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SEKİZİNCİ İNİKAT 
1 Mayıs 1336 Cumartesi 
DÖRDÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 07.15 (Badezzevat) 
REİS — Reisi sâni Celâlettin Arif B 

KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya), Muhittin Baha B. (Bursa) 

REİS — Celsei hafiyeyi açıyorum. Zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

İKİNCİ İN'İKAT 

24 Nisan 1336 Cumartesi 

DÖRDÜNCÜ CELSE 

Reisisin Şerif Beyefendinin tahtı riyasetlerinde, 
saat dördü beş geçe, bilinikat ahvali dahiliye hakkın
da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin beyanatı istima 
olunduktan sonra celsei aleniyeye geçildi. 

Reisisin Kâtip 
Şerif Kütahya 

Cevdet 

Kâtip 
Bursa 

Muhittin Baha 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı?.. Zaptı sabıkı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — BEYANAT 

1. — Bolu ve havalisindeki isyan hadisatiyle, İz
mir Cephesi, Ahzavur harekâtı, Adana Cepheli ve 
ahvali siyasiye hakkında Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerinin beyanatı. 

REİS — Söz Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin-
dir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efen
dim, vaziyeti dahiliyemiz hakkında arzu malûmat et 
memi emir buyurmuşsunuz. 

Sureti umumiyede malûmunuz olan ve içinde bu
lunduğumuz vaziyeti anlatacağım. Müsaade buyurur
sanız muhtasaran bildiğiniz hususatı tafsil edeyim : 

Evvelâ Bolu ve havalisinden bahsedeceğim : 
Malûmu Âliniz, nisanın on üçüncü günü Düzce-

de bir isyan zuhur etmiştir. Orada bulunan askeri 
müfrezeye ve jandarmaya tecavüz edildi. Zaten as, 
olan bu efradın silâhları ellerinden alındı. Üç miti-
ralyozumuz vardı, bir zabit şehit edildi, bir kaç kişi 
mecruh oldu. 

Bu isyanın sebeplerini aradığımız sırada, aldı
ğımız malûmata göre, bunun muharrikleri; Düzceli 
Safer Bey, Vehap Bey, Kâmil B. ve Rifat Bey na-
mındaki kimseler olduğu tahakkuk etti. 

Fakat bunlar da, esasen Istanbuldan sureti mah-
susada, çok para ile memuren gönderilmiş olan bir 
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takım kimselerin teşvikatile ortaya atılmış bulunu
yorlardı. 

Ezcümle İzmitte Suat Bey namında bir mutasar
rıf vardı. İngiliz İbrahim namile bir başka muta
sarrıf vardır. Bu zat İngilizlerle beraber İzmitten 
şarka doğru bir takım ifsadat kanalları açtı ve ayın 
15 inde Düzce kaymakamı, isteyerek veya istemiyerek 

buna dair kafi malûmat elde edemedik - Bolu 
mutasarrıfı Haydar Beyle telgraf başında görüştü. 
Bu muhaverenin bir sureti bize aynen verilmiştir. Ne 
Düzce kaymakamı ne de mutasarrıf bize bu muha
bereyi vermiş değildir. Doğrudan doğruya bir zat 
tarafından verilmiştir. Bu muhaverede» Bolu muta
sarrıfı Haydar Bey Düzce kaymakamına diyordu ki : 
Orada cereyan eden hal nedir? Bir fenalık olduğu 
anlaşılıyor, bu hal bütün şarka ve Anadoluya sirayet 
eder mi? 

Kaymakam da : Şayanı endişe, fevkalâde hiç bir 
hal yoktur. Bir sui tefehhüm neticesi halk ile asker 
arasında bazı şeyler olmuş ise de ehemmiyetsizdir. 
Yalnız bir zabit kazara vuruldu, efrattan ve halktan 
(bir iki, üç kişi yaralandı. Fakat cümlemiz) (1) müs
terih bir haldeyiz, memurin ifayı vazife etmekteyiz, 
diyor. 

Yalnız o muhaberede deniyordu ki : Şifre ile bil
dirdiğim veçhile, bura ahalisinin mutalebatını is'af 
ediniz. 

Bolu mutasarrıfı buna cevaben : Oraya gelece
ğim, beni istikbal ediniz diyor. 

Bu suretle ayın 16 ncı günü Bolu mutasarrıfı Düz-
ceye hareket etti, fakat Düzceye giremedi. Düzce ile 
Bolu arasında bir yerde usât bunu yakalamış, alı
koymak istemiş. Kendisi, yarın behemehal gelirim, 
benim Boluya avdetim sizin menafimize daha mu
vafıktır diye Boluya avdet etmişti. 

Bu suretle Boluya avdet ettikten sonra; (Düzcede 
usât vardır, adetleri çoktur, hatta ben orada kendi-
lerile görüştüğüm zaman etrafım derhal sarılmıştı, 
bunların tedibi behemehal lâzımdır, ben kendilerini 
iğfal ederek buraya geldim) dedi. 

Bunun üzerine kendisine dedik ki : «Boluda mev
cut olan jandarma kuvvetinden ve bu kuvveti takvi
ye edecek olan diğer kuvvetlerden istifade ediniz 
- çünki orada ahziasker reisinin emri altında ufak 
bir kuvvet bulunuyordu - bununla jandarma kuvve
tini takviye ediniz) ve Bolunun garbındaki boğazı 
tutunuz, usâtın şarka hareketim menediniz.» Filha
kika bundan daha evvel Zonguldak ve Devrekte bu
lunan bir alayımıza, Zonguldakta bir müfreze bıra
karak mütebaki kuvvetlerle serian Boluya hareket 

etmesini emrettik, bu alay, arzettiğim jandarma kuv
vetini takviye edecekti. Alay aldığı emri ifa etmiş 
ve harekete geçmiştir. Bundan başka her ihtimale 
karşı Ankarada daima kuvvetli bulunmak lüzumunu 
nazan dikkate almıştık. Kastamonudan Çorumdan 
lüzumu kadar kuvvetlere hareket emri verildi. 

