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ELLÎ YEDİNCİ İNİKAD 

30 Temmuz 1337 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Mustafa Kemâl Paşa Hazretleri 

KÂTİP ; Ragıp B. (Kütahya) 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Zaıpü sabık hulâsası okunacaktır. 

ELLİ DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

23 Temmuz 1337 Cumartesi 

Blörinci ve İkinci ve Üçüncü Celseler 
tkinoi ReisveMllerinden Adnan Beyefendimin ri

yasetlerdi altında içtima ederek; Yunan taarruzu üze
nine tahassül eden vaziyeti harbiye ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Kayseri Ye nakli mevzularında 

2, _ MÜZAKERE ] 

/. — Heyeti Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin Es
kişehir'in sukutundan sonra cepheye yaptığı teftiş 
neticeleri hakkında izahatı ve Meclisin Kayseri'ye 
naklL 

FEVZİ PAŞA (Heyeti Vekile Reisi) (Kozan) — 
Geçeniki maruzatımda Yunan ordusunun Eskişehri 
işgal ederek bizim kıtaatın Şark tarafında bulundu
ğumu arz etmiştim. Son zamanlarda cepheye giderde 
bizzat dolaştım, meşhudatımı ve tedkikatımı, tah
kikatımı Heyeti Oeliiıten/ize bertafsil arz etmek iste
nim. 

Malumuâliniz, Yunan kuvvetleri ordunun inhi-
zamını istihdaf en Altuntaş'dan Seyitgazi istikameti
ne taarruz etmişlerdi. Bu mmtakada heman bilafa-
sıla denilecek bir surette muharebe devam etti. Di
ğer kıtaat Kütahya'da ufki gün kadar muharebe et
tiler. Eskişehrin garbında iki gün kadar müsademe 
ettiler, şarkında da iki gün kadar muharebe ettiler, 
İki onlar daha az esbabı ricatın sol cenah üzerine... 
vazayetinden ve hattı ricatın.... arz etmiştim. Fil
hakika ordunun teftişinden bu netice tezahür etmiş
tir ve bu nokta anlaşılmış idi. Ordumuzun nısıf 
kuvveti heman eski zindegisini muhafaza ediyor, 
mütebaki kuvvet zayiat vermiştir ve bunların için-

Heyeti Vekile Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin izaha
tı dinlendi ve mevzu üzereinde ceryan eden müza
kerelerden sonra celseye son verildi. 

Reis Kâtip 
Adnan Muş 

Mahmut Sait 
REİS — Zaptı sabıık hülâsasını kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiş tin 

EDİLEN MEVAD 

dan iki fırka oldukça hırpalanmıştır. Umum ordu 
zayiatı kuvvetinin yüzde onuna baliğ oluyor, ma
mafih bu zayiatın az zamanda telâfisi kabildir. Ev
velâ.... geliyor. Kolbaşı gelmiş idi. Bu fırkayı 
hırpalanmış iki fırkayı geri çekeceğiz. Bu suretle 
eski kuvveti kısmen telafi edilmiş olacak. Bundan 
sonra 3 ve 4 ncü fırkalar kadar ziyade zayiat ver
miştir. Diğer cihetten Konya - Akşehir mıntalkasın-
da kuvvetlerimiz tahşit olunuyor. Bu da ordu kuv
vetine zam olununca muharebedeki zayiatımız telafi 
edilmiş olacaktır. Bu müddet zarfında düşmanın 
da bazı takviye kıtaatı, ikmal efradı alması muh
temeldir ve düşman hedefi asli olarak Eski şehri in
tihap etmemişti. 

Eski şehri işgali bizi sulha icbar edemez. Zaten 
Eskişehrin bizim için en mühim olan fabrikaları 
kısmen buraya nakledilmiştir. Şimendifer akşam 
tahrip edilmiştir. Düşmanın istifadesini mucip hiç 
bir şey bırakılmamıştır. Bu suretle düşman meha-
fili, tabiidir ki gazetelerdin yazdığı gibi değil, haki
kati gördükleri için ordumuzun tamamen karşıla
rında bulunarak, zaten tebliğlerinden anlaşıldığına 
göre bir bölüğümüzü dahi esir edememişlerdir. Ya
ni cüzü tam olarak esir edilmiş (bir kuvvetimiz yok-
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zememiz bu zayiatımızı beleğan rnaıbelâğ telafi et
tikten başka, fazlamız da olmuştur. Düşmanın iMm-
oi bir işarı vardır. O da süvari kuvvetlerinim hü
cum ederek bizim askerleri yıldırıyor sekendedir., 
Bu da temarrilile makûs olaralfctan beyan edttyor.... 
perişan olmuştur ve bir çok hayvan- iğtimam edil
miştir. Bilakis son zamanlarda sol cenahımızı teh
dit eden bir piyade pişdarı üzerine, hattâ makineli 
tüfekli üzerine yalım kılıç gayet kahramanane hü
cum etmişlerdir. Yalın kılıç olarak.... mıitralyöz ef
radınım düşman efradımın üç yüzden mütecaviz ol
duğunu.... hattâ bir takımları da kelimel şahadet 
getirip teslim olmak istemişlerdir ve burada bizim 
zayiatımız kırk kadar bulunduğu halde düşmanın 
zayiatı üçyüzü mütecavizdir. Düşman bunu da ma*-
kûs gösteriyor. Kendi süvarisinin.... hiç bir faali
yette bulunmamıştır. 

Sonra efendim, yine düşman tebliğlerinde Eslki-
şehir... bütün mübalea görüyorsunuz. Hakikat su
dur ki Eskişehir'de düşmanın (1) ellime bir şey bırakıl
mamıştır ve köprülerde tahribat yapılmıştır. Hat bel-
<ki bir ay ve daha ziyade müddet tamir olunmaya
cak ve istifade editaiyeoek biır vaziyete sokulmuştur 
Düşmanın bu askeri muvaffakiyeti evvelce arzettiğıilrt 
veçhile, vaziyetimizin bir şimendifer hattına, hattı 
ricatımızın bir şimendifer hattına istinadından ileri 
geliyor. Bu şimendifer hattının gerek şimalden ve 
gerek cenuptan tahdit edilmek kabiliyeti vardı. Ma
lumu âliniz düşman şimalden faaliyet göstermedi. 
Halbuki biz daha başka türlü düşünüyorduk. Faaliyet 
gösterip, Küta'hyada faaliyet göstermese idi bizim için 
daha fena olacaktı. Çünkü cenupta daha serbest bu
lunamazdık. Şimalde de bizim kuşetlerimizi tuta* 
bilirdi. Fakat düşman belki daha müşkil bir va
ziyet gösterebilirdi. Düşman böyle iki cenahtan sark
mak teşebbüsatı... O kadar kaıtd bir netice istihsal et
mek için kend':$!jnde kuvvet bulamıyor. Bunun için 
cenahtan sarmak manevrasını kabul ettiği amlaşıılı-
yor Buna karşı bizim, geçende arzettiğim veçhile, 
ordumuzun gerilerinde kabul edeceğimiz usul, ordu
muzun gerilerinde hattı ricajtierimıi mahdut sahadan 
kurtarmaktır. Düşmanın ilerde yapması rraellhuz 
olan - belki yapmaz - madem Ikü ordumuzu mağlup 
etmek istiyor. Bu mağlubiyetin katî olması için ya 
cenup, yahut şimale, Anadolu içinden orduyu cenu
ba veya şimale atarak şarkından ayırmak isteyeceği 
ağlebiyetle varittir. Bunun iiçin gerisinde müteadldfit 

tur.) (1) Halbuki ilk harekâtın henüz neticesi amlaşıl-
maıdan düşman, ordumuzun mağlup olduğuna ve 
çevirme cenahının, ordumuzun etrafım çevirmekle 
kaidülceyş açarak otuz bin kişinin estir olacağım 
ilan etmiştir.) (2) Filhakika ordumuz bulunduğu hat
larda muamnidane muharebeye devam etse, bu ka
dar deliliğe düşse idi daha pak çok efradın ve bir 
çolc malzemenin esar düşmesi (Muhakkaktı. Belki de 
düşman, kısmen de olsa, hedefine ulaşacaktı. Arz 
ettiğim gibi düşmanın) (3) istihdaf ettiği nokta Eskişe
hir değil, ordumuzun mühim bir kısmımı tahtı esa
rete almak, malzemesinden mahrum etmekti. Buna 
muvaffak olamamıştır. Dördüncü fırka Erkânı Har
biye Reislini yazdıkları halde, diğerleri hiçbir cüzü 
tanımın esaretinden bahsetmiyorlar. Yalnız ulu or
ta namahdut bilmem ne aldık diyorlar. Halbuki 
bunların mübayin olması tebeyyün etti. Eskişehir 
muharebesinde kırk top ve m'itralyöz aldık diye ilân 
ettiler. Halbuki daha evvelki muharebelerde tek tük 
bir iki top ve bazı yerlerde daha fazla top kalmış
tır. Bunların mecmuu on altıdır. Fakat düşman 
bunları Eskişehir muharebesinde aldım diye Avru
pa'ya karşı bir muvaffaikiyet ve bir muzafferiyet 
süsü vermek istiyor. Kendisinin durduğuna bakıla
cak olursa. mahafili askeriyesinin hedeflerine vasıl 
olamadıkları anlaşılıyor. Bu zayiatımızın bir kısmı 
kahramanane olduğu için şayanı tebcildir. Bir ba
taryamız düşman elime düşmüştür, fakat şu suretle 
olmuştur. Düşman iki belki üç misli kuvvetle cep
hemize taarruz ettiği sırada bir cenahı çevirmeğe 
kıyam etmiştir. Bu cephemiz.... 

Bu cenanda bulunan bir alayımız bir batarya 
ile beraber, düşmanın birkaç misli faik kuvvetleriyle 
altı saat muharebe etmiş ve son zamanda süngü mu
harebesini kabul etmiştir. Bu batarya son süngü 
muharebesine kadar ateşe devam etmiş ve böyle mü
him anlarda alay kumandanı topunu feda edip, 
topunu da.... hayatını da beraber feda etmek Top
çuluğun şerefi olduğu için top başında şehit olmuş
lar ve düşmanı da ağır zayiata uğratmışlar ve diğer 
kuvvetlerimizin muzafferiyetini temin etmişler ve 
geri çekilmişlerdir. Diğer bazı muharebatta malumu-
âliriiz on defa mükerrer hücumlar vaki olmuştur. 
Onlar almış, biz almışız, onlar almış, biz almışız. 
Bu sırada tek tük mıitralyöz ziyaı olmuştur, ki bu 
da son zamana kadar mevziilerin müdafaasında gös
terilen azmin neticesidir. Mamafi yeni gelen mal-

(1, 2, 3) Pazantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklenmiştir. M. Ünver 

