilisele

rine karşı; bugün Hükümetin almış olduğu ra-
himane ve şefikanc vaziyete artık Hükümetin 
katiyen müsaade etmemesini talep ve tedabiri 
lâzime almasını rica ederim. (Bravo sadaları) 
İtimat ediniz ki ve bittabi hiç şüphem de yok
tur ki, fevkalâde edvar için, felâket mektebin-

I den büyük bir dersaneyi ibret olamaz. Siz, fev
kalâde yaratılmış zaman için fevkalâde devrin 

I fevkalâde evlâdısınız ve yapacağınız işler fev
kalâde olacaktır. Ve onun için teşkil ettiğiniz 
Hükümet de, hiçbir hukuku esasiye de - bende-

I niz dç hukuka hadim olmak itibariyle arz edi-
I yorum - ve hiçbir kitapta olmıyan bir şekilde 

fevkalâde bir Hükümettir ve çünkü zaruretten 
doğmuştur. O halde bizim vekillerimiz kabine 
vekili değildir; Meclisi Âlinizin verdiği karara 
muta olmak, tâbi olmak ve sizin verdiğiniz ka
rarı harfiyen ifa ve icra etmek mecburiyetin
dedir. 

I Orduya nakli kelam edince; malûmu âliniz-
dir ki, ordu vazifesini bihakkin ifa ediyor. Or
dunun umumi plânları vardır; ordunun umu
mi harekâtı üzerine, kendisinin nukatı esasiye-
si var; şöyle yapsın, böyle yapsın denemez ve 
bu salâhiyeti haiz değiliz. Çünkü onun bir sa
lâhiyeti askeriyesi vardır. Ordu kuvai mevcu-
diyesiyle şu kadar şey çıkarsın, İzmir'e veya 
falan yere, falan yere gitsin denemez. Belki 
bunlar ordunun tertibatı hazırasmı tenkis ede
bilir. Ve belki bir felâketi umumiyeye duçar 

I olmak ihtimali 'vardır. Onun için bu doğru de
ğildir. Bu doğru olmamakla beraber biz ordu
muzdan da rica ediyoruz: Meselâ İzmit'i mut
laka istirdadetmek, zabdetmek istediği ve et
tiği takdirde ordumuza birtakım hafif kuvvetler 
ayırarak o hafif kuvvetlerle düşmanın tahliye 
edebilecekleri yerlerde düşmanın fenalık yap
masına imkân vermeden oralarını işgal etmiş 
olsun... Bunun için de ordumuzdan ve Müdafaai 
Milliye Vekâletinden bunun mümkün olduğu 
kadar yapılmasını teklif ediyoruz. -

Dördüncüsü efendiler, Meclisi Milliden di
ğer bir istirhamım var. Burada yaşıyan ve her 
suretle mazharı refah olan Rumlar hakkında 

[ galeyanı efkâr ve hissiyat son derecedir. Ve 
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bunun önüne geçmenin imkânı da, ihtimali de 
yoktur. Bunun için, bu efkâr ve hissiyatın 
önüne geçmek mümkün olmayınca; bütün Av
rupa'ya karşı, Heyeti Vekilenin, Heyeti Veki-
lenin değil; Meclisi Millînin bu galeyanı efkâ
rın önüne geçmek ihtimali olmadığına dair ver
diği kararı, bütün Avrupa'ya ve Amerika me-
nabii resmiyesine tebligatı resmiye icra ederek 
bu vahşeti, bu mezalimi ispat etmesini ve söy
lemesini ve tcra Vekillerine emretmesini teklif 
ediyorum. 

Ve netice olmak üzere şunu da arz edeyim 
ki: Dâvayı millimizin sonujıa, geleceğine ve 
haklı olan dâvayı millimizle yaşamaya azmet
miş bir millet olduğumuzu ortaya koyacağımı
za imanım var. Çünkü efendiler ölmesini bilen 
bir millet yaşamak hakkını ihaizdir. 

Altı asrın tarihini, sinesinde yaşatan Türk 
milleti bir sürü kahpelerden ve maderbehata 
evlâtlardan ibaret olan Yunan sürüsüne; erkek 
Türk'ün azmini göstereceğine de imanım ve bu 
azîm milletin hiçbir ferdinin bu hususta tered
düt etmiyeceğine de katiyen azmim vardır. (Al
kışlar) 

REİS —• Hükümet bir .şey söyliyecek mi 
efendimi... 

HARİCÎYE VEKlLÎ YUSUF KEMAL 
B. (Kastamonu) — Harbi Umumi zamanında 
hududumuz her taraftan kapalı iken ve mem
leketimizde istediğimiz gibi hareket ettiği
miz anlarda, zamanlarda Türklerin Rumlara 
karşı gösterdiği harekâtı insaniyenin bugün 
Yunan hükümetinden pek güzel bir mukabe
lesini görüyoruz. Türkler; demin arkadaşımız 
Şeref Beyin buyurduğu gibi, ta Fâtih zama
nından beri Rum ırkına karşı ne kadar insa
ni bir surette hareket etti iseler... (Ermeniler 
de var sadaları) şimdi mevzuubahsolan Rum-
lardır... Bugün mevzuubahsolanlara karşı di
yorum... Bugünkü Yunanlılarla, onlar, dün 
bizim tebaamızdı, onlara karşı ne kadar in
sani ve ne kadar evamiri insaniye dairesin
de hilm ile, lütuf ile, merhamet ile ve hattâ 
bazan fazla olarak af ve safhle muamele et
tik isek bugün elinde silâhı olmıyan zavallı 
Türklere karşı; bir elinde silâhı olanlara kar
şı değil... Çünkü elinde silâhı olan Türklere 
karşı tecavüzde Türk hiçbir vakit şikâyet 
etmez elinde silâhı olmıyan Türklere karşı ya
pılan bu fecayi, tarihte ve tarihi medeniyette 
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ve halihazırda bize karşı yarım medenidir di-

! yenlere karşı pek güzel bir misal teşkil edi-
î y° f« 
j Cihanı medeniyet görsün, cihanı medeniyet 

anlasın; Andolu'da oturanlar etrafını çevirmiş
ler, hiçbir şeyden anlamazlar; her türlü ka-
vaidi insaniyeyi ref ederler; yakarlar yıkarlar 
mı? Yoksa onların himayesi altında, onların ver
diği silâhla hareket eden Yunanlılar; Türk hu
kukuna kahpece, insanca oîmıyarak hücum eder
ler mi? Görsünler... 

Malûmuâliniz Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinin hakkı îcra Vekilleri olmaktır. Yani 
Büyük Millet Meclisinden mülhem olan husu-
satla hareket etmektir. Meclisteki hissiyata 
Meclisin verdiği veçhelere tevfikan siyase
tini idare etmektir. Şüphesiz Hükümet ilk gün
den beri Meclisi Âlinizden aldığı fikirlerle 
telâkki ettiği hislerle yollarla hareket etmiş
tir. Ve şimdiye kadar Hariciye Vekâleti de 
o veçhile hareket etmiştir. Onun için arzu 
ediyorsanız Hariciye Vekâletinin bu bapta 
makamatı muhtelifeye yazmış olduğu şeyleri 
okuyalım. Belki bunlardan daha evvel malû
matınız varsa söylersiniz başınızı ağırtmam. 
(Dinleriz sesleri) Hariciye Vekâleti 23 Nisan
da Yunan Hariciye Nezaretine bilvasıta şunu 
göndermiştir : 

«İnönü'nde mağlubolan müstevli Yunan or
dusu ricatı esnasında vicdanı beşerin titremek-
sizin düşünemiyeceği zulüm ve itisafat ve tah
ribat ika etmiştir. Bir memleketi tahliyeye mec-
'bur olan ordular, asla böyle tahribat icra et
memişlerdir. Bilecik ve Söğüt gibi binlerce ha
neleri muhtevi olan mahaller birer enkaz yığı
nından başka bir şey değildir. Buraların 'or
manlara ve dağlara iltica edemiyen ahalisi müt
hiş işkencelerden sonra bilâtefrikı sin ve cins 
katledilmişlerdir. 

Tatbik ettiğiniz usulü harbe şa'hidolmak üze
re ecnebilerin ve bilhassa bitarafların bu hava
liyi ziyaret etmelerini rica edeceğiz. Hükümetim, 
ordunuz tarafından ika edilen tahribatı tahrir 
ve tafaribedilcn mahallerdeki ahalinin mâruz 
kaldıkları zarar ve ziyanı tesbit etmesini bir 
tahkik komisyonuna havale etmiştir. Hesap gü
nünün vürudunda vahşi ve mütecaviz ordunu
zun sebebiyet verdiği veya vereceği bütün zayi 
atı tamamiyle talebetmesini bileceğiz.» 
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Sonra bilvasıta Dersaadet'te İspanya Sefiri- I 

ne, Amerika, Fransa, İtalya fevkalâde''komiser
lerine şıı protestonameyi göndermiştir. Gerek 
Roma'da ve gerek Paris'te bulunan murahhas
larımıza oralarda da lâzımgeldiği surette neş
redilmek üzere; Müslüman cemiyetlerine tebliğ 
olunmak için de şunu göndermiştir : 

«Anadolu'da Yunanlılar tarafından yapılan 
harb günden güne bir mahvü tahrip harbi şek
lini almaktadır. Eskişehir, Karahisar, muhare-
'batmdaki hezimetlerini takibeden günler zar
fında irtikâ'bettikleri mezalim yetmiyormuş gibi 
henüz ordumuz tarafından tahlis edilmiyen ma
hallerdeki Müslüman halkını 'bılâtefrikı sin ve 
cins katletmeye devam ve menatıkı mezkûre-
den de ricat etmeye mecbur oldukları vakit ora
larda zihayat hiçbir şey bırakmamak azmiyle 
cephe gerisini tahrip ve ihrak ediyorlar. 

