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ELLÎ DOKUZUNCU İNİK AD 

2 Ağustos 1337 Salı 

İkinci Celse 

REİS : Mustafa Kemal Paşa Hazretleri. 

KÂTİP: 

REİS— Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. 

ELLİYEDİNCİ İNİKAT 

30 Temmuz 1337 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı riyaset

lerinde içtima ederek; Heyeti Vekile Reisi Fevzi Pa
şa Hazretlerinin Eskişehir'in sukutundan sonra yap
tığı ziyaret neticesi cephedeki son vaziyet hakkındaki 
izahatı ve Büyük Millet Meclisinin Kayseri'ye nakli 
mevzuundaki müzakerelerden sonra; Büyük Millet 
Meclisinin Kayseri'ye nakli hususunda lüzumuna gö
re yeniden bir karar ittihazına; Diyarbekir Mebusu 
Hacı Şükrü Beyin İstiklâl mahkemelerinden maada 

ZAPTİ SABİK HÜLÂSASI 

her sancağa salâhiyeti fevkalâdeyi haiz bir müfettiş 
izamı ile Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin Müdâ-
faai Milliye Vekâletinin hesaplarını tetkik etmek 
üzere bir heyet teşkiline mütedair teklifleri red olun
duktan sonra Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin 
Fransızlarla teati olunan mektuplarla alâkalı izaha
tı dinlendi ve celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Mustafa Kemal Kütahya 

Ragıp 
REİS — Zaptı sabık hülâsasının reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Cepheden avdet eden Sinop Mebusu Rıza 
Nur, Karesi Mebusu Vehbi ve İzmir Mebusu Mah
mut Esat beylerin takdim ettikleri müşterek rapor 
ve bu zevatın rapor üzerinde verdikleri izahat. 

REİS — Celseyi açıyorum. Cepheden gelen ar
kadaşların müştereken verdikleri rapor okunacaktır. 

(Rapor okundu.) 
RIZA NUR BEY (Sinop) — Efendim, memur 

buyurduğunuz mahallere gittik, Arkadaşlarımın demin 
de arz ettiği veçhile gerek karargâhlar olsun ve ge
rekse kıtaat olsun bütün grupları dolaştık ve bizzat 
zabitan ve neferat ile görüştük. Bir çok grupları gez
dik ve bunlardan bir takım malûmat istihsal ettik. O 
malûmatı bir kaç sınıfta olmak üzere Heyeti Celile-
ye arz edeceğim. Birisi, gördüğümüz vaziyeti haki
kiye nedir? Şunu istitraden arz edeyim, ki her ne 
gördükse onu ayniyle söylemeği kendimize bir vazi-
fei vataniye biliyoruz. Çünkü şuna kaniiz ki bilirimi-
yen, söylenmiyen derdin devası olmaz. İbtida derdi 
teşrih etmeli, sonra da vasim aramalı. 

Tekrar arz edeyim, gittiğimiz zaman hakikaten 
zabtü rabtı yerinde mükemmel bir ordu bulduk, em-
rü kumanda kemali mutavaatla yukarıdan son ne
fere kadar gitmektedir, buna çok memnun olduk. 

Saniyen; zabitan ve efradın maneviyatını pek yük
sek bulduk. Bu bir hakikati mahzdır. Fakat bunun 
yanında diğer bir şey gördük. Maatteessüf ordu ricat 
esbasında bazı aksamını zayi eylemiştir. Adet kâfi 
derecede değildir. İyi bir ordu, esas bir çekirdek mev
cuttur. Bir esas, bir çekirdek tamamiyle mevcuttur. 
Bizim aralarına girmemiz efrada, zabitana cidden, 
hakikaten hüsnü tesir hasıl etmiştir. Bunu orada 
bilfiil anladık. Bizim tarafımızdan onların unutulma-
dığını gösterdi ve bundan çok istifade gördük. 

Orada gördüğümüz bu güzel şeyler yanında bir 
takım da kötü şeyler vardır. Meselâ arzeylediğim şu 
güzel şeyin yanında diğer bir şey vardır. Böyle bir 
ordu bulabileceğine adeta kani olamaz. Buna rağ
men elde güzel bir ordu mevcuttur. Kıtaat vardır 
ki 24 saat zarfında 84 km. yol yürümüş, şayanı tak-
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dirdin İftihar etmeliyiz ve bu güzel işi de söyleme
liyiz, şerefi her kime aitse o şeref hakikattir. Fakat 
bunun yanındaki kusurumuz, askerin bir defa çarığı 
yoktur. Yol yürüyen asker iyi kundura alır. Fakat 
bize çarık lâzımdır, iyi bir çorapla kundura ister. 
Fakat çarığı yoktur. Bir kısmının var, çıplak, ayaklı 
var. Ayağını vakitte buraları gözüküyor, ayakla
rı yalındır. Piyadelerin atı çarıktır. 

İkincisi; bazı menatıka gittik, ki o menatıkta göl
gesine sığınmak için ne bir ev, ne de şu kadarcık bir 
yaprak vardır. Bu asker bu güneşin karşısında sabah
tan akşama kadar duruyor. Gece olduğu vakitte yük
sek bir tepedir. Soğuk oluyor, bir kaputu yoktur. 
Doktorlarla görüştüm, teşemmüsten vukuat var mı
dır dedim. Teşemmüsten vukuat nadirdir, dediler. 
Hayret içinde kaldım. Bu millet tarihlerle isbat edil
miştir, takdir edilmiştir ki meşakkı mihene bundan 
mütehammil bir millet yoktur. Eğer böyle olmasaydı 
bunlar susuzluktan kırılırdı. 

Sonra efendim bazı menatık vardır ki su yoktur. 
Efradın mataraları eksiktir. Kurbaları yoktur, eksik
tir, fıçı yoktur. Bu teşkilât mevcut değildir. Vakıa as
ker, ordu ricat esnasında bunun -bir kısmını gaip et
miştir. Fakat galip ettiği şey azdir. Demek ki esasen 
mevcut değildir. Sonra ordunun % 20 nisbetinde 
süngüsü yoktur. Süngü yapmak güç bir şey değildir 
ve bu, sa'yüe yapılmak kabildir. Vakıa büyük bir 
saydir, fakat sa'yin elinden hiç bir şey kurtulmaz. 
Bu milletin menabii her şeye kadirdir ve yapılabilir
di. Bu milletin, bu yurdun her şeyi vardı. Sonra sü
vari var, kılına yoktur. Kılınçsız süvari bir şey yapa
maz diyorlar. Peki onu da kabul ettim. Fakat bu 
memlekette -pala, yatağan doludur. Evet. Sonra 
efendim, buna rağmen bu efrat hakikaten arslan gibi 
döğüşmüştür ve zabitan keZaîik döğüşmüşlerdir. Bu
nun isbatı zabitan telefatının efrat telefatına nisbet-
le yüzde ondan fazla olmasıdır. Büyük fedakârlıkla 
döğüşmüştür. Ordu dört beş bin nisbetinde yaralı ve 
şehit vermiştir. Hafif yaralılara nisbetle ağır yara
lılar yüzde üç nisbetindedir. Bu şeyi bir gurupun ista
tistik mahiyetinde bir kaydından aldım, tahmindir, 
fakat bu fikir zannedersem Heyeti Celileye kâfi ge
lir. Bu kadar az olmasının esbabı tabiatiyle ricat es
nasında ordunun ağır yaralılarını nakledememiş, fa
kat gaip bir kaç sınıf addedilmek lâzım gelir. Gaip, 
firar, edir ve bunda Yunanın casus teşkilâtının da 
dahli olsa gerektir mevcuttur ve iyi çalışmıştır. Maat
teessüf buna karşı inzibatî bir şeydir, lâyıkı veçhile 
yapılamamıştır. Bu ihtiyaç ordu için umumî bir kaç 
sınıfa taksim edilebilir kî hulâsa edildiği takdirde -bi

risi ikmal efradı, birisi geri hidematı, silâh, cebha-
ne iaşe meseleleri tabiî geri hidematma dahil oluyor. 
Bunların tafsilâtı cetvel halinde mevcuttur. 