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 
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menzil, hutut teşkal etmesi lâzım geMyor ve bunlar 
yapılmağa başlanmıştır. Meclisiımizin ağırlığının 
geri laimması sebebi de budur. Bundan hiç bir su
retle endişeye mahal kalmaz. Zayiatımız kabili te
lâfidir, Askerimizn kuvvei maneViyesi mükemmel-
d!ir. Zabıtan temamiiyle mağlup bir Ordu zabıtanı 
değil, manevraya kabil bir ordu zabitanı manzarası 
arz etmektedir. Yeni mevzllerimiz arz ettiğim şerait 
dahilinde düşmanın yeni bir mevzii aknak.... ifsadat 
ve iğfalata kaırşı ileri cephede olduğu kadar geri 
cephenin de gerilerimizde kemali emniyetle ede bu
lunması lâzımdır ve bunun için de Meclisi Âliniz 
lâzım gelen kararları aldı. Ve Hükümet de lâzım 
gelen hususata teşebbüs etmişlerdir. Belki; Yunanın 
bu yeni taarruzu bir müddet daha gecikebilir. Ge
çende arz ettiğim veçhile, hamle bertaraf olmuştur... 
Onbeş gün içinde buraya gelmesi memuldur. Arz 
etmiş idim, yürümeğe başladığından itibaren yine 
bu müddetten evvel gelemez. Buna da bir hafta 
muharebeyi zammediniz. Üç haftaya kadar burası
nın tehdit akında kalmıyacağı katüyetle kabul edlile-
biter. Bu müddet zarfında biz ordumuzu takviye ve 
yeniden gelen kuvvetlerle noksanımızı 'İkmal edece
ğimizi ümüt ediyoruz ve bu hususa çalışıyoruz. İler
de vereceğlrnaz muharebeyi Eskişehir'de verdiğimiz 
muharebeden daha emnüyetle kabul edebiliriz. Düş
manda ise bu emniyet azalmaktadır. Düşmanın ku-
vayı umumiyesinden üç misli farz edecek olursak, 
mutlaka bir iki fırkasını daha cenahlarına (mevzi-
îendirmek mecburiyetinde kalacaktır. Üslerinden 
uzaklaşmaları. Yunan) (1) kuvvetlerinin daima zafiye
tini fcabedecektir. Fakat biz geri çekildikçe, geri
lenden gelen kuvvetlerimizle ordumuz kuvvetleniyor 
ve düşman lerledikçe kuvveti (zayıflıyor. Bu vazi
yette) (2) düşmanın zafa duçar olması gayet tabiî bir 
meseledir. Bunun için teftişattan hasıl oan hissiyatım 
ordumuzun yeni mevkilerinde muharebeyi büyük bir 
emniyetle kabul edecek, (kabiliyet ve kuvvette ol
duğunu Heyeti Aliyenize arz ediyorum. Bunun, bu 
ordunun temamen muhafaza edilebilmesi gerilerin 
'kuvvetti olmasına mütevakkıftır. Ufak tefek firar
lar vaki oluyor, Bund/ân istifade ederler. Meselâ 
Yuman geliyor, hiâfet ordusu geliyor, (gibi askerin 
ve ır&Helan maneviyatım bozacak şekilde konuşan
lar) (3) derakap ele geçirtip en ağır cezaya çarptırıldık
ça bu ifadıattan hasıl olacak fenalık bertaraf olur. 
Aym kuvvei maneviye hüküm sürer ve düşmanın 
taarruzdan beklediği ordunun dnhulâli taımamiyle ber
taraf olur. Ordumuzun muhabere zamanındaki 
(kuvvetini temamüyle muhafaza ve kuvvei manevi-

yesini tezyid etmesi düşmanın kuvvei maneviyesinıi 
(kırıcı tesiirat icra edeceğinden, bunu) (4) gayet emin 
vaziyeti tutulması lâzımdır. Bu hususta gerek cep
heden, gerek gerilerden aldığım malûmata naza
ran, (bugün içni alınan tedabiri) (5) kâfi görüyorum. 
Bu kifayetin derecesi şüphesiz ki bir 'iki hafta zar
fında anlaşılacaktır. 

İkinci bir cihet daha vardır ki onu da arzedeyim. 
Düşmanın ileni.... Yunanlılar bu kere igfalâta da
ha ztiyade bir istinatgah bulmak mülahazası ile bazı 
yerlerimize asker ihracından bahsediyorlar. Güya 
yirmi gemi toplamışlar. Bu suretle ordumuzun ge
rilerini tehdit edeceklerine dair bir çok şayia çıkarı
yorlar, hatta köylerimize beş, on mermi atıyorlar. 
Bu suretle gerimizi tehdit etmek, manevi sarsıntıyı 
körüklemek istiyorlar. Bunun da ehemmiyeti yok
tur. MakımuâMniz Yunan ordusunun İzmit'te bir 
fırkası vardı. Son zamanda.., gördüğü sırada ve 
ordumuzu mağlup edemediğini kendisi bizzat... kuv
vetinin bir kısmını ayırıp da bazı limıanalrımızı.... 
mühim bir teşebbüse geçmesi varidi hatır olamaz. 
Belki bir -iki bölük, bir tabur asker.... ve gelecektir. 
Bazı.... işgal edecektir. Efkârı teşvişe uğraşacaktır. 
Buna da hazırlandıktan sonra en nihayet bür iki 
günlük heyecan tamam;yle zail olur. 

Üçüncü bir cihet daha vardır ki; son aldığım 
bir telgrafta İstanbul'da yine hainlerden mürekkep 
bir kabine yaparak, ele düşen aksamdan ordular 
teşekkül edip bunlarla tabiî geçen sene olduğu g%i 
milleti birbirine kırdırmak ciheti derpiş edildiği an
laşılıyor. Bu da gösteriyor ki Yunan ordusu bu işi 
başlı başına yapamıyacaktır. Çünkü malûmuâlfoiz 
bu milletin hainleri baştarafta bulunan beş, on ki
şiden ibarettir. Onların teşkil edeceği ordu her hal
de kalben bize merbut olacağı cihetle, onların el
lerine esliha ve cephane vermeleri, bizm orduyu 
m'iHıirnizi takviye etmekten başka bir netice vermi-
yecektir. Çünkü, bugün İngilizler de kani olmuştur 
ki bunların ellerine verilen silah bizi takviyeden baş
ka bir şeye yaramamaktadır. Ancak beş on tane 
şaki bulunabilir. Efkârı tehyiç etmek isterler. Onun 
için bunun da korkulacak bir tarafı olmadığını zan
nediyorum ve heyeti aliyenize arz ediyorum. Rabian, 
geride tezvirat ile, yapacağı nümayişler vesair iğfa-
lâtla... hamisen, İstanbul'daki hain vasıtasıiyle bir
takım sahte fetvalar gibi, yahut Meclisi müessesan 

(1,2, 3, 4, 5) Parantez içindeki kelimeler tarafım-
I dan eklendi. M. Ünver 
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vesiaıire g!i)bi iğfatatla teşebbüs edeceği bilumum ifsa-
datm şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
müessir olamayacağından ve istikbalden temamiiyle 
emdnıim, başka heyeti aliyenizin suali varsa buyu
runuz, cevaba hazırım. 

REtS — Rica edenim ikim söz istiyorsa yaz
dırsın. 

YASİN BEY (Ayımtap) — Bu askerlik hatta İs
met Paşanın yaveri imiş bir Ikaç zabit. Bu ne de
rece sahihdir ve hakikaten orduda casus var mıdır? 
Geliyor, geliyor diye efradı tehyiç ediyormuş bun
lar ne gibi... 

FEVZt PAŞA (Devamla) — Efendim, bu gibi 
işaat ve eradif her ricatte olur. Çünkü herkesin kal
bi aynı kuvvette değildir. Filhakika bu gibi işaatta 
bulunanlar, korkaklıklarından geriye doğru kaçar
ken, düşmanı geliyor diyerek işaa eder. Bunlara 
hain ve cami denemez. 

İkinci kısım vardır iki, orduda, ordu dahilinde 
böyle hainler çıkarsa yakalanıp idam olunur. Şim
diye kadar ordu içinde böyle bir şey görülmüş de
ğildir. Mamafih hiç yoktur diyemem. Biz&m düş
man ordusunda bazıları olduğu gibi, düşmanın da 
aramızda bazı adamları vardır. Tevfiğin arkadaşla
rından biri mecruhen elde edilmiştir. Ordumuz eli
ne girmiştir. Ne duruyorsunuz kaçalım demiş, tut
muş... Ordumuzda bulunup bilfiil hizmet edenler 
arasında hainler.., yoksa ordumuzda bilfiil hainlik 
edenler yoktur. 

BÎR MEBUS — Bu Ayıntap tarafından gelen iki 
fırkanın daha evvel gelmesi icabederfcen şiımdü ge
tirilmesinin sebebi nedir? O vakit getirilmemiş, ni
çin getirilmemiş? 

FEVZt PAŞA (Devamla) — Fakat uzaktır. Ma-
lumuâliniz oradan buraya kadar bir ayda anoak ge
linebilir. Daha evvel emir verelim, daha evvel gö
türelim. Düşündük, falkat oradaki ehemmiyeti, ora
daki vaziyeti göze aklık ve düşmana başlamazdan 
evvel... bu takviyede 'iken orduları buraya almak-
lığı daima nazarı dikkate... harekât vuikua gelme
den evvel bu tertibat alınmıştır. Bitmiş değildir. 
Bakınız o gelmiştir. Düşmanın harekatı devam et
tikçe daha kuvvetler getiriliyor. Ordunun kuvvei 
maddiye ve maıneViyesuınıi temadi ettüaımelk vazifei 
asKyerndzdSr. Yemi yenli kıtalar teşkil ediyoruz. Me
selâ meıîkez ordusundan alryoruz, yeniden. 

REİS — Sual sormak istiyen var mı? 
FUAD BEY (Bolu) — Paşa hazretleri bizim me-

nabiî kuvvetimiz kâfi değil iıdi ki: 

FEVZÎ PAŞA (Devamla) — Bunu düşünüyor
duk, bu malumuâüniz evvela vesait... yalnız kağnı 
arabalarından ibaret değildir. Otomobil meseiesİF 
dir. Elcezireden buraya otomobil getiriyoruz. Fa
kat nasıl? Benzin alıyoruz, bu benziini Samsun
dan alıp kağnı arabalariyle eleezireye sevk edfiyo 
ruz. Bunlara evvelce başlanıldığı halde ancak şimdi 
getirtebiliyoruz. Şüphesiz ki bunlara da... bu taar
ruz ordusu hazırlamak için lâzım gelen zaman... 
şerait tahtında pek büyük fedakârlığa mütevakkıf
tır ve teşebbüs... var iken niçin alınmamışta*. Onun 
silâhı lâzımdır, cephanesi lâzımdır. Bugün yüz si
lah gelmiş ise mutlaka oma göre efrad dahi alınmış
tır. Fakat silah yok 'iken, cephane yok 'iken.., 
ordumuzu düşmanın taarruzu karşısında mukavim 
bir vaziyete getirmekti. Evvel emirde birinci İnönü 
muharebesinde bizim ordumuz bu günkünün belki 
beşde biri yoktu. Fakat düşman bir hata etti, ufak 
bir kuvvetle geldi mağlup oldu. İkinci İnönü rau-
zafferiyetinde düşman kuvveti üç misM idi. Fakat 
bu muvaffakiyetler malumuâliniz cephede yaptlımş, 
mahdut yere göre yapılmış muvaffakiyederdir. Bu
nun temdidi elde edilecek ve elde edilmekte olan 
esliha ve cephanenin efradın tekessürü ile vaki ola-
cakdı. Düşman bunu gördüğü için, şüphesizdir 
ki, vesaitimi süratle yapmıştır, kendisinin bu taar
ruzda muvaffak olmak lihtimaıli vardı. İstifade ede-
rekten ikinci taarruzu yapmıştır. Bu defada... fa
kat şüphesiz ki bu sefer ki muharebe düşman daha' 
hazırlıklı gelmiştir. Eski hatalarını tashih ederek 
gelmiştir. Eski fırsatlarını bize vermemiştir, mu
zaffer olmak için... 