Bundan başka Afyon Karahisar şarkındaki Azizi-
yede ufak bir mesele hadis olmuştu, bu meseleyi 
hüsnü suretle halle muvaffak olan kıtaata, emredile
cek istikamete harekete müheyya olmak üzere Af
yon Karahisarında içtima etmelerini emrettik. Akşe-
hirde bir alayın harekete müheyya olması icap eden
lere bildirildi. Geyvede de Şehit Mahmut Beyin em
rinde bulunan kuvvetlerimizden lüzumu k?dar kuv
vetin şimale hareket etmesini emrettik. 

Biz bu tedabiri «.inakla meşgul iken, bir gün son
ra yani 17 nisanda mutasarrıf dedi ki : (Düzceden 
buraya bir heyet geldi, benim Düzceye gitmemi isti
yor, hattı hareketimi tayin ediniz). Mülâhaza ola
rak ilâve ediyordu ki «ikna ile, irşat ile usatı beş 
on gün sakin bulundurabilirim, eğer bunu terviç et
mezseniz bunları vurmaktan başka çare yoktuf. Ona 
göre tedbir- alınız». Halbuki biz pek kat'î olarak an
lıyoruz ki, mutasarrıfı aldatıp Düzceye götürmek isti
yorlar. Sevkettiğimiz kuvvet henüz oraya vasıl ol
mamıştı. Mutasarrıfa dedik ki «sizi iğfal ediyorlar, 
elinizde Bolunun garbindeki boğazı işgal edecek ka
dar kuvvet vardır. Devrekten de bir alay gelmekte
dir, bunu da istimal ediniz ve gitmeyiniz. Ancak siz
ce behemehal gitmekte, irşat, ikna ile bir faide hu
sul bulacağına kanaati tamme varsa, zaten livanın asa
yişinden mes'ul olmak itibarile gidebilirsiniz». Fakat 
şahsan teklifinde jandarmayı beraber götürmek mev
zubahis olduğu için, jandarma kumandanının sureti 
kafiyede Boluda kalmasını ve vekâleten mutasarrıf
lığı deruhde etmesini de bildirdik. Tedabir almak
tan geri durmamasını da ilâve ettik. Fakat bu sırada 
Bolu mutasarrıfı, Devrekten gelmekte olan alaya 
tevakkuf etmesini ve Boluya gelmemesini emretmiş
ti. Bunu bize bildirdi ve sebep olarak dedi ki, usât 
çoktur, bu kuvvet yalnız başına belki bir felâkete 
duçar olur, onun için tevakkuf emri verdim. 

Bittabi bu doğru değildi. Bizim gördüğümüze ve 
kanaatimize göre Boluda esasen kuvvet yoktu ve ora
daki ufak bir kuvvet, boğazı müdafaa edecek bir hal
de iken alayın o kuvveti takviye etmesi bittabi bizim 
için bir faide idi. 

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünvet-

3 — 



İ : 8 1 . 5 . 1336 C : 4 

Bu-alayım hareketinin tevkif ve tehir edilmesini 
hüsnü niyete hamletmedik, onun için derhal kendi
sine emir verdik : Alay Boluya muvasalat etmelidir 
ve alaya da, bilâ tevakkuf, seri bir surette Boluya 
hareket emri verdik. 

Bu emrimizin Boluya isal edilip edilmediğini de 
tetkik ettik. Fakat vasitai tebliğ yine mutasarrıf ol
duğu için aldığımız cevapta, emriniz tebliğ olunmuş
tur dendi. Vakıa alay yürümüş, fakat bizim istedi
ğimiz istikamette değil, Bolunun bir saat şarkında 
bir köye kadar bunları götürmüşler, orada tevkif et
mişler. Demişler ki; siz burada duracaksınız. No 
alayın başındaki kumandanın ne de efradın malûma 
ti olmadığından ve kendilerine emir veren mutasar
rıf resmî bir memur olduğu için onun emrine tebean 
orada kalmışlar ve âtıl bir hale irca edilmişler. 

Aynı zamanda mutasarrıf, giderken heyetle Düz-
ceye gidiyor ve bittabi usât tarafından tevkif edili
yor, yahut • teşriki mesai ediyor. Bunu da tabiî za
man isbat edecek. Bolu Mutasarrıfı Düzceden bütün 
kazalara ve sair mülhakata, usatın arzularına göre 
emirler veriyor. Düzceden Boluya vermiş olduğu 
emirlerde güya bir kuvvei bağiye tarafından işgal 
edilmiş vaziyetini veriyordu. 

İşte bu 18 nisanda oluyor. 

Böylece başsız kalan ve muzlim bir takım cere
yanlara sahne olarak terkedilen Bolu için yalnız kuv
vet sevketmek gayri kâfi olduğu ve sevkü idareye 
muktedir bir arkadaşın gönderilmesine lüzum has:l 
olduğu anlaşıldı. Bu maksatla rüfekayi muhtereme-
den Hüsrev Beyi diğer bildiğiniz arkadaşları memur 
ettik. Diğer taraftan daima Ankaradaki kuvyetleri 
tezyit tedbirini takip ettik. Buraya her taraftan lü
zumu kadar kuvvet gelmiş bulunuyordu. 

Geyveden de şevki kabil olacak kuvvetleri şimale 
tahrik ettik, bu kuvvetler ayın 18 inde Adapazarına 
vasıl oldu. Bir gün sonra, 19 nisanda Beypazarı he
men hemen aynı mahiyette isyan etti. Orada da halk 
toplanmış, kuradan bazı insanları iğfal ederek oraya 
celbetmişler. tik yaptıkları şey muhabereyi katetmek 
oldu. 