Cihan efkârı umumiyesinin bu feveran eden 
zulüm ve vahşete lâkaydane nazarendaz olaca
ğını katiyen zannetmiyoruz. Yunan hüküm?! 
ve ordusunun Müslümanlara tevcih ettiği bu 
mahvü tahrip siyasetindeki gayei yegâne, mem
leketimiz Müslümanlarını mukabelei bilmişle 
sevk suretiyle hıristiyan dünyasının efkârını j 
aleyhimize çevirmektir. Devletlerin müdahalesi 
bu fecayie nihayet vermediği takdirde bundan j 
tevellüdedecek netayiçten katiyen mesuliyet ka- j 
bul etmiyeceğimizi arz eder ve zatıasilânelerin
ce vâki olacak müdahale ve teşe'bbüsün seri ve 
'hayırlı netayieine iktiran edeceği ümidiyle tak
dimi ihtirama!, ylerim efendim.» 

NECATİ B. (Bursa) ~ Tariki nedir, efen- j 
d im, bunun? 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Devamla) — Bunun tarihi o günlerde çekilmiş j 
efendim. 

NECATİ B. (Bursa) — Asıl 'mezalim efen
dim, 'bu 'tarihten sonra, bunlar verildikten sonra 
•başlamıştır, beyefndi. 1 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Dvamla) — Biz yazılan şeyleri arz ediyoruz, 
efendim. i 

Sonra efendim, Fransa Hariciye Nezaretine, 
İngiltere Hariciye Nezaretine, İtalyan Hariciye 
Nezaretine, Amerika Hükümeti Müttehidesi Ha
riciye Nezaretine, Moskova Hariciye Komiser
liğine yazdığımız da şudur : «Yunan ordusu 
ilk ricatin aka'binde yaptığı gibi bu defa da tah- I 
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üyesine mecbur olduğu menatıkı yağma ve ga-
ret ediyor. Yakıp yıkıyor ve bilâtet'rikı sin ve 
cins bütün ahaliyi kılıçtan geçiriyor. Söğüd ile 
Bilecik arasında düşman tarafından kamilen 
tahribedilmemiş bir tek köy yoktur. Bilecik 
kasabası Yunanlılar tarafından kablettahliye 
külliyen, ihrak ve tahribedilmiş * ve ahaliden. 
vakti zamaniyle dağlara kaçamıyanlar katledil
miştir. Söğüd'de Osmanlı sülâlei hükümdarisi-
nin müessisi Osman Gazinin pederi Ertuğrul'un 
türbesi dinamitle berhava, edilmiştir. 

Rica mecburiyetinin âdeta mecnun haline ge
tirdiği katil ve tahrip ile ülfet etmiş 'bir düşma
nın vahşeti tarihî bir türbeye tecavüze kadar 
vardırmasına karşı son şiddetle protesto ede
riz. Askerinin vahşetini teskin hususunda Yu
nan Hükümeti üzerinde tazyikat icra etmenizi 
rica eder ve aksi takdirde Yunanlıların zulüm ve 
vahşeti karşısında milletimizde galeyan eden 
'hissiyatın önüne geçmek kaabil olanııyacağmı 
arz ve sulhun hini akdinde toprağımızda ika 
edilen tahribat ve haşaratın tazminini talep 
hakkını muhafaza ettiğimizi ilâve eylerim.» İşte 
buna mümasil şeyler yazılmıştır. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) — (Son ne 
yazılmış i.se onu dinliydim, efendim. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Devamla) — Son olarak efendim, fzmit kıtali 
hakkında biı\protesto çektik. 

Protesto sureti 
Yunan Ordusu İzmit'i tahliyeden evvel üç 

yüz müslümanı katletmiş ve Sultan Camii etra
fında kâin mağzaları da yakmıştır. Katledilen 
vatandaşlarımızın fotoğrafileri şehirde bulu
nan Amerikalılar tarafından alınmıştır. 

Zati âlilerine bu cin aya ti bildirmekle bera
ber Hükümeti metbuanıza kemali nefretle pro
testo ettiğimizin iblâğını rica ederim. 

Yunan Ordusu tahliye etmek mecburiyetinde 
kaldığı havalide bir plân dâhilinde ika ettiği 
bu feeayi Ankara Hükümetini milletimizin he
yecanını teskin edebilmek için pek müşkül bir 
mevkide bıraktığını ilâve etmek ıstırarında bu
lunduğunu zannederim. 

ABDÜL GAFUR Ef. (Karasi) Efendim. 
suale iştirak etmek suretiyle biz de söz isteriz. 

REİS — Bir sual takriri de siz verirsiniz 
efendim. 



î : 48 9. 7 . 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu j 

hissiyatı umumiye efendim, herkes söyliyebi-
lir 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Sonra 
efendim, evvelki gün İstanbul'a bir şey gön
derdik İstanbul'da lâzımgelen yerlere bildirmek 
üzere : 

7 . 7 . 1337 
Telgraf sureti 

Anadolu - i - Garbi ve Trakya 'da Yunanlıların 
icra ettikleri mezalim malûmuâlileridir. Birçok va
tandaşlarımız bulundukları mahallerden eski 
Yunanistan'a nakledilmiş olup orada sefil ve 
perişan bir halde sürünmektedirler. Bunlardan 
esnanı askeriye haricinde bulunanlarla malûl 
ve kadınların istihlâsı için Hilâli Ahmer Cemi
yeti vasıtasiyle beynelmilel salibi Ahmer nez-
dinde teşebbüsatı müessirede bulunmasını ve 
Yunanistan'da kalacak esiri harblerimizle esna
nı askeriye dâhilinde bulunan vatandaşlarımıza 
daha insani bir surette muameleyi temin zım-
mmda beynelmilel salibi Ahmer Cemiyetinin bir 
tahkik heyeti göndermesini temin buyurmanı
zı bilhassa rica eder ve bu baptaki cevap namei 
âlilerine sabırsızlıkla intizar eylerim. Efendim. 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 

DURAK B. (Erzurum) — Cevap aldınız mı? 
HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 

(Devamla) — Hayır efendim. Yalnız bilvasıta 
öğrendiğimiz bir habere göre, bilvasıtadır, çün
kü bizim muhaberemiz yoktur, oradaki adamları
mız vasıtasiyle bize iş'ar edildiğine göre, bundan 
zannederim yedi, sekiz gün evvel İngiliz fevkal
âde komiserliğinden İstanbul Harbiye Nazırına 
verilen bir notada müslümanlara karşı ika edilen 
fecayiden pak ziyade müteessir olduklarını bil
dirdiklerini işitiyoruz. (Çok işittik, lâftır sesleri). 

Şimdi efendim, suale cevaben Hariciye Vekâ
letinden yapılmış şeyleri arz ettim. Başta da 
arz ettim ki, biz İcra Vekilleri Heyetiyiz. Meclisi j 

* Âlinizin vereceği kararlara göre deruhde ettiği- ! 
miz mesuliyeti de nazarı dikkate alarak her türlü 
harekâta müheyyayız. Yalnız Hariciye Vekâleti 
şimdiye kadar bu kadar yapabileceğini düşün
müştür. Daha güzel yol, daha müessir yollar j 
gösterilirse onları da yapmaya hazırız. 
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, İHSAN B. (Cebelibereket) — Beyefendi mü

saade buyurursanız bir şey soracağım! 
Âlemi medeniyet dediğiniz Avrupa'nın Türk 

ve İslâm muhit ve ırkı üzerinde yaptığı mezali
min bu heyet Balkan Harbinden beri şahididir. 
O zamandan itibaren de gerek bugünkü hükü
metimiz gerek ondan evvelki hükümetler daima 
İm siyaseti takibetmişlerdir. Ve protesto ile vakit 
geçirilmiştir. Türkiye'de tüter bir ocak ve gezi
nir bir malûl Türk kalmaymcıya kadar bu vah
şilerden vahşet mi bekliyeceğiz? Mahvımız için 
zulümde devam edenlere karşı; yakıp yıkmakta 
hattı hareketlerini tağyir etmiyenlere karşı yine 
mi protesto ile vakit geçireceğiz? Ne yapacağız.' 
(Bravo sadaları, alkışlar) 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Devamla) — Arz ettim efendim. Sual Hariciye 
Vekâletindendir. Hariciye Vekili cevap veriyor. 
Cevap Hükümetten değildir. Hariciye Vekâle
tindendir. Hariciye Vekâleti ancak bunu yapa
bilir, bunu yapabilmiştir. Başka bir şey yapamaz. 

Riyaseti Celileye 
Yunan mezalimi hakkında müzakerei umumi

ye küşadım teklif ederim. 
Bursa Mebusu 
Muhiddin Baha 

(Muvafık sadaları) 

REİS — Efendim, Yalıya Galib Beyin de 
aynı mealde bir takriri vardır, kabul edenler, lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Buyurun, Rasih Efendi. 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Evvelâ 

ben söz istedim, efendim. 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — On gün evvel 

bir sual takriri vermiş idim. Neden söz vermi
yorsunuz? 

REİS — Sual takriri mevzuubahis değildir. 
Müzakerei umumiye küşadolunuyor, efendim. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Evvela ben
denize söz vermeniz lâzımdı.r (Gürültüler). (Otur 
Hamdi Bey sesleri). 

SIRRI B. (İzmit) — Bendeniz nutuk irade-
decek değilim. Vekil Beyden bir sual soracağım. 
Beyefendi kürsüye gelmezden evvel söz istemiş 
idim. Yalnız bir sual soracağım. (Siz de sorar
sınız sesleri). 

REİS — Efendim müzakerei umumiye küşa-
dma karar verilmiştir. İstediğiniz kadar söz 
veririm. 