RAGIP BEY (Amasya) — Sevahilden asker ih
racı ihtimali var mıdır ve bu gibi yerlerde kuvvet
lerimiz mevcut mudur? 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Samsun ve diğer yer
lerde kuvvetlerimiz vardır. Düşman bu eracifi hattâ 
fiilen de yapacaktır. Kuvvetlerimizi oralarda bağla
mak için, bağladığı kuvvetlere karşı yeni kuvvetleri
mizi ... bizim nısfı olarak bağlamak lâzım geliyor. 
Depo alayı olarak talim ve terbiye ile meşgul olu
yor ve hem düşman muntazam bir kolordu çıkarıp 
da ileri harekâtı yapmak için ... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bu defaki 
taarruzda düşman topçusu arasında İngiliz Topçuları. 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Efendim, bunlar bil
hassa mitralyöz hücumu yapıldığı sırada hissolun-
muştur ve Hintli olması memul idi. Kelimei şehadet 
getirdi, dediler ve yüzleri Hintli yüzü gibi olması 
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memuldur, dediler. Fakat biz bunu hakikat olarak ... 
muharebe eden askerin, tabiî yüzü beyaz olmaz. Al
dığımız düşman esirleri kısmen kelimei şehadeti bil
dikleri için ingiliz askeri ... bunu söylediklerine ka
iliz. Malûmat verilen kıtaatın yerlerinde yani takri
ben... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Bendeniz 
düşmanın Seydigazi tarafından üç fırka ifraz edişi
ni anlamak isterim. 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Efendim, Seydigazi' 
de düşmanın üç fırka askeri vardı. Fakat sonra ya
pılan tahkikatta bu askerin cenuba doğru tahrik edil
diği haberi alındı. Çaya doğru yürüdüğü sırada şi
malden de cenuba doğru ... Yerlerinde yani takri
ben Kırkkız dağından cenuba doğru gitti ve orası
nı tahkimle meşgul olduğunu ve diğer fırkaların Kon
ya taraflanna ve diğer fırkaların geriye çekilmesine 
nazaran Konya'ya ... mamafih bu hareketlerini zan
nettirecek bazı alâim ... fakat bilâhare Afyon'a dahi 
çekilmeyerek bu kuvvetlerin de geri çekildiği anlaşıl
dığından bu hareketin bir tasavvurdan ibaret oldu
ğu anlaşılmıştır. Bu suretle şimalden cenuba doğru 
taarruza maruz kalaraktan... 

BİR MEBUS — Efendim; sevkülceyş hatası var 
mıdır? 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Efendim; seVkülceyş 
hatası demek ordunun bir kısmının inhizamı ile ... 
şimdiki ordu cenuptan taarruzu beklemeyip şimalden 
bekler. Bu suretle bütün kuvveti buraya sevkede-
rek, bütün kuvvetleriyle burada muharebe ederken 
ordudan grup üzerine ve düşman hiç bir yeri boş 
bulmamıştır. Evvelâ Seydıgazi'ye geldiği ... takviye 
olundu, iki gün daha muharebe etti, sonra geri çe
kildi. ... bulunamamıştır. Fakat denecek ki madem ki 
düşmanı ... cenupta altın taşda, cenupta büyük bir 
orduyu ... fakat vaziyet o kadar naziktir ki; yuka
rıyı boş bıraktığımız gibi o vakit sevkülceyş tehlike
si ... bu sefer düşman Seydigazi'den Eskişehir'i almaz
dı, inönü'nden Eskişehir'i alırdı. İnönü'nden hattı al
mazdı, Kütahya üzerinden ... hâsıl ettiği netice üze
rine kendince faikiyeti düşününceye kadar geriden 
bir ordu gibi... 

TAHSİN BEY — Düşman birinci İnönü muha
rebesinden sonra ikinci İnönü muharebesinde hâsıl 
ettiği netice üzerine üç aydan daha fazla zaman geç
mişti. İhtimalki daha üç ay zaman vakit geçer. O hal
de biz bir kış muharebesi kabulü mecburiyetinde ka
lıyoruz. İstihzarata şimdiden başlanmış mıdır? Zaten 
kış muharebesini temdit ederek... 

FEVZt PAŞA (Devamla) — Düşman ordusu; 
kış muharebesini kabul edersek şüphesiz ki bizim le
himizde. Çünkü o vakit yollar otomobil müruruna 
müsait olmaksızın yalnız arabalarla gayet vasi sev
külceyş manevrası' yapmasının imkânı yoktur. Mese
lâ yaptığımız muharebelerde elimizde vesait bulunduk
ça gayet ... vesait bulunmadıkça şüphesiz ki; müşkül 
bir vaziyette kalıyoruz. Yalnız Tahsin Beyefendiye bir 
şey hatırlatmak isterim; düşman kış muharebesinden 
bizden daha ziyade korkar. Bazı adamlardan ... alın
dığına nazaran onlar bu son seferberliği millete medit 
bir seferberlik olarak kabul ettirmiştir. Bunu bir kaç 
ay içinde kabul ettirmek, bunu bir kaç ay içirfde bü
tün kuvvetimizi toplayalım, aman dedirtelim. ... Siya
siye ve ifsadiye ile terkip ederek düşmana muzaaf 
surette ve bu tertip yalnız Yunan ordusunun tertibi 
değildir. İngiliz tertibi de odur. Malûmu âliniz mese
lâ şimdi haber alıyoruz. Bazı İngiliz torpidoları ... 
geliyorlar, Sinipya ticaret yapacağız ve bu suretle 
dostuz diyerek bir taraftan bizi mahvediyorlar. Bir 
taraftan biz dostuz ticaret edeceğiz diyorlar. Cenah
larımızda İngilizler vaıtasiyle menfaatlerini temin et
mek ... tabiî Yunan gemisi gelir, ben dostum derse 
kimse inanmayacaktır. Fakat İngiliz gemisi gelirse ve 
böyle propaganda yaparsa efkârı milleti teşviş müm
kündür. Düşman, bu darbesini bir kere darbei askeriye 
olarak vurup, sonra siyasî bir entrika vesaiti ile bu
nu ikmal etmek istiyordu. Bu darbei askerisi boşa 
gitmiş addolunabilir. Çünkü yüzde onunu zayi et
miş ordusu ve bahusus zayiatı ... ikmal edecek va
ziyette bulunduktan sonra hiç bir surette muharebeyi 
... gerilerindeki millet Hükümete, Meclise itimadı tam 
gösterdikten sonra, itimadı tam sahibi oldukça hiç 
bir netice çıkaramayacaklardır. Nitekim şimdiye kadar 
yaptığı gibi. Onların ümit ettikleri... 

Üçüncüsü; İngilizlerin yapacağı bu gibi teşebbü-
sat ... veçhile karşılanacak olursa onların da ümid 
ettikleri ... tabiîdir. Mamafih düşman karşısında böy
le muharebeye hazır ordu bulunduğu ve ifsadattan 
bir netice hâsıl olmadığını gördüğü halde bugün bi
zim anladığımıza nazaran Arap âlemi, hatta Fran
sızlar da dahil olduğu halde, henüz Şark âlemi ve 
bilhassa bizim milletimizle insaniyetkârane bir mua
meleye girişilmeye karar vermiş değillerdir. Fakat bu 
hususta kan döken bir adam vardır. Bu da Yunan
dır. İtalyanlar, onlar eskiden beri kandan tehaşi edi
yorlar, İngilizler âlemi Islama karşı dost görünmek 
iğfalâtına kapılmışlardır. Demek ki Yunan milleti 

I
vardır. Tarihimizde ... Yunan milleti de nâmahdut 
bir muharebeye girişecek kabiliyette değildir. De-
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mekki düşman bizim mağlup olmak ihtimalini der
piş ettikçe kıştan evvel bizi muharebeye icbar etmek 
ve hattâ muvaffakiyet elde ederek daha ziyade Hü
kümetimizi zayıflatmak ister. Bendeniz eski muhare
belerde olduğu gibi, düşmanın iki, üç ay bekleyece
ğini zannetmiyorum. Bütün ordusunu toplamıştır. 
Yollar kurudur, vesaiti ingiltere'den getirebiliyor. O 
halde önümüzde daha üç ay vardır. Bu üç ayda ağus
tos, eylül, teşrinievvel, üç ay vardır. Bu üç ay zar
fında yeni bir taarruzun vukuunu, inkişafını aglebi ih
timal olarak bekleyebiliriz. Eğer bu üç ay zarfında 
bir şey yapamazsa İngiliz gazetelerinin de yazdıkları 
üzere Yunan davayı kaybetmiştir. Çünkü kış gele
cek, bizim ordumuzu daha ziyade takviye edecek, bu 
suretle biliyoruz ki ... geçen sene heyeti âliyenizle 
görüştüğümüz bir sırada âlemi Islâmda intibah ... Al
lah'ın inayetinden ve milletin de kuvvetinden başka 
bir şey değildi. Ve bir çok inkilâbat oldu, âlemi Is
lâmda intibahat oldu. Bu hal bir sene daha devam 
ederse tabiî ne olacağı bilinemez. Fakat görüyoruz ki 
bir senelik tahavvül bizim lehimizde olduğu anlaşıl
maktadır ve bunun düşmanlarımızın aleyhine delâlet 
edeceğine dair ... tesri ediyorlar, bir an evvel bu işi 
bitirelim diyorlar. ... gösteriyor, bunun için bu taar
ruzun o bir taarruzlar gibi iki üç ay fasıla ile de
ğil, belki bir ay fasıla ile geleceğini kabul edebiliriz 
ve ona göre hazırlanmak lâzımdır. Şimdi herçibâ-
dâbâd bu işi başa çıkaracağız. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Bendeniz öyle zan
nediyorum ki bu meselenin daha elifini okuyoruz. 
(Ye) sine kadar geleceğiz, bu böyledir. Yani Yunan 
Eskişehir'e gelmekle bu davayı bırakacak değiliz. Öy
le bir boyaya boyanmışızdır ki; Yunan ordusu taarru
za geçmezden evvel Erkânı Harbi yei Umumiyemiz-
ce... 

REİS — Rasim Bey sualiniz var mı? 

RASİM BEY (Kastamonu) — Paşa Hazretleri, 
Yunan ordusu taarruz etmezden evvel Yunan Er
kânı Harbiyesi ... meselâ aylarca temdit ettirirse bi
zim vaziyetimiz ne olacaktır? Erkânı Harbiye Umumi-
yemizce bir malûmat alınabilmiş idi. Bu bir. 

Sonra, Yunan ordusu, bu muharebe neticesinin iş
gal ettiği mevakide hali hazır sükûneti aylarca tem
dit edecek olursa Yunan ordusu halen ne olacak? 
Yani biz sükût mu edeceğiz bu iki. 

Sonra Paşa Hazretleri, bu taarruz başlamazdan 
evvel veya başladıktan sonra istihbarat mükemmelen 
yapılabilmekte midir? 

I FEVZİ PAŞA (Devamla) — Şimdi efendim; Yu
nan ordusu hakkında Erkânı Harbiyemizin aldığı ma
lûmat, 12 fırka olarak, dört bin şimalden, sekiz bin 
cenuptan geldiğini haber almıştık. Hattâ bazı arkadaş
lardan Kılınç Ali Beye söylemiştim ve böyle çıkmış
tır. 