Orada bulunan silahları ahaliye dağıttılar. Bu ta
rihte bizzat Mahmut Bey kendisi bir takım kuvvetle 
Adapazarına hareket ve oraya muvasalat etti. Afyon 
Karahisarda ihtiyaten cemettiğimiz kuvvetlerden de 
Arif Bey müfrezesi ve Salihli cephesinden bir ta
bur, doğrudan doğruya Ankaraya celbedildi. Beypa-
zarında- ayrı bir kuvvet yoktu. 

Ahali kendiliğinden bazı tezahüratta bulunuyor
du, belki nasihatla bertaraf edilir diye oraya ufak 
bir müfreze gönderilmişti. 

Ayın 20 sinde Hüsrev Bey ve rüfekası Geredeye 
vasıl olmak üzere bulunuyorlardı. Hüsrev Bey ve rü-
fekasına, uğradıkları merkezlerde vaziyeti umumiye 
hakkında malûmat veriliyordu. Geredeye de ihtiyatlı 
bir surette girilmek lüzumu bildirilmişti. 

Aldığımız malûmata göre, Geredede bu heyet 
fevkalâde bir istikbale mazhar olmuş, fakat içeri alın
dıktan sonra hepsi tevkif edilmiş ve bu suretle Ge
rede de isyan etmiş oluyordu. 

Ayın 21 inde, yani bir gün sonra, Düzcenin ce
nubunda Düzce ile Nallıhan arasında bulunan Mu
durnu aynı suretle isyan etti. Ayın 22 ve 23 ünde 
Nallıhan isyan etti. Ayaşta da isyan temayülâtı gö
rüldü. 

Aynı günlerde Ankaranın 10, 12 saat şimalinde 
bulunan Yabanabat isyan etti. Oraya da Düzce bey
lerinden biri gelmiş ve bir arkadaşile gizli çalıştık
tan sonra halkı muhtelif suretlerle iğfal ederek top
lamış, Hükümete hücum etmiş, kaymakam ve jan
darma kumandanını almışlar. Hulâsa orası da isyan 
etti. 

Ayın 25 nci günü Mıhalıççıkta da hariçten ge
len kuvvetlerin tesirüe, isyan alâimi görülüyor. 

Ayni günde Geyvenin garbında bulunan Taraklı
yı telgrafla isyana teşvik ediyorlar. Şarka doğru Saf-
ranboluda bir hassasiyet görülüyor. Geredenin şar
kında Mecidiye isyan ediyor. 

Hulâsa, ayın 13 ünde bugüne kadar, 19 gün zar
fında, Düzceden patlayan bir ateş şarka, cenuba in
tişar ediyor ve sureti umumiyede icap eden yerler
den idare edildiği anlaşılıyor. Tabii tedbirlerimiz mev
kii tatbika konmuş ve konmakta berdevamdır. Alı
nan tedabir neticesinde Kastamonudan Safranbolu is
tikametine bir kuvvet tahrik ettik. Bu kuvvet Safranbo-
luya hâkim ve cereyanın Safranbolunun şarkına geç
mesine mani oldu. Kastamonudan Çankırıya celbet-
tiğimiz kuvvet Çankırının hizasında bulunduğu sıra
da Gerede ve Mecidiye isyani vaki olmuş ve Çer-
keşe gürültülü bir surette girilmek üzere bulunul
muştu. Derhal Çankırıdan bir kuvvet ayırdık, garbe 
tevcih ettik, tam Çerkeş istikametine gönderdik. Bu 
kuvvet Çerkeşe girdi ve muvasalatile beraber cere
yan durdu. Orada bir kaç yüz atlıdan mürekkep usât 
vardı. Ahali usâttan korktuğu için tabii bitaraf bu
lunuyordu. Yalnız memleketin içinde üç beş fasit bu 
usâtı memlekete davet ediyordu. Bizim kuvvetleri-
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imiz oraya vasıl olduğu zaman ahali hangi tarafın 
Jcazanacağını kestiremediğihden bitaraf duruyordu. 
Bir an için bu tereddüt ve bitaraflık devam etti, fakat 
bizim kuvvetlerimiz Çerkeşin garbına geçti ve Me
cidiye de yaptığı müsademede usâtı mağlup etti ve 
dağıttı. 

Sıra ile takip ediyorum : Bugün kuvvetlerimiz 
Çerkeşin garbinde ve Gerede istikametinde gidiyor. 
İlk olarak karşımıza Yabanabat gelir, Yabanabatta 
esasen mühim bir isyan yoktu. Üç beş kişinin ifsadı 
vardı, bunu bertaraf etmek için bir müfreze gönder
dik. Bu müfrezenin hareketi oraca haber alınır alın
maz ifsat ile meşgul olanlar derhal Yabanabadı ter-
kettiler. Fakat orada epice tahribat yapmışlar; Hü
kümet konağını, Telgrafhaneyi, telgraf direklerini boz
muşlar ve bazı evleri de yıkmışlardı. Onun için henüz 
telgraf muhaberatını temin edemedik, fakat bittabi 
yalnız Yabanabat için değil. 

Müfrezeyi müteakiben de daha başka kuvvetf gön
derilmesi ve daha ciddi tedabirin ittihazı nazarı dik
kate alınmıştır. Bu suretle bu istikametten gelen cer-
yan dahi tevkif edilmiştir. Onun garbinde bulunan 
Ayaş, esasen Beypazarı vak'ası üzerine, Ankaradan 
sevkedilen ikinci kuvvetin hareketini ve sonra sev-
kettiğimiz kuvvetlerin yola çıktığını haber alır al
maz ve bilhassa bu kuvvetlerin c a y a muvasalatın
da tamamen kendilerinin ifsat edildiğini beyan etmiş
ler. Bu, bizce de tahakkuk etti. Artık Ayaşla fazla 
iştigal etmedik. Beypazarına ilk gönderilen kuvvet 
şehrin haricinde mevzi almak mecburiyetinde kal
mıştı, onu müteakip giden kuvvetli bir süvari müf
rezemiz, mitralyozlarile -buradaki usât ile müsademe 
etmişler ve firare mecbur etmişlerdir. Bir taraftan da 
idarî tedabir ittihaz olunuyordu. Beypazarı kayma
kamını zaif gördüğümüz için çağırdık, yeniden başka 
bir kaymakam gönderdik. Usâtın tedibini müteakip 
mahallî tedabir i mülkiye ve inzibatiye alındı ve as
ker oradan geri geldi. 