~ao7-
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RASİH Ef. (Antalya) — Rüfekayi kiram 

Hariciye Vekili Beyefendi Hazretlerinin buyur
dukları gibi elinde silâh olan Türklerin karşı
sında bulunan Rumlar, Yunanlılar karşılarında
ki Türklerden ne alacaklarını nasıl mukabele gö
receklerini pekâlâ bilirler. Ve Türkler de onlara 
karşı verecekleri cevabı bilirler. Bizi en ziyade 
müteessir eden, en ziyade düşündüren bugünkü 
bu heyecanımıza sebebolan; mütarekeden beri 
şalıdi olduğumuz ahvali müessifedir, bilirsiniz ki, 
mütarekeden beri işgal edilen yerlerde ecdadın, 
tarihimizin bize ilelebet payidar olacak olan hâ
kimiyetimize ilıda etmiş olduğu Âbidatı İslâmi-
yenin birer, birer imha edilmekte, Türk'e ait ne 
varsa onu yıkmak, onu mahvetmek, onu ifna et
mek emeli ile, siyasetiyle bugün kendilerine yal
nız protesto ile müracaat ettiğimiz o muazzam 
devletlerin gözlerinin önünde bütün bu fecayi 
icra edilmektedir. Dünyada adalet, akvamın 
hürriyetinin, akvamın istiklâlini temin için har-
bettik diyen o muazzam devletlerin gözleri önün
de (Gözleri kör olsun sesleri). Müslümanların ne 
emlâki kaldı, ne tecavüz edilmedik haysiyeti kal
dı ne de mukaddesatı kaldı. 

Fakat onlar yine dediklerinde, akvamın hür
riyetini adaletini tesis edeceğiz diye söyledik
leri sözlerinde yalnız söz olarak sabit duruyor
lar, buna söz denmez. Çünkü söz olsa idi insan 
olan söylediği sözün kıymetini bilir ve ona ittiba 
eder. 

Efendiler, rüfekayi kiram düşman Trakya'da, 
Akdeniz sahillerinde, Marmara sahillerinde mev
cut olan islâm âbidatı, Türk âbidatı, Türk ve 
islâm nüfusu imha edilmek üzere bulunuyor. 
Müta:rekeyi mütaakıp bilhassa şu noktai nazar
dan nazarı dikkati âlinizi celbetmek istiyorum, 
mütarekeyi müteakip her gördükleri gazeteci
lere her gördükleri muhbirlere Harbi Umumide 
Türklerin anasırı saireye mezalim yaptığını söy-
liyen bizim istanbul'daki adamlarımız Hilâfe
tin makamını muhafaza ediyorum diyen o adam, 
gördüğü Avrupalıya bizim zulüm yaptığımızı 
söylemekten utanmaz iken, mütarekeden sonra 
iki senedir kendisinin hukukunu muhafaza et
mekle mükellef bulunduğu müslümanlara, hu
kuku islâmiyeye karş1 yapılan tecavüzlere bile 
hâlâ ağzını açmıyor efendiler. 

Arkadaşlar istanbul'un rıhtımlarına her gün 
dökülen sefillerin hali nedir, ne oluyor, bunlar 
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nereden geliyor. Bu hetk edilen namusu Islâm-
dır, diye hâlâ ağzını açmıyor. 

SIRRI B. (izmit) — Hoca merak etme âkibeti 
yakındır. 

RASİH Ef. (Devamla) — Zaten âlemi islâm 
her vakit için ehliyetle istihkaklar temin eder. 

Arkadaşlar o da gösterdiği ehliyet, o da gös
terdiği iktidara göre gayesine istihkakına nail 
olacaktır. Inşaallh Allah onlardan da bu mil
leti yetimeye müslümanların intikam aldığını 
gösterecektir. Fakat arkadaşlar beyanatımın ih
tidasında arz ettiğim gibi asıl müteessir oldu
ğumuz nokta nedir? Bugün Marmara sahilinde 
Ak deniz sahilinde, Trakya 'da islâm kalmıyor. 
islâm emlâki kalmıyor. Bunun istirdadı imkânı 
yoktur. Arkadaşlar en ziyade teessürümüzü te-
heyyücümüzü mucip olan nokta burasıdır, yok
sa yunanl ı lardan intikam elmak, Rum'lardan 
intikam almak. Arkadaşlar: Yoksa bu millet, 
yalnız âlemi islâmin değil bütün Şarkın Garb'a 
karşı alemdar lığını yapan, cihadını ilân eden, 
keşif kolu vazifesini yapan bu millet o denî Yu
nanlılardan intikamını almasını bilir. Ve onu 
her vakit için alacaktır. Yunanlıların bu mil
letten yumruk yemek, dayak yemek hakları ol-
olsun, istedikleri olsun, fakat arkadaşlar, arz 
ettiğim gibi en ziyade müteessir olduğumuz 
nokta o sevahildeki islâm âbidatı ve sanayii ve 
emlâki kalmıyor. Arkadaşlar : Bursa'da arka
daşlarımızın burada buyurdukları gibi ceddinin 
türbesinin üzerinde Venizelos'un oğlu ayak ba
sarak fotoğraf çıkarttığını kaale almıyan o 
adam - deminki bahsettiğim adam, ismini de 
söylemiyeeeğim - bu millet kürsüsünden duysun, 
Vahdeddin değil, muzırruddin olduğunu duysun, 
(Bravo, sesleri,, alkışlar) muzırruddin olduğu
nu duysun, (Şiddetli alkışlar, kahrolsun, sesleri) 
ırz, namus, can payimal edilir ve küme küme 
mülteciler istanbul'a sefil bir halde akın eder
ken neden susuyor'» Sormuyor bile arkadaşlar. 

Arkadaşlar : Ermeni eytamı için malikâne 
hediye eden, binlerce lira hediye eden herif hiç 
olmazsa bu gelenlere kimdir, nedir, . diye bile 
sormuyor. 

NEŞET B. (istanbul) --. Bunu yr.ptıran o 
domuzdur. 

RASÎH Ef. (Devamla) — Arkadaşlar, bu
nun zamanı ite vakte kadar acaba? Arkadaşla!*. 
zarifim gelince arz ettiğim gibi bu millet onun 
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olduğu mevkii, makamı gösterir. Arkadaşlar, 
bir takririm vardır. Şimdi o noktaya geliyorum. 
Malûmuâliniz bir kısım selâtin... noksan bırak
tıklarımızı ikmal etsin, emeliyle, bir kısmi da 
âtideki tehlikeyi görmemek emeliyle bir kısmı 
da Avrupalıların tazyiki neticesiyle ehli salibin 
tehacümü neticesinde memleketimize bizimle 
beraber teba olarak kabul ettiğimiz insanları 
meslek itibariyle birtakım imtiyazata mazhar 
kılmışlar, arkadaşlar, bunların zamanı, bunla
rın hükmü, zamanı hitam bulmuştur. Bu Meclisi 
Âli kararı lâzımını vermelidir. Mütarekeden 
sonra arkadaşlar hangi memlekette serbest his
siyatı milliyemiz rencide edilmeksizin gezebil
dik., karşımızda yunan salibi ahmerinin rozet
lerini taşıyanları mı görmedik? 

Yunan berrî - bahrî, askerî üniformalarını o 
dünkü tâbilerimizin giymediğini mi görmedik? 
Arkadaşlar, size şunu arz edeyim ki, biz Antal
ya Hükümet Konağında bir yahudinin bile - e ... 
Türkler şimdi eski zaman değildir - dediğini 
gördük. Arkadaşlar : Mütarekeden sonra bize 
karşı kinleri izhar etmiş; ayrıca bir Hükümet 
Teşkilinde taazzuv etmek istiyen bu unsurlar 
bugün doğrudan doğruya isyanlarını ilân etmiş
lerdir. Binaenaleyh, bu suretle Hükümete karşı 
isyan eden milletlerin neden bizden daha ziya
de bir imtiyazla bu memlekette yaşamaya hak
ları olsun? Binaenaleyh, bunların gerek cemaat 
teşkilâtına aidolan imtiyazları, gerekse; arka
daşlar bizim livamızda (225) bin nüfus vardır. 
Bunların 215 bini müslüman, on bin kadar mm 
varken meclisi idarei vilâyette benim ile bera
ber iki -nıüslünıau âza, iki de hıristiyan âza bu
lunuyor. Eğer bu temsil ise bunda temsil esası 
yoktur. Müsavi bir hukuk o da yoktur. Bina
enaleyh arkadaşlarım, gerek mahakimde gerek
se mecal iste bu gibi imtiyaza nail olmuş adam
lar, bugün orada da meclisi idarede âzalık eden 
bir adam var, isterseniz ismini de söyliyeyim. 
Vaktiyle Nureddin Paşa izmir'de vali iken mü
tarekeden sonra izmir'in işgalinden on gün ev
vel Hristosmos'a çektiği bir telgrafta ; bugün 
maalesef Hükümetimizde âzadır, (İsmini söyle
yiniz, sesleri) Corci isminde bir adam. Hristos
mos'a verdiği telgrafta; Nureddin Paşa gibi bir 
adamı hâlâ izmir'de vali olarak tutuyor musu
nuz? Diyor. Onlara ihtaratta bulunuyor. Böyle 
adamların bugün bizimle alâkaları vardır. Bi
naenaleyh, arkadaşlar, zamanı gelmiştir. Bun-
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ların ne mahakimde, ne de Meealiste hakkı tem-

i silleri yoktur. Çünkü, ilânı isyan etmişlerdir. 
' Arkadaşlar, rica eedrim. işgal altındaki hangi 
J memleket gördük ki, rumları gelen düşman 
| kuvvetine iltihak etmesin? Ermenileri, yahudi-
I leri iltihak etmesin? Bugün işgal altında olmı-
1 yan ve kendi kuvvetlerimizin işgali altında bu-
j lunan yerlerdekilerin sükûneti mi bizi aldatı

yor, o muvakkat sükûnet bizi aldatamaz. Çün
kü, neresi işgal edilmişse görüyoruz neler olu
yor. Müslümanları katleden, evini yakan, Yu
nan kuvvetinden evvel yerli kuvvetler olmuş-

j tur. işte önümüzde Süğüt, Bilecik var, orala
rını yakanlar, müslümanları nefyedenler, müs-
lümanları katliam edenler. Tehdidedenler, yer-

J lilerdir. Binaenaleyh, bunlar hakkında Mecli
sin lâzımgelen kararını vermesini rica ederim. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Usulü mü
zakere hakkında söyliyeceğim. 

Efendim, bu muhakkaktır ki, hristiyanlar 
I âlemi islâmı ortadan kaldırmak isterler. Bunun 

için ellerinden gelen fenalığı yapmaktan çekin
mezler. 