Sonra efendim, düşman bu sükûneti muhafaza 
ederse, bizim yapacağımız? Biz, muharebeye başla-

I mazdan evvel ne yapıyorsak yine onu yapacağız. Fa-
I kat düşman müteferrik kollarını bulursak onları im

haya devam edeceğiz. Düşman, müteferrik kuvvet bu
lundurmaktan çok tehaşi ediyor ve müteferrik kuv
vet bulundurduğu yerlerde muharebei kafiyeyi kabul 
etmiyor ve belki müteferrik kuvvetleri ile daima men
zillerini muhafaza ile uğraşıyor. Müteferrik kuvvetle-

I rini yakalayıp mağlûp etmek fırsatını bulamayız. Keş-
I fi taarruziler, gerilerine akıncı kollariyle hücumlar ya-
I pıyoruz. Büyük süvari kitleleri hücumları yapıyoruz. 
I Üçüncüsü; düşmanın vaziyetini; muharebe esna-
I sında yapılan istikşafat, ki birincisi tayyarelerimiz va-
I sıtasiyle, ikincisi keşif kollarımız vasıtasiyle. tespit et-
I mekteyiz. 

RASİM BEY (Cebelibereket) — Müsaade buyu-
rulursa ikinci sualime cevap alamadım. İşgal ettiği 
mevakide bir sene içinde yapacağı muharebatta... 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Arzettim efendim. 
I Buna karşı biz ordumuzu takviye etmekle meşgul ola-
I cağız ve fakat münferit kollarını bulursak hücum ede

ceğiz. Bulamayacak olursak baskınlar vereceğiz. (Bu-
I lamazsak ne olacak?) Süvari kitleleri ve akınları sev-
I kedeceğiz. Bakınız bundan üç ay sonra kış taarruzu 
I olup olmayacağı taayyün edecektir. Şimdi ona bir ce-
I vap veremem. 

I TAHSİN BEY — İngilizlerin sevahilimize ifsat 
etmek için motorlarla, istimbotlarla gelmekte oldu-

I ğundan bahis buyuruluyor. Bunu menetmek için ne 
gibi tedabir ittihaz olunuyor ve bunları sokmamak 

I için tedabir ittihaz olunmuş mudur? 

FEVZİ' PAŞA (Devamla) — Yunanlıların 
I harp gemileri çıkıp dolaşıp dostluk yapmak istiyor

lar. Fakat teması yoktur. Bu malını alıyor, malını ve-
I riyor. Bu Antalya'da ve ... oluyor. 
I Buyurdukları gibi düşman menabiî varidatımızı 
I mahafaza ... bunları kabul etmeyiz. Sırf İngiliz bu-
I lunsun dedik. 

I TAHSlN BEY — Onlar daha ... seneler üzerin
den geçecek olursa bu halin ordumuz üzerinde v« 

I ordumuzun kuvayı umumiyesine yapacağı menfi te-
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sir gayri kabili inkârdır. Pek mühim bir varidat idi. 
Hattan istifade ediyorduk. Bu mevakiî, senelerle elin
de bulunduracak olursa bizi sarsar. Binaenaleyh bu 
hususta yapılması lâzım gelen tedabiri katî olmak 
lâzım gelir. Atmak için Elcezire'den benzin getiriyo
ruz. Henüz taarruz kabiliyeti inkişaf etmediği halde 
.. tabiî düşman ordusunu atmak taarruzla olur. Ka
rarı katî vermek, buna göre hazırlanmak, düşmanı at
mak. Biz düşmanı taarruzla atmak için Elcezire'den 
benzin getiriyoruz, otomobil getiriyoruz ve bütün me-
maliki Osmaniyenin en uzak köşelerine dağılmış olan 
otomobilleri tamir ederek topluyoruz ve bir çok yer
lerden esliha ve cephane sevkederek ordumuzun mal-
zemei harbiyesini götürmezden evvel ... tekaddüm 
ederek hazırlığından bilistifade hemen taarruz etti. 
Henüz ordumuzun taarruza kabiliyeti inkişaf etmediği 
halde taarruzundan bizi Eskişehir'in şarkına ricate 
mecbur etti. Şimdi Ordumuz eski kabiliyetini ve taar
ruz kabiliyetini ikmal ettikten sonra taarruz edebi
lir. Evvelki hazırlığa devam olunuyor. Öbür gün ik
mal olunacağını söyleyemem. (Kâfi, kâfi sesleri) 

FEVZt PAŞA (Devamla) — Efendim; Fransızlar
la malûmu âliniz görüşmüş idik. Kilikya hudutlarında 
tamamiyle mütareke halinde değildir. Pekâlâ o halde 
ufak bir şey söyleyeyim. Malûmu âliniz; ara sıra on
lar geliyor, bize ateş ediyorlar. Bazı biz ona ateş edi
yoruz. Bazı onlar bize taarruz ediyorlar. Fakat son 
zamanlarda ... görüldükten sonra bir kabaili kaldırıp 
onların aleyhine teşvik ediyoruz. Her iki taraf daha 
ziyade sükûnete gelmiş idi. Son zamanda Adana'nın 
ş<\* kında küçük bir tepeye ufak bir müfreze hücum 
etti. Fakat haizi ehemmiyet değildir. Küçük bir kesi
fi taarruzi yaptı. Bir ay evvelden geldiler ve kanlı 
geçitte bir defa yaptılar. Bu oluyor, fakat büyük bir 
vaka değildir... Bizimkiler de gittiler, mukabil bir ta
raftan Fransızlara müracaat ettiler. Sulh akdini tek
lif ettikleri gibi ... Harington ve binbaşı Hanri vasıta-
siyle dolambaçlı yollardan buraya müracaat ediyor
lardı. 

Malûmu âliniz Yunan taarruzu iki üç ay tantana 
ile ... ebediyyen mağlûp olmayacağımıza kani. Fakat 
bizde galebe imkânını da görüyorlar. Inşaallah galebe 
edeceğiz. Yunan ordusunu inhizama duçar eder isek 
.. ve İstanbul'daki ingiliz gemilerini top altına alır
sak o zaman Yunanlılar ve hassaten İngilizler ... ne 
kadar küçük bir vaziyete düşecektir? On beş fırka na
sıl sevkedecektir? Milleti de Avrupanın vaziyeti de 
buna ... bunun için henüz muharebeye daha başla
mazdan evvel ... hususi malûmat alıyoruz. Meselâ Bul

garlardan üç fırka istemişler. Onlar da cevap verme
mişler. Şayet Türkler Kocaeli'nden ... bize üç fırka 
veriniz bunları müdafaa edelim ... onlar da kabul ... 
bize bazı menafi kabul ederiz. Sonra Yugoslavya'ya 
müracaat etmişler, onlar da cevap vermemişler. Ger
çi onun da menafiî vardır. Gel sen de bekle diyor. 
Yoksa bize taarruz etmek için değildir. O diyor ki; 
çünkü İstanbul'un muhafazasından, o da mesuldür. 
Sonra Romanya'ya senin de Varna limanın var, me-
nafiin var, gel sen de bekle diyor. Bu suretle dolam
baç yollardan onları bu işe karıştırmak istiyor. İngi
liz altı tabur, İngiliz ve Türk askerinden mürekkep ... 
Üsküdar cihetine tabiye etmişlerdi. 

SUAT BEY (Kastamonu) — Bendeniz sözüme bir 
tarihçe ile başlamak isterim. İsmail Paşa Avrupa'dan 
Mısır'a döndüğü zaman pay ansız istikrazlar yaparak 
memleketin iktisadiyatını ecnebilere verdi. O zaman 
suhuletle Mısır'a yerleşmiş olan ingilizler, Fransızlar
la da uyuşarak memleketin bütün menabiî saadet ve 
hayatını bel'etmeye başladılar. Sonra yavaş yavaş Mı
sır'da millî bir hareket belirerek bunun başına hulu
lü ecnebiyeye karşı hareket etmek için A'rabi Paşa 
geçti ve ecnebilere karşı hoşnutsuzlukla deveranı mil
lî halinde .vukuat başladı. O zaman tarih (1297) idi. 
İngilizler İstanbul'da hükümdara müracaat ederek, 
kendi müdahalelerini temin etmek istediler. O zaman 
korkak hükümdar Rusların yine belâsını başımıza alı
rız diye korkak ... istimal etmeyerek bizzat İngiliz
lerin kuvvetiyle tedibi ... muvafakat ederek İskende
riye'nin ... A'rabî Paşayı tuttular ve kendi tarafla
rına ... İngilizler istanbul'a vaz'ı yed ettikleri zaman, 
aynı davayı ortaya çıkardılar, ingilizler 16 Martta ... 
memleketin her tarafında bir hareket kalmadı zanniy-
le Yunanlıları saldırdılar. Kolaylıkla bir seyahati as
keriye gibi memleketi istilâya çıktılar. Kemalistleri 
tutacaklar, Anadoluyu istilâ edecekler. Ufak bir za
man zarfında bizi esir edecekler efendiler. ... Hacet 
yoktur. Bugüne kadar memlekette müdafaa arzusu ... 
bugün Anadoluda en ufak ferdin yüreğine işlemiş
tir. Yeniden baştan takip ettiği gayenin ... kalmaksı
zın en ufak köyde en ufak neferi naçiz ... herkes ken
di yüreğindeki davayı istiklâl ile ortaya çıkmış, elin
den geldiği kadar Hükümete yardım ediyor. Bu kav
ga son değildir. Bu üçüncü defa şahit olduğumuz Yu
nan taarruzu son olmayacaktır. Büyük davaların saf
halarından birisi de bu taarruzdur. Yunanlılar şimdiye 
kadar, hattâ ingilizler de, bu taarruzun sakametini 
anlamışlardır. Çoktan anlamışlardır. Bu taarruzlann 
tevali etmesi başka suretle yol bulup da işin (içinden 
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çıkamayacaklarına göre tabiî olacaktır.) (1) Onun için, 
zannediyorum ki, Yunanlılar mukavemet ve taarruz
larında devam etmekle beraber, Hükümetçe ittihaz 
edilen karar pek musiptir. Mukavemet kararı musip-
tir. Bu karar karşısında siyasetini idare ederek, bü
yük müşkülâta maruz kalmaksızın, yalnız siyasetimi
zi (iyi bir şekilde yürütmekle) (2) kendi kendine mu
vaffak olacaktır. Yunanlılar Kütahya, Eskişehir'i al
makla daha ilerde müdafaa hattına rastgeldiler. Bu 
müdafaayı kabul ederek, hattâ Hükümetin Kayseri' 
ye nakli hakkındaki kararımız şimdiye kadar ittihaz 
ettiği kararların en mutenası olacaktır. Bunu zaman 
gelecek ve göreceğiz, ki biz bu mukavemet kararını 
vermiş olduğumuzu onlara da (ifham etmiş oluyo
ruz. Biz) (3) eğer elimizdeki ordunun selâmetini dü
şünüyorsak, onu dokunulmamış bir halette, kabiliyeti 
taarruziye ve mukavemesini muhafaza ederek sonuna 
kadar tutmuş olduğumuz takdirde, davayı kazanmış 
olacağız. Çünkü Yunanlıların davaları, deruhte ettik
leri vazife şudur : Anadoluda sükûneti muhafaza et
mek ve bunu temin eylemektir. Bizim bunun karşı
sındaki vazifemiz mukavemettir. Teslim değildir. Biz 
bunu yapmadıkça davamızda kazandık, onlar da bizi 
tamamen imha etmedikçe elbette muvaffak olmuş ad
dolunamaz. Onun için Hükümetin bu mukavemet ta
rafını iltizam etmesi en mükemmel bir karardır. Fa
kat zannediyorum ki efendiler, bugün Hükümetin ha
reketi, fikri mesuliyetle telif olunamıyor. Görüyoruzki 
çok zamandan beri istihzaratta ... malûmu âlinizdir 
ki bazı arkadaşların şifre odasında on üç, on dört 
kişi toplandılar. Orada Fevzi Paşa Hazretleri de bu
lundular. Memlekette müdafaa kudretini tamamen te
sis etmek ve Yunan kuvvetlerine mukavemet ne ile 
olur? Bütün rmllet kuvvetiyle müdafaa etmek için ne 
gibi tedabir ve ne gibi esbaba tevessül etmek lâzım 
gelir diye şu ruzname ile üç, dört içtima oldu ve 
her içtima beş altı saat devam etti. Her arkadaş ken
di fikrini söyledi ve o husustaki düşüncelerini Paşa 
Hazretleri de izah buyurdular. Fakat ben öyle zan
nediyorum ki orada izhar edilen vaitler ifa ... He
yeti Vekilece nazarı dikkate alınmamıştır. Belki He
yeti Vekilece verilen vaitler tamamen ifa edilmiş de
ğildir. Bugün hiç birimiz iddia edemez ki ... açık 
bir hakikattir ki 50 - 60 bin Rum Anadoluyu işgal 
edemez. Bu anlaşılmaz bir esrardırki Yunanlılar Es
kişehir'e kadar... 