Şimdi bir mühim ve nazik kısım; niçin ricat et
tik? Ricatlar, mütehassıs gibi biliniyorum, fakat ak
lımın erdiği, bir lüzumu askerî üzerine bir manevra 
tahtında yapıldığı giibi, bir de mecburî olur. Bizde bu 
iki kısım memzuç gibidir. Fakat icbarî kısmı diğer 
kısmına galiptir. Kumandanlar vaziyetin müşkülleşti-
ğini gördükleri zaman orduyu geri almayı münasip 
görmüşler ve orduyu kurtarmak ve elde bir ordu bu
lundurmak gayreti içinde yapılmıştır. Anladığımıza 
göre eğer riç'at tedbiri yapılmamış olsaydı belki bir 
felâket zuhur edebilirdi. Acaba ric'ate neden mecbur 
olduk? Onun asbap ve avamili nedir? Bu hususta 
bendeniz mütehassıs olmadığım için fazla söz söyle-
miyeceğim. Fakat umumî„ arz edebileceğim şey şu
dur ki, düşman manevra hususunda bize tefevvuk et
miştir. Adetçe mütefevviktir. Fakat o kadar büyük 
bir tefevvuk değilmiş. Düşmanın topçusunun müte-
fevvik olduğunu söylüyorlar. Bu bir hakikattir. Ta
biî bu da avamilden birisi olmak içabeder. Düşma
nın topundan Türk askerinin göğsü ve elindeki sün
güsü daha kuvvetlidir. Her yerde düşman Türk sün
güsünün karşısında tahammül edemiyerek firar et
miştir ve süngü hücumu yapamamışlardır. Adeta ya
ni mukavemeti vardır ve kâfidir ve şuna da şükrede
lim ki ric'at esnasında büyük miktarda toplar kay-
bedilmemiştir. Buna diğer bir âmil de - icrayı tesirden 
hali değildir - istihbarat meselesidir. Bana gelen ka
naate göre her şeyi öğrenebilmiş gibi diyemem büs
bütün, fakat her şeyi öğrenebilmiştir. Casuslar terti-
betmiştir, ordumuzun içine nefer gibi sevk etmiştir. 
Eskişehir elimizde iken oraya mütemadiyen adamlar 
sevk etmiş, fuhuşhanelere kadar adam sevketmiş, 
kadınları elde etrriiş ve istihbaratını yapmış, aynı za
manda orduyu firara teşvik etmiştir. Hatta şurası ga
rip ki Ankara'ya kadar bile müsellâh casuslar 'gön
dermiştir. Müsellehan buraya gelmişler, istediğini 
yapmışlar. Fakat efendiler, muhterem arkadaşlar, 
bunları arz ediyorum, bunları hatıra getirmek lâ
zımdır. Bu hususa çok dikkat etmemiz lâzımdır. Her 
şahsın, her düşüncenin fevkındedir. Bundan başkası 
yoktur. Bu devlet ve milletin hayatı mevzubahistir. 
Bu millet eğer hayatını gaibedecek olursa bizim şah
sî hayatımızın ehemmiyeti yoktur. Düşmanın ne ol
duğunu görüyoruz. Bizi yahudiden rezil edeceklerdir. 
Yaşamak imkânı yoktur. Onun için bu hususta çak 
ihtiyatkâr bulunulmasını rica ederim. Bununla da an
laşılıyor ki bir avamil de inzibatın noksanlığıdır. Hat-
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ta yalnız buralarda değil, ordu gerisinde dahi inzibat 
mefkut denecek derecededir. Setir kıtaatı pek âlâ 
menedebilürdi ve bunun bir delili de şudur ki, tabiî 
ismi lâzım değil; bizim hiç birimizi müstefidet-
mez. Birisi vardır ki onun grupunda firar nakıstır. 
Her guruptan daha ziyade iki buçuk kuvvet umumi
ye ile gelmiştir." Demek ki inzibatta şiddet perverdir. 
Bu cuheti düşünmüştür. Diğer taraflarda yapılama
mıştır. 

Diğer avamil ve esbaptan birisi de geri hidema-
tının iyi yapılmamasıdır. Bu da en ziyade Müdafaai 
Millîye Vekâletine taalluk eder. Hatta diyebileceğim ki 
arkadaşlar Müdafaa Milli bugüne kadar uyku uyu
muştur. Paşa Hazretlerini yakından tanırım ve çok 
hürmetim vardır. Cidden vatanperver, cidden faal ve 
müstakim bir zattır. Hüsnü niyeti, her şeyi yolunda
dır. Fakat ne olmuş ise olmuş, Müdafaai Milliye uy
ku uyumuştur. Vazifesini bihakkın yapmamıştır. Ne 
iaşesini ve ne levazımın yolunda yapmamıştır. Ne ik
mal efradı şeysini yapabilmiş, ne başka bir isimi hiç 
bir şey yapamamış. Bendenizin hasıl ettiğim kanaat, 
ihtisasım budur. 

Sonra zannederim ki, Erkânı Harbiyei Umumiye 
de bu asara göre ademi kifaye göstermiştir. Aklım 
ermez ki, ihtisasımı söylüyorum. Mütehassısı bu me
saili güzel tenkit edebilir ve işin hakikatini iyice 
münakaşa edebilir. Mesmuatıma, meşhudatıma göre, 
aklımın erdiği kadarı ademi kifaye mevcuttur. Ade-
den, kemmiyeten bu mevcuttur. 

Sonra asker vazifesini bihakkın ifa etmiştir ve 
arslan gibi döğüşmüştür. Fakat buna mugayir, idare
de mi yoksa nerededir, bazı hatiat olmuştur ki ric'ate 
tesir eden avamil sırasına geçmiştir. 

Bu hususta bir de çoğu eski arkadaşım olan He
yeti Vekileyi zikredeceğim. Bendenizce onlar da bati 
davranmışlardır. Zannederim ki, devairde muame
latı kırtasiyeye boğulmuşlardır. Daha âli bir nazarla 
siyaset takibederek, ordumuz ne haldedir, vazifesini 
yapabilir mi ve tedabiri lâzıme ittihazı mümkün mü
dür, bunu düşünmemişlerdir. Vakıa içlerinden biri
ne ait, hepsi alâkadardır. Mesele, bu hususta teşeb-
büssüzlük, idaresizlik göstermişlerdir. Fakat mesele 
bunlardan ziyade bir noktada tekasüf eder ki o da 
Müdafaai Milliye Vekâletinin başı üstündedir. Mü
dafaai Milliye Vekâletinin iş yapamadığını da arz 
edeceğim. Bir defa birinci olarak geri hidematında 
Müdafaai Milliye iş görmemiştir. Çünki Müdafaai 
Milliye Vekili bugün üç vazife ile mükelleftir. Birisi 
Müdafaali Milliye, ikincisi Erkânı Harbiyei Umumi

ye, diğeri kabine riyasetidir. Kabineye riyaset etmek 
diğerlerine nisbetle ehemmiyetsiz ise de, arkadaşlar 
üç işi bir kişi görebilir mi, göremez mi? Bahusus bir 
iş bile bir adamın bütün zamanını massetmeye kâfi
dir ve bahusus böyle, bir milletin hayat ve mematı 
mevzubahis olduğu günlerde iş göremiyecektir. Nere
de kaldı ki üç işi birden görecek? Bunun sebebini an-
lıyamıyorum. Niçin üç işi bir kişide toplanmıştır? 
Eğer bugün İstanbul bizden ayrılmışsa niçin getir
memiş ve zannederim burada da mevcuttur, meselâ 
nasıl iş yapamamış? Müdafaai Milliye bir defa ade 
ta kısa düşünmüş demiş, meselâ ne istiyor, yüz isti-
yorken elli yapmış, kısa tedbirler yapmış, azamî ted
birler yapmam-iş. Bir şey olur, olmazsa biraz gerile
rim, yine bir iş olur demiş, kısa tedbirlere teşebbüs 
etmiş, azamî gayrete gelmemiş. Meselâ ordunun ade
dini daha ziyade yapabilirdi, yahut orduda noksan 
olduğu zaman ikmal edecek depolar yapabilirdi. De
po efradı muallem olurdu. İstediği zaman üç gün 
içinde yerine gönderirdi. Bunu yapmamış. Yapsa bile 
ne nisbette? Katre kabilinden bir şeydir. Meselâ bü
tün herifler, bütün Avrupa matbuatı bar bar bağırı
yorlar, kıral geliyor, hücum edecek, yine azamî ted
biri yapmamıştır. Meselâ taarruz başladıktan sonra
dır ki, Maraş tarafından dokuzuncu, beşinci fırkaları 
götürmeye başlamıştır. Bunu daha evvel götürebilir
di. Hatta öyle bir fikir vardı ki harbin tekasüf ettiği 
cenahta bir veya iki fırkamız ihtiyatta buluna idi, 
harpte biz galiptik. Bugün bütün Türkiye'de düğün 
bayram olabilirdi. Halbuki bu emri taarruzdan sonra 
vermişlerdir. Evvelce . verebilirlerdi, mani yoktu. 
Fransızlarla aramızda leytilaal mevcuttu, yani ade
ta sıkışmak şeyinde, soluğu soluğuna onun gibi bir 
şeydir. Sonra bunlar eskiden yapılmamış, fakat şu 
15 gündür gözümüzün önüne dikilen tehlikenin deh
şeti bizi o hale getirecektir ki, faaliyetin son derece
sine gelmeliydik. Uyku uyuyoruz. 15 gündür Müda
faai Milliye hiç bir şey yapmamıştır. Meselâ 300 te-
vellütlüler tahtı silâha alınıyorlar, dün emir vermiş
ler. Bu emir daha evvel verilebilirdi. Niçin vermemiş
ler? Cephe kumandanı bekaya ve firarî istiyor, top
layın, yollayın diyor. Buradan cevap veriyorlar, di
yorlar ki, bir aya kadar 500 firarî gönderebildik. Bir 
aya kadar bilmiyoruz, jme olur. Ya gelir üzerimize 
yüklenirse. Şurasına sureti katiyede kani olalım ki, 
arkadaşlar, eğer biz bu yolda faaliyete geçersek, or
dunun nevakısinı acilen ikmal edersek, bu ordu düş
manı Sakarya vadisinde parça parça yapar. Fakat 
şunu da söyliyeyim ki, eğer bunu yapmazsak tehlike 
muhakkaktır. Ordu tutunamaz ve hususî istihbaratı-
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ma nazaran Müdafaai Milliyede vazifedar olanlardan 
bazıları daha evvel lâyihalar vermişler, bunların hiç 
birisi nazarı itibara alınmamıştır. Müdafaai Milliye 
uyumuştur. Bizde âdet vardır, rapor bir yere gider 
uyur. öyle olmuştur. Hatta bir şey işittim, o da ga
rabetindi muciboldu. Müdafaai Milliyeden ümidini 
kesen bir iki küçük memur bu bapta gizlice Garp 
Cephesi Kumandanlığına müracaat etmişler. Şöyle 
olsun, böyle olsun, filân. Şimdi meselâ Müdafaai 
Milliye depo teşkilâtı yapıyor. Üç depo teşkil etmiş
tir. Fakat bu üç depo ayda alt; bin kişi verir imiş. 
Bu kâfi değildir efendiler. Bunun çok, çok daha faz
lası lâzımdır. Bunu bugün yapıyordu da evvelden 
niye yapmadı? Bugün ordunun zabit zayiatı, ki en 
mühim olan zayiattır, fazladır. Ordunun beş altı yüz 
zabite ihtiyacı vardır. İhtiyacı mübreme halindedir. 
Bakınız bu zabitleri bulmak için bugüne kadar te
şebbüs yapılmamıştır. Buna teşebbüs edilmek lâzım
dır. Bazı kıta vardır ki, tek bir zabit elinde kalmıştır. 
Buna teşebbüs etmek lâzım idi. Yapmamıştır. 