Fakat asıl mesele; bu hıristiyanları islâm 
üzerine saldıran bu melunlara lanet ettikten 
sonra, Avrupa çorbacıları bilmelidir ki, kendi 

! işi ile meşgul olan sabur ve vakur Türkler bir 
{ dereceye kadar fenalığa mütehammildir. Fakat 

<• dereceyi aştıktan sonra hâsıl olacak galeyan 
neticesi zannedersem bu memlekette bir tek 
hıristiyan bulamazlar ki onu numune olarak 
göstersinler. Şu halde bu fenalığın neticei sey-

j yi esinden mesul yine o Avrupa çorbacılarıdır. 
i Avrupa çorbacıları bizim hakkımızda yapılan 

her bir fenalığı biliyorlar. Bildikleri halde 
I gözlerini kapıyorlar ve onun için şimdi Hari

ciye Vekili Beyefendi onlara telgraf yazsa on
ların kulağına girmez. Ne kadar söz söylese 
bunların kulakları işitmez. Şimdi, netice olarak 
gayet katî bir nota verilmeli ve bu notada de
nilmeli ki ; Yunanlılar eğer bizim ile harb edi
yorsa usulü harbiye dairesinde harb etsinler. 
Ya onlar bizi mağlûbeder, ya biz onları mağ-
lûbederiz. iki asker yekdiğeriyle vuruşur. Fa
kat silâhsız halka saldırmak, onların ırzlarını 
heder etmek veya onların malını yağma etmek, 
bu, usulü insaniyenin hilâfmdadır. Mademki 

r usulü insaniye hilâfında olan bir şeyi, Müslü-
mandır diye yapıyorlar, biz de onların yaptık-
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l an fenalığa misliyle mukabele ederek biz de 
hıristiyanlara karşı aynı vaziyeti almak mec
buriyetinde kalacağımızı bir lisanı katî ile on
lara ihtar etmeliyiz. Benim fikrim budur, efen
dim. 

NEŞET B. (Üsküdar) — Ya şimdiye kadar 
olanları feda mı edeceğiz! 

HAMDÎ NAMIK B. (îzmit) — Efendim, ar
kadaşlarımın heyecanlarla tasvir ettikleri bu 
fecayi hakkında bendeniz on gün evvel bir sual 
takriri takdim etmiştim. (O mesele başkadır, 
sadet haricidir sesleri) Yunan mezalimine dair 
Hükümet ne yapmıştır diye takririm var. Nasıl 
sadet haricidir rica ederim. Şimdi Hariciye Ve
kili Muhteremi Yusuf Kemal Beyefendinin ver
diği izahatı, bendenizin hesabıma kâfi görmü
yorum. 

BÎR MEBUS BEY — İkmal ediniz. 
HAMDÎ NAMIK B. (Devamla) — Arkadaş

lar, medeniyet iddiasında bulunan hükümetle
rin değil, en iptidai ve hattâ en vahşi akvamı 
temsil eden hükümetlerin bile ziri işgallerinde 
bulunduklan milletlere reva görmediği daha ve 
daha doğru bir tâbirle hayalden geçmiyen en 
şerir, • en nâşinide mezalimi Yunan denilen 
alçak bir milletin Hükümeti ve onun ordusu 
bizim biçare vatandaşlarımız ve dindaşlarımız 
hakkında imha siyaseti şeklinde şiddette tatbik 
ediyor, buna vicdanı beşer kan ağlıyor. Yusuf 
Kemal buyurdular ki, biz defaatle bunları pro
testo ettik. Fakat bu zannederim ki, temini 
maksada kâfi değildir. Efendiler İzmit'te üç 
yüz küsur müslüman şehidedilmistir. O gün 
müslümanları iğfal ederek telâş yoktur, heye
cana mahal yoktur. Dükkânlarınızı açınız de
mişler ve bunun üzerine cümlesini şehidetmiş-
lerdir. Adapazarı'nda birçok fecayi ika ettikten 
başka yirmi bir gün mütemadiyen vagonlarla 
halkın zahirelerini ve hattâ eşyayı beytiyelerini 
nakletmişler. Karamürsel'e giden heyeti tahki-
kiye yalnız iki malûl ihtiyar kadına üryan bir 
halde tesadüf etmiştir. Ve orada hastalığından 
dolayı firara muvaffak olamıyan bir Yunan ne
ferinin itiraf ettiği veçhile orduya oradan Ça
nakkale'ye kadar bütün memleketlerimizi yak
mak için emir verdiğini söylemiştir. îznik'i ev
velce kamilen yakmışlar Gördos'da yalnız yir
mi yedi hane kalmıştır. Binaenaleyh bunların 
takibettiği gaye bütün müslümanları öldürmek, 
müslüman memleketlerini yakmaktır. Buna 
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karşı yalnız bit' nota ile protesto ile iktifa et
mek zannederim ki, doğru değildir. Bendenizin 
düşündüğüm Hükümet bu tarzda değil; şedi-
dülnteal, katiyülmüfat ve nihayet bir hafta zar
fında bu fecayie nihayet verilmediği takdirde 
Anadolu dâhilinde bulunan Rumlar'm hayatı 
tehlikededir. İslâmlığın bu feveran ve bu gale
yanı karşısında buna mâni olmanın imkânı yok
tur. Hükümetin de buna kuvveti ve kudreti kâ
fi değildir. Binaenaleyh bütün nresuliyet size 
aittir, demek lâzımdır. Veyahut, efendiler vazi
yeti bilmek itibariyle tedbirin kabilülicra olup 
olmadığını Hükümetin bilmesi lâzımdır. Veya
hut son ve katî çare orduyu taarruza geçirmek
tir. Ve bir an evvel müslümanları kurtarmak
tır., (O başka, orduya karışılmaz, sesleri) Ben
denizin teklifim bundan ibarettir. 

SIRRI B. (İzmit) — Hâdisatm fecayiini ta
rif için arkadaşlarım lâzımı veçhile izahatta bu
lundular. Benim natikam daha ziyade izahata 
müsait olmadığı için yalnız bildiğim birkaç 
şeyi izah edeceğim. 

BÎR MEBUS B. — Estafurullah. 
SIRRI B. (Devamla) — Teveccühünüze te

şekkür ederim. Zannediyorum ki... 
BİR MEBUS B. — Usulü müzakere hakkın

da söz söyliyecekliniz. 
SIRRI B. (izmit) — Söz söylemek sırası 

geldiği için söylüyorum. (Devam, sesleri) 
TUNALI HlLMİ B. (Bolu) — Kemali huzû 

ve huşu i]e dinlemek icabeder. 
SIRRI B. (îzmit) — Zannediyorum ki, sev

kı galeyanla biz sadetten çıktık. Hariciye Ve
kilini buraya sevk etmekteki maksadımız başka 
idi. Bursanm yanmaması için ne gibi tedabir it
tihaz edilmesi mümkündür ve ne yaptınız diye 
bunu sormak için çağırdık. Fakat bunu flıiç 
sormadık, Hariciye Vekili söz söyledi. Hiçbi

rimizin hatırına gelmedi ki, bu şeyi kendisinden 
sual edelim. Onun için bu maddeyi unutmıyalım, 
zaten bu celsenin, bu müzakerenin küşadma ba-
is olan Bursa'nm yanmaması için ne gibi teda
bir ittihaz edeceğini Hariciye Vekâletinden su
al idi. Bunu şimdiki halde Hariciye Vekilinin 
nazarı dikkatine arz ediyorum, bize lâzımge-
len cevabı versinler. 

Sonra bey biraderimiz Yunanlıların Harbi 
Umumi esnasında bir şey yapmadıklarını söyle
diler. Bilâkis İkdam gazetesinin yazdığı veçhi
le onlar eerçöp topladılar. Birisinin artıklarını 
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yiyen mahlûkat ne ise onlar da Harbi Umumi
nin artıklarını yiyen bir mahlûk gibidir. Onun 
için bir şey yapmadılar demek doğru değildir. 
Bir teşbihi beliğ yapmak istiyorum, beyefen
diler. 

Sonra protesto meselesi; bendeniz Heyeti 
Murahhasa ile Londra'da bulunduğum zaman 
Edirnelilerin Bekir Sami Beye bir protestosu 
gelmişti. Edirne'de Yunanlıların ika ettikleri 
mezalimin hali inikatta bulunan Konferansa 
bildirilmesi rica olunmuştu. Nasılsa bizler de. 
Heyeti Murahhasa haricinde olan arkadaşları
nız da bu havadise şöyle muttali olmuştuk: Be
kir Sami Beye verdiği cevapta Loid Core aynı 
veçhile Yunanlılar da sizin mezaliminizden şi-
.kâyet ediyorlar. Bu Şark'm ahlâkiyat mesele
sidir demiştir - ki bu cümle aynen hatırat def
terimde mukayyetti]* - arzu ettiğiniz zaman arz 
ederim. Onun için bizim protestolarımızın Loid 
Core ve sairelerin nazarında maz'lıar olacağı kıy
met bundan anlaşılıyor. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Kanla ya
zılırsa iyi anlaşılır. 

SİRRİ B. (İzmit) — Şu söylediğim söz kâ
fidir. Binaenaleyh böyle protesto ile vakit ge
çirilmesin, fiilen ne yapmak lâzım ise yapmak 
lâzmıgelir. Hoca efendi bize mütareke zama
nında ve el'an bize nankörlük eden milletleri 
sayarken yahudileri de saydılar. Buna iştirak 
etmiyeceğim ve maddi misal ile sizi de tenvir 
edeceğim. 

HASİB B. (Maraş) — Filistin'te yaptıkla
rını unuttunuz mu? 