(7, 2, 3) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver 

Efendiler; iyi düşünecek olursak bu bizim nok-
saniî tedabirimizden ileri geliyor. Müdafaa meselesi, 
müdafaa işleri askerlikte teknik bir iştir. Askerce, sa' 
natça tek bir iştir. Bendeniz onu bilemem. Çünkü ih
tisasım yoktur. Fakat bazı gördüğümüz şeyler var. 
Meselâ Paşa Hazretleri buyuruyorlar ki; Yunanlıla
rın bu taarruz üzerinde takip ettikleri fikir ve mak
sat ... safahatı az çok haberdar olmuşlar ve taarruz 
vukubulacağı günlerde ve taarruz vukubulduğu gün
lerde bir takım askerler iltihak ediyorlar ve noksanı 
ikmâl ediyor. Acaba mümkün değil midir ki bu tan
tana ile ilân edilmiş taarruzdan evvel bunlar celbedil-
miş olsun. O vakit arkadaşlarımızdan birisi, diğer ar
kadaşlarla beraber iddia ediyordu ki orada tahmin 
ediyor Yunan taarruzu temmuz ve ağustos ... yani 
aynen bu fikirlerle yani Yunan taarruzu ... birinci 
defasında dört buçuk fırka ile olmuştu. İkinci sekiz
den, üçüncü 12 fırkadan ibaret olacağı ... 

REİS PAŞA HAZRETLERİ — Kimin sözünü 
naklediyorsunuz? 

SUAT BEY (Devamla) — Böylece o vakit lâzım 
gelirdi ki bunlar vaktiyle alınsın. Bugün haberdar 
oluyoruz ki, bazı kıtalar gelip geçtikleri yerlerde ya
ni kıtalar mülhakattan geliyorlar. Onlar gelip geçtik
leri yerlerde diyorlar ki Ankara ... demek ki daha köy
lüler kendilerince medarı iftihar olan şu kararın isa
betinden haberdar olmadıkları gibi, Ankara'dan dahi 
emin değillerdir. Ankara'daki vaziyetten de haberdar 
değildir. 

Eğer bir cephenin mukavemeti duçarı halel olur
sa muvaffak olamayız. 

Efendiler; bugün eğer cephemiz kuvvetli olursa 
şüphesiz ki mukavim oldukça ... mesele ... fakat göz 
bebeği olan nokta cephenin maneviyatını son derece 
kuvvetle takviye etmelidir. Şimdiye kadar ... Hükü
met tarafından tenvirat yapılmamış. 

İkincisi; Paşa Hazretleri buyurdular ki ufak te
fek bazı firar vukubuluyor. ... Paşa Hazretleri «ya
pılmamıştır diye geçiyorsunuz. Halbuki Hükümet lâ
zım gelen şeyleri yapmıştır.» 

Sonra nisan ayında Hükümet haberdar edilmiştir 
ki İstiklâl Mahkemeleri lâzımdır, denildi. Hiç olmaz
sa bunun bir kısmının şimdi tesisi teklif olunuyor. 
Hükümet mayıs iptidasında bundan haberdar edilmiş 
olursa zannediyorum ki tedbirsizlik vardır. Diyoruz 
ki, fikri mes'uliyet mevcut olsun. 

BASRİ BEY (Karesi) — Tenkidlerin harbin ne
ticeleneceği zamana bırakılmasını bendeniz teklif edi
yorum. Bugün gerek orduyu, gerek vaziyeti tenkid 
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edecek zamanda değil, bilakis gerek orduyu ve gerek 
vaziyeti takviye edecek mevkideyiz. Bendenizin ister
seniz saffetime, isterseniz budalalığıma hamlediniz. 
Bazı samimi maruzatta bulunmak istiyorum. 

Mustafa Fevzi Paşa Hazretleri ledelicab Meclisin 
nakli için sebükbar bulunmaklığımızdan bahsettiler. 
Bu mazaallah ileride zuhur edebilecek bir hale göre 
pek doğrudur ve zannederim ki bunun icrasına da 
başlanmıştır. Fakat efendiler, Meclisi muhtereme son 
dakikaya kadar sebat fikrinden vazgeçmesin. Bugün 
benim ayaklarım Kayseri'ye doğru yürümek istemiyor, 
belki Balıkesir'e, izmir'e yürümek istiyor. Eğer kuv
vete ihtiyaç varsa bu memleketin kuvvei hayatiyesi 
lehülhamd velminne ölmemiştir. Niçin bu memleketin 
kuvvei hayatiyesine müracaat etmiyoruz? Efendiler, 
biz Yunan'lılar İzmir'i işgal ettikten sonra tecrübe et
tik. Baltalarla, bıçaklarla, sopalarla toplanmış halkı 
Yunan'lılar dağlarda gördükçe bizim üzerimize gel
memiştir. Bunda bir mahzuru askerî yoksa rica ede
rim, bu millet her türlü fedakârlığa hazırdır. Çıka
lım, hepimiz birden gidelim, Polatlı'da Meclisi ku
ralım. Bütün millet arkamızdadır. (Müdahaleler) Rica 
ederim, sözümü kesmeyin. Bugün tarihî günler yaşı
yoruz. Herkes hatırına geleni söylemelidir. Hicret ve 
nakil meselesi kuvvei maneviyesi sağlam olan ordu
muzun ilâ mâşaallah bu sağlamlığına fena tesir yap
madı. Ordumuz sapasağlam duruyor. Fakat halk üze
rinde fena tesir yaptı. Ben kendi hesabıma bu mem
leket halkından sıkılıyorum. Diyorlar ki; sizin ailele
rinizin namusu var da bizim yok mudur? Efendiler, 
gitmemek felâket olduğu gibi gitmek de daha büyük 
felâkettir. Bunun iki tarafı da mucibi münakaşa me
selelerdendir. Ta Bergama'dan İzmir kazalarından bi
rer birer akıp gelen seyli hicret bütün milletin ve 
âlemi îslâmın noktai istinadı olan ... Bu siklet, bu 
kütleler, bu tufan şarka doğru gidecek olursa ma-
zallah bizim için sefalet ve felâket daha büyük gibi 
geliyor. Erkânı Harbiyemizin harekâtına müdahale 
edemeyiz. Erkânı Harbiye; bugün mühim bir hasta-. 
lığa duçar olan bir adamın hayatı üzerinde ameliyei 
cerrahiye yapan bir doktor gibidir. Bir doktor ame
liyei cerrahiyenin neticesinde muvaffak olamazsa bir 
hayatı feda eder. Mazallah Erkânı Harbiyeye müda
hale edersek milleti feda edebiliriz. Onun için Erkâ
nı Harbiyeye müdahale etmeyelim. Ben bunu anla
mak istiyorum. Sebükbar olan Meclisimizi Polatlı'ya 
götürmek üzere daha tarihi, daha millice ve daha 
mertçe bir muvaffakiyet göstermek mümkün değil mi
dir? Eğer efendiler, bu Meclis bu vaziyeti alırsa, se
bükbar olursa zannediyorum ki kuvvei mukavememiz 

daha ziyade artar, bütün millet bizimle beraber bulu
nur. Zaten beraberdir. Bütün millet müttehiddir, Yu-
nan'ı isteyen müslüman değildir. Bunların bu milletle 
alâkaları yoktur. Millet denilince heyeti mecmuası ha
tıra gelir. Zaten bundan âri olan adamlar millet cami
asından hariçtir. Binaenaleyh millet düşmanla harbe
den ve sonuna kadar harbedecek olan bu Meclise za
hirdir. Binaenaleyh bendeniz silsileyi takip edemiyo
rum. Hülasatülhülasa tarihe karşı mühim bir vazife 
yapılmış olmak için Erkânı Harbiye kemakân bütün 
harekâtında serbest kalsın. Biz Polatlı'ya gidelim. (Ne 
faidesi var sesleri) Biz halkı son katreye kadar feda
kârlık etmeye müheyya bir vaziyete getirmiş olacağız. 
Çünkü biz nümunei imtisal olacağız, ikinci faidesi 
cephenin arkasında, cephenin yakınında Meclis he
yeti muhteremesini gören bu ordu, Meclisi muhtere
mi düşünerek daima ileri gidecek; benim kanaatim 
budur. 

Sonra ufak bir mülahaza daha arzetmek istiyo
rum. Demin Fevzi Paşa Hazretleri gerek sahile gide
cek anasırı müfsidenin, gerek dahilde bulunması muh
temel bir takım adamların memleket dahilinde ifsa-
dat yapmak isteyeceklerinden bahsediyorlar. Vazıye
timize tamamen hâkjm olmak ve vahdeti milliyemizi 
kemakân muhafaza edebilmek için, rica ederim, He
yeti Vekile ve bilhassa Dahiliye Vekâleti eşhası idari
ye üzerinde fazlaca tetkikatta bulunsun. Bir vilâyet
te bulunan iyi bir vali o vilâyet ahalisini istediği bir 
noktaya getirebilir. Fakat bu zamanda bilhassa idare
siz, korkak, zafı idareye mahkûm adamlar re'sikârda 
olursa memleket için felâket muhakkaktır. Onun için 
kendine güvenebilecek ve bu milletin ruhunu kavra
yabilecek zevatın re'sikârda, re'si idarede bulunması 
lâzım gelir. Efendiler, bu sözlerim gayet samimidir. 
Seni vali yapalım dediler ... en aciz bir ferd telâkki 
ediyorum ... Sonra efendiler vakit geçmiş... 

