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REİS — Reisisani AH Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER — Atıf Bey (Kayseri), İbrahim Bey (Mardin) 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâ
sasını okuyacağız. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 

Reisisani Ali Fuıad Paşa Hazretlerinin tahtı 
Riyasetlerinde bilinîkaıt zaptı sabık hulâsası kı
raat ve ayneın kabul olundu. Harcırahlardan yüz
de kıık tenzilât icrası hakkındaki maddei kanu
niye ile Avans Kanununun yedinci maddesinin 
lağvına, Evkaf ve Şer'iye bütçesinde münakale 
icrasına, Şehit Çarkçı Yüzlbaşı HaMl Efendi aile
sine hidematı vataniye ftertibinden maaş tahsi
sine, senei haliye Dahiliye bütçesine tahsisat ilâ
vesine dair Heyeti Vokileden mevrut levayiıhi ka
nuniye Muvazenei Maliye Encümenine, Petrol ve 
neft madenileri hakkındaki lâyihai kanuniye ik
tisat Encümenine, Leylî «mekâtilbi .askeriye şakir-
danmın yevmiye, muayyenaıt istihkaklarına, As
kerî Tekaüt ve M ifa Kanunumun beşinci madde
sinin tadiline, zâbitan hayvanatının tazminine 
dair levayihi kanuniye Müdafaai Milliye ve Mu-
vazenei-Maliye encümenlerine, Gümrük Kanunu
nun on dördüncü maddesinin tadiline dair ve 
Gümrük Tarife Kanununa müzeyyel levayihi ka
nuniye İktisat ve Muvazenei Maliye encümenleri
ne, Rusya, Ermenistan, Batının ve Gürcistan tari
kiyle ıgelecek emtia tarifesine dair lâyihai kanu
niye müstaceliyet karaıriyle Kavanini Maliye ve 
iktisat encümenlerine, ordu ihtiyacından fazla 
kalan öküz ve mamda ve arabaların bilâbedel aha
liye tevzii hakkındaki teklifin tesrii müzakeresine 
dair tezkere Kavanin ve Muvazenei Maliye encü
menlerine, Zevç veya mahdum veya biraderle
rinin firarlarından dolayı teb'id edilen ailelerin 
affına, Usulü Muhakematı Hukukiye Kanununun 
on (sekizinci maddesinin tadiline dair lıevayihi ka
nuniye ile hiyaneti vataniyeden mahkûm Nuri 
Efendi hakkında Adliye Vekâletinden mevrut ev

rakı hükmiye Adliye Encümenine, Teşkilâtı sıhhi
ye» Kanununun altıncı maddesinin tefsirine dair 
Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresi Sıhhiye Encü
menine, Ertuğrul Mebusu Necib Beyin, telgrafla 
gönderilen havalelere dair temenni takriri îkti 
sat ve Dahiliye Vekâletlerine, Kayseri Mebusu Os
man Zeki Beyin, 1335 senesi gayesine kadar dü
yunu askeriyenin sureti itasına dair teklifi kanu
nisi Lâyiha Encümenine, şayanı müzakere olduk
larına dair mazbata ile Lâyiha Encümeninden 
mevrut tekâlifi kanuniye, aidolduğu encümenlere 
havale edildi. Ve diğer mazbatalar ruznaaneye 
alımdı. Lozan Sulh Konferansı müaakeratına dair 
Heyeti Vekile Reisi Rauf Beyefendi tarafından 
izahat ita olundu. Mehmedoğlu İbrahim'in bakı-
yei müddeti cezaiyesinin affına dair lâyihai ka
nuniye ile Yüzbaşı Abdülhaliım Efendinin aftan 
istifade edeceğine dair Adliye Encümeni mazba
tası müzakere ve aynen kabul olundu. Hesap Me
muru Muhtar Efendi hakkındaki hükmün ref'ine 
dair İstida Encümeni mazbatası Adliye Encüme
nine havale olunarak teneffüs için cebe tatil 
olundu. 

ikinci Celse 

Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı Riyaset
lerinde biHnilkat Jandarma Yüzbaşısı Nuri Efen
di hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası kıraat 
ve nıüzakere olunarak Sinob Mebusu Hakkı Hatmi 
Beyin takriri veçhile mumaileyhin aftan istifade 
edeceğine karar verildi. İstanbul Evkaf memurini 
Avans Kamımı müzakere edilerek maddeleri ay
nen kabul ve heyeti umumiyesi tâyini esamiyle 
reye vaz'olundu. Varidat lâyihai kanuniyesi 
hakkında müzakere cereyan ederek Pazartesi 
günü toplanılmak üzere İçtimaa nihayet verildi. 

Reisisani 
Ali Fuad 

Kâtip 
Kayseri 

Âhf 

Kâtip 
Mardin 

tbrahim 
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2. — SUALLER 

1, — Dersim Mebusu Abdülhak Tevfik Be
yin, Dersim1 e tabip izam edilmemesi esbabının 
beyanına dair sual takriri Sıhhiye Vekâletine 
havale edilmiştir. 

RE IS — Efendim zaptı sabık hakkında söz 
istiyen var mı? Zaptı sabıkı aynen kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Zaptı sabık aynen kabul 
edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Zevç ve mahdum veya biraderinin as
kerlikten firarlarından dolayı teb'id edilen aile
lerin affına dair kanun lâyihası 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim zaptı sabık ,ıynen kabul edildi. Fa
kat zaptı sabık okunurken bir şey işittim. Na
zarı dikkatimi celbetti ve Heyeti Aliyenizin de 
nazarı dikkatini celbetmesi lâzımgelen bir şey 
olduğu için, müzakere edilecek mevaddm fev
kinde olan o meseleyi kabul etmek ve Meclisin 
malı olarak müzakere etmek mecburiyetindeyiz. 
Zevcinin veya akrabasının birisinin firarından 
dolayı teb'id edilenlerden bahsediliyor. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Böyle bir 
şey var mı? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Devamla) — 
Böyle bir şey varsa ortada bir cürüm olmadığı 
halde bunlar hakkında Af Kanunu teklif etme
nin hiç mânası olmadığı gibi kafama sığmıyan 
bir mesele olduğu için çıktım, söylüyorum. Or
tada cürüm yoktur, insan kendi cezasından do
layı mesul olur. Ordu kumandanları kendi mu
hitlerinde bu ahvalden dolayı bâzılarını idare-
ten teb'id etmişlerse Meclisi Âlinin böyle şeyle 
alâkası olamaz. Eğer bunu Meclisi Âliye, mal 
addedersek her şeye takdimen bugün haksız ve ka
nunsuz olarak nefyedilmiş olan insanların affı 
hakkındaki şeyi her şeyden evvel müzakere et
mek mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh bunun her 
şeyden evvel müzakeresini teklif ederim. 
' SALİH Ef. (Erzurum) — Çok doğrudur. 
Teşekkür ederim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim Abdülkadir Kemali Beye cidden teşekkür ] 
ederim. Bu. kendi cürümlerini bize ihbar mahi- | 
yetinden maada bir mâna ifade etmiyen şu lâ
yiha, irtikâbolunmuş gayribeşerî hattâ diyebilirim 

ki gayritabiî bir cürümdür. Büyük Millet Mec
lisinde bu hakayıka muttali olundu. Bunların 
affı değil, bu biçare, mazlum insanları sürüp 
nefyeden canavar elleri kırmak Büyük Millet 
Meclisinin bir vazifesidir. (Bravo sadalari; çok 
doğru sesleri) Ve şu anda Büyük Millet Meclisi 
derhal kararını vermelidir. Böyle bir şey varsa 
bu gibi biçareler Hükümet tarafından masarifi 
verilerek müreffehen memleketlerine gitmeli, ta
biatı beşerin kabul edemiyaçği ukubatta niyabet 
gayrimeşru bir haldir. Hürriyeti şahsiye her şe
yin fevkindedir. Bu gayrikanuni, gayrişer'îdirve 
sonra katiyen telâfi kabul etmez. Altı bin sene 
icrayı saltanat etmiş olan Türk Milleti ve bin
lerce muharebe geçirmiş olduğu halde böyle bir 
vahşete, böyle br cinayete mecbur kalmamış ye 
irtikâbetmemiştir. Bu hal yalnız muharebeye mi 
munhâsırmış? Kimin haddine; muharebe kisvesi 
altında, vatan müdafaası kaygısı tahtında böy
le gayrimeşru hareketler irtikâbetmek bu eller 
kimlerinse o eller kırılmalıdır. 

ŞEVKl B. (içel) — Efendim firar etmiş. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Asker
den firar etmiş, bir kimsenin ailesi nefyedilmiş-
tir. Çoluğu çocuğu sefil edilmiş, sorarım sizlere; 
burada otururken aileniz bir tarafa jandarma 
ile nefyedilirse nasıl hareket edersiniz? 

HAŞİM B. (Çorum) — istiklâl mahkemeleri 
karariyle olmuştur. 

LÜTFl B. (Malatya) — Hayır istiklâl mah
kemeleri yapmadı. Diktatör eller yaptı. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Hayır; 
evvelki engizisyon mezaliminden bir parça 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahih) — Hattâ is
tiklâl mahkemeleri yapmışsa onlar tecziye edil
melidir. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamon) — 
Hattâ istiklâl mahkemeleri mâni olmak için çok 
çalışmıştır. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Vatanın 
müdafaası herkesin ırzının, hayatının emniyetli 
olmasiyle mümkündür. Bu emniyeti suiistimal 
eden memurlar hiyanet yapmışlar, vazifelerini 
ifa etmemişlerdir. Büyük Millet Meclisinin vic
danı böyle şey kabul edemez. Bunlar tecziye 
edilmelidir. Bu biçarelerin her halde müreffehen 
evlerine gönderilmesi hususunda bir karar ve
rilmelidir. 
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BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Arkadaş

lar; en iptidai kavaidi hukukiyedendir ki, Ah-
med'in kabahati için Mehmed katiyen cezaya 
çarpılamaz. Arkadaşlar; acaba bunu yapanlar 
Meclise sordular da mı yaptılar! (Hâşa sesleri) 
Bunlar için verilmiş bir hüküm yoktur ki, af için 
Mecliste bir karar verilsin. Bu zaittir. Derhal 
bunlar affedilmeli. 

HAFIZ HAMDÎ B. (Biga) — Neyi affedi
yoruz. Orta yerde bir cürüm yok ki... 

BESÎM ATALAY B. (Devamla) — Öyle ise 
efendim; bunları nerelerde iseler müreffehen 
yerlerine göndermelidir. Sonra bugüne kadar 
bunları tehir edenler, harb bittiği halde bugüne 
kadar bunları yerlerine göndermiyenler cezaya 
çarpılmalıdır. Dikkat buyurunuz ki, bunların 
kısmı âzami köylüdür. Belediye reisi askerden 
kaçar, affedilir. Köylü kaçar, ailesi çoluğu ço
cuğu süründürülür. Bu muvafık mı, hak mı, 
adalet mi? Tekrar rica ediyorum. Bunlar hefi 
veyahut ne suretle memleketlerinden ahar bir 
yere gönderilmişse şimdiye kadar bunları yer
lerine göndermiyenler, tehir edenler kimlerse 
bunlara şiddetli ceza verilmelidir. 

N'EBÎLEf. (Karahisarı Sahib) — Gönderene 
ne ceza verilsin! 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efendi
ler, geçen sene Hıyaneti Vataniyeden dolayı bir 
Kanun kabul etmiştik ve bu suretle bir affı umu
mi ilân etmiştik. O kanunun (müzakeresi esna
sında idi ki idareten veya Iher hangi bir suret
le ordu kumandanları veya istiklâl mahakimi 
karalariyle nefîy ve tağribedilenlerin dahi affı 
içalbeder yolunda takrir verilmişti. Bunlara 
•karşı denildi 'ki; esasen 'bunların 'bir cürmü ol
madığı için 'bunların, yani nefiy ve tağripleri 
bir cürme müstenidolmadığı için bir karara tâ
bi değildir. Binaenaleyh bunlara af lâyık ol
maz denildi ve Hükümet 'bunları derhal iade 
edeceğini burada kürsüden vadetımişti. Zanne
diyorum, bu baptaki celse zabıtlarını okursak 
m'esele tamamiyle taayyün eder. Hükümet o 
celsede o kanun müzakeresi ile olan taahhüda-
tım da şimdiye kadar her nedense is'af etme
diği gibi Meclisin kabul ettiği Af Kanununu 
dâni foirtakim tevillerle infazdan istinkâf etti. 
Kanun gayet sarih iken onu bile tatbik etme
di. Binaenaleyh Hükümet, Meclisi Âlinin, itti-
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haz ettiği ka ran infaz etmedi. Yani Hükümet, 
Meclisi Âlinizi âdeta yok farz etmiştir. (Çok 
doğru sesleri) Eğer Meclisi Âli vazifei teşrii-
yesini infaz etmek isterse evvelâ fbu gibi nefiy -
leri yapanları ve şimdiye kadar onu idame eden
leri mesul etmek ve ondan sonra onları yerle
rine iade etmek lâzımdır. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Ben Hüküme
tin varlığından şüpheliyim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar za
vallı memleket, zavallı millet gayet acîp bir 
zihniyetin kurfoam oluyor. Yunan gelir; hal
kın ailesini tehcir eder ve 'bütün güfrüsleriyle 
'bu vatan için siper yapan halkımızdan üç beş 
tane insanlar ki hiçbir muhiti ve milleti temsil 
etmezler; milletin içinde beş, on insan savuşur, 
dolayısiyîe aileler tehcir edilir. Hattâ foıı teh
cirlerde maalesef şenaatler yapılmıştır. Hattâ 
Ksui'rırı mebusları gecen bu tehcir meselesinde 
bâzı fenalıklara şahidolmuşlardır. Bu vesile ile 
en güzel kızlar tehcir edilmiş ve 'binnetioe bi
kirleri izale edilmiş... Albdül'kadir Kemali Beye 
çok teşekkür edrim. Fazileti kazandı ve bir 
hakikati meydana çıkardı. Binaenaleyh benim 
bu hususa ait bir teklifim vardır. Bu hususta 
müzakere yapmak lüzumsuzdur. Çünkü biz böy
le bir tehcir bilmiyoruz ve tanımıyoruz. Şayet 
'bu gib insanlar varsa 'bunlar baklanda bir tak
ririm vardır. Okunsun, bu gibi insanların mem
leketlerine iadesi teklifini muhtevidir. 

REİS — Efendim müsaade buyurursanız bu 
bapta esasen ruznamede 'bir mesele yok ve 
Meclisi Âlinin 'böyle hir meselenin ruznameyo 
alınıp alınmıyacağı hakkında da 'bir karan da 
yoktur. Yalnız Abdülkadir Kemali Beyin biı-
teklifi vardır. Bu hususta müzakere açılıp açı'l-
mıyacağmı reyinize vaz'edeceğim. 

' ABDÜLKADİR KEMALİ B. '(Kastamonu) 
— Teklifim hakkında söz istiyorum. 

REİS — Efendim bu teklif hakkında müzake
reyi kalbul edenler lütfen ellerini kaldırsın 
(Gürültüler) Efendim anlaşılamamıştır. Müsa
ade 'buyurulursa tekrar reyinize koyacağım. 
Efendim. A'bdülkadir Kemali Bey bir teklifte 
bulundu. Bunu kalbul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—• Efendim müsaade ediniz de teklifim hak
kında söz söyliyeceğinı. 

7 - 4 Ş 6 — 
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REİS — Durak Bey (Eminini) Buyuran! 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey o 

halde Heyeti Vekile burada yoktur. Onların 
bulunması lâzımdır. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Halkçı 
Mebus! Halkçı Mebus!... 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, bende
niz Meclisi Âlinizin hatırına bu husus için bir 
şey getireceğim. Zabıtlara müracaat ederseniz 
ve bittabi bâzılarınızın hatırlarında dahi var
dır. Bumdan bir bucufk sene evvel veyahut da
ha evvel veya sonra bu Mecliste bir kanun mü
zakere edilmiş/ti. O kanunun bâzı maddeleri de 
askerden firar edenlerin ailelerinin teb'id edil
mesini tdklif ediyordu. Her halde hatırınıza 
geldi. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Evet, evat bu, Hü-
'kümetin teklifi idi. 

DURAK B. (Devamla) — Evet efendim, 
Mec]is o zaman bu kanunun müzakeresini pek 
ziyade gürültüler ve münakaşalar içinde yap
mıştı. Hattâ bendeniz de -o zaman bu kürsüde 
bir söz söylemiştim ki ; ibeıı bu kanunu kabul 
etmiyorum. .Aleyhinde çok söylemiştim ve yal
nız şu suretle kabul ederini demiştim. Vilâya-
tı Şarkiyeden gelen muhacirler şurada, burada 
sürüm sürüm sürünüyorlar. Şimdi bunların er
keklerini de aslkere götürüyorsunuz. Bunlar bit
tabi bu vaziyetten dolayı kaçacaklardır ve Hü
kümet de bunların ailelerini teb'id edecektir. 
Hiç olmazsa bunlar bu vesile ile memleketleri
ne gitmiş olsunlar, demiştim. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bilâkis 
Adana'ya gönderildi. 

DURAK B. (Devamla) — Şimdi efendiler; 
Meclisi Âli bunun aleyhinde bir karar ittihaz 
ettiği halde bunun hilâfına olarak hangi el ve 
hangi şahıstır ki, hareket edebilir? İnsan teb'id 
edebilir ve şunu bunu ahar bir mahalle nef'ye-
defoilir? 

NÜSRAT Ef. (Erzurum) — İsmet Paşa, 
Kâzım Paşa... 