Şimdi, meselâ İstanbul'da bir çok zabitler var. 
Bu zabitleri buraya getirmekten hazer ediyoruz. Umu
mî korku var, ben de o fikirdeyim. Fakat bir haki
kate desteres oldum. İstanbul'dan gelen zabitler he
men ekseriyeti azimesi pek iyi harp etmiştir. Şimdiye 
kadar taarruzun ihtidasına kadar İstanbul'dan 3 500 
zabit celbedilmiş bu 3 500 zabitten 25 zabit mahke
meye tevdi edilmiştir ve bu harp esnasında en iyi 
miyar budur. Ancak 5-6 zabitin meşkûk-ül-ahval ol
duğu zannı hasıl olmuştur. Diğerleri pek güzel harp 
etmişlerdir. Bunu Müdafaai Milliyenin bilmesi lâ
zımdır. Pekâlâ İstanbul'dan harcırahlarını vermek 
suretiyle yani bu hesaba göre hain yahut meşkuk-ül 
- ahval yüzde biri geçmiyor ki bu, değil bu zamanda, 
başka zamanda olanlar vardır. Harbi Umumîde ne 
kadar zabitlerimiz düşman tarafına geçtiler, casusluk 
yaptılar. Filistin'in sükûtuna sebebiyet verenler de 
vardır. Olur, yani tabiî derecede bir şeydir. 

Sonra efendim Müdafaai Milliyenin kusurların
dan bir şey arz edeyim, son zamanlarda buradan 
cepheye ekmek yollanmıştır. Bu ekmeği alan almış, 
üç binini alan olmamış. İntizamsızlığa bakınız, alan 
almış, üç binini alacak adam bulamamışlar. Bir haf
ta orada bekledikten sonra tekrar buraya gelmiştir 
ve küflenmiştir. İşi görünüz, nasıl gidiyor. 

Sonra efendim, inzibat meselesinde şu vardır. Ma
atteessüf Eskişehir'de casusluk eden fahişeler, sanki 
başka kıymetli bir metaı kalmamış gibi, Eskişehir'den 
şimendiferle buraya sevk edilmiştir ve bunların bir 
kısmı arabalarla, çarşaflarla gezmektedir ve hatta 
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bazıları aile namile... (İsmini söyle sesleri) İsim söy
lemeye hacet yoktur. Söylemedim hiç bir şey. Çünki 
bugünkü gibi bir hal yoktu. Bu bir hiyanettir. Yal
nız bunu da söylüyorum, tahtie için değil, hepsi mes' 
ul olunsun diyerek değil, yalnız iyi tedbirler alalım 
diye söylüyorum. Şunu da rica ederim ki, her şey
den evvel tedbir düşünelim. Tedbirlerin bulunması 
için bunları söyliyerek nazarı dikkati celbediyorum. 

Sonra efendim; Müdafaai Milliye merkezinde o 
kadar lüzumsuz genç, dinç muvazzaf zabitler vardır 
ki burada oturuyorlar. Belki 200'e baliğ olur. Anla
rım, bir şube müdür bir mütehassıstır, yerine adam 
bulunmaz o kalır, anlarım. Belki muavini de kalır. 
Fakat diğer kırtasiye işini çocuklar yapar. 1 3 - 1 4 
yaşındaki çocuklar ™örür. Onları koysunlar. Hatta 
şayanı hayrettir, bir çok mülkî memurlar vardır. Hat
ta şayanı daha şayanı hayret bir şey söyliyeyim, da
ha geçen gün kafası yerinde bir erkânı harp yüzba
şısını Kırşehrine ahzı asker kıtası reis muavini diye
rek göndermiştir. Bunu kim yapar? Bu gitsin cephe
de çalışsın. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Müsteşarı da hesaba kat. 
RİZA NUR BEY (Devamla) — Benim şahısla şe

yim yok. Yalnız olan şeyleri söylüyorum. 
Bugün bir müşkil daha vardır. Levazım işi kati

yen yolunda gitmiyor. Buna da sebep müteahhitlerin 
para alamamalarıdır ve zannedersem Heyeti Celile-
niz... Bugün müteahhitler mağazalarını kilitlemişler 
ve askeriye kilitlerini kınp mal alıyorlar. Para veril
miyor. Halbuki Heyeti Celileniz Müdafaai Milliye ne 
isterse, adî bütçe, munzam bütçe her şeyi vermiştir. 
Hiç münakaşa etmeden biliyorlar ki her şey buna 
merbuttur. Ne istemiş ise Meclis vermiştir. Bu para
yı Milli Müdafaa ne yapmıştır? Biz gezdik, ordunun 
bütün levazımı eksiktir, vesaiti nakliyesi eksiktir. Ve
saiti nakliyeden bir şey varsa halktan cebren toplan
mıştır. Acaba şöyle bir şey varid olabilir mi? Müda
faai Milliye bü paraları suiistimal mi etti, yoksa Mü
dafaai Milliye bu paralan Maliyeden alamadı mı? 
Meseleyi bilmiyorum. Mesele burada iki renk alır. 
Evet, eğer alamadıysa Maliye Vekili muhatabınız 
olacaktır. Ama diyecek ki, para yok ki vereyim. O 
zaman Meclisü Âliye gelip buna bir çâre bulunuz, pa
ra veremiyorum demeli idi. Olamıyorsa istifa etme
liydi. Eğer suiistimal ise mesulleri şiddetle tecziye 
edilmelidir. Fakat işittiğime göre bir takım suiistimal
ler de mevcuttur, tafsilâtını bilmiyorum. 

Lâkin ihmal cihetine gelirse tümen tümen. Çok 
zaman ben burada mevcut değilim, yalnız betaet ve 
ihmal tümen tümen mevcuttur. Tekâsül Müdafaai 
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Milliyede bütün dehşetile mevcuttur. Meselâ silâh 
meselemi. Silâh almıyor. Silâhın bir kısmını biliyor
sunuz ki, bedava aldık, Ruslar verdiler/Cephane bol 
bol verdiler. Cephane ve silâh tedarikinde bir aciz 
mutasavver değildir. Diğer taraftan satın almak için 
menba da vardır, ingiliz karargâhının kumandanının 
yaverleri; bilmem neleri, bol bol silâh satıyorlar. Ku
mandan da demek müşterektir. Yaveri bilmem nesi 
yaparsa, işittim ki yüzlerce mitralyöz ve binlerce tü-
fenk satılıyor. Bizim Osmanlı mitralyözlerinden bile 
iki. bin tane varmış. Ben Müdafaai Milliye Vekili ol
saydım her şeyden evvel bunu satın alırdım. Bir ta
nesi yüz tane nefer demektir. Bununla teçhiz edilen 
kuvvetli bir ordu meydana getirirdim. Şimdi o adam
lar teklif ediyorlar. Parayı veriniz, size istediğiniz 
noktada teslim edelim. Meselâ İnebolu'ya, güzelce 
Ingiiiz gemisiyle almışlar, çok zaman bunlarla uğraş
mışlar. Son zamanda almışlar. Elli lira fazla idi, 
değildi diye sebep bunu göstermişler, almamışlar. 
Son zamanda sıkışınca yine alıyorlar. Evvelce bilmi
yorum, bu sefer parasını vermiyorlar. Verdik diyor
lar, bankaya gidiyorlar, bankada yok. Bir takım mü
şevveş işler. 