SIRRI B. (Devamla) — Biz Kale'den Bü
yük Britanya adasına geçerken bir kamaraya 
girdik. Orada birkaç kadın oturuyordu. Bize 
tahsis edilen bu kamaradan bu kadınların çı
karılması için Türkçe konuşuyorduk. Zannet
tik ki, yanımızdaki kadınlar anlamıyorlar. 
Çünkü orada bir şapkalı kadının Türkçe bil
mesine imkân tasavvur etmedik. Sonra yanı
mıza birisi geldi, kemâli hürmetle bir kutu 
çukulata verdi. Sizin Türk olduğunuzu anla
dım, siz İzmir'i kurtarmak için gidiyorsu
nuz. Ben de İzmir'liyim, size şunu şükrane ol
mak üzere takdim ediyorum dedi. Orada söy
lenen sözlerin Büyük Britanya'ya giden bir 
vapurda izhar edilen samimiyetinden şüphe 
etmek doğru değildir. Sonra arkadaşlar, hak
perest olalım. Hakperestlik ve hakikat perest-

lik her türlü hissiyatın fevkmdeçlir. Sonra 
Hahambaşı Naum Efendinin memleketimize 
ettiği hizmeti unutmayalım. Sonra biz de aynı 
veçhile kadirnâşinaslar zümresine gireriz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
zannınıca şurada söyliyeceğim sözlerin bir 
tekrardan ibaret olduğunu evvelâ hissetmek 
mecburiyetindeyim. Siz arkadaşlarım gerek 
hissiyat ve gerek mütalâat itibariyle cidden 
en ruhlu noktalara dokundunuz. Şu halde bana 
yalnız kinimin en derin köşesinde sakladığım 
bir hakikati ortaya fırlatmaklığım düşüyor. 

Yunanlılar diyoruz arkadaşlar, katiyen de
ğildir. Benim bir düsturum vardır. Ben 
kendimi bildiğim günden beri o düstur ile 
hareket etmişimdir. Gayrimüslim bir Hüküme
tin ziri idaresindeki Müslümanların adedi ne ka
dar ise elinde hilâfet bulunan bu Türkün de 
ona karşı adaveti o derece olmalıdır. Zira bir
çok Müslim tebaaya malik olan hükümet, elin
de Hilâfet bulunan bir Türkü daima ezmeğe, 
daima yıkmaya azmetmiş bulunur. Arkadaşlar 
yeryüzünde gayrimüslim devletler meyanmda 
en ziyade Müslüman tebaaya malik olan diye
bilirim ki, ismini bütün kinim kusareasına te
lâffuz etmek istediğim yalnız İngilteredir. 
Ve binaenaleyh arkadaşlar; Garp, Türkün, Müs-
lümanm düşmanı ise o Garp'ın da en azılı, en 
kudurgan düşmanı ve cehennemlerde boğul
ması lâzımgelen düşmanı İngiltere'dir. 

MUSTAFA B. (Gümüşane) — Bunu kim 
bilmiyor azizim.. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Hepimiz 
biliriz. Fakat tekrar etmek zannınıca o da bir va-
zifei kalbiye ve vicdaniyedir. 

Efendi kardeşim buyurdular ki, bunu kim 
bilmiyor? Teessüf ederim arkadaşlar; bizim ri
calimiz, ekâbirimiz bir asırdan beri İngiliz pe-
restlikten başka bir şey yapmamışlardır. Hat
tâ bunların içerisinde hamiyetli olanlar da var
dı. Ve memleketi can ve dilden seven rical ve 
ekâbirimiz de vardı efendiler; bunlara göre biz 
Türkler mutlaka İngilizlerle beraber olmak ve 
onlara itimadetmek siyasetinin ne kadar zaman
dan beri devam etmekte olduğunu Meclisi Âli
de bilmiyen hiç yoktur. 

ABİDİN B. (Lâzistan) — Kâmil Pa§anm ku
lakları çınlasın. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Şu halde 
arkadaşlar; mademki bugün düşman gördüğüm 
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demek iddiasında bulunduğum Loid Corçlar, bu 
Türkü ezecek gün bugündür, bu saniyedir, az
mi kavisinde bulunuyorlar, biz de bilâpcrva Yu
nanlılara hiç. tenezzül ctmiyerek Garp'ta ingiliz 
aleyhine propaganda yapmalıyız. Zira biz eğer 
Garp'm ingiliz aleyhinde zaten meveudolan his
siyatını kazanırsak biliniz ki, son derece kazanı
rız. O Garp, ingiliz aleyhinde bulunuyor. Fakat 
kahpece olan siyasetleri neticesi olarak edindi
ği kuvvetler karşısında hepsi âciz bir halde bu
lunuyor. İstiyorlar ki, İngilizlerin pençesinden 
kurtulsunlar. Fakat kurtulamıyorlar. 

RAGIB B. (Kütahya) — Hangi mevzua ait 
mubahasattan bahsediyorlar Bey? 

TUNALI HİLMÎ B. (Devamla) — Hangi 
mevzudan mı? Evet, mevzuun en mühim nokta
sıdır. Efendiler, binaenaleyh İngiliz aleyhinde 
bir sermaye bizim elimizde mevcuttur. O serma
yeyi tezyidetmek cihetine hasrı kuvvet edelim. 
Propagandacılık itibariyle Garp'ta yapacağımız 
protesto ve saire kabilinden her ne olursa olsun 
birtakım vesaiti mâncviyeyi İngilizler aleyhinde 
şiddetle kullanmalıyız. Bilhassa Hariciye Vekâ
letinden, propagandacılık etmek istiyen arka
daşlardan istirhamım şudur ki, bitaraf millet
lere müracaat etmeliyiz. Hemen ve daima mü
racaat etmeliyiz. 

SIRRI B. (izmit) — Bunu İstihbarat Daire-* 
si mi yapacaktır? 

TUNALI HlLMÎ B. (Devamla) — Ve bil
hassa Meclis Riyasetinden parlâmentolara dai
ma telgraflar çekilmelidir. Bunların son dere
ce tesiri olacağını katiyen iddia etmiyorum. 
Çünkü arkadaşlar bu âcizi iyi bilirler. Arkadaş
ların meyannnda Hamdı Bey bir hafta müddetle 
bir teklifte bulundu. Fakat bu şartın sonunda 
bizim ne yapacağımız katiyetle takarrür etme
lidir. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Muayyen ve 
sabittir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, müsaade 
buyurulursa Sırrı Beyin söylediği Loid Corç ta
rafından verilen cevaba karşı ben de şu kürsü
den Loid Corç'a birkaç sual soracağım : 

Şu memleketler yedi yüz senedir Osmanlılar 
elindedir. İki yüz sene daha evvel de Selçuki-
lerin elindeydi. Demek ki, dokuz yüz, bin sene- ; 
dir şu kasabalar islâm elindedir. Bunların için
de Hıristiyan olarak yüzde bir ve islâm olarak ; 
yüzde doksan dokuz meveudolduğu halde dokuz 
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yüz sene meveudolan şu Hıristiyanları bu Müs
lümanlar altın kutu içerisinde cevahir besler gi
bi şu güne kadar beslemiştir efendiler. Karye
ler, kasabalar tamamiyle Müslüman olduğu hal
de Müslümanlar ahzü itayı onlardan yapmakla 
onlara son derece hizmet etmiş ve şu vakte ka
dar onları muhafaza edegelmişlerdir. Madem ki, 
bu Şark'm ahlâkıyatı meselesidir, diyor Loid 
Oorc! Şimdi ben de Loid Corc'a soruyorum. 
Bundan iki yüz sene evvel veyahut biraz fazla 
veya eksik Endülüs kıtasında yirmi milyon 
Müslüman terk ettik. Bugün Loid Corç Avrupa 
ahlâklı olduğundan dolayı acaba yirmi tane 
Müslüman evi bize orada gösterebilir mi? (Bra
vo, sesleri), (Şiddetli alkışlar) O Müslümanlar 
onların ellerinde emanatullah değilmiydi? O 
emanete ne yaptılar? Emanete hiyanetlik eden 
şimdi kimdir? Ondan sonra da Loid Corc'dan ben 
bir şey daha soruyorum. 1293 tarihinde Tesalya 
kıtasında bir milyona karibolarak Müslüman 
terk ettik. Hunhar Yunan elinde acaba bugün 
bir milyon Müslümandan bir tek Müslüman gös
terebilir mi? Loid Corç bize mademki Şark'm 
ahlâkı bozuk, Garp'm ahlâkı düzülüdür diyor, 
orada terk olunan Müslümanları; biz nasıl ki 
Hıristiyanları muhafaza ediyorsak onların da 
o Müslümanları muhafaza etmesi Garb'm ahlâ
kının neticesi olacaktı. Eğer muhafaza etmiş
se hüsnüahlâkı vardır. Muhafaza etmemişse ah
lâkı zemini e onlardadır. Efendiler onları Şark'-
tan aramasın, Garp'tan arasın (Alkışlar) Bun
dan sonra biz Müsyü Vilson'un adalettir, diye 
âleme ilân ettiği on dört maddeyi kabul ederek 
elimizde silâhımızla mütarekeyi kabul etmiştik. 
Ve mütareke ahkâmında Yunanlılara izmir ve
rilmemişti. Orası bizim memleketimiz, vata
nımız, yurdumuz olduğu halde nasıl oluyor da 
mütareke ahkâmında mevcudolmadan fuzulî 
olarak Yunanlara veriyor ve bu suretle yüzler
ce, binlerce Müslüman kanı dökülüyor da Avru
pa âlemi on dört maddeyi unutarak bunlara se
yirci kalıyor. Şimdi ahlâk onlarda mıdır? Biz
lerde midir? Velâkin efendiler şurayı arz ede
rim ve zatı âlilerinden istirham ederim ki... 

MAHMUD CELÂL B. (Saruhan) — Şunu da 
sözlerinize ilâve ediniz. Avrupa'dan bir heyeti 
tahkikıye gelmiş ve bütün mezalim ve fecayii 
gördükleri halde âlemi insaniyetten saklamak 
denaetim, rezaletini irtikâbetmişlerdir. 
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VEHBÎ Ef. (Devamla) — Müslümanlığın ah- ; 

kâmı ulııvvücenaplıktır. Her zaman tebaasını j 
ve kendi tâbiiyetini kabul edenleri muhafaza i 
etmektir ve mukaddesatlarına taarruzdan ke
maliyle içtinabetmektir. Elyevm müslümanlarm 
ve bilhassa Türkiye ve Ankara Hükümetinin | 
meşrep ve şiarı yine bu yolda hareket etmektir. 
Onların bu kadar mezalimine karşı bizim hiçbir 
zulüm irtikâbettiğimiz yoktur. Zulüm olarak | 
bir şey yapmadık. Ve yapmıyacağız. l 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Vehbi 
Efendi hazretlerinin Loid Corç hakkında söyle
diklerinin bütün âlemi medeniyete ve tslâmiye-
te fotoğrafı ile birlikte neşir ve ilânını teklif | 
ediyorum. 