DURAK B. (Devamla) — Çok rica ederim, 
Meclisi Âli bunun aleyhinde bir karar ittihaz 
etmişken ve bunun hakkında bu kadar müna
kaşa cereyan etmişken ve öyle bir kanunu red
detmişken, nasıl cesaret edip Meclisi Âlinin ka
rarı hilâfına hareket edebilir? Bunun için efen
diler, bendeniz de bunu pek haksız görüyorum. 
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Memleketimizde art ık sürülecek bir fert yok
tur, dağıtılaca/k bir yuva kalmamıştır. Bütün 
dünya bunun için bizim üzerimize hücum et
mişken biz de mi bunların maksatlarına hizmet 
edeceğiz? Sonra çok rica ederim, hepimiz er
keğiz. Bu meselede benim, ailemin, validemin 
ne kabahati olabilir? O, benim yapacağım iş 
üzerinde nafiz olabilir mi? Bilâkis ben onun üze
rinde nafiz bulunurum. Hepiniz bilirsiniz ki, bü
tün köylerimiz ve bütün şehirlerimizde böyle
dir. Biz Türkler daima kadınların nafiziyiz. On
ların hiçbir vakit zebunu değiliz. Kadınlar hiç
bir vakit bizim üzerimizde hiçbir tesir yapma-
njıştır ve yapamaz. (Gürültüler) Hattâ efendi
ler bir işimiz olduğu vakitte... (İşi uzatma ses
leri) Rica ederim sükût ediniz, sesim de fazla 
bağırmaya müsait değildir. Efendiler, bizim bir 
işimiz olduğu zaman kadınlarımıza katiyen söy
lemeyiz. 
•j LÛTFİ B. (Malatya) — Erriealü kuvamune 

ajlennisâ... 
| DURAK B. (Devamla) — Böyle şeyler için 

lıiiçbir erkek anasına, tezyesine böyle bir şey 
söyler mi? O iş hakkında onlar ne yapabilir? Efen
diler; Meclsi Âli hiçbir vakit bu mesele ile alâ
kadar değildir ve böyle bir şey için de hiçbir 
i^man izharı kanaat etmemiştir. Zaten bunu bir 
buçuk, sene evvel reddetmişizdir. Bu meselenin 
Meclisi Âlide tekrar müzakeresine ben de lüzum 
dörnıüyorum. Bu evrak nereden geldi ise oraya 
gider. Bu adamlar müreffehen memleketlerine 
i£de edilirler ve Hükümet bunların masrafını 
tpmin eder. Yurtları, yuvaları dağılmışsa buhla-
n da mümkün mertebe yapar ve bundan sonra 
cja böyle hilafı kanun olan bir şeyi kimse yapa-
niaz ve bunların mütecasirleri kimlerse hakla
rımda muamelei kanuniye cra edilmelidir. Söy-
lİyeceo-im bundan ibarettir. 

j HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bu, Hü
kümet namına cinayet ve vahşettir. 
i Dr. ÂBİDİN B. (Lâzistan) -—Aziz arkadaş

lar; zaman zaman görülüyor ki ve daha kim bi
lir ne kanunlarımız vardır ki bir hükmü kara
kuşi ile mel'abe edilmektedir. (Bravo sesleri) 
İyi tetkik buyurursanız birçok kanunlarımız 
keenlemyekûn haline geçirilmektedir ve geçiril
mek için,daima çareler düşünülmekte ve tatbik 
edilmektedir. (Bravo sesleri) 

MUSTAFA B. (Tokad) — öyle ise biz bura
ya neye toplandık?.. 
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Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Neye toplan-

dm ise işte şimdi aklını başına al... işte arkadaş
lar ; evvelce Durak Beyin buyurduğu gibi biz 
bir kanunla bu tehciri menetmiştik. (İşitmiyo
ruz sesleri) Elimden geldiği kadar söylüyorum. 
Yoksa benimle alay mı ediyorsunuz? Kim alay 
ediyorsa... (Devam devam sesleri) tşte arkadaş
lar ; biz evvelce de böyle bir kânunu reddetmiş
tik. Bir tek Türk ailesinden, bir tek îslâm aile
sinden böyle intikam alarak, evlâdı, kardeşi ve
ya zevci gelmiyor diye hapis mi etmelidir, ne-
fiy mi etmelidir? Efendiler; kanun var, kanun 
onu eelbeder. Yoksa kadim tutup 3a saçların
dan işkence ile, dipçikle oraya buraya sürmek, 
nakletmek adalet değildir. Adaletsizliğin danis
kayıdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - - Cinayet
tir, cinayettir. 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Evet cinayet
tir, cinayetin en mühimmidir. (Bravo sesleri) 
Efendiler, geçen gün Heyeti İcraiye Reisi Muh
tereminden işittik ki, Ermeniler Çankkale'de 
tebdili kıyafet ederek bu biçare Türk kadınına 
geliyor, taarruz ediyor. Bir taraftan da biz mi 
üzerlerine yürüyelim, onlaıra hücum mu edelim! 
Artık onlara hürmet etmeliyiz, onlar bizim mu-
kaddesatimızdır, hürmet edelim, kanun var. 
Kim gelmiyorsa o pençei kanuna giriftar olur ve. 
adalet yerini bulur ve cezayı sezasını çeker. 
Yoksa birtakım çoluk çocukları toplayıp da teh
cir etmek ve onların hâlâ tehcir halinde bulun
maları doğrudan doğruya bir cinayettir, müstes
na bir cinayettir. (Handeler) Yalnız bir şeyi 
arz etmek istiyorum. Eğer ki, siyaseten Ermeni 
ve Rum karıları varsa bunların içinde, onlar bi
zimkilerini böyle yaka paça doğrudan doğruya 
mahvetmek vazifesini gördükleri halde ben de 
köyden köye gezdiririm azizim. 

HACI İL YAS SAMİ Ef. (Muş) — Gayet 
mühim mesailden bahsediliyor. Hükümetten 
kimse yoktur. Yapılan muameleye arkadaşlar 
bir cürüm şeklini veriyorlar. Hükümetin bulun
ması lâzımdır. , (Kürsüye buyursunlar sesleri) 
Kararın müfidolması için onların bulunması za
ruridir. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Efendim, llyas Sami Beyin bu sözü katiyen 
varit değildir. Biz icra ve teşrr kudretini hâiziz, 
icra salâhiyetimize mütaallik bir mesele çikmış-
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i tır. Vaziyed ederiz, müzakere ederiz. Hükümet 
! isterse gelsin. Hükümet hiyatıet yapıyor diye.. 

I SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Firari
ler hakkında tamim yapılırken böyle bir madde
nin ilâvesi kabul edilmedi. Sonra arkadaşlarımız 
ailesi teb'id edilen efrada muttali olduklarından 
dolayı Makamı Riyasete birçok takrirler verdi
ler. Bu takrirlerin meali hakkında çok müzake-

I reler geçti. Zabıt cerideleri tetkik edilirse zan-
j nederim bunlar görülür. Hükmü ondan sonra 

vermek lâzımgelir. Bu mesele orduya taallûk 
ediyor. Böyle hararetle müzakere etmekte mâna 

•yoktur, hükümet bulunsun, zabıt cerideleri tetkik 
| edilsin. Binaenaleyh bunun tehirini bendeniz 

teklif ediyorum. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Muhterem ar-
| kadaşîar; bence dünyada en bedbaht millet; ka

nununa hürmet olunmıyan, en mesut millet de 
kanununa itaat olunanıdır. Kanununun muta 
bulunmadığı bir memlekette hükümetten, Hâki
miyeti Mil liyeden bahsetmek kadar dünyada 
abes. gülünç bir şey tasavvur etmiyorum. Ka-

[ nun hükmünün cari olmadığı yerde hiçbir şey 
j yoktur. Orada görünen her şey emin olunuz ha-
j yalden ibarettir. Bundan bir sene evvel idi; 
i zannederim Abdülkadir Kemali Bey arkadaşımı-
j zm da imzasını hâvi olduğu halde Meclisi Âliye 
| arz ettiğimiz teklifin bir maddesi de bunu teşkil 
| ediyordu. Karlar, yağmurlar altında çoluk - ço-
j cuk ve birçok bedbahtların kocasının, babasının 
Ş veyahut yakın akrabasından birisinin firarı do-
| layısiyle teb'id edildiklerini gördüğümüz zaman 

müteessir olarak bu meseleyi Meclise bildirdik 
» efendiler. Millet; kudretinin, tahammülünün fev-
! kinde vergi veriyor. Bunu, ancak saadetini ve 

hürriyeti şahsiyesini mümkün olduğu kadar te
min edebilmesi için veriyor. Eğer her fert ken
di hukukunu, memleketin asayişine taallûk et
mek suretiyle müdafaa ve muhafaza ile mükel
lef olması lazımsa Hükümete lüzum yoktur. Lü
zumsuz teşkilâtla milleti bârı azîm altında inlet
mekte hiçbir mâna yoktur. Bugün kanunen tec
vizi lâyık olmıyan bu keyfiyet kanunen dahi ya
pılmak lâzımgelse millet bu kânuna itaat etmezse 
hakkı vardır. Nerede kaldı ki, bu mesele hakkın
da ortada müdevven bir kanun da yoktur. Ortada 
müdevven bir kanun olmadığı halde rica ederim 
hiçbir şeyde alâkadar olmıyan masumları oraya, 

i buraya sürükleriiede •HüküMetin "vaziyeti ne ola-
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çaktır? Bendenizce yapılacak şey, yalnız bunla- I 
nn iadesiyle değil, bunların bu suretle duçar ol- I 
duğu hakaretin, kanunun temin etiği hukuka mu- I 
halif olarak yapılan şu hakaretin tamiri, I 
telâfisi için lâzımgelen her şeyi yapmak I 
lâzımdır. Bunları yapanları mesul etmelidir. Bu I 
biçarelerin zarar ve ziyanlarını kamilen tazmin I 
etmelidir. Eğer bunu yaparsanız Meclis vazifesi- I 
ni yapmış olur. I 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Bir de Sa
dakat Madalyası verelim. Geçmiş onlar. Bunların I 
şimdi sırası mil I 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Zulüm devam ediyor, geçmemiş Yahya Galib I 
Bey! Devam ediyor. I 

SALÂHATTlN B. (Mersin) — Maşallah ma
şallah. I 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendiler teşek
kür ederim Yahya Galip Beye ki bunu) söylemekle I 
eski bir cümleyi Heyeti Aliyenize arz etmekliğime I 
vesile oldu. Osmanlı İmparatorluğu «Aman efen
dim bu mesele geçmiştir» diyerek yıkıldı. Biz de I 
eğer o hissi takibedeceksek ve Osmanlı tmpara- I 
torluğunun düsturuna tebaiyet edeceksek Hükü- I 
metin ismini değiştirmeye ne hacet var. Koca İm- I 
paratorluğu yıkan bu zihniyettir. Bizim elimizden I 
gelirse hiçbir mesulü affetmiyeceğiz. Binaenaleyh I 
o hisse tâbi olamıyacağız. Çalışmak, mesul etmek 
vazifemizdir. Yoksa vazifemiz hali meskenette ka- I 
larak susmak değildir. I 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Zaman mesul eder. I 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Bu itibarla ta-
biatiyle mahkûm olmıyan ve haksız bir tecavüze 
mâruz kalan zavallıların mahallerine müreffehen 
gitmesi lâzımdır. Fakat bu hallerin tekerrür et
memesi için, bunun binlerce emsali vardır, He- I 
yeti Hükümetin mesul edilmesi her halde lâzım
dır. 

DURSUN B. (Çorum) ~~ Efendiler, bu mese
le şayanı teşekkürdür ki milletin mâruz kaldığı 
pek feci ahval teşrih edilecek ve teşriha bura
da fırsat verebilecektir. Malûmuâliniz gerek İs
lâmiyet ve gerek Türklük daima nisvamn ve 
sibyanm hukukunu, emniyeti hayatiyesini, em
niyeti şahsiyesini âdeten ve şer'an tahtı masuni
yete almıştır. Gerek tarihi millîmizde ve gerek 
tarihi îslâmda bizim istilâ ordularımızın dahi 
girdiği yerlerin düşmanlarımızın nisvan ve sıb- I 
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yanının hayatı tahtı temine alınmıştır ve kuman
danlara öyle emirler verilmiştir, işte tarihi is
lâm, işte tarihi millîmiz. Askerlik dolayısiyle 
millete, hususiyle milletin cezri, esasi olan ve bu
günkü yükün kısmı küllisi onların üzerinde yük
lü bulunan köylülerimizin mâruz kaldığı ahval 
ve fecayi, sefalet ve zulüm tasvir edilemez. Pek 
çok mezalime duçar oldular. Ezcümle haksızlık
lardan birisi bu tehcir meseledir. Kardeşinin 
firarından veyahut aile reisinin güya askerlik
ten firarından dolayı bir aile halkının memle
ketten memlekete tehcir edildiğini bendeniz 
bizzat gördüm. Geçen sene Çorum Nisa Tevkif
hanesine kucaklarında süt emer çocuklariyle ka
dınlar doldu. Bunlar kimlerdir diye sordum. 
tskilib'den, Osmancık'tan güya oğlu kaçmış, ko
cası kaçmış kadınlarmış, bunları getirdiler. Ni
sa Tevkifhanesine soktular. Sonra güç halle 
uğraşıldı. Filân edildi. Nihayet serbes bırakıldı. 
Rica ederim. Askerden kaçanın karısı, valide, 
ve hemşiresi kucağında süt emer çocuğu ile gün
lerce yerlerden yaya olarak jandarmaların 
önünde envai türlü hakarete mâruz bırakılarak 
getiriliyor. Nisa Tevkifhanesine konuluyor. Ni
çin? Bu masumların, bu mâsumelerin irtikâbet-
tiği bir cürüm var mıdır? Katiyen, ihtimal ki, 
sair yerlerde de bu gibi vakayi pek çoktur. Bunu 
yapan kimlerdir, bu fecayii irtikâbeden mem-
balar nerelerdir? Bu halleri irtikâbedenler; jan
darma karakolları - ki, köylerde birer ikişer ne
ferleri vardır. - bunlar tahsil ve terbiyeden ve 
hissi insaniden muarra olan kimselerdir. Sonra 
nahiye müdürleri, şube reisleri, jandarma ku
mandanlarıdır. Bunlara bu cürmü irtikâbettiren 
saik nedir? Orasını da Meclisi Âliniz takdir bu
yursun. Böyle nefyedilenleri yalnız affetmek ve 
tehcir edilmiş olan nisvan ve mâsumeleri yerle
rine göndermek yapılan fecayii telâfi etmek de
mek değildir. 

Binaenaleyh bendenizin hatırıma gelen bir 
şekil var; her yerde belediye reisleri, meclisi 
idare âzasından birisi ve sair münasibolan ze
vattan mürekkep bir komisyon teşekkül etmeli 
ve bunlar kendi memleketlerinde bu gibi aile
ler varsa tahkik ederek fezlekesini yapmalı. 
Cetvellerini tanzim etmelidir ve bu gibi gayri-
kanuni harekâtı yapanlar kimlerse - ki bu hal 
Kanunu Medenimizde bir cürümdür, bir cina
yettir. - onlar hakkında da takibatı adliyede 
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'bulunulmalıdır. Burada tehcire mâruz:'kalan aile
ler mevzuubahsoldu. Fakat böyle zihniyetlerin 
hâkim olduğu yerlere dikkat edecek olursak bu 
tehcir mesailinden daha ziyade haksızlıklar ir-
tikâbedildiğini görürüz, 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu mü
zakere usulsüzdür. Beyhude yere münakaşa olu
yor. 

DURSUN B. (Devamla) — Beyhude değil
dir, dinliyeeeğiz ve söyliyeceğiz. 'Bu gibi ahvali 
de tahkik etmeli ve böyle ne gibi mezalim varsa 
önüne geçmelidir. Ezcümle bir misal arz edece
ğim : Tekâlifi millîye dolayısiyle Çorum'da bir 
fabrikaya vazıyed edildi. Buna bir şey dene
mez. Fakat... 

ZAMÎR B. (Adana) — Sadet haricidir bun
lar... 

DURSUN B. (Devamla) — Sonra biz tekâli
fi millîye usulünü kaldırdık. Lâkin fabrika, sa
hibine beş, altı ay iade edilmedi. Bu fabrika bir 
un fabrikası idi ve oradaki askerin erzakından 
bir habbe üğütecek. bir şeyi de yoktu, iki sün
gülü kapıya diktiler ve böylece vazıyed e devam 
eylediler. Bunu yapan ne hisle yapıyor, ne hak
la yapıyor? Maksat malûm... Bu fabrikanın sa
hibine iadesi için Müdafaai Milliye Vekâleti 
emir verdi, Heyeti Vekile Riyaseti emir verdi 
ve envai evamir ve tamimden sonra bu fabrika 
sahibine iade olundu, işte bunu yapan şey, bu
na saik olan kuvvet, menhus bir kuvvettir ve 
bunun önünü almak lâzımdır. 

Sonra efendiler, bir şeyi daha nazarı dik
kati âlinize arz edeceğim; Seferberlik zamanın
da Harbiye Nezaretinin tertibeylediği ve fakat 
kanunun hükmünü haiz olmıyan bir kitap var. 
Alızi Asker Kanunu, biz ona kanun diyoruz. 
Halbuki bu ne bir kanundur, ne de Heyeti Ve
kile Kararnamesidir ve ne de bir Meclisi Teş
riîden geçmiştir, işte o kanun dediğimiz şey, 
böyle aynen tatbik edildikçe ve bu kanunun ih
tiva ettiği mevad milletin ruhuna mutabık bir 
surette tertibolunmadıkça ve esaslı bir Ahzi As
ker Kanunu tanzim edilmedikçe; bu gibi ha
rekâta intizar etmek tabiîdir. Binaenaleyh ev
velemirde biz Ahzi Asker Kanununu ıslah ede
lim. Demin de arz ettiğim veçhile bu yükün kıs
mı küllisini, malî ve hayati olan aksamını hep 
köylüler yükleniyor ve hep askere giden köylü
lerdir ve bütün mallarını ve mevcutlarını ve-

. 1338 C : 1 
ren onlardır. Görüyorum ki, köyde kalmış ve 
esnan dâhilinde bulunan birçok insanlar aske
re gitmemiştir ve onlar hiçbir müeccel vazifede 
de değildir. Boyuna geziyorlar. Bunları kur
taran nedir? Bunları kim kurtarıyor? Sırf as
kerliği fakir köylülerin üzerine mi yükleteceğiz? 
Binaenaleyh Meclisi Âliniz bu gibi mesaili ehem
miyetle nazarı dikkate alarak ıslahı çarelerine 
bakmalıdır, yoksa millet için için yanıyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, demin de arz ettim. Müzakereyi yanlış 
bir yolda devam ettiriyoruz. Hükümet, istik
lâl mahkemesinin hükmü ile teb'id edilmiş veya
hut firari bir askerin ailesinin teb'idine istik
lâl mahkemesince karar verilmiş de hükmü in
faz edilmemiş olanların affını teklif ediyor. Ya
ni kanunen teb'ide mahkûm olanların affını is
tiyor. Biz ise güya kumandanların keyfiyle 
teb'id edilmiş olanlar varmış da onların affı için 
kanun teklif ediliyor, zannediyoruz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Vardır ve ispatı mümkündür. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Ben 
denizin mâruzâtım Hükümetin şu teklifi hak
kındaki esas meseleyi söylemektir. 

ABDÜLKADİR KEM ALÎ B. (Kastamonu) 
—- Süleyman Sırrı Bey Hükümetin Müdafaa 
Vekilliğini yapıyor. 

REFİK B. (Konya) — Hayatı millete ta
allûk eden bu teklif hakkında çok söyleyecekle
rimiz var. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Böyle 
binlerce aile olduğunu ben de ispat edeceğim. 

NECATI Ef. (Lâzistan) — ilendiler, bil-
münasebe açılmış olan firari ailelerinin tehciri 
ve daha sair mezalim hakkındaki mesele üzerine 
bendeniz de mâruzâtta bulunacağım. Bidayeti 
inkılâbımızda herkes vaziyeti hakikıyeyi anla
mamış veyahut anlamış da ailesinden ve yav
rusundan ayrılmak istemiyerek bu gibi yollara 

I sapmış.. Halbuki o zaman cephelerde düşmana 
karşı müdafaa hususunda, bize çok lâzım olan 

I efradın celp ve cem'i de iktiza ediyordu. Ve 
bittabi ilk zamanlarda bu işi temin etmek için 
bâzı ufafetefek kusurlar da yapıyorduk ki, Al
lah cümlemizin böyle kusurlarını affetsin. He
pimiz de böyle ufak kusurlar yapmışızdır. Çün
kü büyük bir maksadı istihdaf eden bu gibi me-

I sailde böyle kusurlar irtikabedilebilirdi. Fakat 
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vakta ki, maksat anlaşıldı. Herkes vatanının, 
(memleketinin, milletinin istihlâsmı en büyük bir 
vazife bilerek cepheye koştu ve Hükümet tees 
süs etti, artık ondan sonra ihtilâl ve inkılâp an
larında yapılan usul ve kavaidi bir daha tatbik 
etmek, hiçbir maksadı Hükümete tevafuk etme
diğinden dolayı bu gibi ahvalin şiddetle reddi 
lâzımdı. 