Sonra efendim bu geri hidematı cephe kadar mü
him olan şeydir. Belki zafer terazisinde kefenin birini 
o teşkil ediyorsa diğerini de levazım işi. Burada bir 
erkânı harp kaymakamının elinde kalmıştır. Bu zat 
buna yetişemez. Buna sebep nedir bilmiyorum. Bir 
adam daima bir çok vazifeleri kendi avucunda top
luyor. Nedir bilmiyorum, yetişemiyor. Yetişemedi
ğinden dolayı en nihayet vazifesinin bir kısmını ya
kınında Vekâlete Üçüncü Şube müdiriyetine havale 
ediyor. Ama o şube bu işlerde hiç bulunmamıştır. 
Yalnız, tecrübesi neticesi de değil ve zamanı değildir. 
Burada bir adam vardı, hepimiz de biliyoruz, Rıza 
Bey derler; bu zat Harbi Umumî esnasında Çanak
kale ordusunun bütün levazımım tedarik etmiş ve 
yapmıştır. Hem pişkindir ve hem de çalışkandır. 
Eğer bu adam gelmiş olsa iki günde size çarık bulur, 
diyorlar. Bu adamı oradan atmışlar. Bu adamı niye 
atıyorlar? Bunu anlamıyorum. Bu adam ehildir, bun
dan başkası yoktur. Şahsî dargınlık bugün tecviz edi
lemez. Bugün herşeyin fevkinde bir şey var, zafer. 
Sonra efendim bu nevakıs mevcut ve bu ihtiyaç mev
cut ve bunların tazmini âdildir. 

Şimdi acaba bunlara karşı ne yapabiliriz ve ne 
yapmalıyız? Bu nokta uzun uzadıya düşünülecek 
meseledir. Ariz ve amik düşündükten sonra niyet et
mek ve bir program dizmek ve der'akap icraata geç
mek lâzımdır. Sahai faaliyete geçmek hepimize en 

büyük fırsattır ve vazifemiz olan şeydir. Bunu yap
mazsak vazifemizi yapmamış, ihmal etmiş ve bu mil
letin felâketine sebebiyet vermiş olacağız. Bütün en-
sali millet tarafından ve tarihte tefin edilecek bu 
Meclistir, başkası değil. Ondan sonra mebuslardan 
hiç kimse kurtulmaz, öldürürler. Bunu da iyi bile
lim. Ona göre davranalım ve buna göre azamî ve 
acilen ne yapmak lazımsa yapalım. Bu budur, gaflet 
etmiyelim. 

Bir dakika gözümüzün örtünde, şimdi naırlbin bi
rinci safhasını gaii'bettik. Haıroi gaibetmıedik. Şimdi 
birinci safha geçmiştir. Yeni bir salfhaya .giriyoruz. 
Önümüzde bir ordu var. Bir düşman var, Esk'işehir* 
de duruyor. Bu ya bunun üstüne gelecek:, ya geknü-
yecek, bugün gelecek veyahut bir ay sonra gelecek. 
Şimdi biziim yapacağımız şey nedir? Biz gelecek 
diye düşünelim ve ona karşı ne yapalbileceksek sürat-1 

le yapalım. Eğer gelmezse, biz mevcut hazırlığımızı 
daha da tezyidedelİm. Taarruza geçelim. Orduya 
taarruz kabiliyeti verelim, bugün taarruzu yapamayız. 
Bu halinde müdafaayı da yapacağı meşkûktür. Çün-
'ki adedi noksandır. On oh beş gün içinde orduyu 
orada tutunacak bir hale koyamazsak fena bir vazi
yete düşeriz. Dünyamızı, ahiretimtzi gaibederiz. 

İki sistem vardır. Sistemin birisi Hükümetin sis
temidir. Bu sistem şöyledir : Biz ortalıkta heyecan 
tevl'îd etmiyelim. Sızıltı çıkar. Büyük büyük işlene se
bebiyet veririz. Belki de »düşünüyorlar diyorlar. Or
duya şimdi 30 bin nefere mü ihtiyaç var. On tbftn ve
relim, orada tutunalım. Yine kaç ıbin kişi lâzım? Eh 
15 ıbin, bakalım, geldi, duralhidvk mî âlâ, duramadık 
mı çekilelim. Bu tedrici sistem diyorum. Şimdi ören
diler bu halin neticesi fevkalâde mahzunudur. Nasıl? 
- Şimdi müsaade eder misiniz yüzümü şileyim - Efen
dim şimdi böyle yapmak ne gibidir? Adeta ok şeyin 
ağzına lokma lokma ekmeği koparıp vermek demek
tir. Birisinin ağzına büyük ekmeği koparıp yer yut
sun, bu olmaz. Bunun ağzına somunu dayayabilir 
misin, boğulsun? Bu budur, lokma lokma yedirmek
tir. Kuvvet hebaen mensura gidecek. Sonra diğer ta
raftan ne olacak? Ordu nfe ile beslenecek, insanca, 
servetçe, biSmem nece? Biz Ankara'yı teıkettiğimiz 
vakitte Konya ile aramız 'kesilecektir. Etmese dahi 
münakalâtta mtişfcilât çekilecektâir. Sonra eîimizde ne 
kalıyor? Kastamonu kalıyor. Bire; üç verir. Ormatt 
karın doyurmaz. Erzurum ve Trabzon'u oiliyorsunuz. 
Harbi Umumide mahvolmuştu*. Köy göremezsiniz. 
Bir şey yok. Suva's mı kalıyor etimizde? Zahire belki 
Kastamonu, Sivas, Erzurum'u da geçindlirsSri» Ya 
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vesaiti nakliye meselesi? Demek olur kî menabiimiz 
kuruyacaktır. Menabi kuruyunca ordu inhilâl eder. 

Diğer bir cihet var. Bunun halkta aksi tesiri ola
caktır. Halk ümitsizliğe düşecek, meyus olacaktır. 
inhilâl edeceğiz. Geçen gün burada bizim aramızda 
ıbir panik oldu. Bunun «ebebi de Hükümettir. Rica 
ederim, 'başka ıtürlü düşünmeyiniz. Çüriki onlar ver
diler kararı. Meclisi Âl'i ıbu kararı tadil etmiştir, işte 
suya taş atarsınız dalgaları gittikçe büyür. Memleket 
te gittikçe... Eğer Hükümetin o firarını kabul etmiş 
olsa 'idik ne olacaktı? Kıyamet kopacaktı. Belki inhi
lâl, maazallah inhilâl. Bereket versin, dhamdülillâh 
IkurituTdulk. iyi bir netice hâsıl etm'ek ümitleri baki 
'kalmıştır, işte bu, Hükümetin bir sistemidir. Hükü
met ricali böyle düşünüyor. Beridenizce arzeylediğim 
sebepten... İnhilâle sebebiyet verir. Amma demem ki 
sureti kati yede inhilâle sebebiyet verir. Fakat yüzde 
söksen böyledir. Altı ay, bir sene devam ettiririz. O 
esnada çok memuldur düşmanda da inhilâl eseri 
'görülmüş olur. Fakat zaiftir, yani zaif bir şeydir. Ben
deniz bu usulün katiyen aleyhindeyim. 

Diğer sistem, azamî mesai ve kudret sistemidir. 
Bugün acilen yapılmak lâzımdır. Bu millete biz bir 
heyecan verirsek, millet azmü İman ile, zafer neşe-
siye çalka'lanırsa idarei umur eden devair ve zevat 
faaliyete gelir, ıgeceli gündüzlü... Bir orduya, fafzede-
lim, yirmi bin ikmal efradı lâzımdır. Elli bin veririz. 
Hepsini teslih edemezsek depoya teslim ederiz. Ta-
Mmü /teribiye veririz. Silâh-, şu kadar var, şu kadar 

daha (bulmaya çalışırız. Ruslarla iyi bir siyaset ya
parsak, idare edersek onlardan cephane de, herşey de 
alabiliriz. Çünkü onlar bizim garp cephemizi kendi
lerinin garp cephesi addederler. Burada olacak Türkün 
felâketi onlarındır. Para ile istanbul'dan da alabiliriz. 
Vesaiti nakliyeyi halktan cebren toplayabiliriz. Bu 
zulmü bir ay daha yapabiliriz. Bunları azamî suret
te yapalım. Ben Cenabı Hakka iman eder gfibi iman 
ederim ki zafer muhakkaktır, katidir. Bu benim için 
fbiiyük bir kanaattir. 

Şimdi bunun için ne yapabiliriz? Bunun için bir 
defa Hükümeti faaliyete getirmek lâzımdır. Hükü
mette olan arkadaşlar kırtasüye muamelâtını bırak
sınlar. Müsteşarlara terk'etsinler. Yalnız müdafaa! 
memleket meselesini gece gündüz düşünmelidir, bir. 
ikincisi; Meclis tamamiyle gayrete gelmeli ve zanne
diyorum ki igayret devresi olduğunu bihakkın takdir 
dCrrilşterdi'r. Biz Hükümetle teşriki mesai ederiz. De
ğil onum mesaisine mümanaat, dçğil b'ilâk'is onu tak
viye «İtmek için biz de aramızdan adamlar, heyetler 

gönderebiliriz. Cepheye göndeririz, geriye göndeririz 
arkadaşlarımızdan. Bir kere şöyle on beş, yirmi gün 
dolaşırlar. Firarinin de, bekayanıın da önünü alırlar. 
Haltta siiâhlariyle bakayayı getirebilirler. Bundan bü
yük himmet olur mu? Sonra efendim, içeriyi idare 
etmek için müfettiş gibi artkadaşlar gönderilir. Mülki
ye memurlarının başında bulunur, kontrol ederler. 
İstiklâl mahkemeleri çok müMmdir. Hatta -bir !kaç 
zabitten cephede işittim, tesiri bilfiil görülmüştür. Dü
şünmeye lüzum yoktur ve nasıl korkutuyor. Hem şM-
ddtiyle, hem adaletiyle ktorkütuyor. Cezası 'büyük. 
Sonra da köylüye zulmeden jandarmanın, mutasar
rıfın kafası azıyor, köylünün kafasına sığmıyan bir 
şey yapıyor.... çektiriyor. Bunun için bu mesele mü
himdir. Şimdiden hemen yola çıksınlar, intihap ve 
tayin edilen arkadaşlarımız bir dakika durmasınlar 
ve şimdiden 'beyanname neşretsinler, beklemesinler, 
gitsinler. Çabuk Ve gayet âcil bir şeydir. 