TUNALI HİLMÎ BEY (Bolu) — Arkadaşlar, Bi
rinci inönü zaferini müteakip akteddiğimiz bir celsei 
hafiyede geceye kadar kalmıştık. Bir takrirde demin 
onu izahen demiştim ki : Düşman yediği bu darbe 
üzerine bütün kuvvetine müracaat edecek; biz de mek-
şuf ve gayri mekşuf bütün menabii hayatiyemize baş 
vurmalıyız. Yine iyice hatırlıyorum ki - ne demek 
mekşuf ve gayri mekşuf olduğunu ... - Müfid Efendi 
ikinci darbeyi müteakiben daha şiddetli bir surette 
arkadaşlarıma karşı söz söylemeyi hatırıma getirme
diğim için sükûtu ihtiyar ettim. Allahın inayetiyle, in-
şaallah şu üçüncü netice de büyük bir dersin neticei 
semerei muzafferiyeti olacaktır. Hakikaten bundan bir 
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dersi ibret almış isek, pek samimi bir surette arzede-
ceğim, evvelevirde kendi nefsimizi münakaşaya almak 
ve kendi kendimize karşı vazifeşinaslığı deruhte etme
ye; meselâ demin iradı sual eden bir arkadaşımızın 
sualinde şöylece bir sual vardı. Kendimi o arkadaşı
mın mevkiinde tuttum, demek ki şu ... hissedar de
ğilim. Halbuki ben hem icrai, hem teşrii olan uzvi
yettenim. Şu halde Heyeti Vekilenin, o on arkada
şın omuzlarına yüklenmiş olan vazife, yük benim 
omuzumda da vardır. Binaenaleyh yalnız münakaşa, 
yalnız tenkid benim vazifem değildir. Hükümete bir 
çıkar yol göstermiş olmak üzere evvelemirde bir ta
kım tedbirler düşünmüş olarak ortaya koymalıyım. 
Benden evvel çıkan arkadaşımın bahsettiği veçhile, 
gayetiyle derin, acı - inşaallah sonra tatlı günler bu
luruz - söylenen sözleri samimi olarak arzediyorum 
ki, biz ferden ferda düşünerek gece gündüz ne gibi 
tedbirler bulduğumuzu daima tahattur ederek Heye
ti Vekileye bildirmek mecburiyeti vicdaniyesindeyiz. 
Meselâ, mademki şöyle bir teklifte bulunuyorsunuz. 
Sen söyle de şu kürsüden in. 

Âcizane şimdilik düşündüğüm tedbir su : Mezun 
bulunan arkadaşlar vazifei vataniye ifa için kendi mu
hitleri dahilinde fedakârane hareket etmelerini kendi
lerine tavsiye etmek. Çünkü ben bunu yapabilirim. Su
alini irad etmez de kendi işimle meşgul olursam zan-
nımca evvelemirde benim için pek acıya mal olur. Zi
ra müsamahakârlığın neticesi elbette fena bir tesirle 
fena bir ceza ile cezalanmaktır. Binaenaleyh söyle
mek istediğim bundan ibarettir. İnşaallah ümit ederiz 
ki yarin, öbür gün hiç ümit edilmeyecek surette ben
denizden veyahut bir arkadaşınızdan büyük büyük ted
birler sadır olur da Cenabı Hakkın inayetiyle düşmanı 
gebertiriz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, Basri 
Bey -arkadaşımızın fikrine iştirak ediyorum. Bu gün 
talbüi tenkid sırası değildir. Fakat tenkid mahiyetini 
ikiye ayırmak icabader. Bir kumanda başında harbe
den kumanda heyeti tenkid edilemez. Zira bun
lar iş başındadır. Sonra Heyeti Vekile, bendenizin 
mdktai nazanmca, tenkid edilemez. Gerçi doğrudan 
doğruya Heyeti Vekilenin füruatına müteallik 
ibazı mesa'il vardır ki bence bunlar muhtacı tenkiddir. 
Bunun 'için Heyeti Vekilenin nazarı dikkatini oelbet-
ımelk lâzım gelir. 'Memleketin müdafaası ve mukave
meti için çdk söz söyliyecek değilim. Buraya gelen 
arlkaıdaşlann cümlesi de aynı kanaaıtla gelmişlerdir. 
Bu 'itibarla zanetmem ki hiç bir kimse de mukave
met fükri ufalk bir tezelzüle uğramış olsun. Bahusus 
şimdiye kadar yapmış olduğumuz mukavemetin bir 

çdk semeresini gördük. Bu kadar mükâfat elde du
rurken mukavemetten vaz geçmek Ikirnseriin fikrine 
gelir zannetmem. 

Sonra önümüzde ecnebi bir misal : Müsaadenizle 
onu da arzedeyim. Bu gün İrlanda b'ir nümunei ec
nebiye. Dört buçuk milyonluk bir kütlei nüfus. İn
giltere'nin gözü önünde. İngiltere isterse yerle yeksan 
eder. Bizim gibi, fakat ferdi taarruzla bu gün İngil
tere'ye istediklerini, sözlerini ka'bul ettirmişlerdir. 
Yani rastgeldikleri İngilizleri öldürmek şartiyle bu 
milletin azmi karşısında İngiliz azameti burnunu kır
maya medbur olmuştur. 

Sonra bizim ordumuz var, menabii kuyanuz var. 
Bu yalnız Anadolu dahilinde değildir. Biz bir şark 
âlemine istinad ediyoruz. Henüz oradan bir istifade 
edemedik. Bu tarzda bir ordumuz olmasa bile bura
sını garbliler niçin isterler? Ferdî istifadelerini . . . , 
Fakat taarruza maruz kalırsa ve burada biç hliç ya
şayamadıktan sonra son silah olmak üzere elm/izdle 
bu da vardır. Buna hacet kalmıyacaktır. Şimdi yal
nız mukavemetin bence mebdei; bir çok 'israfat ya
pılıyor. Bence matufünlehi memleketin mena'bii ku-
vasını gayet idareli bir şekilde kullanmaktır. Fakat 
ma a teessüf bir çok israfat yapılıyor. Bu israfattan 
demin rnuk ad demede söylediğim veçhile, Heyeti Ve-
k'il'eyi şahsen mes'ul tutmuyorum. Fakat Heyeti Ce-
lilenin asıl tenkid edeceğim Müdafaai Mil
li yeye aittir, Bir de ayrıca Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyaseti bulunması itibariyle bu kadar dar ve müş
kül ve mes'uliyetli bir zamanda, her umuru bu gün 
biliyoruz, saklamaya lüzum yoktur. Vaziyeti maliye
miz pek öyle parlak değildir. Bu gün demin bir ar
kadaşın söylediği veçhile bir kısım muhalifimiz el
den çikmış bulunuyor. Fakat veznei umuminin ha
zineye yüklettiği masarif artmıştır. Buna karşı biz 
ne yapacağız? Bizim yapacağımız tabii bir takım ye
ni menabii varidat aramakla beraber, elimizde (bulu
nan menabii hüsnü istimal etmektir. Benim gördü
ğüm bunlar maatteessüf hüsnü idare edilemiyor. Yal
nız burada m'isai zikretrriiyeöeğim. Çünkü şahıs ta
yin etmek istemem. Hamdolsun da çekinmem. Fakat 
kendisini müdafaa etmeyen için söz söylemek iste
mem. Bu maksatla bir teklif yapacağım. Zaten geçen
de bilirsiniz ki Divanı Muhasebatın vize muamelesi 
yapılacaktı. Bu karar üzerine gelen vesait . . . . . . • , 
bir heyet intihap etsin. Bilhassa Müdafaai Milliye hje-
sabatının tedkik ve kontrol etsin. 

Sonra buna m'üfceferri ufalk bir mesele daha var. 
Şu son verilen karar ile buraya 'bir çdk vesait, kağnı 
cel'bediîrmştir. Bu gün ekinler döğütaek üzeredir ve 
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o hasat bizim ordumuzu ıbesliiyeceğhıe Bilhassa 
Heyeti Vekfleden rica öderim, derhal bunları bırak
sın Sonra cepih'e kuvvetli olsun, arkamız da kuv
vetli olsun. Doğrudur. Bence kuvvetin en (büyüğü 
kuvvei maneviyedir. Hepiniz bilirsiniz ki geçenlerde 
Hükümetin talebi üzerine burada verilen karar or
dumun harekâtında serbestisini «emlin için, ordunun 
burayı düşünmemesi için ağırlıkların kaldırılması 'idi. 
O teklif nazarı itibare alınmamıştı. Avrupa'da bu va-
kidir. Avrupa'daki meclisler bilfiil ordusunun Şim
di bendeniz kalacak olursa bir beyanname neşredil-
melidir, Ve Meclis burada kalmalıdır. Ankara hissi-
yaitiyle uğraşmıyalım. Herkesin göreceği veçhile An
kara orduyu başlıca menzil merkezi teşkil ettiği için 
AnkaraV tahfif bunu herkes kabul eder. Binaenaleyh 
yapılan nakliyat gerek aile itibarîyle ve gerek erzak 
itibariyle. Meclis ordunun başındadır, ister 'burada 
(bulunsun, ister Polatlı'da bulunsun, bir defa tbu me
sele halledilmelidir. Sonra Mecliste oturup bu gün 
zannetmiyorum 'kti kanun yapacak vaziyette olalım. 
Meçisin burada müsterrtirren bulunacağı için her an 
hazır olunması lâzım geleceğini kabul ediyorum. Bu
nun haricinde cephe gerisinde bıiunmak üzere her 
sancağa »bir müfettişi umumî sıfat ve salahiyetini haiz 
bir arkadaş göndermek ve Meclis namına kontrol 
ettirmek - çünkü Meclis ierai değil, teşrii salahiyeti 
haizdir - zannetmiyorum ki İstiklâl Mahkemesinden 
bu günkü faideyi tasavvur etmiyorum. Mezunec bu
lunduğum daireİ iintiha'biyemden avdetimde bütün 
halk İstiklâl Mahkemesinin yeniden ihyasına taraf
tardır, hepsi böyle. Sebebi, bunlar kanunun kuyuda-
tiyle bağlı değildir. Adaleti vaktiyle ahaliye ve bil
hassa halka zulm edenler hakkında tatbikatta bulun
dukları ve meşgul oldukları için. Azamızın adedi bi
zim ibu gün her noktaya İstiklâl Mahkemesi gönder
mek - fakat İstiklâl Mahkemesi salahiyetinde değil -
kati ıbir kontrol salahiyetini haliz 'bir arkadaş gide
cek olursa ve bunların iş'aratı üzerine icalbedenleri 
yakınında bulunan İstiklâl Mahkemelerine verecek 
olursa, zannederim ki, cephenin gerisini de takviye 
fetrrtiş oluruz. Heyeti muhtereme kabul buyursun. 
{Müzakere kâfi sesledi) 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Efendim, rüfekayı ki
ramdan bazıları Meclisin ordu ile beraber Polatlı'ya 
gitmek üzere muhalif içühadlarda bulunuyorlar. Son-
ra müçtehMler de ihtiîafda bulunuyorlar. Evvelâ 
Meclisin nakli bir tesirat hariciyesi, bir de tesiratı 
dahiliyesi itibariyle iki cihetten mütalaa edilmek icap 
eder. Meclis bu iklimin, Aısyayı suğranın en münte-
hasına kadlar gidecek olursa harice karşı tesirat mil-

totin azmi kaviline ıbir delili kavi töeşkii eder. Çünkü 
millet azmi kaiti&M mülkün, ıbir köşesine çekilmek 
suretiyle 'burada tecelli ettireceMr. Ve bütün kâinat 
antik ibunu tasdik etmek mecburiyetinde kalacaktır. 
Bu mitîlet son nefesine kadar davayı "istiklâlini, istfüh-
laısını haletmedıllcçe davasından sarfı nazar etm&ye-
cektir. Ecnebilere bu hissi verecektir. Sonra ikindi 
mesele geliyor. İkinci mesele de Meclisin nakli bir 
hayaJt ve mema'ti millî meselesidir. Bu mesele gayet-
mıühüm'dir. Her birer erlerimiz üzerinde miltetin ve
kâleti mülbeccefeisi gibi maddî ve manevî bir barı 
azim almışız. Rica ederim, hayatı memlekete taalluk 
ve alâkadar eden hu meselede yalnız galeyanı demin 
taıgîiti fikriTe değil, hu meseleyi kemali ibaöiret ve ftf-
dali demle müzakere edeceğiz. 