SIDKI B. (Malatya) — Efendiler; düşma
nı biamanlarımız vatanımızı, dinimizi, milleti
mizi, şerefimizi, namusumuzu velhasıl (bütün 
mevcudiyet ve mukaddesatımızı ayaklar altı
na alarak bizi ma'hveylemek istediler. Ve bizim j 
düşmıanlarımıziR—fcra^rarında kanlı pençeli İngi
lizler olduğu halde Milyona ve Dömeke 'boğaz
larında ve Tesalya ovasında kahbar Osmanlı 
süngüsü altmda kahpe yılan gi'bi kıvranan Yu- | 
nanlıları teşci ve teslih ederek tacı saltanatın 
en kıymettar pırlantası makamında bulunan 
sevgili İzmir'imizi, Yeşil Bursa'mızı işgal et
tirdi. Hâin düşmanlar, 'bir devletin bir' vatanın 
muhafazası ancak o milletin münevver -evlâci
lan tarafından muhafaza olunduğunu bildikle
rinden vatanın en güzide evlâdlarından her bi
risine birer bahane bularaktan onları şeihidetti-
ler. Kız kardeşlerimize, validelerimize etmedik
leri zulüm, vahşet bırakmadılar. Efendiler, Ce
nabı Hak azizim züntikamdır. Efendiler, biz 
geçen sene ne haldeydik? Bu sene Cenabı Hak 
ne-halde muzafferiyet ihsan etti? Emin olalım 
ki, bizim düşmanlarımız olan Yunanlılardan in
tikamımızı alacağız. İntikam kelimesini büyük 
kelime ile levha olarak yazalım. Ve onu daima 
karşımızda bulunduralım. Ondan sonra çocuk
larımıza intikam şarkısı öğretelim, ve bizim 
Cenabı Hakkın inayetiyle çelik kaleden daha 
metin olan sinelerimiz, 'bükülmez kollarımız var
dır, efendiler, korkmıyalım, hal ve istikbal bi
zimdir. Cenabı Hakkın avnü inayeti •'bizimle be
raberdir, inşallah. (İnşallah sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, memleketin 
(1 200) seneden beri ben hocaefendi gibi aşağı 
inmiyeceğim, dokuz yüz sene değil 1 200 sene- ' 
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den heri düşman ayağı görmemiş ve bilhassa 
Türkler tarafından tesis edilmiş ve şimdiye ka
dar tarihi Osmanide haysiyetine ufak bir leke 
koydurmamış ve bilâkis Osmanlı tarihinin ya
şamasına ve tesisine bilfiil bugüne 'kadar ça
lışmış bedbaht bir memleketin felâketzedelerin
den olmak sıfatiyle bendeniz de size birçok acı 
şeyler hikâye edebilirim. Fakat arkadaşlarım 
'bu acı sayfaları birer 'birer ve kâfi derecede 
okudu. Bunların tekrarından zannedersem bir 
fayda hâsıl olmaz. Sözün kısasını söyliyeceğim. 
Ve bundan sonra da her ne şekilde tecelli eder
se etsin siyaset kanaatimce, bizim süngümüzün 
İzmir Kordonuna gidip sulh kelimesini yazma-
siyle teessüs edecektir. O güne kadar "bize kar
şı her yapılan cemilelerin her biri birer hile, 
birer hud'a, birer desiseden ibarettir. Fakat or
dunun vazifesi olan bu ise, Meclisin veyahut sa-
lâ'hiyettar olmıyan kimselerin beyanı mütalâa 
etmesi bittabi doğru bir şey değildir. Bizim bu
rada yapacağımız, onun haricinde yapılması ik
tiza eden şeylerdir k i ; bendeniz derhatır ede
bildiğim noktaları arz edeyim : 

Birincisi gerek Avrupa, gerek Asya hükü
metlerine ve gerek Amerika Hüküınatı Müttehi-
desine, Heyeti Vekilenin, Hariciye Vekâletinin 
resmî protestolariyle yapılan feeayii tafsilâtla 
yazmalı 'gerek onlardan, gerek bitaraf hükümet
lerden fecayi ika edilen manatika adamlar is
tenilmesi ve bilhassa sahnei harbde bulunmaları
nı talebetmeleridir. Onlar hattâ manatıkı işgal
de bulunsunlar, bitaraf 'hükümetlerden adamlar 
gelsinler, dolaşsınlar, vekayii tahkik etsinler. 

İkincisi bendenizin kanaatime göre; bütün 
dünyanın insanları her hangi millete mensub-
olursa olsun canavar tabiatlıdır, diyemem. Mil
letler içinde yapılan propagandaların âzami te
siri olacaktır. Burada yine bu mesele bendeni
zin takririm üzerine bundan yedi sekiz gün ev
vel mevzuübahsedilmişti. Ve o zaman Hüküme
tin bir sinema makinası getirterek bu fecayiin 
sinemaya alınmasından bahsetmiştim. 'Bunun 
yalnız hariçte değil, dâhilde de pek büyük bir 
tesiri olacaktır. ÎBütün mevcudiyetini bize düş
manlık etmeye hasreden bununla vakit geçiren 
adamlara bu müessir bir ilâç olacaktır. O hasta
lığı tedavi edecektir. Binaenaleyh o milletlere 
karşı gerek ajanslarla ve gerek gazetelerle, ge
rek eşhasın vereceği konferanslarla ve gerekse 
sinema- makinasiyle alınacak manazır ile pro-
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paganda yapmak pek büyük faydayı mucibola-
eaktır. Bilhassa bu sinema makinası üzerinde 
ısrar edeceğim. Gayet ehemmiyetsiz bir şey ol
duğu halde şimdiye kadar temin edilememesi 
şayanı hayret ve teessürdür. Bu, yalnız bizim 
için değildir. Efendiler, evlâdımıza, ahfadımıza 
yadigâr olarak kalacaktır. Onun için millet-, 
ler nezdinde yapılacak bu gibi vesaite tevessül 
etmelidir. 

. îdarei Milliye dâhilinde olan manatıktaki 
Rumlar hakkında yapılacak tedbire gelince; ben
denizin kanaatime göre kendimize bir tedbir it
tihaz etmek taraftarıyım. Bu da her ferdin ha-
miyeten yapacağı tedbiıdir. Biz onları kendimiz 
besliyoruz. Binaenaleyh beslemezsek onlar bize 
râm olacaktır. Halbuki maatteessüf en hami
yetli ve eri akıllı gençlerimiz de başkalarına der
si hamiyet verirken kendileri nakzı hamiyet eder. 
Bu ferden ferda hepimizin ve her ferdi mille
tin yapacağı bir şeydir. Bunun haricinde bir de 
hükümetin yapacağı iş vardır ki, o da sulhun 
akdine kadar hukuku siyasiyeden bunları mah
rum etmektir. Başka hiçbir tedbir istemez. Yal
nız Halife kuvveti namı altında ve Sevr Mua
hedesini tatbik etmek üzere gelen Yunanlılar or
dularının işgal ettiği yerlerde bulunan hükümet
leri göya resmen tanıdığı ve iddia ettikleri hal
de en büyük düşmanlıkları yapmışlar ve bütün 
efradı Müsliminin hukuku insaniyelerini selbet-
mişlerdir. Bunların ayrı ayrı damgaları yoktur, 
nereye düşman orduları girmiştir. Orada en bü
yük düşmanlığı yerli Rumları ika etmiştir. Bi
naenaleyh bunların hakkında hukuku siyasiye-
den ıskat keyfiyeti pek haklı 'bir tedbir olacak
tır. Onlara karşı yapılacak muamele sulhun 
akdine kadar hukuku siyasiyeden ıskat etmektir. 
Bu suretle ne meclisi idarede, ne hükümet de-
vairinde ve ne ordu içinde ve sair deva'irde İnal
lardan hiçbir kimse istihdam etmemelidir. Ben
deniz bunların haricinde yapılması lâzımgelen 
şeyler hakkında söylenilecek sözlerin izaai vakit
ten başka bir şey olmadığına kaamiim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendiler; malû
mu âlileridir ki, düşmanın işgali altında bulu
nan yerler Anadolu'nun dörtte birisi ise varlık 
itibariyle nısfından fazlasıdır. Düşman işgal 
ve istilâsına aldığı yerlerde akla, hayale gelme
dik ve tarihte görülememiş fecayii irtikâbediyor. 
Buna karşı Ankara Hükümetinin Hariciye Ve-' 
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I kâletinin yaptığı şeyleıvüç beş protestodan iba

rettir. Fakat son zamanlarda düşman va bilhassa 
şu bir hafta zarfında öyle müthiş azgınlık gös
teriyor ki ajansların verdiği havadise nazaran 
Uşak havalisinde ve bütün cephe geriler indeki 
köyler yanıyor, ateşler içerisindedir. Bu dakika. 
belki bugün Bursa yanıyor. Belki şu dakikada 
Uşak yanıyor, belki Alaşehir ve Salihli'ye doğ
ru yangın yürüyor. Şimdi buna karşı asgari bir 
zamanda ateşin bu fecayiin, bu imha kasdınııı 
önüne geçmenin çaresi nedir? Hükümet düşma
nın son zamanlardaki azgınlığına karşı ne düşü
nüyor1? Zannederim ki Reisi Hükümet Fevzi 

j Paşa Hazretleri buradadır. Buna karşı ne yapa
cağız? Efendiler Avrupa'ya protesto edelim. 
Bütün dünyaya anlatalım. Fakat biz bütün 
dünyaya dert anlatmeaya kadar düşmanın bârı 

| istilâsı altında bulunan yerlerde ne bir dikili 
ağaç, ne bir canlı fert kalacaktır. Buna karşı 
ne yapacağız? Şimdi ne oluyor? işte ajanslar bu
gün de, dün de haber veriyor. Daha evvelki 
gün de tebliğ ediyor ki : Bütün cephe gerilerin
de, bütün köyler ateşe verilmiştir. Ve bu ateşe 
verilen köylerde bir şahıs dışarı çıkarılmıyor. 
Evlerinin içerisinde bulundukları halde etrafı 
süngülerle ihata ediliyor ve o suretle içerisinde 
yakılıyor. Bu mezalim öyle İzmit'te (300) kişi; 
filân yerde (50) kişi katledilmiş mahiyetinde 
değildir. Pşmanın zulmü haddini tecavüz etmiş
tir. Şimdiye kadar belki 3, 4 bin köy yanmıştır. 