Sonra efendim, Erkânı Harbiye! Umum'iyeyi tak
viye lâzımdır. Ne türlü yapılacak bilmiyorum. (Paşa 
Hazretleri sesleri) Onu bilmiyorum. Müdafaai Mil
li yeyi uyandırmak lâzımdır. Fevzi Paşa Hazretleri 
Eıikânı H>u1biyei Umumiye Reisi olalbilirîer ve bu işü 
pekâlâ görebilirler. Bu işe de aklı eren zat bulunabi
lir. Meselâ zannedersem Refet Paşa Hazretleri pek 
âlâ yapabilirl'er. Ne 'ise, berideniz bütün samimiyetimle 
arzediyorum. Ne duydumsa, ne biliyorsam arzediyo-
rum, söylüyorum. Savap, hata takdiri âlinize göredir. 

Sonra efendim, diğer bir mesele : ismet Paişa Haz
retlerini fevkalâde seven ve çok hürmet eden bir 
adamım. Bunun için bir şey demiyorum. Hakikaten 
i'azail ve mezayı fevkalâdedir. Fakat' bir şey var. 
Fevkalâde zamanlarda fevkalâde işler ve fevkalâde 
gayret lâzım. Balkınız, Yunanlılar 'bir geldiler, dayak 
yediler. Bir daha geldiler, kafaları ezildi. Bu sefer 
azamî gayrete gelerek ne (kadar kuvvet cemed-dbildi-
lerss el'Dler. 100 - 120 biriden fazla bir şey değildir. 
Kral tuttu, geldi, o da kâfi (gelmedi. Karısı, kızı, oğlu 
cepheye geldiler. Ne lazımsa yaptı. Zaman fevkalâde-
d'ir. Ne yapmak lazımsa yaptılar. Şimdi benim hatı
rıma geliyor ki bizim muhterem reisimiz tam bu işin 
recülüdiir. Onun gibi iyi kumandanımız yoktur. Ule
ma arkadaşlarımızdan biri dua ediyordu, sonra tek
bir getiriyorduk, sonra aralarına ıgiriyorduk, oturu
yorduk, onlarla hasbühal ediyorduk. Efradı, murab
ba halinde etrafa topluyorduk, araşma giriyorduk, 
birimiz nutuk tarzında bir şey söylüyorduk. Nedir bu? 
Gayret mi kalmadı? Heriflerin papazları içine giri-

, yor. Biz de ulema gönderdim, 'bunu yapakta. Fakat 
I bu zevatı da iyi intihabetmek lâzımdır. Biz söylü-
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yor idik.. Bunun tesiri cidden görüldü. Zabitlerden de 
işittik. Meselâ bugün Umuru Seriye Vekili gidip te 
üç bsş gün bunlar içinde dolaşsa çolk büyük teisir 
olur. Mebuslar gönderelim. Benderiiz hâtıra kabilin
den söylüyorum. Bu zevatı da iyi iritihaibetmeik lâzım
dır. Bir korkanı gönderirsek. Dikikalt edtelim böylesi 
de 'vardır. Sonra efendim, geri hidematını ne türlü 
yapacalksaik da'kilfca fevtefme'ksizin yapalım. Müfettiş 
mi göndereceğiz? Bunları düşünelim. Heyetler ara-

REİS — Celseyi açıyorum. Müzakerelere devam 
ediyoruz. Söz Vehbi Beyin. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, Riza Nur Bey
efendinin beyanatı Ordunun kısmen cenahiyle va'k-
tiyle ika edilen nekayisten mütevellid tedabirden bir 
kısmını arzetti. Bendeniz Ordunun gördüğüm ihtiya-
catını ve buna dair lâzım gelen tedabirı arzedeceğim. 
Biz arkadaşlar: böyle müteferrik, grup grup, Ordu
nun fırkalarına üçer beşer ücı'şi olaraik tevzi ettik. Bu 
işi görüp dönelim dedik ve hatta grubun birisine git
meye vakit bulamadık. Biraz uzakça mesafede idi. 
İhtiyacatın âciliiğine ve düşmanın durmamasına ve 
bizim de durmamaıklığımiz iktiza etmesine binaen 
avdet ettik. Orduya, gerek efrada ve gerek zabitana 
dcJ.k ki, siz Bedir ordususunıız, Hüneyn ordususu-
nuz. Sizin kurtaracağınız yalnız Anadolu değil bütün 
Âlemi Ulamdır. Binaenaleyh ruhu Peygamberi si
zinledir. Çalışınız. Geride sizin üzerlerinize çırpışan-
lars meyus etmeyiniz ve sizin, için Büyük Millet Mec
lisi her ne yapılmak lazımsa yapacaktır. Bütün mev
cudiyetle geceli, gündüzlü çalışarak ve bütün milleti 
de teşrik ederek çalışacaktır. Geride ne ailenizi, ne 
başka bir şeyi unutmayın. Meclisi Âliniz namına ta-
•biatiyle bunu taahhüd ederek geldik. Onun için gör
düğümüz ihtiyacatı arzedeceğiz. Bendenize kalırsa 
ned'en olmamıştır demökten Ziyade bugün için bunun 
üzerinde münalkaşa edilereik temin edilmesini rica 
edeceğim. Birincisi : Maaş meselesi efendiler. Cep
hede dört aydır maaş alamamışlar. 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Efradı mı, zabıtanı mı? 

mızdan teşekkül ederse programlar tesbit ederter. Sa-
hat faaliyete, tatbikat ve ameliyata geçSl'iyor. İşte 
bendenizin gördüğümden, işittiğimden hâsıl ettiğim 
kanaat bu merkezdedir. Bunları arzettüm. Şunu da 
tûkrar kemali ehemmiyetle arzetmeik isterim : Tenkit 
sırası değildir, iş zamanıdır. îş sahasına geçelim ve 
bu millet bu gayretle katiyen kurtulacaktır, muzaffer 
olacaktır. 

REİS — Teneffüs için celse tatil olundu. 

Üçüncü Celse 

REİS — Mustafa Kemrl Paşa Hazretleri 

KÂTJP: 

ü Celse 

nal Paşa Hazretleri 

TJP: 

VEHEİ BEY (Devamla) — Yalnız İsmet Paşa 
Hazretlerinin aldığı »bir miktar para ile EsJkişehir'de-
kilere mayıs maaşatını vermişler. Aralık mütedahil 
olarak mart, nisan, mayıs ve temmuz katiyen alın
mamıştır. Bu defa Reis Paşa Hazretleri cepheyi teş
riflerinde bir miktar para götürmüşler. O bir miktar 
para ile, zabitan müstesna olmak şartiyle, her nefere 
birer lira bile düşmez... Binaenaleyh her şeyden ev
vel cephede kanını akıtan bir nefer veya bir za'bfot 
veyahut bir 'kumandan hepsi müstesnadır. Sana ayda 
şunu vereceğiz ihtiyacatı zaruriyen için dersek ve ge-
ıid.k:!^ri sağlam alırsa tesirinin ns 'kadar çok: ola-
oağnı siz düşünebilirsiniz. Bütçemiz zaten açıktır. 
Yapılacak iş isterseniz arz... Bu 'ihtiyacın tatmini 
için bir kere müsavatı kabul etmeliyiz. Eğer Maliye 
Vekili Bey... yapmış olsalardı biz Orduyu bugün 
bu halde görmezdik. Ve ben Garp cephesinin maa-
şatvnı veremedim, binaenaleyh sîzin tahsisatınızı da 
veremeyeceğim dese idi; bunu nefsimizde kabul et
meli idik. Bunu kaibul ettikten sonra biz bittabi bu 
büyük teşkilâtı, bu büyük ihtiyacatı temin etmek için 
azam? bir hak kabul etmeliyiz ve memleketin bu fe-
İSikcd'ı zamanında peydir ekmekle... Diyelim M, yük
sük maaş yüz liradır, diye zabit ve neferin maaşlarını 
verelim. 

İkincisi efendiler; su meselesi, ki bundan Riza 
Nur Beyefendi bahsettiler... ve Kıtalar yürüyüş esna
sında susuz kalmıştır. Bunun için kıriba, fıçı, tulum 
her tabura lâzımdır. Hiç olmazsa bir tabura bîr tane 
temin etmeli. Bugün şiddetle ihtiyaç gösteren bir iş-

/ 
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•tir. Su muayyen bir mahaidedir ve muayyen zaman-
<da allafcii'fit'.sln'z ve istendiğiniz zamanda istediğiniz ka-
<dar alamazsınız. Büyük bir su yoktur. Binaenaleyh 
bunu vaiktiyfe tedarik etmek lâzımdır. Bahusus çöl 
içinde kendi nefsimize tatbi'k edebilirsek ona göre 
harvfceıt edelim. 