Meclisi Âliniz bu meseleye işaret ederek bu 
noktayı nazarı itibara almış ve teb'icli bertaraf 
etmiştir. Yani bundan sonra bir daha teb'id 
meselesi olmıyacaktır diye karar vermiştir. 
Şimdi de bu kararın hilâfında el'an böyle teb'id 
vu*kubulduğu da gözükmektedir. Artık bu ha
le karşı kimse sükût edemez. Bunların müseb
biplerini cezaya çarpmalıdır, değil cezaya çarp
mak, hattâ idam etmelidir. (Bravo, sadalan) 
Çünkü Heyeti Aliyenizin bilmüzakere ve mü
nakaşa kabul etmiş olduğu bir kararın aley
hinde haröket edenler, hıyaneti vataniye yap
mıştırlar ve hanları Hiyaneti vataniye KIIPUÜU 
mucibince idam etmek lâzımdır. 

Yalnız şunu da arz edeyim ki; bu gibi adam
lar, yani efradın celp ve cem'i hususunda mu
amele yapan adamlar her yende bu işe bigâne 
ve cahil adamlar değillerdir. Her yerde böyle 
değildir. Bilmünasebe zamanı gelmiştir bir mi
salini arz edeceğim. Bu sene dairei intihabiye-
me gitmiştim. Orada birçok vakayi gördüm. Be
nim dairei intihabiyem olan Atine kazasının 
Ali Rıza Efendi isminde bir ahzi asker şube 
reisi vardır. Ben burada iken bu zat hakkın
da birçok .şikâyetler vardı. Halbulki oraya git
tiğim zaman bu şikâyetleri tekrar dinledim ve 
efendiler, nazarı dikkatinizi eelbederiıu, bu me
sele hakkında herkesle temas ettim. Fakat 'Hü
kümetin etrafında bulunan, yani Hükümet sa
yesinde geçinen adamlardan hepsi o zattan 
memnun ve razı bir haldedir1. Bu zat o havali
de bulunmakla bera'ber herkesi memnun etmiş 
ve herkesi askere sevk etmiş, ahzi asker defte
rini açtım gördüm ki, defterinde dört bin yedi 
yüz küsur askeri silâh altına alarak cepheye 
sevk etmiştir ve kısmı âzamim da G-arb Cep
hesine göndermiştir. 

Saniyen cephede bulunan efrattan bu zata 
mektuplar gelmiş ve bendenize de mektuplar 
geliyordu. O mektuplarda diyorlardı ki Ali Rı
za Efendi bize hakikaten iyilik etmiş. 
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Bize askerlik şeref ve meziyetim kazandıra

rak öteye - beriye kaçmaktan bizi kurtarmıştır. 
Kendisine teşekkür ederiz ve bu hakikati Büyük 
Millet Meclisine de söyleyiniz. Çünkü böyle 
adam bize lâzımdır. (Şimdiye kadar niye söyle
rin ediniz sesleri) Bilmünasebe arz edeceğimi ev
velce söylemiştim. Münasebeti geldi şimdi söy
lüyorum. O Teb'id Kanunu Ali Rıza Efendiye 
de evvelce gitmiştir. Fakat o zat katiyen kimse
yi teb'id etmemekle beraber efradı usulü daire
sinde askere sevk etmiş. Bendeniz millet na
mına kendisine teşekkür ettim. Böyle adamları
mız da vardır. 

NEClB B. (Ertuğrul) — Allah bu gibilerin 
emsalini artırsın. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Allah bu'gibile
rin emsalini artırsın. Bundan evvel bâzı adam-
lar varmış - veyahut başka yerlerde - gördüm ki 
tehcirden daha büyük mezalim yapmıştır. Me
selâ, firari diye iddia edilen bir neferin evine 
jandarma giriyor, bu adamın evini taharri edi
yor, ziynet eşyasını hâvi olan sandıklarını, para 
sandıklarını açıyor, evin her yerini arıyor, so
yup sovana çevirip bırakıp gidiyor. Bu, her 
halde tehcirden daha fenadır. Çünkü tehcir 
edilirse o adam ihtimal ki yanında, .kendisini 
iki üç ay yaşatacak kadar bir eşya götürebilir. 
Fakat bu tehcirden daha fena bir şeydir. Evi
ni soyup sovana çeviriyor ki eşkiyadan daha 
fazla bir vaziyet alıyor. Eğer bu gibi tehcir ve 
bu gibi mezalim bertaraf edilmezse, yani önü
ne geçilmezse ikinci, üçüncü içtimada ferden 
ferda herkes cezadide olacaktır ve herkese bu 
hal bir suimisal olacaktır. Bu ahvalin önüne 
bir an evvel geçilerek menedilmeli ve herkes 
Ali Rıza Efendi gibi askeri cepheye sevk etme
lidir. Başka diyecek bir şey yoktur. Yani usul 
her yerde birdir, fakat aksini yapanlar bu 
memleketin hayat ve istikbali ile oynıyanlardır, 
bunları tecziye etmeli ve hattâ idam etmeli... 

ABDüLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Muhterem arkadaşlar, tahattur buyurursu
nuz ki burada içtimaimizin birinci veya ikinci 
ayında idi; firariler hakkında bir kanun ya
pılması mevzuubahsolmuş ve Müdafaai Milliye 
Encümeninde uzunuzadıya müzakere edildik
ten sonra ihtilâl veya firar mahkemeleri ismi 
tesbit edilerek Meclisi Âliye arz edilmişti ve 
yine tahattur buyurursunuz ki, İstiklâl malı-
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kemeleri Kanunu müzakere edilirken firari re
şit «Orada eğer bunların haneleri yakıimazsa 
aileleri sürülmezse, eğer bunların çocukları öl-
dürülmczse bir iş yapmamın imkânı yoktur.» 
tarzında beyanı mütalâa etmesini mütaakıp 
Meclisi Ali feverana gelerek katiyen böyle bir 
cinayetin irtikâbedilmiyeceği ve her şeyin - ka
bil olduğu kadar - kanuna tatbik edileceği hissi 
Meclisi Alice ihsas edilmişti. Sonra efendiler, 
salâhiyeti mutlakanızı verdiğiniz İstiklâl mah-
.kameleri fevkalâde mukarrerat ittihaz ettiler, 
belki jie bilmiyorum ve tahmin de etmiyorum, 
bâzıları idari bir mahiyette olmak üzere böyle 
birtakım kararlar ittihaz etmişlerdir. Fakat 
efendiler, İstiklâl mahkemeleri bir taraftan ic
rayı faaliyet ederken diğer taraftan da birtakım 
makamlar İstiklâl mahkemesinden daha kuv
vetli bir vaziyette icrayı faaliyet ediyor ve 
bunlara karşı Meclisi Âlinin mevcudiyeti, nok-
tai nazarı bir türlü ihsas edilemiyor. Efendi
ler bütün milletçe ferden ferda anlamak mec
buriyetindeyiz ki ya bu tarzı idareyi kabul ve 
bunun icabatı üzerinde yürüyeceğiz veyahut 
şahsi idarelere, milletin idaresini terk ederek 
namusumuzla bu Meclisi terk edeceğiz. (Alkış
lar) 

Efendiler memlekette kanun hâkim değil
dir. Memlekette yürüdüğümüz yolun esaşatı 
hâkim değildir. Millet Meclisinin hiçbir mevkii 
ve kıymeti kalmamıştır ve her gün bir suretle 
bu Meclisin mevkii eşhası namütenahiye tara
fından tezlil edilmektedir. (Bravo sesleri) 

DURAK B. (Erzurum) — Yok yok kimse 
tezlil edemez. (Tezlil edilemez sadalari) 

NECİB B. (Ertuğrul) — Gazeteler meydan
dadır. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
Söylediğim sözü Durak Bey kardeşimiz anla
madı. Tezlil edilmektedir, diyorum. 

DURAK B. (Erzurum) — Büyük Millet 
Meclisi daima hâkimdir ve her şeye hâkimdir. 

REİS — Kesmeyin sözü efendim.. I 

ABDÜLKADİR KEMALİ B, (Devamla) — 
Ben burada Durak Beyden ders alacak kadar 
âciz değilim. Ben söylediğimi bilirim, Ben de 
bu memleketin evlâdıyım. Durak Bey kadar 
hakkımı burada müdafaa edebilirim. Siz be
nim sözümü dinlemekle mükellefsiniz. J 

. 1338 O : 1 
DURAK B. (Erzurum) — Ben de cevap 

vermekle mükellefim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Devamla) — 
Seniiı bana ihtara hakkın yoktur. Bana ihtar 
edecek ancak Makamı Riyasettir. 

DURAK B. — Benim haysiyetime doku
nuyorsun! 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Devamla) — 
Rica ederim, Makamı Riyaset bana ihtar eder. 
Şahsi kuvvetler karşısında eğilmekten artık 
bıktık kâfidir. 

Efendiler «Hukuk ve kanun» kelimelerinin 
ifade ettiği mâna ile arkadaşlarıma ve bütün 
cihana sorarım • Dünyanın hangi kanunun
da, hangi esasatında (vüsk) kelimesi vardır. 
Cihana ve hepinize soruyorum : Vüsk namı 
hangi kanunda vardır? Vüsk namı altında mem
leketin - ukubatta niyabet olmamak esasatmı 
basjt milletler bile kabul etmiş olduğu hal
de - bâzı eşhasın harekâtından dolayı (v, s, k,) 
harfleriyle teşekkül eden vüsk kelimesi ve vüsk na
mı altında mücrimiyetle alâkası olmıyan; efendi
ler o kadar alâkası olmıyan ki, meselâ; babası
nın - bunu bizzat Koçgiri hâdisesi dolayısiyle 
gönderdiğiniz heyet arasında bulunan ben, biz
zat yolda tesadüf ettim, bir şahsın firarından 
dolayı babasının, dayısının oğlu vaziyetinde 
olan birisi gözümün önünde derdest »edildi. 
Bu on beş, on altı yaşında bir çocuk gibi. Jan
darmalara niçin derdest ettiniz diye sordum 
jandarma hiddetli bir surette bana (vüsk) 
dedi. Oğlum vüsk nedir? dedim. Bu tutulan ço
cuk firarinin dayısının oğlu oluyor dedi. Kağnı 
ile köylerine zahire götürürken bunları yakala
mışlar. 

Efendiler Koçgiri hâdisesinde hapisaneye 
girdiğimiz vakit altmış yaşından yukarı bir 
ihtiyar ayaklarımıza kapanarak oğlunun yüzün
den (vüsk) sıfatiyle yattığını söyledi. 

OSMAN B. (Kayseri) — Kayseri'de de 
vardır. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Devamla) — 
Niğde kasabasında bulunduğum bir zamanda 
Jandarma Kumandanı Naci Bey bana ağlıya-
rak birtakım aileler gösterdi. O sırada kar 
yağıyordu. Niğde'de çok soğuk vardı. Çocuk
ları kucağında olduğu halde perişen bir vaziyette 
hapisanenin önüne atılmışlardı. 
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HAŞlM B. (Çorum) — Şimdiye kadar 

niçin söylemediniz? 
NEBÎL Bf. (Karahisarı Sahib) — Söy

leniyordu, fakat dinlenmiyordu. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Köylü 
efendidir ha! 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Devamla) — 
Efendiler Haşim Beyefendinin «şimdiye kadar 
niçin söylemediniz? tarzındaki sözüne tarihi ha
yatım mükemmel bir cevaptır. Ben şimdiye ka
dar haksızlığa isyan etmekten korkmuş bir 
adam değilim. Binaenaleyh «Şimdiye kadar ne
rede idin?» tarzındaki sözün zapta geçmesinden 
belki bir zevk duyuyorlar ve bunun için ceva
bını verdim. Arkadaşlar; her zaman fenalığa 
karşı bağırmışımdır. 

Arkadaşlar söze başladığım zaman, ya şahsi 
idare veya teşekkülümüzün devamındaki vaziyet 
gibi şûra idaresi; şahsi idare olacaksa, bize te-
rettübeden, şahıslara namütenahi salâhiyetler 
vererek gitmek, eğer millet şeklinde idare olu-
nacaksak efendüer, bir askerin, bir ordunun ha
rekâtını, tabiyesini, seferiyesini, sevkulceyşini, 
nasıl asırların muharebe suretindeki tecrübeleri 
tecelli ettirmişse, asker arkadaşlar da kanaat et
sinler ki bir milletin idaresine .taallûk eden ka
nunlar da, asırlarla devameden tecrübenin mah
sulüdür. Ona da o kadar hürmetkar olsunlar. 
aksi takdirde yoğuz efendiler. Yoğuz ve devam 
edemeyiz. Dökülen gözyaşları, çıkan ahlar hep 
kanuna riayetsizliğimizdendir ve kanuna riayet
sizliğinim de efendiler ancak kanun denilen şeyle 
idarenin, ©mirlerle idareden çok zor olmasından 
ileri geliyor. Kanun zordur, kanun bilgiye mü
tevakkıftır. Fakat idare her kazaya göre ve her 
emir veren adamın emrine göre olur. Birisin
den fenalıklar çıkar, diğerinden intizam ve 
iyilik çıkar. Yunan ordusunu mağlubeden - ka
naati katiyem - seferiye ve tabiye ve sevkulceyiş 
bilmemeleri cihetleridir. Binaenaleyh mağlub-
olmuşlardır. Münferit ve müçtemi terbiyenin 
maddi ve mânevi imanın neticesi nasıl ki mu-
zafferiyet ise, memleket üzerindeki zafer de ay
nı iki kuvvete istinatla ancak kabil olabilir.-Bi
naenaleyh biz muhtelif tarzda verilmiş muhte
lif emirlerle - ben söylentiye hicabediyorum -
öyle vakayi vardır ki, öyle ahval vardır ki bu
rada söylemekle ve zapta geçmekle, ebedî bir hicap 
lekesini kendi kendime üzerime alenen almış olu-
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yorum diye korkarak söylemiyorum. Yalnız ar
kadaşlardan birinin Kângırı ismini zikrettiğini 
hatırlatırım. O kadar fenalıklar oldu, o ka^ 
dar münasebetsizlikler oldu ki bunların önün© 
geçmek için bütün kuvvetimizi sarf etmek lâ
zımdır. Bu suretle yapılmış münasebetsizlikler 
devam ediyorsa efendiler bu yapılan işin, bu 
yapılan muamelâtın Devlet kavanininde yeri 
yoktur. Eğer siz yeri Devlet kavanininde olmı-
yan şeyleri kendi hesabınıza^ kendi idraklerim»© 
göre tedvir edecekseniz tarzı idare için yalan
cılıktan vazgeçiniz diyelim. Yalan söylemiydim 
efendiler. Memleketin her tarafında Millet Mec
lisinin kuvvetini şahıslarında gören şahsiyetler 
kanunla değil, emirlerle memleketi idare ediyor
lar ve sürükleniyoruz efendiler. Binaenaleyh 
ben şu takririmle, şu teklifimle iki şey istiyo
rum. Birisi (Vüsk) namı altında muhtelif mem
leketlere sevk edilmiş ve şimdiye kadar sürük
lenmekte bulunmuş olan ailelerin ve çocukların 
derhal Hükümet tarafmdan masrafları ödenmek 
şartiyle memleketlerine iadesi, ikincisi Meclis 
kudretini göstermekte, celâdetle göstermekte bir 
an tereddütetmemelidir. Çünkü bu hususta veri
lecek karar hayatı hazıra ve müstakbele üe alâ
kadardır efendiler. 

Binaenaleyh Meclisten ibir heyeti tahkikıye 
gönderilmesi ve bu gibi ahvalin nerelerde cari 
olduğuna ıttıla hâsıl olduktan sonra failleri
nin - yine 'kavanini Devlet dâhilinde diyorum -
yine ikavanini Devlet dâlhilinde tecziye edilme
lerini talebediyoruan. 

EEFİK B. (Konya) — Efendiler, (Hükü
met yoktur sadaları) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Hükümet biziz, 
biz kararımızı veririz. 

REFİK B. (Konya) — Hiç şüphesiz... Efen
diler ! Mâruzâtıma bahtiyar İbir "tesadüf, elîm 
bir izah mutaddemesiyle "başlamak mecburiye
tini hissediyorum. Hayatı milleti doğrudan 
doğruya müteessir eden şu meseleye Meclisi 
Âlinin - gösterdiği alâka hiç şüphesiz milletin 
bütün işlerinde Meclisi Âlinin hâlkim olduğunu 
daha celî ve dah bariz bir surette ispat etmiş
tir. 

NECÎB B. (Ertuğrul) — Fiil lâzımdır. 
REFİK B. (Konya) — Arkadaşlar mâruzâ

tıma başlamazdan evvel son defalki seyahatim
de tesadüf ettiğim elîm bir misali arz edece-
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ğim. On gün evvel Kayseri'den çıkmıştım. 
Köprü köyüne geldik. Geceyi orada geçirdik, ora
da birtakım askerlerin -jandarmanın değil -
askerlerin silâhla mücehez oldukları halde kö
yün içerisinde dolaştıklarını ve misafir oldu
ğum hanede de birkaçının bulunduğunu gör
düm. Sebebi seyahetlerini sordum. Asker arı
yoruz dediler. Zavallı köylüler askerlerin o mu
hip vaziyeti karşısında tir tir titriyorlardı. Bu 
haletiruhiyeyi, memlektin dertlerine vâkıf bir 
arkadaş sıfatiyle, bildiğim için köylüye, 'köyü
nüzde asker firarisi çok mudur? Diye sordum. 
Onlar bir kelime ile Ihayır dediler. Birkaç fira
ri varsa da öteden beri sersesi olarak tanılmış 
ve •'köyümüz onlardan nefret ediyor... Halbuki 
otuz dört nefer istiyormuş. Aradan bir müd
det geçti. Askerler bizim orada bulunmamızı pek 
de muvafık görmemiş olmalıdırlar ki oradan 
çıktılar. Bir müddet sonra bir 'köylü geldi. 
Aman efendi dedi. Köyümüzde genç ve taze 
kadınlar filân dereye tıkılmakta 'devam edili
yor. Derhal isyan ettik. Orada bulunan askeri 
git derhal buraya getir dedim. Muhalefet eder
lerse burada Büyük Millet Meclisinin bir âza
sı bulunduğunu söyle ve ilâve et; vaktiyle bu
ralarda İstiklâl mahkemesi işini görenlerden bi
riymiş. Ta ki gönderdiğim köylünün emrine tâ
bi olsun diye. O sırada geldi. Adı Mefhmed Ça
vuş. 

Dr. ABİDÎN B. (Lâzistan) — Hangi tabur
da, künyesini aldınız mı? 