Şimdi dahiîen vukua getireceği tesiratı iMye ayı
racağım. Birisi ordu üzerindeki tesirat, diğeri millet 
üzerindeki tesirat. Efendiler, ordunun serbesti* hare
kâtını temin etmek mecburiyetindeyiz. Hiç bir za
manda ordu şu veya bu noktanın mühafazasiylie ve 
hiç bir zaman şu veya bu müsülliu harekefiterfe mu
kayyet kalmıyacaktır. Ordu sırf gayesi olan galebe
sinin liistîhsaline çalışacaktır. Binaenaleyh orduyu Mil
let Meclisi gılbi bütün milletin, bütün memeketin îs-
tinadgâhı olan bu Meclisi muallayı (bir yerde tutup, 
onu korumaya mecbur bırakmak.) (1) orduyu bir 
kayıd altına almak, serbestli harekâtını tehd'M etmek 
demektir, ibu lise işkâl dermektir. Rica ederim, insaf 
edin. Bu meseleyi Heyeti Vekile pek basirelkârane 
düşünmüştür.: 

Şijrıdi kalıyor, efendim, ordu, efrad üzerîndle hu
sule getireceği tesiratı. Onları irşad edecek başların
daki zabitandır. Onlar orduyu her vakit irşad eder
ler. Bilhassa bizden on heş zat intihap ederek oraya 
gönderdik. Münhasıran İbu Meclisin naklinden ef
rada Ibir süi hayal kalmamak îçin değil, sonra onu 
çıkar söylersiniz. 

Sonra geldik üçüncü bir şıkka : Efradı ahai üze
rinde 'bırakacağı tesirata gelince; evet bu kaMt in
kâr değildir. Az çok ıbir şey bırakacak. Fakat bunu 
bir zamanında yaparsak, yani Hükümet, Meclis va
ziyete hâkim olduğu ve zamanın asude bulunduğu 
bir zamanda bir noktaya çekilmiş olursa bu, milat 
üzerinde azim ıbir tosir bırakmaz. Maahazâ AHahü 
Taalâ muhafaza huyursun, şayet ordu hiç bîr kayrd 
ve şartla hareket etmediğine nazaran, olabilir ki, An-

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver. 
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fkara'yı daha ileride bırakmak saatiyle muharebeyi 
kabul ederse şilmdi Ankara kaydiyle ordunun hare
kâtını takyid etmek elbette olmaz. O vakit zaferi 
katinin zaferi nihainin kazanılması için bir çok mem
leket aksamını geride bıraktı isek Ankara'yı da bı
rakabiliriz. Evet ordu şimdi Meclisi kurtarmak Sçin 
ve burayı mutlaka müdafaa etmek şartiyle ki bu 
ordunun hesabını tevafuk etmez. Şimdi biz oraya 
çekilmeyip de öyle ani bir zamanın, yani ordunun 
Ankara'yı geride bırakıp da çekileceği bir zamana 
tesadüf ederse, o vakit Hükümet tabiidir ki, bize lâ
zım gelen vesaiti nakliyeyi ihzar edemiyecek'tîr. Bu 
halin vaziyeti umumiye üzerinde makûs tesirleri pek 
vahim neticelerle görülecektir. Bunun için rica ede
rim, beş on gün burada daha fazla imran evkat et
mek 'işitiyorsanız, erriin olunuz bunda aldanıyorsunuz. 
Doğru değildir. Yalnız diyebilirim ki İnönü muzaf-
feriyetinin Bu Meclis derhal oraya gitmeli idi. 
Şimdi nasıl o zamanı geçirmiş ftsek bundan sonra ge
lecek zaman da eyvah dedirtmesin. Yani ordu daha 
Meride müdafaayı kabul etmek lazım gelirse o vakit 
emin olunuz bunu şahıs itibariyle değil, sırf vatanın, 
mUletiıri! menafi âlüyesli «itibariyle arz ediyorum. Emin 
olunuz ki irihiilâl etmiş nazariyle bakılacak Meclis 
gittiği yerde de mahal bulamryacaktır. Bütün ırtilfete 
(karşı pek vahim, pek fena bir tesir icra edecektir. 
Maizaaliahü Taalâ daha fena tesirler bırakmış ola
caktır. tlâç vakıa... Benim kendi içtihadıma, kanaa-
ıtımia göre burada bu günden sonra bir dakika te
vakkufumuz hatayı azimdir. Nâkab'Hi af bir hatayı 
Siyasiyedir. Bunda evet 'bu gün Ankara'dan mün
feriden değil, müçterriian gitmeliyiz. Bizim için ih
zar edilen dairenin önünde içtima ve ordumuzun mu-
zafferiyetini Enzarı âmme karşısında o suretl'e işe 
'başlamalıyız. Böyle kahramanlık göstererek, celâ
det göstererek burada on gün kaılmak meselesini, yir
mi gün kalmak mleselesini tercih etmek doğru değil
dir. Ordunun menafii âliyesine de muvafık değildir. 
Hakikati mesele bundan ibarettir. Sonra 'efendim, bu
nu kabul ediyor iseniz bir şey yazmışım. 

Gelelim ikinci meseleye : İstiklâl mahkemelerinin 
deminden rüfekayi kiramdan Şükrü Bey biraderimi
zin... Bendeniz bu (içtihâdda değilim. Mademki kür
süyü muaHâ beresin içtihadını söylemesinde ser
besti! tâm bahsetmiştir. Ben de bu serbesti tâm ile 
bu husustaki mütalâamı arz edeceğim. 

HAKıKI HAMİ BEY (Sinop) — Meclisi Âli ts-
Itidâl 'Mahkemderinli fcalbul etariştir. 

SITKI BEY (Devamla) — Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyasetinin vazifesi oıidunun vaziyeti hakkında 

malumat vermek ve rüfekayi kuramı tenvir etmek 
idi.... Şüpehatı dahi sormak, istizah etmek sureti ile 
vaziyeti tavzih etmek şayanı arzu görülmüş idi. Fa
kat bunda bir çok mesıeMer zemini asiden uzaklaş
mıştı. Müsaade buyurursanız bunu burada bırak
mak muvafıktır. Şimdiye kadar vaziyet hakkında 
söylenmiş olan stözTer efendim, Meclisi Âlinin bura
da kalmaması, ileriye gitmesi, geriye gitmesi gibi bi* 
talkım mütalaalar dermeyan olunuyor. Bendeniz zan
nediyorum ki bunların hepsi bu an için yani vaziyeti' 
tenvir için mülâhazatımı burada arbedeyim. Mecffisi 
Âlinin Polatlı'ya gitmesinden hâsıl olan menafü ite, 
Meclis bittabi orduyu takviye etmek için bîr yer bul
mak lâzım, karargâh için de orası münasip bir yer 
değildir. Ordunun sevk ve İdaresini temin ötmek için 
oraya gitmesi icabeden Erkânı Harbiyei Umumiye 
Dairesinin yeri bile orası değildir. 

REİS — Binaenaleyh usulen bu takriri reye vaz-> 
ediyorum. Evvelâ aileleri, saniyen eşyayı zaitiyeteril 
göndermek; fakat Hükümet ve Meclis mümkün ol
duğu kadar halli faaliyette bulunmaktır. Lüzumu ha
kiki ve zaruret hâsıl olduğu takdirde bunu Paşa Haz
retleri Heyeti Âiiyenize arzedecek, ondan sonra icaibe-
derse yeni bir karar alınacaktır. Binaenaleyh şimdi 
bu hususta yeni bir fikir suretinde Paşa Hazretleri 
da yeni bir şey söylemiş değildir. Binaenaleyh Bey
efendi mütalâasını geriye almıştır. 

Sonra Hacı Şükrü Beyin takriri iki noktai nazar
dır. Birisi, İstiklâl mahaikîminden mâda her sancak 
için salahiyeti fevkalâdeyi haiz bir müfettiş izamı 
hakkındadır. 

Bir şeyi söylemek mecburiyetindeyim. Meclisi Âli
nizden rica ve istirhamım üzerine bazı mesaili, afazü 
asker muamelâtını teftiş ve takip etmek için tavzif 
etmek arzu ediyorum. Sonra bazı ufak tefek mezu
niyet alan arkadaşlarımız vardır. Bunu nazarı dikka
te alarak hakkında reyinizi Ata edersiniz. Müdafaai 
Milliye sarfiyatını ve israf atını tedkik etmek üzere 
üç kişilik bir heyet intihabı, yani Müdafaai Milliye 
Vekâletinde israf olduğunu iddia 'ediyorlar ve bunu 
tedki'k ötmeyi teklif ediyorlar. Müdafaai Milliye Ve-
kâetinin rey ve mütalâası varsa söylesin. 

REİS — Hacı Şükrü Beyin takririndeki birinci 
flkrayı nazarı âlinize arziediyorum. Bunu nazarı dik
kate alanlar ed kaldırsın.., Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

İkinci nokta; Müdafaai Millİyenin hesalbatını 
tetkik etmek üzere Hilmi Beyin, takriri var. 

Tunalı Hilmi Beyin takririni nazarı itibarte alan
lar ellerini kaldırsın.. Nazarı dikkate alınmadı. 
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2. — Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin; Fran
sızlarla teati olunan mektuplara dair izahatı. 

REİS — Fransızlarla münasebatımız hakkında 
Harictiye Vekili Yusuf Kemal Beyefendi izahatta bu-* 
Ilınacaklar. 

(Buyuran! Efendim-

YUSUF KEMAL BEY HARÎCÎYE VEKİLİ 
(Kastamonu) Efendim, her vakit söylenmekte olan 
bir şey, malumu âliniz top patlaılken Hariciye Ve
kilinin susması ioalbeder. Talbü siyasetimiz hakkın-
da bir çey söylemeyeceğim. Yalnız başlamış olan 
bir rnıeseleriin son günlerde bazı hadiseler vukua gel
di. Onu arzedeceğiım. Yani' Fransızlarla müzakere
miz vakti otauştur. Sureti müzakere ve netice bura
da arzedilmiştü. O müzalkereyi gayri resmi bir su
rete (FranMen Büyyon) bizim kendisiyle müzakere
mizi Hükümete bildirmek üzere Paris'e kadar git
meğe lüzum görmemiş, Halep'ten, Beyrut'tan telsiz 
telgrafla Hükümetle muhabere etmiş, bizim yap
tığımız tekliflerden, Hükümetinin kabul etdği, kabul 
eîitmediği noktaları, kendisini beıklemeıkte olan 'memu
rumuz Münir ıbeye bildirdi. Onu arzedeceğirn. 

Münir bey Kelebek istasyonunda idi. KütükJü'de 
görüştüler. (Pozantı'ya yakın) Münir beyin bize çek
miş olduğu telgrafları uzun uzadıya okuyup başınızı 
ağrutmıyacağiım. Yalnız Mösyö FrarJkfen Münir bey
le konuşlmuş olduğu miüzakcratı hülasa eder sureO.e 
göndermiş olduğu bir mdktübun muhteviyatına na. 
zaran evvelce Fransızlarla aktedilmiş olan, Meclisi 
âlinüzce 'malum bulunan itilafname ve o i-tilafniaımeye 
meılbut mektuptaki tadilaltı arzedeceğirn. kilafnaırne-
nljn bıirinıcti maddesi, Ikıi Türikiye Hükümeti ile Fransa 
Hükümeti arasında hususatı atiye kararlaştırılmıştır. 
M. Frankten bütün salahiyeti resmiyeyi haiz değil. 
dür. Falkalt Fransız Hükümeti ile olan münaseibatrm 
ve bilhassa Fransız Hükümetinin reisi olan M. Bri-
yan'la olan dostluğuna binaen Fransa Hükümeti na
mına, ıkıonuşur bir (kimse idi. Yazdıkları mektupta 
sarfeltİJkleri söz metnini kati olarak telakki -edebile
ceğiz diyorlar. İkinci maddede Tarafeyni aliyeyni 
alkideyn işbu itilaıfnamesinin akdini... 