Üçüncüsü : Tütün. Alay kumandanlarının ta'ba-
'kasında türün yoktur. Neferat ot içiyor. Tütünü olan 
sigara kâğıdı bulamıyor, yoktur. 

Bunun için bendeniz teklif edeceğim. Şimdi burada 
iki arkadaş gitsin, derhal Reji ambarlarını temhir et
sin, vazıyed etsin, neman gönderelim. Burada ka
çak herkes bulabilir ve üç gün idare edilir. Buradaki 
mevcudu bir kere gönderelim. Sigara mı, tütün mü 
rıe olursa. Elimizde külliyetli tütün vardır. Orada... Re
jinin-bu havalide tütün olan yerler vardır. O havali
ye derhal verilsin. Sonra sigara kâğıdı gönderilsin. 

Dördüncüsü efendiler, mektuplar : Gerek zabitan, 
gerek efrat ailelerinden ve gerek müteallikatrndan mek
tup alamamalarından fevkalâde müştekidirler. Bu da 
sahra postalarının gayri muntazam olmasından ileri 
geliyor. Hatta birisi diyordu ki, Kütahyada iken bir 
nefer ayda yüz kuruş taahhüdlü mektup parası veri
yor. O mektubu gidiyor, cevap alamıyor. Pulsuz gider
se cevap gelmiyor. Eğer sansör dolayısiyle, harp do-
layısiyle, gitmesi gelmesi duçarı müşkülât olursa ef
rada matbu mektup verilebilir. Ailelerine selâm sa
bah matbu yahut açık zarfla efrat mektup gönderme
lidir. Efrat ve zabitan ailesinin ahvalinden bihaber 
olursa bu onların kuvei maneviyesine tesirden hali 
değildir. Bunun için mevcut gazete kâğıtlarının mü
nasip miktarda kestirilerek ve üzerlerine efradı aske
riyeye mahsustur, diye bir damga vurulursa mesele 
halledilmiş olur kanaatindeyim. (1) Her nefere bi
rer tane, ikişer tane verilecek olursa gayet iyi olur. 

Elbise : Efendim, elbise hepsinde yoktur demek 
doğru değildir. Bir taraftan da Müdafaai Milliye Ve
kâleti gönderiyor. Yüzde sekseninde elbise yoktur. 
Elbiseleri eskimiştir. Veyahut kendileri giyip geldiği 
elbisedir. Şinıdı kışlık elbise tedarikine, mükemmel el
bise tedarikine kalkışmak vahidir. Bugün Amerikan 
bezinden, yelk_.t bezinden ve elde bulunan öküz be
zinden, her şeyden az zamanda meydana getirilecek 
bir surette derhal teşebbüsatta bulunmalı, fedekârane 
teşebbüs etmeli. Bittabi bugün muzaffer olsak Ordu
muzu yarın terhis edecek değiliz. Sulhu imza edinceye 
kadar orduyu muhafazaya mecburuz. 

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 

Çadır : Nasıl ki Riza Nur Bey söylediler, çadır 
yoktur. Hiç olmazsa bunlara portatif çadırlardan ve
yahut o hizmeti görecek beyljk verilmek suretiyle le-
delhace üzerine çadır, ledalhace yorgan yapar. Bun
ların tedarikinin temini. 

Sonra zabitanın; cephede bulunan zabitanın emir
berleri alınmış veya değiştirilmiş, ailesini itimat edip 
bıraktığı o bir neferi tebdil edilmiş, sipariş maşaları 
verilmemiş. Bunlar tercihan ailesi her hangi bir vası
ta ile kendisine bildirmiş ki. ben üç gündür açım, ya
hut dört gündür açım. Ailesinden bu suretle haber alan, 
orada bulunan zabitanın ne suretle çalıştırılacağını 
düşünmek iktiza eder. Bunu da gerek Maliye Vekâleti 
ve gerek Müdafaai Milliye Vekâleti temin etmelidir. 
İç çamaşırları da yoktur. Olmayacağı da becihidir. 
Mazbata verip veyahut emvali metrukeden verip şim
dilik hesaba bakmak lâzım gelir. Bir çok zabitan İs
tanbul'da ve meşgul yerlerde ailelerinin kaldığından ve 
onların vaziyetinin fanalığından bahsediyorlar. Müda
faai Milliye Vekâleti ayrıca iki üç kişilik memur ora
dan çıkarılmalarına ve orada terfihlerine onların ica
bına bakmalıdır. Sonra Ordu gezdiği menatıkta bir 
çok zabitandan işittik ki gazetemiz yoktur. Paramız
la abone olduk, gazete yoktur, diyorlar. Biri İstiklâl 
gazetesi gösterdi. Malumu âliniz bu gazete Eskişehir'
de çıkıyordu, Eskişehirin sukutundan sonra yirmi bir 
günden sonra eline gelmiş. Biz de vaziyeti bilelim ve 
ona göre de efradı. Orduyu tenvir edelim, dediler. 

Orduya Yunan casus sokabilir ve soktuğunu da Rı
za Nur Beyefendi söyledi. İşittik de, bir kaç yerden te
pelenmişler. Bendenize kalırsa Ordu için mademki za
bitan talip, efrad talip, biz onlara zerketmek, telkin 
etmek lâzım gelirken Orduyu bir noktada tevhid et
mek için ajans çıkarmak veyahut burada çıkaran ajans
tan veyahut gazetelerden göndermek kabildir. Fakat 
gazeteleri de hüsnü idare etmek suretiyle. Birisi bana 
sormuş idi : Böyle ricat esnasında; bazı tavizat mu
kabilinde Romanya'nın Yunana muavenet edeceğin
den bahsediyor. O gazeteden okumuşlar ve bunu so
ruyorlar. Bunun aslı var mıdır diye. Binaenaleyh bunu 
da orada çıkacak gazeteyi hakiki malumat vermek ve 
fakat biraz büyültmek onları tefrih edecek tesrir ede
cek malumat vermek, kuvvei maneviyelerini daima 
yükseltmek karanlıktan kurtarmaktır. Öyle bir odanın 
içinde hiç bir taraftan rabıtası yok, ne olduğundan ha
beri yok, bu vaziyette onlar talip oluyorlar. Agrebi de 
burasıdır. Biz yapmak lâzım gelirken onlar talip olu
yor. 

Sonra Efendim, zaruri ihtiyaçlardan gördüğümüz 
bütün şeyleri söylemek lâzım gelirse; farz edelim 
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«yemiş, sebze» seyyar bakkallar Ordunun içinde tesis 
edilmeli. Mesela ilk vardığımızda bittabi ilk buhran 
neticesi bir mum ararsanız Polatlıda yok, artık Ordu 
ve gerek Grup Fırka karargâhlarında hiç bir şey yok, 
mum yoktur. Esasen buranın köyleri harabeden ibaret, 
üçer beşer haneden ibaret. Üzerinde baykuş öter, hiç 
bir şey yok, oturacak odaları bile yok. Esnafı bulun
sun, kahvesi bulunsun hatta oturacak odaları bile yok. 
Binaenaleyh bu seyyar bakkallar temin edilmeli, ef
radın ufak tefek ihtiyaçlarını son bir kuvvetle, kuvvei 
maneviyesinin azamisini elde etmek için. 

Sonra Efendiler, yine aynı suretle bize yolda te
sadüf etti. Yeni efrat geliyordu. Hatta o efrat firarilere 
tesadüf etmiş, elli kişilik imiş, bir köye misafir ol
muşlar. Firari müfrezesinin başlarında iki ,üç müsel-
lah nefer varmış, dağıtmışlar. Yunan şöyledir, bilmem 
halifesi böyledir. Bunlar Konya Bozkır firari efradı
dır. Cebren dağıttıkları halde yine bir kısmı toplanmış
lar. Bunlar kulaklarımıza.... Orduda kimseye namaz 
kılma diyen yoktur. Kılmak isteyenler kılıverirse böyle 
zamanda.... Bu masraf efrat içinde okumak yazmak 
bilenler ve aynı suretle efrattan biri sarık sarar imam
lık eder, namaz kılarlar. 