REFİK B. (Konya) — Keskin'de Fahreddin 
Bey kumandasındaki 55 nci Süvari Alayında, 
bulunuyor. Oğlum sen asker misin?... Evet de
di, niçin asker oldun? Milletin namusunu, is
tiklâlini, hayatını işte burada gördüğünüz hem
şirelerimizi korumak, kurtarmak için asker ol
dun. Sen burada bu ailelere karşı bu muamele
leri yaparken bir de hatırla ki, senin de aile
nin, senin de hemşirenin, yani bizim hemşire
lerimizin de senin yaptığın muameleye ınâruz 
kalmaları .ihtimal dahilindedir. Söylediğim bu 
çok haklı ve çok müessir söz o kahraman Meh-
med'm kalbinde derhal tesirini gösterdi. Dedi-
k i ; ben de bu halden müteessirim, fakat ne ya
payım? Şu isimleri istedim, bana şunları getir-, 
di, laJbiî köy muhtarı icbar edilmezse yanıba 
şında bulunan evlâdını getirip teslim etmez. 
Tabiî o, kendisini kurtarmak için söylediği bir 
sözdü. İlâve etti, dedi ki, beni idam etseler bun-
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l an serbest bırakacağım. Sizin sözünüz çok 
doğru, çok muhik. Fakat ne yapayım? Aldığım 
emip budur, emir kuluyum, dedi. işte elîm izah 
dediğim budur. Gelir gelmez bir münasebetle 
Heyeti Celilenizi, fakat daha evvel alâkadar 
makamı haberdar edecektim. Bunun gibi elîm 
misaller pek çoktur. Bendenizden evvel söz söy-
liyen arkadaşlarımdan Abdülkadir Kemali Be
yin dediği gibi, o misallerin burada yegân ye
gân tadadı belki Meclisin şahsiyeti mübeccele-
sini de ilelebet müşkül bir vaziyete, ilka ede
bilir. Onun için hepiniz bu misallerle ayrı ayrı 
sahibi malûmatsınız. Onun için buna bir şey 
ilâve etmiyorum. Arkadaşlar! Cenabı Hakkın 
lütfü keremiyle yoktan varlık icadeden, bir ci
hanı husumete karşı galebeler 'temin eden, za
ferler kazanan, cihana hayretler ilka eden mil
letimizin hayat ve mukaddesatı hain, namussuz 
bir düşmanın elinden kurtarıldıktan sonra sui-
idarenin ayaklan altında bırakılırsa eyvah biz
lere... Zannediyorum, çok iyi hatırlarsınız; as
ker firarilerinin aileleri hakkında bir kanun 
teklif edilmişti. Orada ihraik vardı. Tehcir var
dı, teb'id vardı. Teklif pek muhik olarak He
yeti Celilenizin ruhunda bir isyan koparch ve 
denildi ki, memleketimizden kovulacak ne bir* 
fert, yıkılacak ne bir hane, ne bir ocak kalma
mıştır. Onun için bu kanunu biz reddederiz, f 
dedi ve pek muhik olarak reddedildi. O kanu
nu. İstiklâl mahkemeleri Kanunu, yani Hiya-
neti 'vataniye Kanunu takiibetti. Biz dolaştığı
mız mmtakalarda bu gibi mesaile mâruz kal
dık. Maatteessüf haklarında kararlar da oldu
ğu için tabiî onların müsebbiplerini tecziye ci
hetine gidemedik. (Hesabınıza gelmedi, sesleri) 

Affedersiniz, hesabımıza gelmedi değil bey
efendi. Mmtakatmızdan geçen arkadaşlanmız 
şahittirler. Ayn ayn vicdanlanna havale edi
yorum. (Doğru, sadalan) Biz yalnız bir cel
sede ve bir anda o şeyin önüne geçtik. Hap-
saneden çıkan o ihtiyar babalar ve kadınlar mah* 
kememize çok gelmedi. Meslekimizi ve kara
rımızı anlıyan o idareciler anlayıp bir daha gön-
demediler. İhtiyarlar, beli bükülmüş, saka
lı bembeyaz, hakkında hürmetten başka bir mu
amele kalmamış olanlar karşımıza getirildiği za
man neymiş? Köye şaH gelmiş de köy muhtarı 
olmak hasebiyle haber vennemiş... Efendi! Sen 
topunla, tüfeğinle, silâhınla, atınla, her şeyinle 
şakîyi yakalıyamıyorsun da o zavallı ihtiyar ne 
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yapsın, elinde ne var? Elbette o köye geldiği va
kit istikbal eder, alkışlar, çünkü hayatı tehlike
dedir. Nitekim biz onların hakkında tahliye ka
rarı verdik, beraet kararı verdik ve dedik ki, 
siz köyünüze gelen şakileri kabul ediniz. Yalnız 
onların gittiği istikameti geliniz, haber veriniz, 
dedik ve tabiî bu noktai nazarımızda pek haklıy
dık. Çünkü o zaman üç bin atlı üç liva arasında 
böyle dolaşıyor ve fakat üç tane şakiyi yakalıya -
mıyordu. Fakat Heyeti Celilenizin hâkimiyetine 
dayanan istiklâl mahkemesi elhamdü lillâh o pis
likleri de temizlemeye muvaffak oldu. Şimdi tarih
çesinden, biraz da meşhudatımdan bahsettiğini 
meselenin sureti hal ve intacına intikal edece
ğim. Evvel olduğu gibi belki şu saatte bile cid
den tel'îne lâyık olan bu muamele devam etmek
tedir. Derhal Meclisi Âlinizin karariyle bu mu
ameleyi tevkif etmek lâzımdır. Ondan sonra 
bugüne kadar haksız muameleye uğramış bîça
reler kimlerse, ya idareten, yani her hangi bir 
jandarma kumandanının veya şube reisinin ve
ya kaymakamın veya her hangi idarecinin keyif 
ve arzusu ile uğraşmıştır veyahut Meclisi Âli o 
idareten yapılan muameleleri her zaman kanu
nun sarahati karşısında hükümsüz addedecek ve 
böyle hodserane icraatta bulunan adamlardan 
hesap soracaktır ve sormalıdır. Eğer mahkeme
lerden olmuşsa, İstiklâl mahkemelerinden olmuş
sa, malûmuâliniz Af Kanunu vardır. Evlâ bitta-
rik menfiler ondan müstefittirler. Bunların tah
liyeleri icabeder ve bunların müreffehen memle
ketlerine iadeleri lâzımdır. Bir noktayı daha He
yeti Celilenize arz edeyim. O bîçareleri hapsane-
lerden çıkardınız mı emin olunuz onları sokak
lara atacaklardır. Çoklarının ne parası vardır ve 
ne.de elbisesi vardır. Biz onlara iyilik yapalım 
derken şedaidi tabiat önünde onların mahıvları
na çalışmış gibi bir şey göstermiş oluruz. Onun 
için bunların bir an evvel çıkarılması ve mü
reffehen muhafaza edilmek suretiyle, hayvana 
bindirilmek ve sair suretlerle memleketlerine gön
derilmesi için karar verelim. Milletten hayvan, 
araba ve saire alınıyor. Biraz da millet için ve
rilsin, efendim. Onların bunlara verilmesi için 
sureti hususiyede bir kayıt koyalım. Artık bu 
meselenin bundan başka bir çarei halli kalma
mıştır. Heyeti Celilenizi bir arkadaşınız sı f atiyle 
bu meseleyle meşgul olduğundan dolayı alkışlı
yorum. Çünkü; hayatı milleti alâkadar eden bu 
meselede lakayt kalırsak zavallı millet jandar-
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manın keyif ve hevesi uğrunda kurban olup gi
diyor. 

REİS —• Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında takrir var. Daha on bir arkadaş da söz 
almıştır. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Paşa şahsını 
mevzuubahsolmuştur. Lütfen söz veriniz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Paşa Hazretleri müsaade buyurur musunuz? Hü
kümet namına söyliyeceğim. 

Efendim; mevzuu müzakere olan mesele Mü-
dafaai Milliye Vekâletinden tanzim edilen bir 
lâyiha üzerinedir. Müdafaa! Milliye Vekili Kâ
zım Paşa hastadırlar. İcra Vekilleri Reisi Ra
uf Beyefendi de Hariciyede pek meşguldürler. 
Bendenize telefon ettiler, Heyeti Aliyenize rica 
ediyorum. Bu meseleyi âti celseye tehir edin. 
Zaten af hakkında Heyeti Vekile de sizinle be
raberdir ve sizinle müttefiktir. (Hayır olamaz 
sadaları); (Bu af değildir sesleri) 

. REFİK B. (Konya) — Af meselesi mevzuu-
bahsolamaz, zaten af vardır. 

* MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendiler bu meseleyle alâkadar olan 
Vekil arkadaşımız hastadır. Sorduğunuz1'-sualle
re" cevap verecek arkadaşınız burada mevcut de
ğildir. Tehirini teklif ediyorum. Binaenaleyh ka
rar verin. 

" ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bu gibi muamelâta bir an evvel nihayet ver
mek mecburiyetindeyiz. Hasan Beyefendi. Ya
zıktır, günahtır. 

NECİB B. (Ertuğrul) ••- Kifayet aleyhinde 
söz söyliyeceğim. Arkadaşlar, çok söz söylenmiş 
olmakla beraber hiçbir şey halledilmedi. Bunun 
bir an evvel halledilmesi icabeder. Heyeti Ve-
kilenin bulunması şartı da varit değildir. Mec
lisi Âli kararını verir ve kendilerine tebliğ eder. 
Kendilerinden zaten bir şey sormuyoruz. G-özü-
nıüzle gördük. Bu bir kere tahakkuk etmelidir; 
bu memleketin en büyük kuvveti bu Meclisi Âli
de midir? (Evet «adaları) Siz böyle söylüyor* 
sunuz. Bendenizce Heyeti Vekile bugün başka 
bir şeyle meşguldür. Dâhil ve hariçte Meclisi 
Âlinin kararlarını çürütmek ve tefessüh ettir
mekle uğraşılıyor. (Bravo sadaüarı) Meclisi 
Âlinin parlak tarihine ve altın kalemle yazılan 
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yazılara kadar tecavüz edilmek isteniyor. (Sa
dede sadaları) Bu esası hallederseniz o vakit 
Heyeti Vekile sizi dinler ve her emrinizi icra 
eder. Bu esas kabul edilmezse burada söylenir, 
burada kalır. Görüyorsunuz, bir bardak suda 
fırtınalar koptu. Kemali ibretle gazetelerde bir 
şey görüyoruz. Neymiş? Şahıslara da aidolsa bi
le yine hepimize taallûk eder. (Sadet harici ses-
leri), (Mevzudur sesleri) 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayeti aley
hinde söyliyeceksiniz. Bu söylediğiniz mevzuu 
müzakere olamaz. 

NECÎB B. (Devamla) — Meclisin hâkimiye
tinin anlaşılmadığını ve dinlenmediğini arz 
edeceğim. 

REÎS — Efedim mevzuu müzakere olan 
mesele bu değildir. Rica ederim, bunlar herkes
çe malûmdur. Kifayet aleyhinde söyleyiniz. 

NECÎB B. (Devamla) — Neymiş? «Heyecanlı 
ve galeyanlı zamanlarda intihabedilmişlermiş.» 
Biz buraya en heyecanlı zamanda kemali suubet-
le ve en hakiki bir itimatla geldik. Eğer bize 
itimadetmiyorsanız biz gideriz. Başkası bizim 
yerimize gelir. Fakat biz hiçbir zaman tecavüze 
mâruz kalmayız. Ya biz milletin hakiki mümes
siliyiz veya biz gidelim, hakiki mümessiller bu
raya bugünden itibaren gelsin. 

OSMAN B. (Kayseri) — O sözleri az'afiı mü-
zafaa ile onlara reddederiz. Onlar lâstik top gi
bi sözlerdir. Duvara nasıl atarlarsa öyle kendi
lerine geri gelir. Buraya kafamızı koltuğumuza 
aldık da geldik. O köpeklerin hiç ehemmiyeti 
yoktur. Onlarınki şemateti kilâp ve avavedir. 

NECÎB B. (Devamla) — Halk hükümeti, 
halkçılık bunlar lâf. Halkın vekilleri, halkın ef
radı hürmet görmez, vekillerinden mürekkep 
heyet hürmet görmez, hükümet nerede? Bir 
adım atmadık ve atamıyoruz. Bu mezalimin 
önüne derhal geçebilmek için bugün katı kararı
mızı vermek lâzımgelir. Fakat sadet harici, sa
det harici derseniz bendeniz de tabiî bilmecburi-
ye ne söyliyeeeğimi şaşırırım. 

R E Î S — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrir var. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Devam edeceğiz. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Paşa şahsım 
mevzuubahsoldu. Efendiler Abdülkadir Kemali 
Bey şahsımı mevzuubahsetti Bunun için cevap 
vereceğim. (Şahıs yok sadaları) Müsaade buyu-
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runu^, bendeniz de zaten şahsiyata girmiyeeeğim, 
şahsiyat yoktur. Efendiler Abdülkadir Kemali 
Bey arkadaşımız bir söz sarf etti. Dedi ki, Mec
lisin ehemmiyeti ve kıymeti yoktur. Bendeniz 
kabul etmiyorum; Meclisin ehemmiyeti ve kıy
meti vardır. 

CELÂL B. (Gene) — Nerede nerede? 
DURAK B. (Devamla) — Belki de Meclisin 

ehemmiyet ve kıymetini takdir etmiyen şahıslar
dır. (Gürültüler) Rica ederim dinleyiniz, ondan 
sonra cevap veriniz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Durak Bey beraberiz, 

DURAK B. (Devamla) — Efendiler bu M i 
liste kıymet, ehemmiyet olmadığı takdirde acaba 
dünyanın hangi Meclisinde ehemmiyet ve kıy
met vardır? Efendiler bugün bu kürsüden söyle
nen sözler dünyanın hangi Meclisinde söylenmiş
tir? Hakikaten biz vazifemizi ifa ediyoruz. Mec
lisin umumunun, kabahati yoktur. Eğer varsa ka
bahat şahıslardadır, bumu takdir ©diniz. (Doğru 
sadaları) Efendiler Meclisi Âli her 'hangi bir me
selede karar ittihaz etmiştir de o kararı infaz 
edilmemiştir, onu Heyeti Vekile icra etmemiştir? 
Gösteriniz ibir tane. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahifo) —- İşte bu me
sele. 

DURAK B. (Devamla) — Müsaade buyurun 
eğer vâikı ise bir arfcadaşnmız çıkar söyler ve he
yeti umumiyemiz bunun hakkında muamelei lâzi-
meyi ifa ederiz. Efendiler, şahsiyatla uğraşunıya-
lım. Bir kimsenin iskemlesini, sandalyesini taih: 
ikimle uğraşmıyalum. Heyeti Vekileden biline bu
gün dünden iyisin demiyelim. Vazifemizi ifa ede
lim. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Diyen kahrol-
sum. 

DURAK B. (Devamla) — Meclisi Âli her 
hangi bir meselede kati kararını ittihaz eder ve 
infaz ettirmek isterse bunu yapar ve infaz ettirir. 
Neden Abdülkadir Kemali Bey bütün Meclisi 
Âliyi tahkir edilmiş mevkiinde bırakıyor? (Ha
yır, hayır sadaları) 

NEBÎL Ef. (Karabasan Saıhılb) — Tahkir et
mek istemiyorlar. 

DURAK B. (Devamla) — Kusur Meclisin 
Heyeti Umuımiyesinde değildir, şahıslardadır. 
Beyefendiler bu mecliste bu meseleden korkanla
rın zaten şahısları korkaktır. Bundan korkanlar-
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da hiçbir vazifeyi ifa edemezler. Binaenaleyh bu 
memleketten çıkıp gitsinler, evet ya vazifelerini 
görsünler veyahut da çıkıp gitsinler, bugünden 
itibaren... 

İSMAİL ŞÜKRÜ E l (Karahisarı SalıLb) — 
Reis Paşa Durak Bey, yanlış beyanatta bulunu
yorlar. Bendeniz de müsaade .ederseniz iki kelime 
söyliyeyim. 

DURAK B. (Devamla) — Efendiler Abdül-
fkadir Kemali Bey arkadaşımız buradan dediler 
'ki, ben Duraktan ders alacak değilim. Durak hiç
bir vakit bu kürsüden kimseye ders vermeye çık
mamıştır. Falkaıt daima kanaatini apaçık her va
kit izıhar etmiştir. Rica ederim, AbdüF-r.adir Ke
mali Bey arkadaşımız da badema kürsüde böyle 
şahıslara d'öns venmck, ders almak giıbi sözlerde 
bulunmasınlar. Herkes vazifesini ifa etsin. Sonra 
huyundular'ki... Ben de bunu söyliyeccfctim. Fa
kat söylemiyeceğim. (Handeler) 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler me
seleyi, Meclisi Âlice kabul edilmiyen her haner! 
bir kanuna tevfikan yani kanun olmadığı halde; 
Heyeıtıi îcraiyece yapılan bâzı yolsuz muamelrJi-
tan.. Yolsuz domiyelim, zulümkârane mnam.ek'k-
»tan dolayı arkadaşların isyanı malı ivedinde telâk
ki ediyorum. Müzaıkeraıt bu şekilde kalmış oNa bile 
bugün için bu şekilde ve bu suretle müzakeratm 
devamına taraftar değilim. Fakat yapılan yol
suzluklar ve haksızlıklar o kadar çok ki, o ka
dar müselsel ki, buradaki bizim arkadaşlarımız 
bu meseleye bir karar vermek için sıçramak mec-
buryetini hissediyorlar ve zannediyorum ki, böy
le bir zamanda böyle, bir şekilde müzakerat doğ
ru olmasa gerektir. Bendenizden evvel söz söy-
liyen rüfekayı muhteremeden Durak Beyle Ne-
eib Bey Meclisin kuvvetinden bahsettiler. Efen
diler hepsini biz biliyoruz. Meclis kuvvetli midir, 
kuvvetsiz midir? Hâkim midir, değil midir? 
Bunların hepsini biz biliyoruz. Fakat zaman mü
sait değildir. Onun zamanı vardır. Şurada sulh 
müzakeresi zamanında, yani bu sırada kirli ça
maşırları ortaya atmak da doğru değildir. Ma
mafih hiç kimsenin kirli çamaşırları ortaya at
maktan korkusu yoktur. Fakat herkes zamanım 
beklemektedir. (Alkışlar) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Açık söyle 
daha iyi. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Sen açmak ar
zu ediyorsan açalım. 
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ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendiler, 

müsaade buyurun. Zannedyorum ki, öteden beri 
geçen celselerin bâzılarında da meselâ; memali-
ki müstahlasaya İstiklâl mahkemesi gitmesi mü
nasebetiyle Hükümetin za'fmdan filândan ve da
ha bu tarzda bendenizce siyasete katiyen muva
fık olmıyan sözler söylendi. Sulh mu yapacağız, 

j yoksa harb mi edeceğiz? Bunlar anlaşıldıktan 
| sonra söylemek lâzımdır. Binaenaleyh rica ede-
j rim. Söyliyecek olduğumuz sözleri tartarak söy-
j lemek mecburiyetindeyiz. 

I YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Mütekabil ol-
j malı. 

i ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Meseleyi dal-
I landırmaktansa ortaya atılmış olan Hükümetin 

bu teklifi üzerine yalnız bu meseleyi bugün mev-
zuubahsederiz. Ve onu intacederiz. Diğer mesa
ilin münakaşasını muvafık görmüyorum. Bunla
rın zamanı vardır. Bunların hepsini halledeceğiz. 
Durak Bey buyurdular ki ; Meclis hâkimdir. 
Efendiler Meclis bilfiil hâkim olmasa bile bil-
kuvve kanunen, şer'an hâkimdir. Buna olsa olsa 
cebir, tecebbür ile hâkim olmak isterler. Fakat 
bu suretle Meclisi ıskat edenlerin de ömrü, on 
beş gün, belki yirmi gün devam eder. Bu Meclisi 
moşruu istihlâf edecek olan Meclis - ki ben ta
savvur edemiyorum - zaten payidar olmaz. Ar
kadaşımızın noktai nazarı yanlış anlaşılmıştır. 
Arkadaşımız diyor k i ; «Meclis mevcutken, Mec
lisin arzusu yapılmıyor» ve şu misalle de bu sa
bit oluyor. Binaenaleyh Meclisi Âlinin şu mese
lede yapacağı şey derhal bir karar almaktır. Bu 
karar mucibince kendi-arzusu hilâfına memleket
te halka yapılan zulümlerin müsebbiplerini tec
ziye etmek lâzımdır. Meclsi Âli bu kararını ve
rir ve derhal icra eder. Eğer bunun umumi ola
rak icrası kabil değilse tahkikat yapar. 