Mihalıççıkta, 25 nisan günü hariçten gelen usâ
tın tecavüzüne uğrıyan namuslu ve hamiyetli insan
lar silâha sarılarak bu gelen serserileri tevkif etmiş
lerdir. (Bravo sesleri) Kuvvetlerimizden bir miktarı
nı şarka, Sarıköy istasyonuna indirdik, Mihalıççığa 
gönderdik. Değerli bir zabitin kumandasındaki bir 
kuvvet, arzettiğim kahraman insanları takviye etti, 
Beypazarındaki askerin bakiyesi usatı kamilen dağıttı. 
Beypazarındaki kuvvetlerimizle usât arasında müsa
deme oldu ve usât perişan bir surette kaçtı ve orta
da yalnız muti ahali kajdı. Asker şehri sükûnetle iş

gal etti. Bu müfrezemiz gönderilen diğer kuvvetlerle 
takviye edildi ve Mudurnu istikametinde hareket em
rini aldı. 

İlk olarak Göynük ve Taraklı vardır. Geyvede 
bulunan kuvvet Binbaşı İbrahim Beyin tahtı kuman
dasında şarka doğru hareket etti, matla uzunca bir 
müsademe yaptı. O kuvveti biraz takviye etmek mec
buriyetinde kaldık, neticede usat perişan oldu ve da
ğıldı. 

Umumî vaziyet gösteriyor ki; isyan bir plân da
hilindedir. Nallıhanda Arif Bey müfrezesinin elde et
tiği bir takım veSaik var. Bu vesaika nazaran; (Ku-
vayi Hilâfet) teşkilâtı namı altında bir şebeke var
dır ve zavallı halkı da; işte halife kuvveti oluyor
sunuz ve makamı hilâfet uğrunda çalışacaksınız di
ye iğfal ediyorlar. 

Muayyen bir plân dahilindeki bu harekete karşı 
aldığımız mukabil tedbirlerle bu cereyanı Çerkeş, 
Yabanabat, Mudurnu, Taraklı, Geyve hattı üze
rinde tevkif ettik ve bu hattın şarkına ve cenubuna 
sirayet etmesine mani olduk. Fakat efendiler; bitta
bi bu tevkif, hastalığı esasından eyileştirmez, asıl 
ocağı söndürmek lâzımdır. Müsaade ederseniz o te-
dabiri şimdi tafsil etmiyeyim. (Hacet yok sesleri). İn
şallah şimdiye kadarki âsilerin neticesi ne oldise bun
ların da neticesi aynı olacaktır. Cümlenizin emin ol
manızı rioa ederim. (Allah muvaffak etsin sesleri). 

Şimdi müsaade buyurursanız İzmir cephesini zik
redeyim : Ayvalık, Bergama, Kasaba, Ödemiş, Aydın 
hattı işgal altındadır. Bizim kuvayı milliyemiz bu 
hattın şimalindedir. Istanbulun işgalinden bu güne 
kadar hattın heyeti umumiyesi üzerinde şayanı zikir 
hiç bir vak'a olmamıştır. Olan vak'alar, tarafeynin 
ufak tefek müsademeleri ve arasıra birbirine yaptık
ları akınlardır. Her halde Yunanlılarda sakin duru
yorlar. 

Yunan kuvvetleri hakkında ötedenberi istihsâl et
tiğimiz malûmata istinaden, bu kuvvet daima 110 
bin tahmin edilmektedir. Bit kuvvetin vaziyeti bo
zuktur. En yeni aldığımız malûmata ve pek yakında 
bir merasim münasebetile kuvvetleri gören arkadaş
larımızın beyanatına göre bu kuvvetler anarşi için
dedirler. Fazla, olarak aldığımız malûmata göre bu 
kuvvetlerin bir kısmı Arnavutların Yunanistana kar
şı gösterdikleri hassasiyet üzerine Makidonyaya nak
ledilmiştir. Buna mukabil bizim cephemizi biliyor
sunuz, tabiî olarak üçe ayrılmıştır. Birine şimal cep
hesi diyoruz. Birine şark cephesi diyoruz. Şimal cep
hesi deyince, Balikesir cephesi demektir. Cenup cep-
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hesi de Nazillidir. Bidayette umum cephelerdeki kuv- I 
vetler yalnız ^hali kuvvetlerinden ibaretti. Kumanda 
meselesi de öyle idi. Lâkin son zamanlarda şimal 
cephesinde ve daha evvel cenup cephesinde, onu mü
teakip umumî cephede kuvvetler askerî bir şekle if
rağ edilmeğe başlandı. Kumanda hususu da öyledir. 
Umumî kumandayı ifade etmek lâzım gelirse şimal 
cephesi mıntakasile beraber bir kumandaya maliktir. 
Buranın kumandanı çok kıymetli bir arkadaşımız
dır. Salihli cephesinde, yakın zamanda, yine yüksek 
kıymeti haiz ve Anzavur harekâtile bütün millet ve 
memleketi kendisine minnettar bırakmış olan Etem I 
Beydir. Nazilli cephesinde de Demir Efe ve sair 
kahraman arkadaşlarımız bulunmakla beraber umu
mî kumanda da yine kıymetli kumandanlarımızdan 
Refet Bey idaresindedir. Umum kuvvetimiz; düş
man kuvveti karşısında sarsılacak gibi değildir. Fev
kalâde ahval tabiî dahili hesap değildir. Düşmanın 
hareketine suhuletle müsaade edecek vaziyette de
ğiliz. 