Sonra efendim bunun askerî noktalarını Salâhat-
tin Bey biraderimiz anflatacakltır. Şimdi firariden 
ricat esnasında açlık, susuzluk, propaganda tesiri ve
ya icabı firar edenlerin... hasıl olan heyecanın teski
ni ve bü vahdetin azamî bir surette temini için lâzım 
geden tedabire bunun için memleketin şimdiki vazi
yetine nazaran rahim, şefkat zamanı geçmiştir. An
cak şidldet zamanıdır. Tereddüdi zamanı değildir. 
Şu dakikada ufak bir merhamet, ufak bir tereddüt bü
tün memleketi felâkete sürükler. Bİkıaenaleyh azmin
de şedit, reyinde musip olan ve kalbi karşısında az! 
çok ağlamakla, yalvarmakla yumuşamayacak olan 
vaziyeti kavrayacak arkadaşlarımızdan mıntaka mü-
fetttüşleri derhal gönderilmelidir. Bu, zarureti katiye
dir. Gidecek arkaidaşlar, bizim şimdiye kadar Babıâ-
linin taMidi olarak gayet basit iki kâtip, bir müfettiş
ten ibaret seyyar beş altı sancak eline verilmiş, gütti-
ği yerde salâhiyeti kâmileyi haiz ledefflıace Jandarma 
Kumandanlığına burada kaç firari vartur ve bu firari
leri kaç defa derdest ettiniz ve teehhür nedir diye 
esbabını şiddetle arar. Kumandanın rahavetine da-
iir kanaat geMi mi derhal azletmeli. O buradaki ar
kadaşlarımızın kardaşıdır. Yahut en çok... bundan 
hepimiz sarfınazar etmeliyiz. Eğer Zeyde ve Amre 
acırsak Harbi Umumide ne kadar firari bu memle
kete zarar vermiş ise aynı vaziyete düşeceğiz. Biz şim
di işin bidayetJindeyiiz. Onun için eğer şedit ve katî 

tedbir almıyacak olursak memleketti dbediyen felâke
te sürüklemiş oluruz, zamana kadar harika suretin
de, Metisimiz teşekkül etmiş ve ne kadar takdir top
lamış isek o kadar da nefret toplan* gideniz. Mesela 
bunlardan birisi bugün Antalya, İsparta, -Konya müs
tesna Aydiın'ın bir kısmına memur edilecek olursa 
belki Yunanlılara alet olan var. Belki îtatyanflara ha
dim odan var. Belki kendi menafiıi şahsiyesiltoe hfê  
dîm olanlar var. Nitekim geçen İnönü HarbÜnde biz 
orada bulunduk ve gördük. O haıvali Hükümeti bfa-
ıtakım itedir akında idiler. Bunu biîmiyoruz, şimdiki 
vaziyeti. Bana burada olacak aynı surette bendenizin 
kanaatimce bizi kurtaracak mıntaka Karahisar mın-
takası ise diğeri de Kocaeli'dıir. Asker değilim, ileri
den göreneği söylüyorum. Bir zat da Bolu mıntakası-
na gidecek olursa aynı zamanda hem asayişi teskin 
edecek hem de memleketin adaletini temin edecek, 
hem de bu Müdafaai Milliyenin azamî surette temi
ni tedabirini orada ittihaz edecektir. Onun için bu 
mmrjaka müföttişîiğjini derhal yapmalıdır. Maalesef 
söyliyeceğim. Bizim Heyeti Veki'lemiz şimdiye ka
dar her nedense.... etmiş, düşündüğü halde haîledtip 
götürmemiş. Eğer vaktiyle bunu hazmetmiş olsalardı 
bu defa bir milyon üçyüz blin kişi Yunan ayakları al
tında bıraktık o ahalinin bugün için bir teşkilâtı bulu
nacaktı. Hem Yunanın tazyik'ine karşı mukavim bir 
vaziyeti, hem de bizim orada bir bulunacaktı. 
Bütün memurlarımızı çektik ve bütün zavallı ahali 
başsız,, vücutsuz. Sekiz ay evvel yaivardığı halde tat
bikatına taraftar olunsaydı o halkın böyle perişaniye-
tine sebebiyet vermezdi. Olmazdı ki en büyük gü
nahlarından birisidir. Heyeti Vekilenin bu mıntaka 
müfettişlerinde düşerler yapmazlar yalnız onlar çek
se düyeceğim yok. Fakat hepimiz beraber çekeceğiz. 

Sonra efertdim, Meclis beyanname neşretmelidir. 
İşittiğimle göre böyle olacağı gayet tabiidir. Biz bu-
ra'dan aileleri gönderirken KeskkıMen halk çıktı da
ha ilerisinde daha ziyade heyecan ve tesir yapmış
tır. Bu oralarda öyle şayi olmuştur ki Meclis dağıl
mıştır, kaçmıştır. Nasıl ki Ordu içinde de o surette 
propaganda yapılmıştır. Filan yerde şöyle isyan çık
mıştır, falan yerde böyle olmuştur. Buralda, vallah 
buyurduğu vâkidir.. Atfolunan bu evsafı haiz olan 
şu cümleyi söyledim, ve ben bunu ayni mülahaza
dan dolayiı yapmışım. Bazı arkadaşlarımız azayı ki
ramdan.. Bunu burada zikretmenin manası var mı
dır? Ben de ortaya böyle içtinap ettiğimiz noktaları 
koyabilirim.. Hissediyorsak., Mucibi tereddüd ola-
bilir. 

I 
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MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Bende
niz zannediyorum ki Meclis ile zatı âliniz arasında 
farkımız yoktur. Meclise zatı âlimiz bu hususta biraz 
fedakârlık gösteriniz ve göstermelisiniz. 

BltR MEBUS — Paşa Hazretleri, yani Meclisi 
Âlinin tevdi buyurduğu vazifeyi, Meclisi Âlinin ta
savvur buyurduğu {şekilde ifa edebilmesi için, kendi
lerine) (1) hakikaten bir çok salahiyet verilmelidir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Siz 
bana salahiyet verdiğiniz vakit, verdikten sonra yine 
ayni celsede sabahtan akşama kadar (münakaşayı de
vam ettirir ve bir ittihat ve ittiifakı efkâra varamaz-
sanız, ben) (2) nasıl emin olacağım? O husustaki sa
lahiyetinizi bana bırakınız, ve beni Başkumandan 
yaptıktan sonra; ki Meclislerin zihniyeti gayet tuhaf
tır; Kumandan böyle yapmış, haydi çağırın; denecek
tir. Çağırmazsanız o vakit şimdiden daha çok fena 
olacaktır. 

M. ŞEREF BEY (Edirne) (3) demiyor ve diyemez 
efendiler; kabil değildir. Ha ikinci bir mesele var: 
Evet Paşa'ya, birile müşavere edecek bana salahiyet 
veriniz veya (Meclisçe evvelce alınmış) bir karar var
dır ve Meclis kararını ancak kendisi bozar. Lüzumu 
askeri oldukça belki ileri ve belki geri gitmek lâ
zımdır. Meclis dağılacak değildir. Çünkü Meclisi Âli
yi buraya gönderen millettir. O hailde yalnız ve yal
nız şu küçük kelimle kuvvetince burada gayri muva
fık olarak Meclisin vereceği bir şey yoktur. Bir defa 
daha tekrar.. Bittabi gerek terbiyei siyasiyesi ve gerekse 
terbiyei dimağiyesi itibarile katiyen içimizde en ziyade 
mes'ul olacak kendileridir. Düşünülebilir miki, bu
rada bulunan Meclisi Âlinin (Şeref, haysiyet ve var
lığını) (4) ayak altına alıpta; kendisinin dayandığı bjr 
millete karşı fenalık yapsın? Bu kimsenin hayaline 
ve rüyasına girmez. Binaenaleyh tarafeyn mütekabil 
ve Meclisin müessisi demektir, tarihe mal olmuş bir 
şahsiyet demektir. (Paşa Hazretlerinin buradaki ro
lü) (5) hak ve vazife hürriyetinin telakki eylediği nok
tada bir vazife yapmaktır. Vazife yürür, hak ta yü
rür. Paşa Hazretlerinin daha samimi bir surette bu 
ibareyi tayin etmelerini rica edeceğim.) (6) 

Ordu meselesine gelince: Her şeye vaz'ı yed et-̂  
mekte, para istemekte, almakta ve her gün rey ve 
karar (izhar ve icra fetmektedir.) (7) Binaenaleyh şu 
kaydin ilavesini teklif ediyorum. İşte efendim, bir 

(/, 2, 4, 5, 6, 7) Parantez içindeki kelimeler tara
fımdan eklendi. M. Ünver 

(3) Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin cevabından 
hatibin Şeref Bey olduğu anlaşılıyor. 

daha okuyayım. (Maddeyi okur) ; «Meclis'in 
masuniyeti teşriiyesi masundur» diyelim efendiler. 
Meclis teşrii bilfiil yapar. Meselâ, bütçe kanunu ya
par, millete, Devlete, Hükümete para verir, ki bu va-
zaifi teşriiyesindendir. Halbuki her ferdin, azanın ay
rı ayrı kuvvei icraiyesi yoktur. Bizim îcra Vekilleri
miz vardır. Bizim icramız içimıizdendir. 

İşte şekli icramız böyledir efendiler. Biz kuvvei 
icraiyemizi içimizden birisine tevdi ederiz, İtiraz ya
pan olmasa bile izah lazımdır. Sakite bir şey lisnad 
olunamaz. Buraya icra kuvveti diye bir şey söyleme
mekle hak sakıt olmaz ye onu o vakit düşünürüz. 
Fakat arzu ederseniz şimdiden de koyabtffrsüniz. Bir 
kaidei hukukiyedir ki; tasrih mukabilinde imaya ih
tiyaç yoktur. 

ve şevki idaresini bir kat daha tarsin hu
susunda Türkiye.. İkinci madde ki asıl mühim olan 
da budur. Berideniz bu noktada istimal olunacak ke
limenin kuvvetli olmasını istilzam ederim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Şeref 
Beyin arzu ettiği (İbareyi «Meclis'in masuniyeti teşrii
yesi masundur» koydum) (1) koyunuz. Kuvvei tabiiye 
her şeyin fevkinde haizi kuvvettir. Hatta bunun için 
Hariciye Vekilimiz hukuk cinastır, tabiidir. 