Bu tarzda zulüm yapanlar kimlerse, emri 
dinlememiş kimlerse, kanunu çiğnemiş kimlerse, 
bunlar hakkında Meclis fiiliyatiyle vazifesini ifa 
eder. Bunlar' hakkında lâzımgelen kararım ve
rir, Meclis kuvvetini; fiilî harekâtiyle halk na
zarında tahkim eder ve balık. Meclisi' Alinin 
vazifesini ifa ettiğini görür, onun için ben ri
ca ediyorum; Hükümetin yaptığı bu teklif üze
rine ve arkadaşların mevzuu müzakere ettiği 
bu mesele üzerine, teb'id ve tehcir yapanlar 
kimlerse bunları bulup meydana çıkarmak için 
Meclisi Âli derhal bir anket yapmalıdır. l\Tec-
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lisi Âlinize bunu teklif ediyorum. Bunu yap
mak da bizim vazifemizdir. 

LÜTFI B. (Malatya) — Efendim, geçen se
ne Hükümet bir kanun tşklif etti. Bu teklif et
tiği kanun da firar edenlerin ailelerinin te'Vidi, 
hanelerinin ihrakı ve emvalinin müsaderesi me
selesi mevzuuıbahsoldu. Ve müzakere esnasında 
yine bu kürsü âliden bendeniz Heyeti Celile-
nize karşı demiştim ki : «Böyle bir kanun ola
maz. Bu bir meomuai mezalimdir. Bunu hiçbir 
millet kabul etmez ve hiç .kabul edilecek ma
hiyette değildir. Bunun reddedilmesi lâzımge-
lir.» Heyeti Celileniz de, adille, hakikatle, şe-
riatle ve insafla kabili telif olmıyân bu tekli
fi, bütün şiddet ve nefretiyle reddetti. Fakat 
bu teklif Meclisçe reddedildikten sonra dahi 
onun merdudolan ahkâmı Heyeti Hükümet tara
fından tatbik edildi. Ve hâlâ tatbik ediliyor. 

YASÎN B. (Gazianteb) •— İstiklâl mahkeme
leri tatbik ediyor. • 

LÛTFt B. (Malatya) — İstiklâl mahkeme
leri mevzuulbahis değildir. 

YASİN B. (Gazianteb) — Mevzuubahistir. 
Esbabı mueibede vardır. 

LÜTFI B. (Devamla) — B u n l a r ı tatbik 
edenler ordu kumandanları ile kıtaat kuman
danlarından al, derece derece efrat ve jandar
maya kadar devam eder. Bunlar tatbik edili
yor. Beyefendiler bu meseleyi, bu sene dairei 
mtihaıbiyemde kemali ehemmiyetle nazarı t'et-
kika aldım. Jandarma efradı, âdeta köyleri ver-
gii şahsiye raptetmiştir. Sureti '-husus iyede ver
gi alıyorlar. 

POZAN B. (Urfa) — Haraç alıyorlar, ben 
de bizzat-müşahede ettim. 
^ LÛTFl B. (Devamla) — Haraç da değil. 

fidyei necat alıyorlar. Şimdi efradın künyeleri, 
.şubeden jandarma kumandanlığına veriliyor. 
Jandarma kumandanı bütün kazayı manatıka 
taksim etmiş. Mmtaka kumandanları var efen
dim. Bunlar, karakol kumandanlarına gider. 
Karakol kumandanları üç nefer, beş nefer alıp 
firari efrat aramaya köylere gidiyorlar. Köylü
ler, «kıyam ediyorlar, aman diyorlar» o za
man jandarmalar, «Şu halde ne vereceksiniz?» 
diyorlar. Bir pazarlık yapılıyor. Efrat getirmek 
yoktur. Alesseviye o köy ahalisine istitaatı ma
liyesine göre bir şey temsibediliyor. Sonra her 
ay jandarmalar giderek bu parayı alıyorlar. 
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Bunda jandarma kumandanı da alâkadardır. 
O kazanın kaymakamı da alâkadardır. Nahiye 

; müdürü de alâkadardır. Ve o kazanın şube re
isi de alâkadardır. (Biz de şahadet ederiz, sa-
daları) Bu millet böyle soyuluyor, bu suretle 
bu fidyei necata muvafakat etmiyenlerin aile
leri teb'id ediliyor, haneleri tahribe diliyor, em
vali müsadere ediliyor, jandarmalar, evlerinde 
'bulduklarını ya^ma ediyorlar. Efendiler; 'bu, 

jandarmanın kabahati değil... Zaten bu mesele 
öteden beri mevzuulbahsol muşken Heyeti Celi
leniz bunu 'bir neticeye raptetmedi. Bunlar, 
kisvei Hükümete bürünmüş bir kütlei şekavet
tir. Bunların önüne geçmezseniz, milleti, bunla
rın pençei îtisafmdan kurtarmazsanız İndallah 
mesulsünüz. Geçen seneden beri bu jandarma 
meselesinin ıslahı mevzuubahsolduğu halde h£~ 
lâ janlarmanm ıslahı noktasında bir hatve 
atamadık. 

. Gelelini şimdi ikinci meseleye: Müdafaai 
Milliye Vekâleti buraya af için göndermiş ol
duğu lâyihai kanuniyeyi, hakikaten ailelerin 
karnini 'bir şeürilde te'b'id edildiğini zannediyor 
da onun için gönderiyor ve onun için bizden 
bir af kanunu istiyor. Halbuki bilmiyor ki bu 
teb 'idler, îtisaflar keyfîdir, idaridir. Kanuni 
değildir. Heyeti Celileniz hidbir zaman bövle 
bir kanuntı kaibul etmemişisiniz ve etmezsiniz. 
Bu zulüm ve îtisafatın önüne geçecek Hev'eti 
Celilenizdir. Şimdi memlekette kanunsuzluk 
Ihükümferma oldukça ve vesaiti ieraiye bu 
tarzda 'böyle gayrimesul olarak efradı ahaliyi 
tazyik ettikçe, efendiler, emin olunuz ki biz 
hiçjbir zaman adaleti tatibik edemiyeceffiz. Şim
di Hükümetin, 'buradan ısdar .edilen kavanini 
tatibik etmemesine ve kendi idarei keyfiyetini 
tatbik etmesine karşı salâhiyeti milliveni'zi, sa
lâhiyeti temsiliyenizi luhakkin ve bilhassa bu 
maddede istimal buyurunuz. Efendiler; Hü
kümetin 'bu yoldaki canilerini kanunun pen
çesine teslim etmek ve bövle mâruzu zulüm ve 
îtisaf olan aileleri müreffehen mahallerine gön
dermek ve 'buna mesafr gösterenleri ve onla
rın mercilerini de alâ-Jküllihal pencei kanuna 
teslim etmek hususim d a. fiilî 'bir delil ve kud
reti fiiliyemizi, adaletin tatbiki namına icra 
edin göstermezsek bu memlekette kanunışıuz-
luktan 'başka hiclbir sevin hüküm ve t^i^i kal
maz. Binaenaleyh böyle idari hususta Hüküme
tin keyfî muamelesine meydan verirsek o- vs-
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k'it Heyeti Celilenizin vazifei icraiyesini bihak-
kin ifa etmemesi millet huzurunda bir noktai 
itham teşkil eder. Binaenaleyh bugün kudreti
nizin tamam vakti istimalidir ve !bu mühim bir 
çeydir. Binaenaleyh bu suretle mağdur olan ai
leleri tesbit ediniz. Bunların derhal hanelerine 
avdeti esbabını istikmal ediniz. Ve 'bu cinayet-s 
lere içtisar edenler, her kim olursa olsun, bun
ların da kanunen tecziyeleri lâzımdır. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Bu, ev
velce yapılmıştır. 

LÜTFÎ B. (Devamla) — Evvelce yapıldığı 
£ibi şimdi de yapılıyor. . 

REÎS — Muhavere etmiyelim. 
OSMAN B. (Kayseri) — Ahvali bilmiyor. 
LÛTFt B. (Devaımla) — Hâlâ mahpusiyet 

nameşru şekilde devam ediyor. Hâlâ jandarma
lar 'köylüden vergi alıyor. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Jandarma 
larm vergi alması başka, aile sürmek yine başka
dır. 

LÛTFt B. (Devamla) — Hepsi birbirini vel-
yediyor. Vergiyi vermiyenlerin aileleri gidiyor. 
îşte giden aileler bunlardır. Şimdi bendeniz tek
lif ediyorum. Meclisinizden bir heyet teşkil eder
siniz. Teşkil ettiğiniz heyet, evvelemirce Miida-
faai Milliye Vekilinden affı talebedilen aileler 
(kaç tanedir? diye batezkere sual etmelidir. Bun
lar kimin emriyle teb'id edilmiştir? Hangi hü
kümle teb'id edilmiştir? diye soralım. Evvelâ, af 
lâyihasını veren Müdafaai Milliye Vekili bize mu
fassal bir defter versin. Bilelim ki, kimler ve han
gi muhitlerden nefyedilmiştir. Ve Müdafaai Mil
liye Vekili bunlara karşı ne vaziyet almıştır? Bu 
ciheti tesbit edip mücrimleri tecziye etmezseniz, 
millet kudretini suiistimal etmiş olursunuz. 

YASÎN B. (Gaziantab) — Efendiler kürsüde 
söz söyliyen arkadaşların ıbelâgati... 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Meselenin belâgati... 

YASİN B. (Devamla) — Ve mü'talâatlarını 
istinadettirdikleri nılkatı esasiye, hakikaten sinir
lerimizi gerginleştirecek bir vaziyettedir. Efendi
ler düşünür ve tetkik edersek görürüz ki; Hükü 
metin bir tdklifi vardır. Hükümet, o teklifinde 
diyor ki; İstiklâl mahkemelerince asker firarile
rinin ailelerinden teb'ide mahkûm olanlarla yine 
asker firarilerinin ailelerinden teb'id edilenlerin 
affını teklif ediyor. İstiklâl mahkemeleri filvaki 
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Meclisi Âlinin kabul etmediği bir kanunu tatbik 
etmişler ve firari ailelerini teb'id etmişlerdir. 

REFİK B. (Konya) — Asker firarilerinin 
ailelerinden heyetimizce teb'id edilmiş kimse yok
tur. 

YASIN B. (Devamla) — Belki diğer İstiklâl 
mahkemelerinde vardır. (Hayır sadaları) 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Kayseri 
İstiklâl Mahkemesinde de öyle bir şey yoktur. 
(Yoktur ısadaları) 

YASÎN B. (Devamla) — Şimdi meselenin bir 
de ikinci safhası vardır. Kumandanlık tarafından 
teb'id edilmişler. Bunu kabul ettik. Bu mesele, ha
len oradan tahaddüs etmiş bir meseledir. İhtimal 
ki, Başkumandanlık kendisine verilen salâhiyet 
dâhilinde, tedabiri inzibatiye eseri olarak böyle 
kimseleri teb'id etmiştir. (Hayır sadaları) Malû-
muâliniz, son vakitte biz, Başkumandanlığın elin
den o salâhiyeti aldık. İşte verdiğimiz salâhiyetle 
teb'id ettirdiği insanların iadesine Başkumandan
lık, bugün 'O salâhiyet kendisinde olmadığı içfrı 
emir veremez. Onun için Hükümet, asker firari
lerinin akrabalarından teb'id olunup da henüz 
mahpus bulunanların veya teb'id olunup da hak
larında bir hüküm cereyan edememiş olanların şi
kâyetleri, ağlamaları, sızlamaları üzerine bunu 
nazarı dikkate almış ve bir af kanuniyle buraya 
gelmiştir. Bu mesele, yani bu teb'id ve sürülmek 
meselesi ben zannedivorum ki, Sakarya Muhare
besine ait bir meseledir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Hepimiz 
öyle zannediyoruz. Hepimizin bildiği o. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Daha dün 
yapıldı. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Daha dün 
yapıldığına dair elimizde vesikalar var. '(Dün sa
daları) 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendiler; gerek 
dairei inti nahiyemden ve gerek burada, her hangti 
ıbir arkadaşımdan bu haberi alacak olursam vere
ceğimiz istizah takririnin başına imzayı ben koy 
maya hazırım. Arkadaşlar her hangi bir atfkadaş 
gerek dairei inrtihabiyesinde ve gerek Türkiye dâ
hilinde böyle adam .sürüldüğünü görmüş de şim
diye kadar söylememişse vebali onun boynunadır. 
Hükümetin boynuna değildir. (Yeni yapılmıştır, 
sadaları) Meselenin esası burada. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Vesika bura
dadır. 
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YASÎN B. (Devamla) — O halde Hükümet, 

de buradadır, istediğimiz kararı veririz. Esasen 
umumi mevzularda galeyan alıp, heyecan alıp da 
bu gibi hayati mesail de esas mevzuu kaybetmek 
ve bütün sözlerimizi Zabıt ceridelerinde bırakmak 
ve ımeseleyi intacetmemek doğru değildir. Öyle 
belagat! e söylemekle olmaz. Hissiyatla, bağırmak
la olmaz. Görüyorum ki, bu sözler Zabıt ceride
lerinde kalıyor. 

LÛTFl B. (Malatya) -— Susmakla da hiç ol-
tmuyor. 

YASÎN B. (Devamla) — Esas mevzuu intac-
edilmek için evvelâ Hükümetin lâyihai kanuni-
yesi mevzuu müzakere edilmeliydi. Arkadaş
lar bittabi o kanun müzakere olunurken Hükü
metin bize mâkul görülmiyen icraatı ve bizim 
kanun hilâfında gördüğümüz nıkat hakkında 
derhal Hükümetten istizah edelim. Bugün Ab-
dülkadir Kemali Bey arkadaşımızın açmış ol
duğu mevzu üzerine bu münakaşatı ihdas ettik. 
İşte efendiler tekrar ^diyorum; bunu hallede
bilmek için Hükümetten teklif ettiği kanunun 
esbabı mucibesini sormalıdır. İstiklâl mahkeme
si batırıyor ki biz böyle kimseleri teb'id etme
dik. Belki Hükümet İstiklâl mahkemesinin mah
kûm ettiği kimseleri bu esbabı mucibeye koy
muştur. Binaenaleyh şurada Hükümetin teklif 
ettiği kanun mevzuu müzakere olur, esbabı 
mueibesi dinlenir, sürülenlerin ne salâhiyetle 
sürüldüğü ve nerelere sürüldüğü ve ne hakla 
sürüldüğü sorulur. Velhâsıl bu (sürülme) ke
limesi üzerinde, Mehmedcik kelimesi üzerinde 
söyleriz. Fakat bilâmevzu münakaşa edersek 
sözlerimiz yalnız zabıtta kalır. Bendeniz teklif 
ediyorum, Abdülkadir Kemali Beyin teklif et
tiği ve el'an hakkında müzakere cereyan eden 
mesele Hükümetin teklifi kanunisiyle tevhid-
edilsin. Hükümet bunun esbabı mucibesini izah 
etsin. Eğer muvafık görülmezse istenilen şey 
icra edilsin efendim. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Bu ailelerin tehciri meselesi ma-
lûmuâliniz ilk Kuvayı Milliye zamanında hat
tâ Meclisin ilk zamanında vâki olmuştu ve böyle 
Kuvayı Milliyeden firar edenlerin ailelerini sü
rerlerdi. Hattâ Kütahya'deki müftü meselesi 
(Kadı sesleri) Meclisi Âlinizi uzunuzadıya iş
gal etmişti. Müftü ukubatta niyabet caiz değil
dir, demiş. Onun üzerine müftüyü alıp cephe-
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I ye götürmüşler. Orada kar altında bekletmiş

ler, uzun bir mesele olmuş. Bunun üzerine 
uzun bir müzakere cereyan etmişti. Ne mua
mele cereyan ettiğini bilmiyorum. Yalnız Sa
karya Muharebesi esnasında Başkumandanlığa 
verilen salâhiyete binaen Başkumandanlık f ira-

I rilerin ailelerini teb'id için emir vermişti. Bu 
I emir Meclisi Âlinin kendisine kanun kuvvetin-
| de verdiği salâhiyete binaen verilmişti. (Gürül-
I tüler) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
I O hakkı Meclisi Âli kendisinde görmemiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Vurun 
| abalıya! Şahsın kuvvetinden istifade etmek için 
I kendinizi saklayın, Paşanın üzerine atın! (Gü-
I rültüler) 
I REİS — Muhavere yapmıyalım. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
I — Meclis o salâhiyeti kendisinde görmüyor, na-
I sil olur da başkasına verebilir? 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
I Pş. — Mamafih gerek Başkumandan Paşa Haz-
I retleri tarafından verilen emirle olsun ve gerekse 
I o zaman vekâletçe ittihaz edilmiş olsun bu mua-
I mele vâkıdır. Aileler tehcir edilmiştir. Bu muame-
I leler yapılmıştır. 
I ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
I — İtiraf ediyor Müdafaa! Milliye Vekili. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
I Pş. — Evet Sakarya muharebesi zamanında teh-
I cir edilmiş aileler vardır. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. — İtiraf ediyor. 
MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 

I Pş. — Evet itiraf ediyorum, bu yapılmıştır. 
ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kasamonu) 

I Meclis bilmiyordu. 
MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 

Pş. — Meclis biliyordu, hattâ azayı kiramın bir 
kısmı da haberdar olmuştu. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Meclis böyle 
şeyleri arzu etmediğini söylememiş miydi? Ondan 
sonra bunların yerlerine geldiğini ümidediyor-
duk ki bu gibi muamelât devam etmiyecekti. 