Yalnız burada bir noktayı bilmünasebe arza mec
burum : Rüfekanın da tabiî nazarı dikkatini celbet-
miştir. Fikirlerini işgal ediyordur. O da şudur : Ma
lûmu Âliniz Istanbulda Hükümeti merkeziye vardı ve 
bütün kuva oraya merbut idi. Hükümeti merkeziye 
düşmanların şiddetli çemberi içinde idi, siyasî, as
keri, sıkı bir çember vardı, işte böyle bir çember 
içinde vatanı müdafaa edecek, milletin ve devletin 
istiklâlini muhafaza edecek kuvayı umumiyei millete 
emrediyorlardı. Bu tarzda yapılan emirlerle vesaiti 
millet ve devlet vazaifi asliyesini ifa edemiyordu ve 
edemezdi. Bu vesaiti müdafaanın birincisi olan ordu 
da, ordu namını muhafaza etmek ve bu namı izhar 
etmekle beraber bittabi vazifei asliyesini ifadan mah
rumdu. İşte bunun içindir ki vatanı müdafaa ve 
muhafazadan ibaret olan vazifei asliye, doğrudan doğ
ruya milletin kendisine teveccüh etmiş bulunuyordu. 
Millet orduya; kendi içinden teslim ettiği efradını, 
düşman tecavüzüne maruz kalan mıntakaların mü
dafaasına, düşman tasallutuna uğrayan kardeşlerinin 
hayatının muhafazasına memur etmeğe mecbur ol
muştu. İşte buna kuvayi milliye diyoruz ve bütün kai
nat böyle diyor. 

Asıl milletin vahdetini vücuda getiren ve İstan-
bulun içinde bulunduğu şeraite rağmen, bu vahdeti 
dahile ve harice göstermeğe müteveccih bir maksat 
için yapılan teşkilât ise yalnız kuvayi milliye efra
dından zikrettiğimiz müsellâh efrattan ibaret değil
di. Bilâkis bütün memlekette ve memleketin en hücra 

köşelerinde bile vücuda gelmiş doğrudan doğruya 
kanunî ve medenî bir teşkilâttır ki ona «Müdafaai 
Hukuk» teşkilâtı diyoruz. 

Onda silâh mevzubahs değildir. Belki medenî, iç
timaî ve umumî noktai nazardan siyasî bir cemiyet 
demektir ve bu cemiyetin her vilâyet ve müstakil li
valarda - biliyorsunuz . heyeti merkeziyeleri vardır, 
heyeti idareleri vardır, işte Hükümeti merkeziyede 
merci bulamıyan orduda, bittabi bir taraftan hima
ye edilmek, idame edilmek, sevk ve idare edilmek 
lüzumunu duyuyordu ve bu suretle Müdafaai Hukuk 
Teşkilâtı, kuvayi müsellahayı içine almış oluyordu. 
Bunu bir manzara olarak tasavvur edersek demek 
ki; tstanbulda bir Hükümet vardı ve onun zahiren 
bir ordusu vardı, fakat bir şey yapmıyordu. Diğer 
taraftan millet var ve milletin tesanüt ve vahdetini 
temin eden bir şebeke var. Sonra yine bir kuvvet 
var ki bu teşkilâta tabi ve bunun ismi de Kuvayi 
Milliye... Bittabi ordu zahirî halile böyle idi. Hal
buki hakikatte cümlenizce malûmdur ki; başlarında 
bulunan en büyük kumandanlarından en son nefe
rine kadar, vatanî olan mukaddes maksadın etra
fında toplanmış ve mevzubahs kadrosunun içine ken
di kendine girmişti. Ancak faaliyetini resmî, zahirî 
bir tarzda yapamıyordu. 

Böyle olmakla beraber ordu bir taraftan teşki
lâtı elinde tutan insanlardan, diğer taraftan tstan-
buldaki Hükümeti merkeziyeden emir aldığı için sa
rih ve kat'î olarak her emrin her noktasına göre 
hareket etmediği zamanlarda görülmüştür. Bu nok
tada diğer rrîuhim bir meseleden bahsetmek lâzım
dır. O da orduya bakan, iaşe ve ilbas eden Hükü
meti merkeziye idi. Kuvayi milliyeyi iaşe eden doğ
rudan doğruya milletin kendisi idi ve millet tabiî 
ancak duçarı taarruz olan yerdeki kısmı deruhde 
etmiş bulunuyordu. 

İlk tehlikeye maruz kalan bu civar halkı; bittabi 
kendi mevcudiyetlerini ve menfaatlerini muhafaza 
için lâzım gelen kuvvetin iaşe ve ilbasına sarfedilecek 
parayı kendi aralarından toplamışlardır. Fakat böy
le nazik meselelerde icabı gibi teşkilât ve tertibat 
olmazsa hiç şüphe edilmemek lâzım gelir ki bir çok 
yanlışlıklar olur. Bunun önüne geçebilmek için teves
sül edilecek yegâne çare; gayri muntazam ve gayri 
resmî usul ve şekilleri bertaraf etmektir. 

Hükümeti merkeziye âmil ve hâkim oldukça, da
hili memlekette ecanibin tesir ve müdahalesi bu
lundukça, buna bittabi imkân bulunamaz. 
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Halbuki vaziyet tebeddül etmiştir. Millet mukad
deratım bizzat deruhde etmiştir. Kuvvetlerin iyi isti
mal edilmesi lâzımdır. 

Kuvayi milliye, ordu, her şey, her vasıta artık 
doğrudan doğruya milletin tahtı emrindedir. 

Fakat iş memleketin müdafaası olduğuna ve bu 
işin ordunun da vazifei asliye ve hakikiyesi bulun
duğuna göre bütün vasıtaların aynı emir ve kuman
daya tabi olması lâzımdır. Bittabi bu kumanda da 
şunun veya bunun elinde olmıyacak, kuvanın heyeti 
umumiyesinin idaresi Meclisi Âlinize teveccüh" ede
cektir. 