I Ve bütün bu köylerin insanları kamilen içerisin-
i de yakılmıştır. Ve bu mezalim elyevm devam 

etmektedir. Ve son zamanlarda şiddeti daha zi
yade artırmıştır. Buna karşı ne yapmak lâzım
dır? Hükümetimiz ne yapmıştır? Ne yapmak lâ-
zımgelir? Hükümetimiz ne düşünüyor? Bir kere 
de Hükümetimizi dinliydim Efendiler iktiza 
eden tedabir ne ise bilmüzakere yapalım. Ve tak
dir edelim. Yoksa protestolarla, morotestolarla iş 
bitmez ve bütün bunların önünü bu suretle al
mak uzun zamana mütevakkiftir. Ve zaman kal
mamıştır efendiler. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) --- Efendiler, 
J bendenizden evvel söz söyliyen arkadaşlarım, 

hain düşmanın yapmış olduğu fecayi hakkında lâ
zım olduğu kadar hepsini söylediler. Binaenaleyh 
bunlara ilâve edilecek başka bir şey kalmamıştır. 

Tedabire gelince : Bunun için de, zannedi
yorum ki, Meclisteki azayı kiramın göstermiş 

' olduğu haleti ruhiye; Hükümete, takibedeeeği 



î : 48 9 .7 
hattı hareketi göstermeye kâfidir. Biz onu bu
rada açık bir şekilde Hükümete söyliyecek bir 
vaziyette değiliz. Ve doğru da olamaz. Yalnız 
rüfekayı muhtereme içinde bâzı arkadaşlar söz 
söylerken farti heyecanla zannediyorum. Her 
halde söylenmesi bendenizce sırf kendi- menfa
atimiz iktizasından iyi olmıyan bâzı sözler söy
lediler. Bundan bu memleketin fenalığından. 
- her fert kadar - şahsan ben de mesul olduğum 
için yani memlekette kendimi de alâkadar bir 
şahıs gördüğüm, benim de herkes kadar alâ
kam olduğu için hiç çekinmeksizin velevki his
siyatı rencide edeceğini bilsem de söylemeye 
mecburum. 

Bugün efendiler, düşünmeliyiz ki : Vesaiti
ne nazaran gayet büyük, fevkalâde bir cihanı 
muhasım tarafından mahsur bir halde bulunu
yoruz. Bizim yegâne vazifemiz, düşüncemiz bu 
vaziyetten kendimizi kurtarmaktır. Bundan kur
tulmak için her ne türlü tedabir lazımsa o teda-
bire tevessül edeceğiz. 

İnsanın; yapılan fenalıktan dolayı hissiyatı 
galeyana gelir. Fakat bilirsiniz ki, hissiyatla 
hareket etmek, pek de her vakit için faydalı 
değildir ve insanın hissiyatında açılan cerihayı 
iltiyam ettirecek bir ilâç zuhur etmez. Marifet 
soğuk kanla düşünmek ve ona göre tedabir it
tihaz etmektir. Şimdi bendeniz rica ederim, 
yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlarımın heyecanını 
muhik bulurum. Düşmanın yaptığını gayet feci 
görürüm. Bu fecayi ihtimal ki, tasavvur edilen 
şeklin kat kat fevkmdedir. Bu kabili tasvir de
ğildir. Bunu kabul ediyorum. Fakat yalnız bun
dan meselâ 5 - 6 gün evvel okumuş olduğum 
bir beyanname, ki istanbul'da neşredilmiş bir 
İngiliz gazetesinde okumuştum.... 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Okumaz olay
dın o gazeteyi ve gelmez olaydın! 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Sen okumaz 
olaydın ve gelmez olaydın, anladın mı...? Bu cel
sedeki hissiyatı gösterir şekilde düşmanlarımız gü
ya Millet Meclisinde birçok galeyanlı celseler ol
muş. Ve o celselerde takibedilecek hattı hareket 
hakkında bir karar ittihaz edilmiş. O da: Ebediyen 
Garpla şöyle olacak, böyle olacak. Hulâsai kelâm 
dünyada yegâne biz yaşıyacakmışız gibi - şekilde 
olarak - birtakım mukarrerat ittihaz etmişler. 
Ve bu mukarreratı, mal bulmuş mağribi gibi 
birçok ajanlar, Avrupa'nın her tarafına gönder-
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nıiş ve gazetelerle neşretmiş. Şimdi efendiler, ne 
için bunu Rumlar yapıyor? Bugün mümkün olsa 
kökünden kat'etmek istediğimiz bir millet varsa 
o da Rumlardır. Bu Rumlar niçin böyle yapı
yor, efendiler? Biliyorsunuz ki, Harbi Umumi 
zamanında, Avrupa'da bilhassa - mahsur olmak-
lığımız hasebiyle - aleyhimizde birçok propagan
da yapıldı. Ve bu propagandanın tesiratı üze
rine güya - kendi malım ileri olan devletler, her 
noktai nazarlarını bize kabul ettirecekleri kana
atinde bulundular. Fakat "bu kanaatlerinde al
dandılar. Mütarekeden sonra temas ziyadeleştik-
çe hakikati anlamaca başladılar. - Vehbi Beyin 
söylediği gibi. Bütün Avrupalıları bir. olarak 
telâkki etmek mümkün değildir. İçlerinde bâzı 
hissiyatı insaniye ile mütehassis olanlar Türklere 
yapılan işlerin zulüm olduğunu gördüler. Ve 
bu hususta lâzımgelen ufak tefek tenviratta bu
lundular. Hattâ bilhassa bizim kuyumuzu, meza
rımızı kazan İngilizler: Bundan o kadar ürktü 
ki - ihtimal ki, içimizde bilenler vardır. Mütare
kenin akabinden dört ay sonra Türkiye'de bulu
nan zâbitanma resmen emir verdi. Hiçbir İngiliz 
zabiti Türklerle temas etmiyecek diye; çünkü, 
Türklerle temas etmiş olan İngiliz zabitleri mem
leketlerine yazmış oldukları mektuplariyle efkârı 
umumiyeye evvelce yapılan propagandanın yan
lış olduğunu anlatıyordu . Ve bu itibarla Hü
kümetini gittiği yoldan menedecektir, diye bun
dan korkularından Türklerle İngilizlerin temasını 
menettiler. Şimdi efendiler, hakayik bu dereceye 
kadar anlaşılmıştır. Ve Yalnız bundan ibaret 
değildir. Buna mümasil daha birçok avamil İn
giltere'yi istediği şekilde bizi ezecek bir vaziyet
ten çıkarmıştır. 

Ha; şimdi bugün İngilizler Yunan kuvvetiyle 
bizi ezmek isaiyorlardı. Buna muvaffak olamadı
lar. İngiltere'nin ricali hükümeti arzu ediyor
lar ki, mümkün olsa Yunanlılara müsellâhan 
yardım etsinler. Fakat edemiyorlar. Birçok es
babı mania haylûletiyle. İşte efendiler; şurası 
yanıyor, burası yanıyor, İzmit yanıyor, doğru
dur. Fakat, bâzı arkadaşlar maatteessüf düşün
meden hissiyatlarına tâbi olarak söylemek isteyip 
de söylemediklerini yapsınlar da ikinci bir Ehli
salip getirsinler. Burada bizi ezdirsinler. (Şid
detli gürültüler - Ne yapacaklar - Ne yapabilir 
sesleri) (Devam sesleri) Benim içtihadım budur. 
Müsaade buyurun efendiler, rica ederim. Zon-

- 215 
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guldak'ta bir bombardıman oluyor, biliyorsu
nuz. inebolu'da bir bombardıman oluyor. Buna 
mukabil bütün Avrupa'ya telgraflar yağıyor ve 
deniliyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinin memur etmiş olduğu Osman Ağa her 
kesilen bir Müslümana karşı kendi eliyle 3 - 5 Hı
ristiyan kesiyor, deniliyor. Bu vâki olmadığı 
halde bu vadide gösteriyorlar. Maksat Hıristi
yanlık hissini galeyana getirmektir. Bugün en 
ciddî - tanılan... (Gürültüler) Gazeteleri göre
ceksiniz ki, meselâ Hıristiyanlık hissiyatını gale
yana getirmek için Avrupa'nın bizim hakkımız
da - fakat hamdolsun muvaffak olamıyorlar -
yapacağı işleri tatbik ettirebilmek için - Avrupa 
efkârı umumiyesinin hissiyatını okşamak için -
ne lâzımgelirse onu yapıyorlar. 