MÜDAFAAl MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Arz etmiştim, mahkemelerce de 
istiklâl mahkemelerince de bu gibi idari hükümler 
verilmiştir. Tehcir edilmiş aileler vardır. Bunu 
ben tetkik ettim. Baktım ki, şurada burada aile
ler vardır. O zaman belki bunların tehciri faide-
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li olmuştur. Fakat «şurada burada tehcir edilen 
ailelerin memleketlerine avdet etmeleri münasip
tir» diye düşündük (O kanunu Meclis reddetmiş 
ti sadaları) Benim bunun yapılmasın diye men-
edildiğinden haberim ve malûmatım yokur. Arz 
edeyim ki ben buraya geldikten sonra - ki bir se
neden beridir - filân yere aileleri tehcir edin di
ye emir vermemişimdir. Yani Sakarya muharebe
sinden sonra ve ben Müdafaai Milliye Vekâleti
ne geldikten sonra böyle bir emir verilmemiştir. 
Hattâ bâzı yerlerde düşman tarafına firar etmiş 
olanların ailelerinin tehcirine, lüzum gösterildi
ği halde buna mâni olmuşumdur. Meclisin arzu
su olmadığını bildiğim için. Fakat şimdiye kadar 
Meclisin kararma iktiran etmiş bir kanun olma
dığından dolayı tehcir edilmiş olanlar yerlerin
de kalmıştır ve bu da onların lehindedir ve bu 
tehcir olmasından dolayı ben zannediyorum ki, 
fena olmamıştır. Gerçi bunlardan bâzıları haksız 
yere mağdur olmuşlardır. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Zulümden menfaat doğmaz. 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. — Ve yine bu gibi kimselerin firar etmemesi 
için ihtimal ki âtiyen de böyle fevkalâde tedbir
lerin ittihazına Meclisi Âli mecbur kalırdı? 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Müsaadenizle Paşa 
Hazretleri bir sual soracağım. Bu ailelerin teb 'idi, 
hanelerinin ihrakı ve mallarının müsaderesi 
hakkında Hükümetin bir teklifi kanunisi buraya 
gelmişti. Meclisi Âli bunu kemali nefret ve şid
detle reddetmişti. Bunun reddi ondan evvel vu-
kubulan nefiy ve tağribin derhal tamiriyle bun
ların yerlerine gönderilmesini istilzam ettiği 
halde ve ondan sonra da daha bâz1 ailelerin teb'-
idi cihetine gidilmek lâzımgelmezken bugün yi
ne bu teb'idler nereden çıktı? 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. — Ne vakit reddedildi? 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Herhangi bir ta
rihte olursa olsun.. Arz edeyim: Meclisin birinci 
senei içtimamda, Ağustos ayında hükümet bize 
firarilerin ailelerinin teb'idini, sonra hanelerinin 
ihrakmı ve emvalinin müsaderesini ihtiva eden 
bir kanun teklif etmişti. Heyeti Celile bunu 
adi ile, mantık ile, hakkaniyetle kabili tevfik 
görmediğimden dolayı kemali nefret ve şiddetle 
reddetmişti. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Bu nasıl 
aualdir? 
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LÛTFÎ B. (Devamla) — îzahat dairesinde 

sual söylemiyecek miyim Yahya Galib Bey? 
Canın sıkılıyorsa dışar ya çık! bu tarihten evvel 
nefyedilmiş olan aileler varsa Meclisi Âlinin 
kararı üzerine bunların iadesi lâzımgeliyordu. 
Bu tarihten sonra yapılmışsa zaten kabul edil
memek icabederdi. Bugünkü söylediğiniz teb'id 
hangi tarihte yapılmıştır? Onu anlamak isti
yorum. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. — öteden beri yaplmış olan teb'idleri arz 
ediyorum. Zatıâlinizin buyurduğunuz gibi Meclisi 
Âlinin birinci senei içtimaiyesinde reddedilen 
kanundan onra arz ettiğim veçhile Sakarya mu
harebesi esnasında bu işler yapılmış hattâ on
dan evvel de yapılmıştır. Şimdi bunlar teb* id 
edilmişler, duruyorlar. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Hilafı kanun yapı
lan bir muamele için Meclisi Âliden kanun iste
mek doğru mudur? 

FEYYAZ ÂLLÎ B. (Yozgad) — Paşa Haz
retleri zatıâliniz buyurdunuz ki takibat, teb'id, 
Sakarya muharebesine aittir. Halbuki bundan 
evvel söz söyliyen Konya Mebusu Refik Bey bu
yurdular ki, bundan beş gün evvel Köprü kö
yünden gelirken yine mezkûr mahalde kadınlar 
toplanarak nefiy ve teb'id edilmekte idi. 

REFÎK B. (Konya) — Köprü köyünde... 
REÎS — Kesmiyelim hatibin sözünü efen

dim. 
FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Hâlâ buna 

neden lüzum görüyorsunuz Paşa, Hazretleri? 
MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 

Pş. (Karesi) — Bunun için benim tarafımdan 
hiçbir emir verilmemiştir. Bunu yapmışlarsa 
tahkik ederim, yapanları tecziye ederim. 

ABDÜLKADlR KEMALÎ E. (Kastamonu) 
— Her yerde yapılıyor efendim. 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Hiçbir yere böyle bir emir ve
rilmemiştir. Ve bu emri verecek makam sizin 
Müdafaai Milliye Vekâletinizdir. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Efen
dim Müdafaai Milliye Müsteşarının Müdafaai 
Milliye Vekili namına 19 Teşrinievvel 1338 tari
hinde Elcezire Cephesi Kumandanlığına atfen 
Meclisin İstida Encümenine gelen tahriratını, 
bendeni?; istirham ederim Kâtip Efendi oku-

— 451 — 
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rilerine de teşmil ve tatbikine müsaade buyu-
rulması. 

3 Teşrinievvel 1338 tarih 19979 numara ile 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine arz ve 
istirham edilmiştir efendim. 

19 Teşrinievvel 1338 
Müdafaai Milliye Vekili 

namına Müsteşar 
Salâhaddin 
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sun ve Meclisi Âlinin prensibiyle kabili telif 
olup olmadığı görülsün. İki ay evvel namınıza 
yazılmıştır. 

Telgraf : 
Ankara 

B. M. M. Riyaseti Huzuru Sâmdsine 
Sinni mükellefiyete vâsıl olan ve ekaribi-

mizden firar halini irtikâplarından bedel ol
mak üzere peder ve birader ve ekaribinden bi
rinin celp ve hapisleri mevsimi hasadolmak do~ 
loyısiyle mugayiri adalet ve gayrimuti bir şah
sın yüzünden tevali eden mağduriyetimize bir 
nihayet verilip tazyikten vikayemize inayet Du
yurulması müsterhamdır. 
Malatya'nın Hidayet Zor Mahallesinden 

Mahallesinden Mehdioğlu Yusuf 
(jobanoğiu Ahmed 

Günk Mahallesinden 
Cambazoğlu Osman 

B. M. M. İstida Encümeni Riyaseti Aliyesine 
Merbutan ve iadeten takdim kılman telg-

rafname üzerine keyfiyet Elcezire Cephesi 
Kumandanlığından i^tkah edildiğinde bu kere 
mevrut cevapta, cephe mıntakasmda firari ve 
bakayanın şahsan takibinde müsmir netayiç 
elde edilememesinden dolayı selefi zamanında 
l)u ft'ibi efradın en yakın akrabalarının ikişer 
ay müddetle ahzi askerlerce alakonması'' gibi 
bir usulün tatbik edildiği beyan ve teb'id 
muamelesinin cephe mmtakasına şümulü olma
dığı hakkındaki emri mübellâğdan sonra bir iki şu
be tarafından usulü sabıkaya nazaran alakon-
muşlarsa da halen hiçbir tarafta mağduriyeti 
müstelzinı bir muamele yapılmamakta olduğu 
mamafih bu mülayim tarzı hareketle silâh altı
na kimseyi getirmek veya silâh altında tutma
nın imkânı olmadığı dermeyan kılınmıştır. Garb 
Cephesi kıtaatından silâhiyle ve cephanesiyle 
firar eden efrattan on beş gün zarfında teslim 
olmıyanlarm zevce, valide, peder, ve dul hem
şireden ibaret olan ailelerinin ahar livaya teb'id 
edilmesi hakkındaki kararın seferberliğini ilân 
etmiş olan Elcezire Cephesi kıtaatından firar 
eden efrada dahi teşmili halinde icabet adedi
nin ziyadeleşeceği ve firari mikdarının azalaca
ğı cephei mezkûr kumandanlığından başkaca 
bildirilmiş olması üzerine Garb Cephesine mah
sus ve Başkumandanlık Makamı sâmisinden mü-
bellâğ kararı mezkûrun Elcezire Cephesi fira-" 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Diğerinin . okunmasına lüzum yoktur ben
ce... 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ İCAZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim okunan telgraf zannedi
yorum ki, emrin mahiyetini peklâl gösteriyor. 
Elcezire Cephesi, ailelerin tehciri lâzımdır ve 
şöyle yapılsın, böyle yapılsın demiş ve buna Mü
dafaai Milliye Vekâleti muvafakat etmiş ise de 
emir vermemiştir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Paşa yapılanla
rı itiraf etmiştir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim tehcirlerden bahsedilmiş
tir. Biz bu gibi tehcirlerin yapılmamasını yaz
mış idik. Tekrar arz ediyorum. Bu firarın önü
ne geçmek için firarilerin ailelerini tehcir ve 
sairenin lâzımgeleceğini Vekâlet kabul etmiş, 
fakat emir vermemiştir. Binaenaleyh tehcir olu
nan ailelere şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor yo
lunda vâki olan ifadat katiyen varit değildir. 
Emin olunuz askerler kendilerine verilen salâhi
yet haricinde bir şey yapmazlar ve yapanlar 
hakkında da yaptığınız kanunları tatbik ederiz. 
Kanun hilâfına hareket edemezler. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Misal söylü
yorlar, madde söylüyorlar. (Nedir madde sesle
ri) İşte Refik Bey söylüyor. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
— Halbuki böyle bir emir verilmemiştir. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— maksat emrin vücudunu anlatmak değil, fii
lin vukuunu anlatmaktır. 

REFİK B. (Konya) — Paşa Hazretleri! Meş-
hudatımdan bahsettim. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Alayını, ta
burunu söyle. 

REFİK B. (Konya) — Keskin'de bulunan 
Fahreddin Bey kumandasındaki Elli Beşinci 
Süvari Alayına mensup Mehmed çavuş o köye 

« 
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gelmiş firari taharri ediyor. Maatteessüf şube
nin bundan haberi yoktur. Kocalarından mek
tup geldiğini zavallılar söyledikleri halde bun
lardan sekiz on tane çiçeği burnunda kadınları 
deliğe tıkmışlar. Bendeniz Büyük Millet Mecli
si âzası sıfatiyle müdahale ettim, bıraktırdım. 
Paşa Hazretleri, yani bu aynen vâkıdır. Müda-
faai Milliye Vekâletinin emir verdiğini söyle
miyorum. Yapanların tecziyesi lâzımdır diyo
rum. Ve bu hususta bir takririm de vardır. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Paşa Hazretleri! 
Zatıâliniz Sakarya muharebesi zamanında ihti
mal ki, Başkumandanlık tarafından böyle bir 
emir verilmiştir, buyurdunuz. Halbuki Sakarya 
harbi zamanında Canik Mebusu Hamdi Bey ta
rafından Başkumandan Paşa Hazretlerine bir 
ailenin teb'id edildiği yazılmış ve sorulmuş idi 
ve Başkumandan cevaben, böyle bir tehcirden 
haberdar olmadığını bunları kim teb'id ettiğini 
de sual etmiştir ki, ifadenizle tezad teşkil et
mektedir. 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Başkumandan tarafından verilmiş 
emir üzerine müstenit değil ise o emri verenle
ri tahkik ederim, mesul edilmesi icabediyorsa 
tecziye ederiz. Firariler hakkında şimdiki hal
de yapılan muamele ne ailelerini tehcir ve ne 
de sair surette kendilerinden gayrılarma müea-
zat vermemekten ibarettir. Bizim rica ettikleri
miz de, yani tehcir edilmiş olan ailelerin yerle
rine iadesi hakkındaki teklifimizi Meclisi Âliye 
getirmekliğimiz, kendi salâhiyetimiz dâhilinde 
olmadığı içindir. Mahkemeler oradan verilen 
emir üzerine teb'id etmiş. Binaenaleyh biz kal
kar da böyle bir harekette bulunursak kanun
suz olur. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Gayrikanuni olursa kuvvei kanuniye gayri-
kanuni mesaili müzakere edemez ve böyle ya
panlar hakkında tahkikat icra eder. 

KÂZIM Pş. (Devamla) — iş gayrikanuni 
olarak yapılmıştır dersiniz, onu gayrikanuni 
olarak '• yapanların tecziyesi hakkında karar ve
rirsiniz, biz de vereceğiniz kararı tatbik ede
riz. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
dim, Meclisi Âli geçen sene fevkalâde ha
lat cümlesinden olarak vukubulan hâdise
lerin faillerini af için neşrettiği Af Kanu
nunun müzakeresi -esnasında tamamen kana-
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atini izhar etmiştir. Bu kanunu Heyeti Hü
kümet de hüsnütelâkki ve kabul etmiştir. 
Bu kanun neşredildikten sonra artık hük
mü kanunun tenfiz edilmemesini her halde 
Meclisi Âli hüsnütelâkki edemez ve böyle bir 
kanunun affettiği kimselerin bugün affı artık 
mevzuu bahsolamaz. Bunu burada mevzuubah-
setmekten, görüşmekten Meclisi Âli namına, bi
lemiyorum, acaip bir vaziyet hâsıl olur. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— İştiraki tazammun eder. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Hükü
mete lâzımıdır ki, böyle bir kanun teklif etme-
isin. Yani gayrikanuni muameleyi şimdiye kadar 
ben yaptım, diye ikrar ediyor. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) .— ilân ediyor. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Buna 
karşı bilmem sizin vaziyetiniz nasıl olur? Me
sele budur. 

OSMAN B. (Kayseri) — Meclisin mânası 
kalmaz. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — O za
man vatan tehlikedeydi, yapıldı, her şey oldu. 
Fakat Hükümet; artık buna lüzum yoktur, de
di ve bu kanunu teklif etti. Biz de kabul ettik, 
ondan sonra bu kanun, tatbik edilmediği tak
dirde bir cürüm irtiikâbedilmiş olur. Bu cürmü 
kanuniye karşı Meclisi Âli dahi vazifesini ifa 
etmelidir, etmezse küçülür. 

ÎSMAÎL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Arkadaşlar, bendenizin şimdiye kadar leh ve 
aleyhte söz söyliyen arkadaşlarımızın beyana
tından istidlalim ve burada Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretlerinin beyanatından anladı
ğım, kanunsuzluğa Müdafaai Milliye Vekili biz
zat teşebbüs etmesidir. Sonra kendisi hemen 
ilânı cinayet kabilinden diyebilirim, Meclise ge
liyor ve diyor k i ; ben şöyle bir cinayet yaptım. 
Yalnız bendeniz bunu neye benzetiyorum. Es
ki derebeyleri birtakım eşhası hapse atar ondan 
sonra öldürür, zulmen idam eder, bir de ilânı 
cinayet için top atarmış. Bunu da hemen o ka
bilden görüyorum. Fakat arkadaşlar yalnız as
ker firarilerinin ve o firarilerin zavallı bicü-
rüm akraba ve taallûkatmm böyle zulümlere, 
kanunsuz muameleye mâruz kalmış olduğunu 
zannetmek yine bu kadar teessüf etmiyeceğim, 
fakat maalesef bütün halk idaresizlikten, zu-
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lümden kendini kurtaramıyor. Burada bir aciz 
vardır. Bilerek yapılmıyor. Müdafaai »Milliye 
Vekili ve Dahiliye Vekili zayıf ve âcizdirler. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Ne zayıf 
ne âcizdirler. 

İSMAİL ŞÜKRÜ E l (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Dairei intihabiyemden Bolvadinli Hacı 
Ata Efendi namında bir adam Feridiye Hükü
meti tarafından mütaaddit defe İstanbul'a celb-
edilmiş, tevkif edilmiş, tecziye edilmiş ve bu su
retle ailesi birçok zulümlere mâruz kalmış, Yu
nanlılar tarafından götürülmüş bilâhara fidyei-
necat ve saire ile kurtulmuş, İstanbul'a kapağı 
atmış, sanra İstanbul'dan bu defa buraya gelir
ken ciheti askeriye bunu İzmit'te tevkif ediyor. 
Burada Dahiliye Vekâleti Celilesi iki defa emir 
veriyor. Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesi emir 
veriyor. Bunların emirleri, sözleri ağızlarından, 
sakallarından ileri gitmiyor. (Handeler) Orta
lıkta bir aciz var, bir şey var ama anlıyamıyorum. 
Arkadaşlar, Meclisin hâkimiyeti haleldar olmuş
tur. (Kabul etmiyoruz sadaları) Ben de kabul 
etmiyorum. Yalnız bir şey varsa böyle âciz ve
killeri istihdam ettikçe, bunlara ademiitimat be
yan etmedikçe Meclisin hâkimiyeti tahtı tehlike
dedir. Bendeniz bunun için bu mesele dolayısiy-
le her iki vekâlet için bir istizah takriri veriyo
rum. Lütfen kabulünü istirham ederim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, bir mesele içerisine 
Hoca Efendi diğer bir meseleyi karıştırdı ve bu
na da cevap vermek mecburiyetindeyim. Bolva
dinli bir zat Yunanlılar zamanında memuriyette 
bulunmuş. Ondan sonra Yunanlılar mı götür
müş, yoksa kendisi mi gitmiş, şimdi tekrar Ana
dolu'ya .geliyor. İzmit'e geldiği vakit bu adam 
hakkında haber veriliyor. Yunan zamanında 
vazife deruhde etmiş, tahkikat yapınız. İzmit'te 
bunu tutuyorlar, bakalım nedir diye tahkikat 
yapıyorlar. Hoca Efendi bana geliyor. Bu zat 
şöyle iyi bir adamdır böyle iyi adamdır 
diye üç gün evvel gelip söylüyor. Bendeniz 
de tahkikat heyetine; bu adam şöyle şöyle iyi 
adammış ve fakat bu adam hakkında bir ihbar 
varsa evrakı gönderiniz ve kendisini memleketin 
dâhilinde serbest bırakınız diyorum. Bu iki üç 
günlük bir meseledir. Bu adamın takibatı kanu-
niyeyi haiz bir cürmü bulunduğunu söylüyorlar. 
Yunanlılar zamanında vazife deruhde etmiş. 
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Onu da orada alıkoymalarının sebebi budur. 
Başka bir sebep görmedim. Bendeniz tehcir edil-

• m iş olan ailelerden bahsedildiğini biliyorum 
I ve bunların memleketlerine iadelerinin münasib-
' olacağını, Meclisi Âliye arz ediyorum. İdari bir 
j kararla yapmış olsaydım, kimsenin haberi ol-
i madan onu iade ederdim. Fakat kendim yapma-
\ dım. Benim salâhiyetim dairesinde görmediğim 
I için Heyeti Vekileye verdim. Heyeti Vekile de 

salâhiyeti haricinde görmüştür ve Meclisi Âliye 
gelmiştir. Bu iş başka, Efendinin buyurduğu iş 
başka bir meseledir. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Mademki memlekete bu adam geliyor. Kabahati 
varsa memlekette muhakeme edilip tecziye edil
mez miydi? (Gürültüler) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
— Yunanlılar zamanında vazife deruhde etmiş 
ve onlara hizmet etmiş bir adam memlekete ge
lirken ona «dur» derler. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, ortada mev-
zuubahsolan' mesele firarilerin tehcir edilen aile
lerinin yerlerine iadesi hakkında teklif edilmiş 
bir kanunun müzakeresidir. Bu meyanda (İşi
tilmiyor sesleri) ne yapayım bu kadar söyliyebi-
liyorum. Bundan mesele teşaubederek Hüküme
tin vazifesini hüsnü ifa etmediği söyleniyor. 
Halbuki bendeniz Hükümet makinasınm müm
kün olduğu kadar muntazam işliyebildiğini id
dia etmekteyim. Buna delil olmak üzere bu har
bi kazanmış olmaklığımızı kâfi bir senedolmak 
üzere dermeyan ederim. Malûmuâliniz Hükümet 
makinasınm muntazaman işlediğine delâlet et
mek üzere şunu da söyliyebilirim ki, harbi ka
zanmakta bizim Hükümetimiz her halde düşman
lardan daha muntazam bir surette işlemiştir ki, 
muzaffer olmuştur. Fakat tabiîdir ki, haliharbde 
bulunan memleketlerde arzu olunmıyan bâzı ha
lat vukubumyor. Efendiler; topun söylediği za
manlarda kanunun az - çok sükût etmesi lâzım-
gelir. Bu yalnız bizde değil, bütün muharip dev
letlerde cari, olan bir şeydir. Şimdi efendiler 
biz bir seneden beri firarilerin, firar cüretini 
kesretmek ve onları kıtalarında durdurmak 
mecburiyetiyle yapılmış olan tehcirlerin fecayii-
ni bugün pek mütehassis olarak burada büyük 
bir asabiyetle müzakere ediyoruz. Fakat efendi
ler bu işi bugünkü vaziyete göre değil, Sakar-
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ya'da atılan topların buraya aksettiği zamanı 
ve buradan pek feci bir surette Kayseri'ye nak
lettiğimiz zamanları (Meclis gitmemiştir sesleri) 
göz önüne getirerek işi o suretle mukayese et-

' mek her halde biraz daha muvafıkı mâdelet 
olur efendiler. Efendiler biz Sakarya Harbinin 
devam ettiği sırada Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerine bir Başkumandanlık salâhiyeti verdik. Va
ziyetin ilcaatiyle kendisine Meclisin vazaifi teş-
riîyesinden birtakım vazaif ifraz etmiştik, bu 
dâvayı behemehal kazanmak ve işgal olunmı-
yan vilâyatımızdaki nisvan ve sıbyanımızı kur
tarmak için birtakım mukarrerat ittihazına mec
burdu. îşte o mukarrerat ve icraat ki, bu harbi 
bize kazandırdı ve bu zaferi bize intacettirdi. Fa
kat, efendiler biz o kimselere benziyoruz ki, ba
ğın üzümünü tatlı tatlı yemek ister, fakat onun 
çapasına, imarına masraf yapılmak istenildiği 
zaman ona tahammül edemez. Biz ona benziyo
ruz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Misal olamaz böyle 
şey. 