(Üçüncü Madde dkuadu)., 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bu mad
deye yalnız bir şey ilave etmişlerdi. Bulundukları 
meVki ve tarih ne olursa olsun. 

(Dördüncü madde okundu.) 
YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Suretinde idi. 

Bu maddede yaptıkları taıdil 'bir mah yerine iki mah 

i yanıi tarafeyn murahhaslarının imzasını müteakip 
iki ay zarfımda tahliyesi suretinde îdi. 

(Beşinci «madde okundu,) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bu ımadw 

denin son fıkrasından mada kafesini kaldırarak ye
rine Bekir Sami beyin itilafnam^sinıi koymak isti
yor Yirmi kıilometre hududu cenubi dahil olacaktır. 
Malumu âliniz Bekir Sami :bey itilafnamesine göre 
ıhudut şimendifere yani şimendiferlerin platformunu 
teklif ediliyor. Binaenaleyh ibu şekli işitiyor. Yalnız 
son fıkrayı bırakıyorlar. 

(Altıncı madde okundu). 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bu mad
deyi Türbe'ye bayrağımızın çekilmesi ve muhafızla
rın 'kalacağı şekline ifrağı teklif ediliyor. 

(Yedinci madde o»kundu.) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bunu ta

rafeyn kumandanlarınca tayin edilecek bir komis
yon ş-Ukiini vermişlerdir. 

(Sekizinci madde okundu.) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Sekizinci 
maddeyi aynen kaibul etmişlerdir. İtendisi burada ilkeni 
bir dokuzuncu madde teklif edilmişti. O da Türk 
Misaikı M'illisince tanınmış olan alkalliyetlerin huficulku 
her iki Hükümet tarafirıidan muhafaza. Biz ona de
miştik !ki, bunu 'koymağa hacet yoktur. Mademki biz 
bu hattın alt tarafında) kalan Türkler haklkında 
başka bir Devlete karşı... Hukuku dahiliyemizden 
bulunan M i sakı Milliye tespit etmemiz doğru., öyle 
olmuştu. Ve kendisi o zaman bunu öyle söylemişti. 
Simidi bunun hakkında bir şey söylemıiyor. Onu açılk 
bırakıyor. Bir de o zaman Bekir Sami beyin aktettiği 
itilaf bizim tarafımızdan itilafnaımeye koymağa lüzum 
görülmeyen.. O da şu idi. Tüılk ve Suriye hudut ara
larında tesis edilecektir. O bunu da koyalım diyordu, 
biz lüzum yok diyorduk. Şimdi bu maddeyi tavzih 
ediyor. Bunda Türkiye ve Suriye ımenatıkı arasında 
zannediyorum. Hayatı müşterekei Jktıisadiyeyi idame 
edecek; bir usul vazolunaoalk, bu usulün vazına ka
dar iki mahal arasında bir mania tesis, iki memleket 
arasında maniai rüsum ihdas edilecektir. Taralfey'mce 
hududun bir tarafında veya öte tarafında bir şebekeli 
tarifei mütefavite vaz olunmüyacağı zlkrolunuıyordu. 
Bu mesele şunu da Ok uyayım, bunda Frankten buyo-
nun yeni öğrendiği ve bizim de doğrusu yeni öğren-

I diğimiz üzeıe. Halebin içecek. suyu Ayıntap 'tarafin" 
l dan gider. Ha'iıebin ıkaç saat civarından kain AynteF 
| den; (bahçelerinin suyu da Mhaissa Küveytten ge^ 

lirmûş, Külveyte suyu 'beşinci aisri hicride yapılmış bir 

128 — 



t : 57 30 . 7 . 1337 C : 2 

çok cetvellerden ibaret famiş. (Küveyte mıemiba sulam 
ÜÇ saat civarında ikaia Hacı mevkiinden gidernıiiş, 
buna pek çoik ehemmiyet veriyorlar. Eğer su (meselesi 
dlrnayacak olursa Haleibin... .Sonra usulü rusumi'ye 
tmeselesiınıde evvelce Bekir Sami Beyin itilafına konu
lan fon mesele ne 'ildiği o zaman aşikar değilmiş, bil
miyorum Bekir Sami Beyle Iberalber (bulunan arkadaş-
Qar konuşulmuş mudur? Okummuş olan zabiti arda gö
rülmüş olduğu veçhile, Frariklen bu işin tafsilâtına hiç 
ıgirişmemiş. Bu defa fou işe çoık en&mmiyet veriyor. 
Hudut 'hududa mücavir insanın mümasebatı iktisadi--
ye ve rusumiyesji meselesi en esaslı (meselelerdendir. 
Urfa, Ayıntap Maraşm civarları ile Halebin bugünkü 
muamelatı tıicareiyesinıi kesmemek eskiden olduğu gi
bi devam ettirmek, Şimendifer ıhattı da hudut olsa o 
hudut hududu tabii olmuyor. Herhalde teklifi arze-
diyomm. Bizim oradaki memurumuz mıükalemeye 
ledelhace (karşı karşıya bulunacak olursa uzun uza-
drya maksatları nedir? O kapıyı da bütün gümrük
lerimi kaldırmak, gümrüksüz Fransa mamulâtına aç
mak mıdır? Bazı hudut mamatıikıında olduğu giibi sırf 
ufak hudut... İki tarafın da ihtiyacını temin etmek 
üzere, yani Fransızlarla, Belçikalıların arasında oldu-
ğu gibi 'böyle ufak bir şeymıidir,' henüz taayyün et
memiştir. Yani Münir Bey müzakereye memur olma
dığı için bundan yalnız maksadınız nedir denildi. 
Müzakere edilmedi. Çünkü kendisinin yalnız bize teb
liğe bir iki gün sonra İstanlbula gitmek üzere mektup 
projesine ge!ı:nce; bir mukaddemeai var idi. 

(Mukaddeme okundu) 

YUSUF KJEMAİL BEY (Devamla) — Bunda en 
ruhlu olan cümle hududu milliyesi dahilinde.. Tayyım 
(istiyor, bunda Biriyan diyormuş ki bizim müttefikle
re karşı... Onun için bunu biz koyamıyacağız, Türk
ler bize itimat etsinler. (Franklon Büyon) bu defaki 
müzakeratında acaba bu kapitülâsyonlara da hepsini 
ileri sürerek, bunu tayyetmek için ileri sürüyor
lar. Mamafih burada cereyan eden müzakerat-
•ta bizim Gstddıiğimıiz nıokta olduğunu ıbiimed'i-
ğimiz için bu şimdi mesikût olsun. ftkisinıin orta
sında bir şekil teklif edeceğim demiş ve teklif etmiş. 
O da şimendiferlere laik bir kısmı var. Burnu bir mad
de olarak itilâfnameye derç ettirmek istiyorlar. 

KOkundu), 

YUSUF KFJMAL BEY (Devamla) — Eskiden 
bu yine ıböyle idi. Eski şekli okuyorum ve devam 
ediyorum, 

(Okundu), 

| YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Fıkranın 
I taıyyıiM istiyor. Aynı zamlanda o (maddeye şu yolda 

bir de fıkra ve bunu bir madde olarak itilâfnameye 
ilâve ettirmek istiyorlar. Hatun zabıtasını temine Türk 

I jandarması mükellef olacağı ve Fransız nakliyatı as
keriyesinin şimendiferle... Burna dair de ibıir fıkra 
ilavesini işitiyorlar. Bizjiımı meiktulbun mukaddemesıim-' 
delki mühim fıkranın başlangıçta bulunması onlar ta
rafından cevaben gelecek mektupta 'bunun kabulü idi 

} ve ona mukalbil idi. Aynı zamanda Fransanan fcıize 
karşı müttefikleri nezdinde yapacağı muavenet ne 
olursa olsun hiç (bir taahhüde girişmeksizin itıilaf-
naımjeye koymak istemiyorlar. Yani olabilir iki yanin 
biz böyle bir mektup istmiyoruz. Yalnız itilafname-' 
yi limza edin, kafidir, '(Sonra mektubun ikinci mad-̂  
desi okundu). 

YUSUF KEMAL B. (Devamla) — Buna bir şey 
dememişler. iBu fıkra kalıyor. 

(Mektubun loçündü fıkrası okundu.) 
(Dördüncü fıkrası okundu) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bu iki mad

de kendilerinin fikrince Bağdat mukavelenamesinde 
mevcut imiş. Bunun hazfini istiyorlar. 

I (Beşinci madde okundu.) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Buna ku-
vayı muharrike ve müessesatı ziraiye ihdasına Kilik-
yadaki pamuk imtiyazlarının işletilmesi de maddeye 
konulmuştur. 

(Altıncı madde okundu.) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Müzakera-
tın da Fransız Parlamentosunda % 70'i teşkil eden 
klerikalleri memnun etmek için eski şekilde bırakın 
demişti. Yani Londra itilâf namesinde olduğu şekil
de bırakınız demişti. Bu mektubu Münir Beyden al-

I diktan sonra kendisine cevap verdik. Onu aldı. -Na
zarı dikkatini celbetmek istiyorum. Meclisi Âlinin 
siyaseti 

I (Yedinci madde okundu): 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Buna bir şey 
I dememişler. 

(Sekizinci madde okundu): 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Buna da 

I bir şey dememişlerdir. 
I Şimdi demek ki mektubun birinci fıkrasında mü-
I him ikinci nokta, akalliyetilerin hukuku meselesi. 
I Metni katî zannediyoruz. Gönderilen şeyler ben mü-
I haberatı Suriyede muntazam yapamadım. Muhabe-
I ratımı daha iyi yapabilmek için istanbul'a gidece-
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ğim. Ahvali hazıra itibariyle tstanburdan Ankara'ya 
gelmek daha muvafık. Münir Bey, ben Ankara'dan 
bir talimat almadım, bu bapta size bir şey söyliye-
mem, bize sorduğu sual, meseleler müzakeratı çok 
katidir. Fransız Parlamentosunun da fikri katisi bu
dur. Bunu söylemiş. Biz bunları mucibi münakaşa 
görür müyüz, görmez miyiz. Yani Ankara'nın Hü
kümeti bunu mucibi münakaşa görür ise gelecek, gör
mez ise gelmiyecektir. Onun üzerine Heyeti Vekile 
karariyle yazmış olduğumuz cevaptır. 

(Cevap okundu.) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Celâlettin 

Arif Bey ve Bekir Sami Beyden şiddetli şikâyet et

miştim. Bekir Sami Bey ve Celâlettin Arif Beyin Av
rupa'da bir salâhiyeti resmiyeleri yoktur. Sonra lâ
zım olan bir şey daha ilâve ettik. Çünkü Frankkn 
sual sormuştu. Yani onunla meşgulüm cevap veri
niz, Münir Beye şu dendi: 

(Okundu.) 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Ayrıca Mü

nir Beye tarafımdan muamelâtı cemile vesaire tavsi
ye olundu. Ondan sonra demin muhteviyatım arz et
tiğim mektupla bir de şifre miftahı gönderilmişti. Mü-
zakerat bundan ibarettir, şimdi bekliyoruz. 

REİS — Müzakere edecek mevzu bitmiştir. Cel
seyi kapatıyorum. 
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