İnşaallah yarın obir gün tcra Vekilleri Heyeti 
intihap edilince «Müdafaai Milliye» namı altında te
şekkül edecek vekâlette yukarıda arzettiğim, bazı ar
kadaşların zihinlerini işgal eden, iaşe, ilbas ve idare 
meseleleri ariz ve amik düşünülecektir. Para me
selesi bittabi bütün ordu ve idare için hallolunacak
tır. Bu hususta müsterih olunuz. 

Şimdi müsaade buyurursanız mebdei malûmunuz 
olan Anzavur meselesinin sonundan bahsedeyim : 

Meselenin mebdeini tekrar etmek lâzım gelirse 
Anzavur başına topladığı bir takım serserilerle Kir-
mastiye kadar ilerlemiş ve alman mukabil tedabir 
neticesinde ilk müsademeyi Susığırlıkta kabul etmiş
tir. Bu müsademede mağlûp oldu, Biğaya gitti, ta
kip olundu ve orada da mağlûp oldu, yanındaki ser
seriler dağıldı, tek başına Günana gittiği anlaşıldı. Gü-
nanda oraya giden kuvvetlerimiz tarafından yaralan
dı ve mecruh olarak îstanbula gittiğini en son aldı
ğımız malûmattan anladık. 

Bu gün artık Anzavur meselesi kalmamıştır. An-
zavuru şüphesiz ki hempaları takip edecek ve on
ların da yapmak istediği hareketler kendilerile be
raber yok olacaktır. 

Müsaade buyurursanız bir az da Kilikya cephe
sinden bahsedeyim : Buradan bahsederken elviyei se-
lâse diyebileceğimiz Ayıntap, Maraş, Urfayı nazar
dan geçirebiliriz. Efendiler; her yerde olduğu gibi, 
buraya da mütarekename ahkâmı hilâfına itilâf kuv
vetleri girdiler. Bilâhare aralarında bir itilâf yapıl
dı ve İngilizler çekildi, Kilikyayı ve Antep, Maraş, 
Urfayı bütün Suriye ile beraber Fransızlara bıraktı ve 
Fransızlar burayı işgal ettiler. 

Bu tecavüze karşı merkezi hükümet hiç bir ted
bir almadı, hatta protesto bile etmedi. Bu cümlenize 
malûmdur. 

Fakat bizim kabul ettiğimiz esas programda; çiz
diğimiz hududun dahiline buralar da girer ve bura
ların da düşmandan tathir edilmesi lâzımdır. 

Fakat biz aym zamanda muhtelif cephelerde, düş
manlarımızı harbe mecbur etmemek için müsadema-
ta sebebiyet vermekten daima tevakki ettik. Fakat 
Fransızlar burayı haksız olarak işgal ettikten sonra 
çok mütecasir davrandılar ve ahalii islâmiyeye karşı 
çok fena hareketlerde bulundular ve bu hareketleri 
Fransız üniforması altında ermenilere tevdi ettiler. 
Denebilir ki her ne sebeple olursa bu memlekette 
ermenilerle milletimiz arasında bir takım kanlı va
kayı ceryan etmiştir. Bu iki milletin birbirine ve bil
hassa ermenilerin milletimize karşı kuvvetli buuz ve 
adavetleri vardır. Binaenaleyh ermenileri bize taslit 
etmek, ahalii islâmiyeye taslit etmek, bittabi gayet 
yanlış hareketti. Çünkü ermenilerin gayesi - bilhas
sa himaye ve sıyanet görüldükten sonra - Kilikyada, 
Antepte, Maraşta, Urfada, her nerede bulurlarsa aha
lii islâmiyeyi imha etmektir. Oralarda bulunan zaval
lı kardaşlarımız pek acı muamelelere maruz kalmış
lardır. Her türlü mukaddesatı muhafaza için hariç
ten, bütün milletten istimdat ediyorlar. Bu istimdat
ları namütenahidir. Fakat daima işidilmemiş bir hal
de kalıyorlar. Maatteessüf Hükümeti merkeziye hiç 
bir muavenet yapmamıştır. Bir çok esbap ve mülâ
hazattan dolayı, alenî ve kat'î tedabire tevessül ede
miyordu. 

işte böyle artık her taraftan ümüdini kesen ve 
idama mahkûm olduklarına şüphesi kalmıyan, Kilik
ya ve sair mevaki ahalisi, bizatihi muhafazai mevcu
diyet için ortaya atılmak mecburiyetinde kaldılar. Bu
ralar halkına, hiç olmazsa hemcivar olan ahalii islâ-
miyenin seyirci kalmaları doğru olamazdı. 

Filhakika memleket dahilinden, bilhassa Sivastan 
büyük vicdanlı vatanperverler kalktılar, koştular, bu 
meşgul mıntakaların hududu içine girdiler ve orada
ki kardaşlarile birleşerek onların namus, mukadde
sat ve mevcudiyet cidallerinde onlarla aynı safta yer 
aldılar. 

Mücadele devam etmektedir, ilk müsademe Ma
raşta oldu ve netice haklının lehine mütemayildir. 

Bunu müteakip Urfa ve Silifke havalisinde mü
sademeler oldu. Buralarda da biz kazandık, düşman 
bu gün Arappınarı istikametinde takip olunuyor. 

Antepte yine ermenilerin tasallutu ve tezahüratı 
neticesinde vukua gelen müsademeler devam etmek
tedir. Düşman kuvvetlerini takviye için muhtelif ta
raflardan kıtaat gelmiştir. Fakat bunlar millî kuv
vetler tarafından mefluç bir hale ifrağ edilmiştir. Ada
na ve islâhiye şimendifer hattına kadar olan mmta-
ka kuvayi milliye tarafından işgal edilmiştir. Yalnız 
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Misiste ve diğer bazı noktalarda düşman kuvvetleri I 
kalmıştır. 

Daha gttrbe gidecek olursak Bozanu kurbinde 
düşman kuvvetleri muhasara edilmiştir Ve o mınta-
ka da kuvayi milliyenin tahtı hâkimiyetindedir. 