TAHSÎN B. (Devamla) — Binaenaleyh efen
diler, eğer memurini Hükümet içerisinde bâzı 
yolsuz muameleye sebebiyet verenler olursa ve 
oluyorsa bunların mevzuu başkadır. Evvelâ Hü
kümetin af hakkındaki teklifini kabul edelim. 
Ve o aileleri bu hali gurbetten kurtaralım. Hü
kümet memurini içerisinde Meclisi Âlinin arzu 
ve amaline muvafık harekâtta bulunmıyan ve 
Meclisin hedefini kavramayıp onun haricinde 
hareket eden memurlar varsa onlar hakkında da 
madde zikredilerek ayrıca müzakere açmak lâ
zımdır. Binaenaleyh bu kanun mevkii müzake
reye konulmalıdır. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Mevkii müzakereye konamaz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — O mesele Mecliste mü
zakereye konduğu gün biz de o cürme iştirak 
etmiş oluruz. 

TAHSÎN B. (Aydın) — Şimdi bir prensip 
hatırı için oradaki ailelerin sefaletine meydan 
mı vermek istiyeceğiz? Binaenaleyh maddelerin 
müzakeresine geçilmesini teklif eylerim. 

REÎS — Müzakerenin kifayeti hakkında üç 
dört takrir vardır. Müzakerenin kifayetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Müsaade ederseniz birçok takrirler vardır. 
Okuyalım : 
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Riyaseti Celileye 

Zevç veya akaribinıin askerden kaçması üze
rine şuraya ve (buraya tefo'id edilen ailelerin 
hâlâ hâli elimde bulundukları Hükümetin tekli
finden ve arkadaşların izattıaltından anlaşılıyor, 
bu biçarelerin bütün masarifi zaruriyeleri Hü
kümetçe ve derhal tesviye olunarak yurtlarına 
iadesine ve bu işin tahkikiyle anüsebibipleri hak
kında yine Meclisçe cezaları tesbit edilmek üzere 
Meelisi Âliye arzına Ibeş arkadaşın memur edile
rek tahkikatı teşriîyeye karar verilmesini teklif 
ederim. 

18 Kânunuevvel 1338 
Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kamalî 

Riyaseti Celüeye 
Hilafı kanun teb'idi eşhas hakkında Meclisi 

Âlinin kararım infaz efcmiyen Heyeti Vekile 
hakkında anket yapılmasını teklif ederim. 

18 Kânunuevvel 1338 
Karahisarı Sa'ib Mebusu 

Nebil 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Çünikü mesele tavazzuh et

miştir. Ancak firar dolayısiyle akraba ve taal-
lûkatı teb'id edilenlerin miktarı Dahiliye Vekâ
letince tahkik ettirilerek hemen me'vayı asli
lerine iadeleri lâzımdır. Maahaza sureti vukuu 
kavanini mevzuanm 'hiçbirisine temas etmiyen bu 
mesele mütecasirlerinin cezasız kalması da mu
vafıkı 'mâdelet olmadığından bu misillûlerin de 
ahkâmı fcanuniyenin mefhuonu sarihi dairesinde 
cezelandınHmasını arz ve teklif eylerim efendim. 

18 Kânunuevvel 1338 
Dersim Mebusu 

Abdülıak Tevfik 

Riyaseti Celileye 
Mesele fevkalâde calibi nazardır. Bütün mâ-

nasiyle defaatle izhar edilen Meclisi Âlinin ka
naati hilâfına, büsbütün hilafı adalet mu
amele tesis edildiğine, kanunsuz ve her 
mânasiyle hayatı beşeriye ile kabili tev
fik olmıyacak bir hareket ihtiyar olun
duğuna şüphe caiz değildir. Malûmdur ki, 
vesaiti icraiyenin bütün harekâtı kavanini mev-
zuaya tevafuk etmek lâzımdır. Ve. kavaninin 
mercii vaz'ı ise Meclisi Âlidir. Meelisi Âlinin fi-
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rari efrat ailesini nefyetme'k hususunda bir ka
nun tedvin etmemesine nazaran yapılan harekâ
tın gelişi güzel sırf keyfî yapıldığı kanaatini 
vermiye kâfidir. Kanunsuz harekâtın böyle 
azîm tecelliyatı karşısında !kalan Meclisi Âli
nin kanunun hâkimiyetini teminen mütecasir 
ve müsebbipleri hakkında katî bir surette mua-
melei kanuniye icrasını ve milletlerin kanun
larla idare edileceği lüzumunun "kanunsuz ha
rekâta alışanlara ihtar ve telkihini ve yapılan 
muamelenin, yolsuzlukların tashihini milletin 
selâmeti ve 'kanunun hâkimiyeti namına teklif 
eylerim. 

18 Kânunuevvel 1338 
Bitlis 

Yusuf Ziya' 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir. Binaenaleyh ida-

reten teb'id edilmiş asker aileleri kimlerse der
hal serbest bırakılarak bütün masrafları veril
mek suretiyle yurtlarına iadesi ve bu gibi key
fî ve gayriadlî toir surette muamele devam et
mekte ise derhal terkiyle beraber müsebbipleri 
her kimse selâmati âmme ve 'kanun namına 
tecziye edilmeleri için Dahiliye ve Müdafaai 
Milliye Vekâletlerine evamiri müessireyi muta-
zammm verilecek kararın tebliği ve ruznamei 
müzakerata geçilmesini teklif ederim. 

18.. 12 . 1338 
Konya Mebusu 

Refik 

Riyaseti Celileye 
Müza'kere kâfidir. 
Mevzuubahsolan asker firarilerinin nefiy ve 

teb'id edilmiş akrabalarının hemen serbest bı
rakılarak Hükümet tarafından masarifi temin 
edilmek üzere yurtlarına iadesini ve müsebbip
leri hakkında ayrıca takibatı kanuniye icrası
nı teklif eylerim. 

Sinob Mebusu 
Hakkı Hami 

Riyaseti Celileye 
1. — Müzakere kâfidir. 
2. — îşbu Af Kanununun Meclisçe kabulü 

Hükümetin hilafı kanun vukubulan icraatının 
tasdiki demek olacağına göre kanun heyeti umu-
miyesinin reddiyle hilafı kanun nefiy ve tağrib-
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edilen eşhasın müreffehen mahallerine iadesi 
hususuna karar verilmesini teklif ederim. 

18.12.1338 
Yozgad 

Feyyaz Âli 

Riyaseti Celileye 
Firar dolayısiyle gayrikanuni teb'id edildi

ği son zamanda anlaşılan asker ailelerinin as
gari yirmi beş gün zarfında müreffehen ve ma
sarifi Maliyeden verilmek suretiyle memleket
lerine iadelerinin tahtı karara alınmasını teklif 
eylerim. 

Eerzurum Mebusu 
Mehmed Salih 

Riyaseti Celileye 
Affı Umumi Kanununun neşrine rağmen bi-

lâhüküm veyahut hükmen nefiy ve tağribedilen 
eşhasın şimdiye kadar haklarında hükmü kanun 
ve adaleti tatbik etmediğinden dolayı Hüküme
tin izahat vermesini ve neticei müzakerede iti
mat meselesinin tâyini esamiyle reye vaz'mı tek
lif eylerim. 

18 .12 .1338 
Trabzon Mebusu 
Hafız Mehmed 

Riyaseti Celileye 
Emsalleri vatanın istihlâsı uğrunda hayatını, 

evlât ve ayalini cephede feda ederken o mukad
des vazifeden temaruz ve tomerrüdeden efradı 
askeriyenin tariki şekavete sâlik olmaları ve ef
radı ailesi ve akraba ve taallûkatları dahi şe
kavetlerine müzaherette bulunarak yataklık ey
lemeleri sebebiyle siyasiyatı askeriye noktai na
zarından idareten teb'id edilmiş olanlar da mev-
eudolması melhuz olmakla evvelemirde Heyeti 
Vekilenin Af hakkındaki kanun lâyihasının En
cümeni Mahsusundan celbiyle vekili mesulü mu
vacehesinde müzakeresini teklif eylerim. 

18 Kânunuevvel 1338 
Çorum 
Hâşim 

Riyaseti Celileye 
Zaptı sabık hulâsasında muharrer menfilerin 

affı hakkındaki lâyiha üzere Abdülkadir Kemali 
Beyin teklifi üzerine mevzu müzakere olan mese
lenin esasını mezkûr lâyiha teşkil ettiğinden bu 
lâyihanın da tevhiden müzakeresiyle encümence 
intacı m&sele mümkün olabileceğinden bu huşu-
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sun reye vaz'ını bu mevzua mütaallik başkaca 
mütalâat ve vesaikin da bu meyanıda müzakeresini 
temin için müzakerenin bu Çarşamba Celsesine 
talikini teklif ederim. 

18 . X I I .1338 
Gazianteb 

Yasin 

Riyaseti Celileye 
Kocaları ve babaları ve kardeşleri hesabına 

menfalarda inliyen ailelere dair Abdülkadir Ke-
analî Beyin teklifinin tâyini esami ile reye vaz'
ını teklif eyleriz. 

Kayseri Yozgad Ergani 
Osman Zeki Feyyaz Âli Eımin 

Ertuğrul Maraş Erzurum 
Necib MehmedHasib Hüseyin Avni 

Malatya Bitlis Erzurum 
Yusuf Ziya Salih 

Malatya Sinob Mersin 
Sıdkı Hakkı Hami Salâhaddin 

Antalya izmit 
Ali Vefa, Sırrı 

REİS — Şimdi efendiler müzakerenin esası 
kocaları, biraderleri ve mahdumları firar etmiş 
olanlardan, teb'id edilmiş olanlar varsa bunların 
derhal hanelerine müreffehen iadeleri. Sonra 
ikincisi; masraflarının Hükümet tarafından tedi
yesi, Üçüncüsü de; müsebbiplerinin tecziyesi ve bu 
tecziye hakkında rüf öka bâzı usuller teklif ediyor
lar. Ben zannediyorum ki, takrirlerin hulâsası 
bundan ibarettir. 

Efendim şimdi bir takrir daha aldım, okuna
cak. Antalya Mebusu Halil İbrahim Beyin tak
riri : 

Riyaseti Celileye 
Müsebbibolarak başta ben Dahiliye Vekilini 

görüyorum. Tecziyenin buradan başlanarak Ve
kili Müşarünileyhe ademiitimadı teklif eylerim. 

Antalya Mebusu 
Halil İbrahim 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — izahat 
vereyim. Efendim. 

REİS — Müzakere kâfi görülmüştür. (Takri
rini izah edebilir sesleri) (Gürültüler). 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Nizamnamei Da
hilide vardır. Takririni izah edebilir. 

REİS — Şimdi efendim tekmil bu takrirler 
okunduktan sonra arkadaşımız bu takririni ver-
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mistir. Takririni izah edecektir. Buyurunuz efen-

| dim. 

j HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efendi-
j 1er, bendeniz daima her işin ta kökünden başlan

masını ve işe artık muştalan kelimeler kullanıl
ması demiyeoeğim, her işi cezri demiyeceğim, 
esaslı bir surette halletmek lâzımdır. Şimdi bütün 
müzakeratı dikkatle takibettim ve öteden beri de 
hissediyorum iki; daima memlekette sivil kısanı 
yani idarei mülkiyemiz idarei askeriyemize karşı 
sakıttır. Yani vazifesini müdrik değildir. Bende
niz diğer tarafı tenkid etmiyorum. Çünkü vazife
sini müdriktir. İfa ettiği vazifeyi her ne suretle 
olursa olsun itmam ve ikmale sâi bulunduğu için 
takdir ve tebrik ederim. (Bravo sesleri) Ve bütün 
vekâletleri bu suretle görmek isterim; yani diğer
lerini de asker gibi görmek istiyorum. Binaen-
alâzalik memlekette bir usulsüzlük, bir yol
suzluk olmuşsa tabiîdir ki, kanunumuzda bu hu
susta birçok şeyler vardır. 

Mücrimin sıfat ve salâhiyetini nazarı itibare 
alır. Bir mücrimi bir mahkemeye sevk edeceğimiz 
zaman birçok şeyler nazarı itibara alınır. Fazla 
izahat vermiyeceğim. Çünkü hukukçularca ma
lûmdur. Bence nasıl ki ciheti askeriyenin müda
fii ve ona mütaallik kanunların tatbiki ve o işin 
itmamı Müdafaai Milliyeye ait ise sivil ahalinin 
bütün emniyeti ırzı, canı, malı, hepsi, her şeyi Da
hiliye Vekâletinin tekeffülüne tâbidir. Onun ke
faletine merbuttur. Efendiler Meclisi Âli bir an
ket yapıp da gönderemez ve göndermemelidir. Bu, 
Meclis için züldür. Çünkü efendiler Meclis daima 
yüksekten bakmalı ve yüksekten işe başlamalıdır. 

I Biz önümüzde bir müddeiiumumi tâyin ettik. Me
selâ, o da Dahiliye Vekilidir. Dahiliye Vekili iş 
yapmıyorsa ona ademiitimat beyan ederiz. Sebe-

I bi en evvel odur. Diğerleri hakkında ne yapalım, 
I bırakalım mı? Hayır diğerleri hakkında da bir an

ket değil, bizim Hükümetimiz var, tetkik me-
I murlarımız var, müfettişlerimiz vardır. Biz on

lar için bir bütçe yapıyoruz ve bir kadro tâyin 
ediyoruz ve bu işleri yaptırıyoruz, onları tâyin et
mişiz ve iş yaptırmak istediğimiz zamanda neden 

I Büyük Millet Meclisi âzası gitsin de şuna buna 
resmî bir vazife versin elbette bir tahkik memu
ru olduğu zaman yine vekâlete merbut bir he
yet addederim. Niçin Büyük Millet Meclisi o 
yüksek mevkiinden insin de şunun bunun tahkik 

| memurluğunu yapsın? O tahkikatını her zaman 
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yapabilir. Meclisi Âliden salâhiyet almak ıztı-
rarında değildir. Her zaman yapabilir. Bahusus 
ki icrai salâhiyetiniz olduktan sonra, Binaen
aleyh böyle dedikodularla vakit geçirmektense 
bu işi yapamıyacağını kiraren ispat eden Dahi
liye Vekilini muhakkak ıskat etmek lâzımdır. 
Çünkü efendiler, daha evvelce birçok şeylerde 
de görüyorduk ki biz bir inkılâp yaptık ve bu 
inkilâbı anlıyanlar işbaşına geçmedikten sonra 
o kanunları tatbik edemez. îşte dünkü Babıâli'
nin Dahiliye Nâzın olan Dahiliye Vekili, evet 
şahısları pek muhterem olabilir. Evet mevkii ih
tiram başka, iktidar başkadır. Belki kendisine 
mevkii ihtiram veririz. Fakat ona mevkii ikti
dar vermemeliyiz. Çünkü efendiler Halk Hükü
meti diyoruz. Bir tarafta Ahmed Ağa, Mehmed 
Ağa gözümüzde başka suretle tecelli ediyor. Bir 
tarafta da Ali Bey, Veli Bey, Hasan Paşa, Ali 
Paşayı aynı suretle idrak edemiyoruz. Binaen
aleyh bu işe bir ehil getiririz ve deriz k i ; «Bu
nu senden evvel gelen Dahiliye Vekili fena tat
bik etmiştir. O yapamamıştır. Bizim kanunları
mızı dinlememiştir. îşte biz onu ıskat ediyoruz 
ve seni geçiriyoruz. Ve eğer sen de bu kanunları 
hüsnütatbik etmezsen senin de başına gelecek 
budur» demeliyiz. îşe oradan başlamalıyız. 

Sonra istidraden bir şey daha arz edeyim ki, 
sadalar buradan şuraya aksediyor. Zabıt ceride
leri bile tevzi edilmiyor. Bunlar tevzi edilmiş 
olsa her halde halk burada ne cereyan ettiğini 
bilir. Bugün dışardan gelen halkı görseniz ne
ler oluyor, neler olmuyor, haberleri yok. Mecli
sin bu müzakeratı dahi dışarıya aksettirilmiyor. 
Bütün bu şeylerin mesulünün birincisi Dahiliye 
Vekili, ikincisi Kabine Başvekilidir. Binaen
aleyh bendenizce, mademki bu haksızlık görülmüş
tür ve haksızlık için feveran etmişizdir. Böyle 
bir şey görürsek ağlıyoruz, hüngürdüyoruz, söy
lüyoruz ve hepimizde mutabakati efkâr vardır. 
Fakat iş zamanı geldiği vakit biri kırmızı diğeri 
beyaz. Müşabehet bile yoktur. Asıl iş zamanın
da görülür. Bunu yapmalıdır. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALÎ FETHÎ B. (İs
tanbul) — Efendiler, asker firarilerini teb'id 
etmek hususunda ittihaz olunan karar dolayısiy-
le açılan bu münakaşanın neticesi Dahiliye Ve
kilinin mevkiinden ıskatı ve bütün bu kabahat
lerin Dahiliye Vekiline atfı ile neticelenmesi lâ-
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zımgeleeeğine dair Halil İbrahim Beyin nutku
nu dinledim. (Biraz hızlı söyleyiniz, işitmiyo
ruz sesleri) Asker firarilerinin ailelerinin ma
halli ahara teb'id edildiklerini ve verilen bu kav
rardan ve bu tedbirden Meclisi Âlinin şimdiye 
kadar haberdar olmadığına, vâkıf olmadığına.. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Tebliğ 
ettiniz mi efendimi 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ F E T H Î B. (is
tanbul) — Bendeniz, biliyorum ki, Meclisin ilk 
senesinden itibaren bu karar tatbik olunmakta
dır. Hattâ bendeniz İnebolu'dan buraya gelmek
te iken birçok asker ailelerinin teb'id edildiğini 
reyülayn gördüm ve hiç şüphem "yoktur ki, Aza
yı Kiramdan cümlesi - belki ekserisi - buna rey-
yülayn vâkıf olmuştur. Üç seneden beri tatbik 
edilmekte olan bu tedbire bugün vâkıf olunmuş-
casma ileri atılması ve meselenin alevlenmesi 
Dahiliye Vekilinin mesul tutulması bahsi zanne
derim, meseleyi esasından halletmekten ziyade 
meseleyi siyasi bir manevrayla halletmek lüzumu 
ile ileri atılmıştır. (Katiyen değil sesleri) 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Katiyen değildir. Bu teklifi yapan benim. 
Manevrayı katiyen kabul etmem, reddederim. 