Meselâ geçen gün şurada bir arkadaşıma gös
terdim. Yunan Kiralı berayi teftiş izmir'e çıktığı 
zaman bir makale yazılıyor ve deniliyor ki: işte 
Ehlisalip muharebatmdan beri ilk Anadolu top
rağına ayak atan kıral budur. Iş;te Ehlisalip 
muharebe orduları kumandanlarından biri bulu
nan Arslan yürekli Rişar'm çıkmış olduğu nok
taya adım atmıştır. Bu kadar hasis fırsattan isti
fade ederken Hıristiyanların hissiyatını galeyana 
getirmek istiyorlar. Efendiler; hissiyat ile biz 
her şeyi yaparız. Fakat bizler bence bugüne 
kadar maateessüf mertliğimizin cezasını çektik. 
Bizim şimdiye kadar tarihte emsali görülemez 
ki, yazdığımız yazıyı, verdiğimiz imzayı nak
zetmiş olalım. Fakat biz malûm ya mademki 
tslâmız, düşmanın hücumuna karşı silâhlan
mak mecburiyetindeyiz. Düşmanın siyaset üze
rinde kullanmış olduğu her türlü tedabire bizim 
de tevessülümüz şarttır. Efendiler yalnız his
siyat ve mertlik üzerine gelsin öldürsün dene
mez. Rica ederim senin kendi şahsının namına 
bütün cihanı aleyhimize kaldıracak ve bize giz
li, kapaklı hiçbir fayda temin etrniyecek birta
kım tedabiri gizli, kapaklı teklif eder görün
mek bence caiz değildir, ölmek istiyen cephe
ye gider. Fakat burada yaşıyacak kadın ve ço
cuk ve masum ahali vardır. Efendiler bu bi
zim menfaatimize muvafık değildir. 

MUSTAFA NECATI B. (Saruhan) — Efen
diler, bütün Hiristiyan milletlerin donanmaları 
izmir körfezinde bulunurken düşman süngüsü; j 
düşman gemileri önünde ve medeni tanılan ! 
kimselerin gemileri önünde Türk kumandanı ı 
Miralay Fethi Beyi süngüledi. ilk süngü bü-
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tun insan tanınan ve medeni tanınan o milletle
rin bayrakları karşısında ve gemileri karşısın
da bir büyük kumandanın kalbine saplandı. Ye 
niçin saplandı bilir misiniz efendiler".' Türk 
kumandanı hiçbir vakit (zito) demez diye. Tek
lif olunan zitoyu katiyen reddetti ve bunun 
için süngülendi. Efendiler, imanından, kalbin
den kopan sadaya süngü ile mukabele gördü, 
bu kuvvetli ve yüksek şada süngü ile mukabele 
gördü. Maateessüf medeni devletlerin insanla
rının, gemilerinin önünde öldü. Efendiler son
ra üç, dört bin Müslüman üç, dört saatte ke
sildi. O medeni milletlerin gemileri, adamları 
vardı, işte buradan başlıyan bu dehşetli kıtal, 
bu müthiş cinayet, bu müthiş felâket tâ Eski
şehir kapılarına kadar gelmiştir. 

Efendiler; mütemadiyen yıktı ve yıkıyor, 
eziyor, asıyor ve kesiyor. Âlemi medeniyet, 
âlemi Hiristiyaniyet bundan mutlak haberdar
dır. Ve görmüştür, görüyor. Çünkü gözlerinin 
önünde yapıyorlar. Fakat işine gelmiyen ve 
kabul etmediği yalnız bir nokta vardır. Na
mütenahi asırlardan beri Müslüman kalmış 
ve Müslümanlığın ebedî surette muhafazasını 
deruhde etmiş bir Türk milleti vardır. Bu 
milleti öldürmek, bu milleti mahvetmek, kendi 
esaslarının, kendi programlarının birinci mad
desini teşkil ediyor. Çünkü Hıristiyanlığın ka
bul ettiği esasata, islâmiyet bütün ülviyetiy-
le, bütün kuvvetiyle isyan etmiştir. Bu iti
barla Müslümanlığı mahvetmek lâzımdır ve 
bunu mahvetmek ise Türkleri mahvetmekle 
kabildir. Bu bütün bunların noktai esasisi-
diı\ Bu noktai esasiyeyi kabul eden Hıristi
yanlar, Müslümanlığı mahvı için Türkleri kes
meye cevaz vermişlerdir. Çünkü cevaz verme-
seler yapılan hataları görürler. Yapılan me
zalimi, irtikâbedilen fecayii görürler ve bunun 
karşısında vaziyet alabilirlerdi. Çünkü Yu
nan Hükümeti onların elinde baziçedir ve is
tedikleri zaman kafasını kırabilirlerdi. Yal
nız Müslümanlığı öldürmek ve Türkü öldür
mek için verdikleri emirleri Yunanistan ifa 
ediyor ve Yunanistan'dan başka da hiçbir mil
let bu vazifeyi ifa etmiyor. Çünkü kaatil, cani 
olmak ancak Hıristiyan milletlerine yakışır. Ve 
onların vasıtai icraiyesi Yunan milleti olabi
lir. 

Efendiler, gazetelerde okumuştunuz. Rica 
ederim, ingiltere Avam Kamarasında Hariciye 
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'İtfnİ^KIMta sual soruluyor. Deniyor ki, İz

mit'te fcltal olmuş mudur? Hariciye müsteşarı 
resmi bîr kürsüde eevap veriyor, hayır, di
yor. Kıtal yoktur. Çünkü efendiler Müslüman 
kesiliyor. Onların nazarında bunlar kıtal de
ğildir. Halbuki oralar mahvolmuştur. (Bu 
esnada sol cenahta şiddetli gürültüler tehad-
df|8 ettiğinden hatibin sözü inkıtaa uğramış 
yiŞ tarafı riyasetten Nizamnamei Dahilînin me-
vaddı mahsusası tatbik edileceği ihtar edil-
mesini mütaakıp hali sükûnet avdet ve hatip 
sözüne devam etmiştir.). 

İlendiler; bir hariciye müsteşarı resmî bir 
kürsüden bütün varlığı ile Avam Kamarasın
da İzmit'te kıtal olmadığını söylemiştir. Çün
kü İzmit'te Müslüman kesilmiştir ve kesildiği 
için kıtal yoktur. Bu itibarla Hıristiyanlık ve in
giltere katiyen Müslümanların kesilmesini ister 
ve buttia karar vermiştir. Hariciye Müsteşarı da 
kıtalin olmadığını ilân ederek bu vaziyeti göster
miştir. Binaenaleyh biz ne bedbaht insanlarız ki, 
bizi öldürmeye karar veren ve bizi öldürmek is-
tiyen milletler nazarında protesto çekmekle ikti
fa ediyoruz. Ne protestosu! Yunan'a verilen bir 
plân var. Verilen bir karar var, bu plân dâhilin
de çalışıyor. Binaenaleyh yapılacak işler nedir, ve 
ne yapmak lâzımgelir? Efendiler! Arkamızda 
koca bir Türkistan kıtası ve üç yüz milyondan 
fazla müslüman âlemi vardır. Onlara hitabede
nim, Bizi kesiyorlar ve öldürüyorlar, kalkınız, 
ayaklanınız, işte fotoğraflar, sinemalar, vesaik 
diyelim. Bunu yaptığımız gün efendiler üç yüz 
milyon müslüman kalkacaktır. İslâm âlemine ve 
Türk âlemine bağırmak lâzımdır. Efendiler ar
tık mücadele devresine girmiş bulunuyoruz. On
lar da mukabeleye başlıyacaktır ve bütün yapı
lacak şey budur. O dâvanın biz piştarlarıyız. (Şid
detli alkışlar) Şimdiden o dâvaya başlıyalım. 

HASİB B. (Maraş) — Reis Bey bendeniz bir 
takrir vermiştim. Müzakerenin son safhası üzeri
ne takririmi geri alıyorum. 

MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Bü
tün Müslümanlığın ve Türklüğün ebedî bir su
rette alemdarı olacak biz Anadolu Türkleri onla
ra vazifelerini ihtar etmiş oluruz. 
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Zİ Pş. (Kozan) — Efendim, Meclisi Âlini
zin şimdiye kadar cereyan eden müzakeratmdan 
bir netice hâsıl olmuyor. Bunun için bendeniz 
birşey teklif edeceğim. Verilen takrirler Heyeti 
Vekileye havale edilsin, bir şetriİ tensibedelini. 
Ve bilâhara size arz edelim. (Kaç güne kadar, sa-
daları) bir müddet söylersiniz, yirmi dört saat 
veyahut, kırk sekiz saat sonra, bu müddet zar
fında karar veririz. Arz ederiz. (Yarın, sadaları, 
Pazartesi, sadaları) 

REİS — Efendim, Paşa hazretlerinin teklif
leri müzakerenin kifayeti merkezindedir. Müza
kereyi kâfi görüyorsanız... (Kâfi değil sadaları) 

REFİK B. (Konya) — Şimdiye kadar cere
yan eden müzakere üzerine takrirlerin Heyeti 
Vekileye havale edilip ve alınacak malûmat
tan sonra müzakerenin devamını teklif ediyo
rum. Bendeniz öyle zannediyorum ki, müzake
re Pazartesi günü devam edecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müza
kerenin kifayeti reye konmazdan evvel söz alıp 
da söylemiyenlerin isimlerini bir defa lütfen 
okuyunuz da dinliyelim, söz verilmiş mi, veril
memiş mi; bendeniz evvel söz istediğim halde 
müzakere açmadığınızdan bahsettiniz. (Müza
kere kâfi değil sadaları) 

REİS — Şimdi efendim, Paşa Hazretlerinin 
teklifleri müzakerenin kifayeti merkezindedir. 
(Müzakere kâfi değildir sadaları) Efendim, 
anladım, alt tarafını söyliyeyim, niçin telâş edi
yorsunuz? 

Paşa Hazretlerinin teklifleri, müzakerenin 
kifayeti merkezindedir. Halbuki rüfekayi ki
ramdan yirmi zat var ki söz almış ve sözünü 
söylememiş. Binaenaleyh eğer arzu buyurulur-
sa bugün için bu müzakereyi kâfi görürüz. Ve
rilen takrirler, ki elli kadar vardır., Bunjarı 
Hükümete tevdi ederiz, Hükümet bir karar itti
haz eder. Pazartesi günü buraya gelirler. Mü
zakereyi yeniden açar ve devam ederiz. (IJây, 
hay sadaları) Bunu kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. (Kabul sadaları) Kabul edilmiştir. 

Şu halde Pazartesi * günü içtima etmek üze
re celseye nihayet veriyorum'. 

(Kapanma saati : 7 sonra) 
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