Silifke ahalii hamiyetmendanı Kilikya meselesinde 
pek büyük cesaret ve hamiyet asarı göstermiştir. Si
lifke kuvvetleri diyeceğimiz bir kısım kuvvetimiz 
Mersin noktası müstesna olmak üzere, Mersine ka
dar olan mıntakayı istirdat etmiştir. (Var olsunlar 
sodaları). 

Mersinde de düşmana hâkim bir noktada bulu
nuyorlar, daha bir kaç gün evvel Mersinden gelen 
arkadaşlarımız vardır. Onlar ifade ediyorlar ki Mer
sinde Fransız kuvveti azdır ve telâş içindedir. Kilik
ya cephesindeki harekâtın son safhasını arzettim. 

Eğer istanbul işgali olmasa idi ve Meclisi Âlini
zin yakın bir zamanda in'ikadı vaki bulunmasa idi, 
ihtimalki yalnız bu cephede değil, diğer cep'helerde, 
umumî cephede birbirine irtibatı olmadan bu mü-
cadelât deyam edecekti. Fakat her şeyden evvel bir 
merkez lâzımdır. 

Hep beraber ittihaz edeceğimiz iş siyasetini tes-
bit edinciye kadar tevakkuf etmek daha muvafık bir 
tedbir gibi düşünüldü ve son yapılan tebligatta da
ha ileri gidilmemesi emredildi ve onun için Mersin 
şehri işgal edilmemiştir. Fakat oraya hâkimiz ve iste
diğimiz zaman zaptedebiliriz. 

îşte efendiler; Fransızlar bu tazyikat neticesinde 
bunu yapan insanlarla temasa gelmek mecburiyetini 
hissetmişlerdir. (Elhamdülillah, bravo sesleri, alkış
lar). 

Fransa tarafından bizimle mülakat etmek üzere 
Müsyü Alber Saro namında bir zat bu gün buraya 
fasıl olmuştur. 

Buraya gelmeden evvel bazı rüfeljamız Beruta git
mişlerdir. Orada Suriye ve trakın heyeti umumiyesini 

. idare eden General Desperey ile görüşmüşlerdir. Bu 
gün müzakerede bulunduk. Yarm devam edeceğiz. 
Müzakerenin heyeti umumiyesini size arzetmeği mu
vafık buluyorum. Sureti umumiyede muvafakatinizi 
almak doğru olacaktır. Görüştüğümüzü hulâsa ede
ceğim. Kararlar müteakip müzakeratta takarrür ede
cektir. Bu zat bir itilâf zemini hazırlamakla muvazzaf
tır. Asıl itilâf için bir Fransız heyeti gelmeğe hazır 
bulunuyor, eğer zemin hazırlanırsa gelecektir. 

Bu zat da bütün Fransız diplomatları gibi diyor 
ki, işgalde biz haklıyız, fakat sizinle de anlaşmak is
tiyoruz anlaşalım : Biz de diyoruz ki : Fransızlar 
buraya haksiz olarak girmişlerdir. 

Fakat bizim için yalnız bir Kilikya meselesi yok
tur. Mevcudiyetimizin heyeti umumiyesinin muhafa 
zası meselesi vardır. 

Şimdi kendilerinin tekliflerini arzedeceğim. 
(Fransız memurunun teklifi okundu.) 
Bu ilk ve en ağır teklifleridir. Tabiî dikkat bu-

yurulursa anlaşılır ki bu mevadı kabul etmekle kat'î 
bir şey kabul etmiş olmayız. Yalnız istihsal edeceği
miz neticeler hakkında noktai nazarımızı tesbit etme
liyiz ve bunun neticesinde bir program meydana ge
tirmeliyiz. 

Vakıa şimdiye kadar tebellür etmiş maksatlarımız 
ve esaslarımız vardır. Bir defa da Meclisi Âlinizce 
tasvip edilmesi lâzımdır veyahut daha güzel esaslar 
gösterilir. 

Bu esaslar Erzurum ve Sivas kongrelerinin mu-
karreratıdır. Bir de Felahı Vatan grupunun progra
mı var. Aynı programı mı takip edeceğiz, yoksa da
ha güzel bir program mı yapacağız? Bu bir mese
ledir efendim. İcra Vekilleri Heyetini intihap buyur
duktan sonra o heyet bir program vücude getirir. 

Yalnız bendeniz şimdiden arzetmek istiyorum ki; 
vatanımızın hiç bir parçasını kimseye hediye etmek 
niyetinde değiliz. (Alkışlar) 

DR. EMÎN B. (Bursa) — Allah muvaffakiyet 
versin Paşa Hazretleri. 

REİS — Müsaade buyurursanız iki telgraf geldi 
birisi Çerkeşten, birisi Nalhhandan. 

Efendim celsei hafiyede olan muhaverat tama
men mahfidir. 

(58 nci Alay Kumandanı Vasfi Beyin raporu 
okundu). 

(Kuvayi Tedibiye Kumandanı Arif Beyin telgra
fı okundu). 

(Alkışlar). 
ŞEYH SERVET EFENDİ (Bursa) — Fransızla

rın müracaatı ingilizlerin malûmatı tahtında mıdır? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (An
kara) — Kafiyen gizlidir. 