REİS — Efendim, müzakere kâfi görüldü, 
Dahiliye Vekili Beyefendi Halil İbrahim Bey
efendinin takrirlerine cevap veriyor. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALİ F E T H İ B. (İs
tanbul) — Halil İbrahim Bey refikimiz buyur
dular ki, Dahiliye Vekili vazifesini yapmıyor, 
eğer Müdafaai Milliye Vekili gibi vazifesini yap
mış olsaydı bittabi bu ahvale meydan verümiye-
cekti. 

Demek Müdafaai Milliye Vekili bu asker fi
rarilerinin ailelerini teb'id etmesini arzu etmek 
itibariyle vazifesini yapmış addolunuyor. Bu iti
barla ifadelerinde gayet büyük bir tenakuz var. 
Kendilerinin noktai nazarlarına şunu arz etmek 
isterim ki, Dahiliye Vekâleti bu hususun önüne 
geçmek için en çok sarfı mesai etmiş itikadmda-
yım. 

Efendiler, bendeniz Vekâleti deruhde ettiğim 
zaman memleketin idarei mülkiyesindeki vazi
yeti bir an için tahattur buyurmanızı rica ede
rim. 

Merkezde, bir Merkez Ordusu, tekmil Kara
deniz sevahilinde birtakım idarei askeriye cari 
olduktan maada birçok yerlerde mıntakai harb-
ler mevcut idi. Elcezire Cephesi de Meclisi Âli-
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niz için daima münakaşayı mucip bir şekilde bu
lunmaktaydı. Gerek Merkez Ordusunun ve ge
rek Karadeniz sahilindeki idarei askeriyenin 
mülkiyeye olan müdahalesini ref'etmek ve ge
rek Eleezire Cephesinde idarei Mülkiyenin İda
rei Askeriyeye tefevvuk etmesi hususunda min-
gayrihaddin sebk etmiş olan mesaimi Halil İb
rahim Beyin takdİE-jetmemesini anlarım, fakat 
Meclisi Âlinizin bundan dolayı da hodbin olmı-
yacağma kaaniim. 

Gelelim firari meselesine : Efendiler, Vekâ
leti deruhde ettiğim zaman bu firariler mesele
sinin gayet acıklı bir şekil aldığını gördüm ve 
bunun ref'edilmesi lüzumuna kaani oldum. Bili
yorsunuz ki, Sakarya Muharebesinden sonra 
- Her ricat eden orduda hâsıl olan alâimden ol
mak üzere - firarilerin adedi tekessür etmekte 
ve bu hal böyle devam edecek olursa mazallah 
ordunun inhilâl etmek tehlikesini de artırmakta 
idi. Şimdi lehülhamd muzaffef ordumuz için bu 
tehlikeleri gayet açık ve müsterihülbâl olarak 
müzakere edebiliriz. Fakat o zaman firarilere 
karşı hiçbir tedbir almmasaydı o vakit efendiler; 
ordunun inhilâl etmek tehlikesine karşı Heyeti 
Vekileyi o zaman tenkid etmek lâzımgelirdi. Fa
kat bu hususta birçok şikâyatı mucip ahval mev
cuttu. Bunun için bu firari ailelerinin teb'idi 
meselesini lâalettâyin mahallerine bırakmaktansa 
bunun önüne sed çekmek hususunda bendeniz 
müracaatte bulundum ve filhakika İstiklâl mah
kemelerince teb'idlerine karar verilmeden evvel 
hiçbir ailenin hiçbir tarafa teb'id edilmemesi hu
susuna karar istihsal ettim. 

REFİK B. (Konya) — Evet böyle olmuştur. I 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Bu, o vakit mucibi iştikâ olan ahva
lin önünü almak için yapılmış bir müracaatten 
ve istihsal edilmiş bir neticeden ibarettir. Bu da 
gösteriyor ki, o zaman Vekâleti âcizi vazifesini 
ifa etmiştir. Filvaki bu suretle istiklâl mahke
melerine mesele tevdi olunmuştur. Kayseri İs
tiklâl Mahkemesine âza olan muhterem rüfeka-
mızm bu gibi firari aileleri hakkında hiçbir ka
rar ittihaz etmediklerini şimdi sureti gayrires-
miye ve hususiyede işittim. Fakat firari asker 
ailelerinin teb'idi meselesi doğrudan doğruya 
yalnız istiklâl mahkemelerine tevdi olunmuş I 
bir vazife olduğunu da katiyen bilirim. Eğer 
Kayseri İstiklâl Mahkmesi böyle bir vazife de- | 
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I ruhde etmemiş ise diğer istiklâl mahkemeleri 
I bunu deruhde etmiştir ve istiklâl mahkemeleri-
I nin karariyle, yalnız istiklâl mahkemelerinin 
I karariyle bâzı firari aileleri teb'id olunmuştur. 

Binaenaleyh yapılan teklif, Müdafaa! Milliye 
I Vekâletinden gelen teklif, şimdiye kadar teb'id 
I edilen firarilerin ailelerini affetmekten iba-
I rettir. Başka bir şey değildir. Bu tedbiri müda-
I faa etmek bendenizden ziyade askerin ve ordu

nun kuvvetini hüsnümuhafaza, hüsnühalde 
I bulundurmak vazifesinde bulunan makamata ait 

bir vazifedir. Fakat şurasını da hatırlatmak is
terim ki, Sakarya Harbinden sonra bu gibi va
ziyet olmıyaydı zannederim ki, vaziyet daha 
müşkül olurdu. Ve zannediyorum ki, o vakit, 
Başkumandanlığa ordunun kuvayi maddiye ve 
mâneviyesini idame edebilmek için, her türlü te-
dabire müracaat edebilir, yolunda bir salâhiyeti 

I vâsia vermek suretiyle bu gibi tedabir almmak-
lığa lüzum hissedilmiştir. Başkumandanlık Ma
kamı ordunun kuvayi maddiyesini ve efradın 
silâh altında bulunmasını temin etmek için, bu 
gibi tedabire müracaat etmiştir ve o zaman hüs-
nütesiri de görülmüştür. Şüphe yoktur ki, ted
bir, o kadar âdilâne bir tedbir değildir. Bahu
sus firarilerden yalnız silâhiyle, cephanesiyle 
kaçanlar hakkında tatbik edilmiştir. Bu firari
lerin kendi kabahatlerinden dolayı ailelerini 
tecziye etmek tabiî doğru bir şey olamazdı. Fakat 
o zaman bundan daha müessir bir çare bulun
madığını, bundan daha iyi bir çare olmadığını 
anlamıştım. Bu salâhiyetin İstiklâl mahkemele
rine de tevdiine tevessül etmiştim. Mesele, bun
dan ibarettir. Zannederim, vaziyet hepinizin 
öteden beri malûmu olan bir vaziyettir. Şimdi 
bu vaziyet üzerine Halil İbrahim Beyin takri
rini nazarı dikkate alır ve Dahiliye Vekilini me
sul edecek olursanız - efendiler şurasını da arz 
edeyim ki - bendeniz müteşekkir olurum. Çün
kü lüzumlu lüzumsuz birtakım mebahiste Dahi
liye Vekâletinin mesul olması lâzımgelir, gibi 
itabata mâruz kalmasını da pek o kadar arzu 
etmiyorum. Vazife verdiniz, müftahirim, müşer
refim. Sonuna kadar ifa edeceğim. Fakat eğer 
bendenize itimadınız yoksa lütfen kanaatinizi 
açıkça bildiriniz, ben çekileyim, sizin gibi rahat 
rahat çalışayım ve sizin, gibi tenkid mevkiine 
çekileyim. Benim de vicdanım muazzeptir. 
HEİS — Efendim şimdi Vekil Bey izahat 

verdi, Sonra bir takrir verildi. Bunda Dahi-
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liye Vekiline itimat ademiitimat meselesi mev-
zuubahistir. Malûmuâliniz Nizamname! Dahili
mizde mesele böyle değildir. Bunun hakkında üç, 
dört saatten beri müzakereler yaptık, iki defa reye 
koyduk ve nihayet müzakereyi kâfi gördünüz. 
Mesele biraderleri ve kocaları ve çocukları fi
rar etmiş olan kadınların, teb'id edilen bu in
sanların sefaletlerden kurtarılması ve müseb
biplerinin tecziyesi meselesidir. Eğer vekiller
den istizah vo saire meseleleri mevzuubahis ise 
takrir verirsiniz, gelecek ruznameye a l ım ve 
bu suretle müzakere ederiz. Başka türlü olmaz. 

HALÎL İBRAHİM E t (Antalya) — Ve
kil Beyin izahatından bendeniz, tamamen mak
sadımı kah. edemediğimi anlıyorum. 

REİS —• Efendim, müsaade buyurun, me
sela anlaşıldı. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müsaade 
buyurur musunuz? Usul hakkında söyliyeceğim; 
iki kelime... Efendim Halil İbrahim Bey bi
raderimiz, bir takrir verdi ve takririni izah 
eeti. Bunun üzerine Dahiliye Vekili Bey, bu
rada izahat verdi. Fakat izahatta yine esasa 
girdiler. Esasın müzakeresi kâfi görülmüş
tü. Fakat müzakere yine açılmıştır. Bu iti
barla Dahiliye Vekili Beyefendi evvelce bu
rada bulunmadıkları için, meselenin esasına 
vâkıf M olmadıklarını görüyorum. Binaenaleyh 
meselenin tavzihi, lâzımgelir. Onun için ben
deniz - Zannedersem hakkımdır - Dahiliye Ve
kili Beyefendiden ona göre cevabını istiye-
ceğim. (Gürültüler) Müsaade buyurun, rica 
ederim. Dahiliye Vekili Beyin söylediklerini 
doğru olarak kabul ediyorum. Meclisi Âli, Af 
Kanunu yaptığı halde, neden aradan üç sene 
geçtiği halde ve kendileri Dahiliye Vekâleti 
makamında bulunduktan sonra şimdiye kadar 
o kadınları sefalette bırakmıştır? 

REİS — Efendim, usul anlaşıldı, mesele an
laşılmıştır. . 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ F E T H İ B. 
(İstanbul) — Efendim, cevap vereyim, Da
hiliye Vekâleti, diğer vekâl etlerin kont
rol memuru değildir. Onları kontrol edecek 
Meclisi Âlinizdir. Af , Kanunundan en zi
yade mesul olacak Adliye Vekâletidir ve
yahut Dahiliye Vekâleti kusur etmişse veya 
Müdafaai Milliye Vekâleti kusur etmişse bu 
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suretle hepsini araya araya Meclisi Âlinin 
kontrol etmesi lâzımgelir. Vekâleti âcizi diğer 
vekâletlerin işlerinden mesuliyet deruhde et
mekle mükellef değildir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Resmen hal
kın hukukunu muhafaza etmekle mükelleftir. 

İHSAN B. (Celelibereket) — Efendim, ma
ruzatım usul hakkındadır. Afyon, Eskişehir, 
Kütahya sukut edip de ordumuz Sakarya'ya 
doğru çekildiği zaman Heyeti Aliyeniz kağnı 
arabasiyle meşgul olduğu bir zamanda tedabi-
ri katiye olmak üzere... (Şiddetli patırdılar, gü
rültüler) (Yoktur, sesleri) Sus ulan!... 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hayasız!!' 
Edepsiz!... 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Evet, hepiniz 
bir kağnı arabasiyle meşgul oldunuz. (Şiddetli 
patırdılar) Oooo!!.. Ne var? Bağırın t bakalım. 
Evet, hepiniz kağnı arabasiyle meşgul oldunuz. 
(Şiddetli gürültüler) 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Sizdkrk gi
denler!. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Vaziyeti bu 
Meclis kurtardı!.. 

REİS — Rica ederim, nedir bu hâdise? 
HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Kaçanlar, siz

lerdiniz!.. 
REİS — Nedir bu hâdise? Sükût ediniz! 

(Gürültüler) (Şiddetli patırdılar) 
İHSAN B. (Cebelibereket) — Usulden bah

sediyorum. (Usul yoktur, Meclisi tahkir ediyor, 
sesleri) 

RAGIB B. (Amasya) — Kayseri'ye ilk defa 
30 tane muhafızla kaçan sen idin!.. 

DURAK B. (Erzurum) — Zamanı geldiği 
vakit aranacaktır. (Gürültüler) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendi hafi cel
senin zaptı okunmadıkça sözünü geri alacak
sın! !.. 

OSMAN B. (Kayseri) — Sakarya Harbin
de kaçan Hükümettir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Paşa 
Hazretleri! Meclisi Âli bu tahkire tahammül 
edemez. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Beyefendi! 
Bu meselenin mücrimleri Meclis değil, başkala
rıdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Meclis, 
kağnı arabasiyle kaçmamıştır. İhsan Bey söy-
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lüyorsa şahıslarına aittir. Meclisi Âli, bundan 
münezzehtir. Sözünü geri almazsa şahıslarına 
inhisar etmek üzere Meclisi Âli bunu kabul et
miştir. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Paşa! Bu 
meselenin mücrimleri Meclis değilse başkala
rıdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Sakarya 
Harbini Büyük Millet Meclisi yapmıştır. Paşa 
Hazretleri!... 

ALÎ B. (Karahisarı Şahit)) — Sözünü almı-
yacafc geri!. Söyledi ve ssöyliyecek. Ne olacak?.. 
(Şiddetli gürültüler) (Meclisi tatil et sesleri ) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Pasa 
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Hazretleri! Sakarya Harbini Büyük Millet Mec
lisi... 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis)" — 'Meclise hakaret 
ediyor. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Ey canım ne 
söyliyeceğimi biliryor musun?.. (Şiddetli gürül
tüler ,) 

REİS — Efendiler; böyle Meclis idare olu
namaz. 

(Reis Paşa Hazretleri kürsüyü terk ettiler ) 
Efendim ekseriyet kalmadığından Çarşamba 

günü saat birde içtima etmek üzere Celnseyi 
kapatıyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,20 

tçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
İstanbul Hapsanesinde mahpus Ali Paşo'-

ııun maluliyetine binaen bakıyei müddeti cezai-
yesinin affı hakkındaki Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye 

Harbi Umumide mülga Yedinci Ordu Asır 
ve Hicaz fırkalarında zabit namzedi unvaniyle is-
tihdem edilenlerin hizmete celplerinde zâbitvekili 
misillû istihdamları hakkında Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye 

Divanı Harbe sevk edilen mensubini askeriye 
muhassasatı 'hakkında Heyeti Vekileden mevrut 
lâyiihai kanuniye 

Memaliki müstahlaısada velileri nezdine veya 
memleketlerine gidecek olan zâbitan ailelerinin 
muhacirin misillû meecanen şevkleri vekâletçe 
münasibolup keyfiyetin tefsiri lüzumuna dair 
Maliye Vekâleti tezkeresi 

Anasırı gayrimüslimeye aidolup emvali men
kule ve gayrknenkulenin âhara devir ve ferağm-
dafci Heyeti Vekile ihtilâfının Meclisçe halli 
lüzumuna dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

Memaliki meşgule ve müstahlasa memurini
nin sureti istihdamları hakkında Heyeti Veki-
lece tahalüfü efkâr hâsıl olduğundan keyfiyetin 
müstacelen müzakere ve bir karara raptı hak
kında İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

Sevkıyat efradiyle küçük zâbitana verilecek 
yevmiyeler hakkındaki Kanunun birinci madde
sinin tefsirine dair îcra Vekilleri Riyaseti tez
keresi 

15 Mayıs 1335 tarihli Harcırah Kararname
sinin 34 ncü maddesinin tefsirine dair İcra Ve
killeri Riyaseti tezkeresi 

Hiyaneti vataniyeden maznun Yürükoğhı 
Mehmed ve Cemil Yaşar halklarında Adliye Ve
kâletinden mevrut iki kıta evrakı hükmiye 

Bitlis, Van, Muş, Hakkâri ahalisinin 1339 
senesinden itibaren iki senelik Temettü, Mükel
lefiyet, Müecceliyti Askeriye vergileriyle baka
ya kalan miktar borçlarının afları hakkında 
Btlis Mebusu Sadullah Beyle rüfekasmm tek
lifi kanunisi 

Tecili takibat Kanunu hakkında Van Me
busu Tevfik Beyle rüfekasmm teklifi kanunisi 

Senedi hakani ve Defteri ha'kani unvanları
nın tebdiline dair Çorum Mebusu Haşini Beyin 
Maliye Vekâletinden temenni takriri 
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Memaliki metrukede emvali gayrimenkulesi 
bulunanların sıyaneti hukukları hakkında te-
dabir ittihazına dair Kozan Mebusu Mustafa 
Beyle rüfekasmm Heyeti Vekileden temenni 
takrirleri 

Karahisar Mebusu İsmail Şükrü Bevin, Mü-
dafaai Milliye ve Dahiliye Vekâletlerinden isti
zah takriri 
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î : 158 18.1 
Usulü Muhasebatı Umumiye Kanunu ahkâ

mına riayet edilmesi ve bu baptaki muamele
den Meclisin haberdar edilmesine dair Kırşehir 
Mefousu Yahya Galib Beyin takriri 

Bir affı umumi ilâniyle Adliye Encümenin
de affa mütaallik mevcudolan takaririn Heye
ti Umumiyeye sevk edilmesine dair Erzurum 
Mebusu Salih Efendinin takriri 

Ereğli kömür ihracatından alınmakta olan 
rüsumun ilgası hakkındaki lâyihanın müsta
celen müzakeresine dair Tunalı Hilmi Beyin tak
riri 

ikinci Kolordu mütaahhitlerinden Mehmed 
Efendinin zıyaa uğrıyan senedinin tecdidi hak
kında mevcut evrakın müstacelen müzakeresine 
dair Maraş Mebusu Hasib Beyle rüfekasınm 
talkriri 

Mezuniyetten avdet eden İsparta Mebusu 
Nâdir Beyin Memurin Muhakemat âzalırına 
tekrar devam eyliyeceği hakkında Heyet Riya
seti tezkeresi 

Encümen intihabına dair tezkere 
Tebriki mutazammm telgraf ve tezkereler 

Encümenlerden mevrut mazbatalar 

Millî Büyük İktisat Meclisi kanun lâyihası
nın reddine dair İktisat Encümeni mazbatası 

Memaliki meşgule ve müstevliyedeki Anonim 
şirketlere mütaallik kanun lâyihasının reddine 
dair İktisat Encümeni mazbatası 

. 1338 O : 1 
Ziraat Bankasının Hazineye bir hesabı cari 

açmasına mezuniyet itası hakkındaki lâyihai ka-
nuniyenin reddine dair İktisat Encümeni maz
batası 

Çorum Mebusu Ferid Beyin, Memurini Mül-
ı kiye Tekaüt Kanununa müzeyyel teklifinin şa-
} yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha. Encümeni 
! mazbatası 

j Askerî düyunu sabıkasının sureti itası hak-
j kında Kayseri Mebusu Osman Beyle rüfekası 
j tarafından verilen teklifi kanuninin şayanı mü-
| zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba-
| tası 

I Tunalı Hilmi Beyin, Muhabere ve Lâkap ka-
• nunu lâyihasının reddine dair Lâyiha Encümeni 
| mazbatası 

j İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Mütarekeyi 
mütaakıp hidematı muvazzafaya naklettirilen 
erkân, ümera ve zâbitan ve mensubini ve memu-

j rini askeriyenin nakil muamelelerinin keenlem-
I yekûn addi hakkındaki teklifinin şayanı müzake-
I re olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
i 
î (Evkaf Avans Kanunu ikinci defa reye vaz'-
| olunacaktır.) 
s 
i Müzakere edilecek mevad 

\ Nefyedilen asker aileleri hakkındaki müzakere 
I Varidat Kanunu 
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