HAMDULLAH SUPHİ B. (Antalya) — (1) Muh
terem arkadaşlarıma karşı bir taahhütle söze başlıya-
cağım : 

Bir günün sonunda olduğumuzu, yorulduğumuzu 
nazarı dikkate alıyorum, bu suretle iki teklife mün
cer olacak sözlerimi arzedeceğim : Ankara etrafında 
bir müddet dalga dalga İlerlemiş olan bir tehlike 
hakkında bir fikir edindik. Bir nevi hodgâmlık addet
mezseniz arzedeyim ki; Ankara üzerine gelecek her 
hangi bir tehlike azamî bir ehemmiyeti haizdir. Bu-
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jrada; bu fikir merkezini idame ettirmeğe, davamı
zın muzaffer olması için hakkımız vardır. İstanbul 
işgali maalesef memleket için bir firengi yarası ha
line geçti. Anadoluda Istanbuldaki şerefimizi kur
tarmak için, istiklâlimizi kurtarmak için teşekkül et
miş kuvvetler çıkmıştır ki, milleti, en son müdafaası 
için, Adanayı kurtarmak, Urfa ve Maraşı kurtarmak, 
düşmandan tahliye etmek hususunda bütün milleti 
toplanmağa davet ediyor. Eğer İstanbul buna iştirak 
ve ön ayak olsaydı, biz kendi kendimize diyecekdik-
ki; evet millet; kutsi emeline hadim olan bir takım 
emirlerin Istanbuldan çıktığını görüyor. Halbuki Is-
tanbuldan çıkan, Anadolu müdafaa hissini kalbinden 
vuracak emirler fikirlerdir. Mahmut Bey şehit oldu. 
Mübarek nağşi üzerinde ağlıyacağımız gençlerden bi
ridir. Harbi umumi esnasında ne tarafa vatan ken
disine bir işaret vermişse oraya koşmuş ve vazifesi
ni yapmış kahraman zabitlerimizle temas ediyorum. 
İngilizleri Eskişehirden koğan, ta deniz sahillerine 
kadar takip eden kuvvetleri teşkil eden zavallı bir 
takım köylülerimiz aldatıldı. O halde İstanbul neyi 
tahrip ediyor. Yunanistanı mı tahrip ediyor? Adana-
va karşı bir takım tebligat yapıyor. Adanayı, Urfa-
yı, Maraşı düşmana teslim için İstanbul bir merkez 
haline gelmiş ki onun mütemadi kuvvetleri, Anado-
luyu kurtarmayı kastetmiş olan bir takım kahraman
larımıza karşı sui kastlar tertip ediyor. Onun için 
yapılacak şey nedir efendim? Geçende bir vesile ile 
arzetmiştim. Demin mevzubahs oldu. İsyanlarda (50) 
kişi ölmüş. Şüphesiz ki tehlikeyi temsil etmişler. Da
ha soğuk kanlı düşünelim; onlar ki zavallı mem
leketi müdafaa etmek üzere kalmış nadir erkekleri-
mizdir. Onlar vuruluyor. Çünkü İstanbul; düşman 
istilâsı altında evlâdı memleketi yekdiğerine karşı 
tahrik ediyor. Eğer istersek, ki kardaş kanına bir ni
hayet gelsin, cümleniz; düşmanlara, müstevlilere kar
şı kullandığımız kuvvetleri onların üzerine yürümek
ten menedebilir misiniz? O halde bize düşen vazife; 
dairei intihabiyelerimize haykıralım; milletin davasın
da onun son kalmış erkeklerine haykıralım, diyelim 
ki yazıktır. Bunu onlara söyliyelim. O halde bir tek
lifte bulunuyorum. Muhterem mebus arkadaşlarım; 
bu müessif hale nihayet vermek için dairei intihabi-
yelerine kısa veciz ve en açık cümlelerle hakikati yaz
sınlar. 

-..>.. 

İkincisi : Muhterem arkadaşlar, bu tahrik, haina-
ne bir surette, birde dışarıda devam ediyor. Hariçte 
de neşriyatta bulunuyorlar, Hindistanda, Mısırda, Av-
rupada, Londrada - nerede islâm kulağına bir haber 
isal etmek ihtimali varsa - diyorlar ki asrı evvelden-
beri halifeyi tanımıyanlan, cumhuriyeti ilân etmek 
istiyenleri tedip etmek için Istanbula girdik. Biz, âsi
lere karşı Halifeyi muhafaza ediyoruz. Bizim maksa
dımız uzun müddet zavallı bir uyku içinde bunalan 
Halifeyi tahkim, âsileri tedip ve tenkil etmektir. 

Efendim; islâm âlemi ki; bizim için en müessir, 
en mühim bir âlemdir. Nihayet hidayet yollarım ye
niden bulmuştur, yeniden görmüştür. Onların hissi
yatı; memleketi harap, türap bir halde zulüm altın
da, felâketin tesiri altında bırakan, hain, alçak, müs
tevlilere karşı, müteharrik bir haldedir efendim. İngi
lizler bu hareketi uyutmak ve Istanbula karşı takip 
ettikleri sui kasti setreL ek istiyorlar. Meclisin ikinci 
vazifesi islâm ahaliye hitaben bir beyanname neşret
mektir. Istanbulun işgalindenberi, milletimizin Hali
feye ve Padişaha karşı, bütün ananâtı diniye ve mil-
liyesine karşı âsi olmasına imkân olmadığını, bir tek 
emeli olduğunu ve bu kutsî, yüksek emelinin de; doğ
rudan doğruya vahdet, şeref ve istiklâli millî ve Pa
dişahımızın muhafazasından başka bir şey olmadığını 
islâm âlemine ilân etmektir. 

REİS — Bu iki teklifi kabul buyurursanız ya
rinden itibaren yazarız ve tebliğ ederiz. 

(Hamdullah Suphi Beyin teklifi kabul edildi.) 

Not : 1. — Zabıt ve Kavanin Kalemi Celseiha* 
fiye defterinin 2 sıra numarasında mevcut açıklama 
aynen aşağıya aktarılmıştır. 

«Esasen Divan Kâtibi tarafından tevhit edilmiş 
ve Cevat ve Mehmet Beyler tarafından mukabele 
edilmiştir. Muntazamdır. Yalnız celsenin tatil edil
diğine dair Reisin tebligatı yok ise de, şekli müzake
reden celsenin hitam bulduğu anlaşılmaktadır.» 

2. — Zabıtta geçen Fransızların teklifi, 58 nci 
Alay Kumandanı Vasfı Beyle Kuvayi Tedibiye Ku
mandanı Arif Beyin telgrafları maalesef zapta gir
memiştir. 

(1) Hamdullah Suphi Beyin sözleri tamamile zap-
tedilememiştir. 
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