...celp ve cemeden elde mevcut her hangi bir ka
nun değildir ve. ayni kuvveti cami ise «Kanunen» ke
lim esini koyalım. 

İkinci maddede salahiyeti meşrua kanunu esasi ve 
kavanini.. hangi kanun ile gelmis'izdir. Yalnız şimdi 
varidi hatırım olan bir şey vardır, onu söyliiyeceğim. 
Meselâ yarın Ankara ahalisi öğleye kadar bana on 
bin don ve gömlek verecek desem, bu benim emrimi 
olacak ve icra olunacaktır. Onun için eğer her şeyde 
kanun, kitap ve satırlarının medlulüne mutabakatı 
arzu ediyor isek yapacak hiç bir şey yoktur. 

Buna Zeyd, Amr değil, kumandan şahadet etmiş
tir. Benim elimden gelen nedir? On lira verdim. Dört 
ay bir kumandana maaş vermezsek vereceği ianat an
cak on lira olur. İşte biz aramızda düşündük. Müna
sip ise zat başına bir lira, yarım lira toplayarak elli, 
yüz lira gti'bi bir ikramiye gönderelim. 

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklendi. 
M. Ünver 

(İşbu celseye ait müsveddeleri, numarasız ve ta
rihsiz olarak biri birine girift olan perakende evrak 
mcyanından müteaddit tedkikat neticesinde yine nok
san olarak zuhur eetmiş ve bizzarur tevhidi elzem ol
makla müsveddeler noksan olarak tevhid edilmiştir.) 
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Dördüncü Grup Karargâh Eskişehir'in Demirli 
kariyerinden (Molla Mustafa), Dördüncü Karargâh 
Eskişehir'in DemlMi kariyesinden ki Büberii kariye
sinden (Hüseyin oğlu Hasan). 

TEVFİK EFENDÎ (Kângırı) — Meclis onar lira 
toplasın, böyle lüzum gördükçe... 

HAKKI HAMÎ BEY (Sinop) — Eğer hüsnü tesir 
bırakmak ve fedakârlann adedini çoğaltmak maksadı 
takip olunursa hakikaten bu gibi fedakârlann terfihi 
lâzım ise - İdi lâztm olanı budur ve maksat da budur -
her halde daha yüksek... 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Müsaade buyurun... 
HAKKI HAMÎ BEY (Sinop) — Mülâzsmlığa ter

fii... Çok neferler efendiler zabit kadar ifayı hizmet 
etmişlerdir. Bendeniz... Emsali tarihiyesi vardır. Köp
rülü Mehmet Paşa zamanındaki Karacahennem, ismi-
nli bilemiyorum, doğrudan doğruya yüzbaşı olmuştur. 
Mülâzım değil, «altta yüzbaşı yapsak. Verilen para 
nedir? Para verelim efendim, nakden para verelim. 
Fakat bu mücessem namus; bugün için değil âtiyen 
ahfadına cemilei tarihiye olmak üzere... ve bunun ma
ruzatım dairesinde taMfind rica ederim. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Müsaade buyurun. 
İlk defa Kumandan Beye dedim. Bunu hiç olmazsa 
onbaşı yapmalıydınız. Kumandan dedi M askerlik bir 
ilim meselesidir. Bu yolu açarsak doğru değildir. 
Buna para, bir madalya gibi bir şey verilebilir. As
kerlik için terfi muvafık değü-îdir. Hakikaten de böy
ledir. Bendeniz buna da kaniim. Yalnız bu ".dama hi-
dematı vataniyeden bu suretle -maaş vermek lâzımdır. 
Münasip maaş verilir ve o suretle (Gürültüler) 

REÎS — Bir Mehmet çavuş vardı, meşhur, Çanak
kale'de idî, zabit olmuştur. Bunu zabit yapan benlim. 
Zabitliğini teklif ettim. Hakikaten nefer iken kahra
manlık yapmıştır . Bu adam? zabit yapınız. Cahildir 
olamaz dediler .Ben dedim kii, o kadar fedakârlık yap
mıştır kÜ. Muvaffak olur. Beni kırmadılar, zabit yap
tılar. îfciraf etmek mecburiyetindeyim ki zabit olduğu 
zaman neferken ve çavuşken gösterdiği hizmetin bin
de birinii ifa etmemiştir. Bunun içtn bu mesele üze
rinde İsrar etmek doğru değildir . 

RÎZA NUR BEY (Sinop) — Müsaade buyürulur 
mu bir şey arz edeyim. Bu neferdeki imana kani ol
dum. îoimizds, zannedersem Nusret Efendi idi, nefe
re yanaştı dedi kii, oğlum okuyup yazmak biliyor mu
sun? Peki bunu neye yaptın böyle dedi. Anamız bizi 
bugün için doğurdu, bu vatandır, dedi. Allah bu ima
nı bu neferlerden daha yukarı götürsün. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Şimdi efendim ben
deniz batirneî mek'al olarak diyeceğim ki düşmanı şu 

hattan ileri geçirmek, tetkik ettiğimiz Ordunun »haleti 
ruhiyesine nazaran, pek doğru değildir. Binaenaleyh 
geçirtmemek için saydığımız tedabir gayet basittir. 
Biz buna emek verirsek oribeş günde temin edebiliriz. 
Başta Reis Paşa Hazretleri Başkumandanlığı deruhte 
etmek şartiyle hepimiz de lâzım gelen vazifelerle tav
zif edi'Imek ve bila kaydü şart kabul şartiyJe memle
ketin içinde yeni bir hayat, yeni bir faaliyet vücuda 
getirerek, bendeniz kaniim ki, bu yabancı düşmanı 
bir ayda kemaliyle tedip ederiz, terbiye ederiz. Be
nim kanaatim bunu şimdikî Oıduda yapılabilir. Ben
deniz zaten Üçüncü Fırkaya da muarızım. Yalnız 
neferin imanı kâğıda binmemek ş&nfeiyte yalnız adedi 
kâğıda düşmemek şartiyle ne Batum'da ve ne db bu 
defa Kocaeli'de ne de giriştiği bu muharebede bu fe
dakârlığı ile, tefevvuku adedÜyle değül, her girdikleri 
harpte galip gdmişîerdiir. Yalnız vaziyeti umumiye 
itibariyle hepsi birden mahvolacağız, Orduyu kurtar
mak... O suretle çekilmişlerdir. Binaenaleyh ben öyle 
kâğıt olarak tefevvuku adledisli şu kadardı, şimdi eze
biliriz, diyordum. Fakat erkânı harrJerimiz mademki 
böyle deniyor, onların dediğini de bu mi'Metin yap
mak... meşhur darbı meseldir. Daha tatlı olur. Hepi
miz birden deri enli r, toplanır, kuvveti pazuya verir, 
kış gelmezden evvel bu işi bitirmez isek korkarım 
ki buiş bizi bitirir. 

MAHMUD ESAD BEY (îzmir) — Muhterem 
efendiler, Riza Nur Beyefendi ile Vehbi Beyin beya-
natından sonra bendenizin fazla bür şey söyliyeceğim 
yoktur. Arkadaşlarım hakikati Heyeti ÂMyenize bü
tün açîklığıyle söylediler. Yalnız kendi noktai naza
rıma göre bazı bir kaç hakikat ilâve etmek istiyorum. 
Meselenin askerliğe taalluk eden sırf fennî noktaları
nı asker arkadaşlarıma terkediyorum. Oraya dair bir 
şey söyliyecek değilim, salâhiyetim yoktur. Fakat bu 
mesele hakkında da bir sivil gözüyle edinebildiğim 
ihtlsasatı Heyeti Âl'iyenize arz edeceğKm. 

Evvel emirde Ordunun, kumandanüannın rivaye
tine göre, Ordunun bugünkü âdil ihtiyacatı, Ordumu
zun har bir şeyden ziyade askere ihtiyacı vardır. Bu
nun da miktarı çok değildir. Kemal Beyefendinin be* 
yanatına göre Ordu daha yirmi bin kimiye malik olur 
ise düşmanı Sakarya sularında, hatta taarruza da ge
çer ve düşmanı ezer. Bendeniz*bu yirmi bdn küslük 
asker ilâvesüni çok görmedim. Millî hareket esnasın
da Hükümeti muntazamaya malik olmadığımız esna
da halkın galyanı ile bir hareket vukubuMu ve üç ay 
zarfında bütün cephelerde çarpışan Türklerin adedi 
sekken bin olmuştu. Vakıa bunlar muntazam değil
di. Memleket her suretle kahramanlığım gösterdi. Fa-
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kat herhalde millet Vazifesini yaptı, kudretini göster
di. Tarlihî manasını ifade ederek düşmana darbe in-
dı'rdi, vazifesini yaptı. Ö zaman kendisinin muhtaç 
olduğu büyük kumandanlara malik olamadı, istifade 
'imkânı da olamadı. Tasavvur buyurunuz ki efendi
ler bugün muntazam bir Hükümete malikiz. Bu yir
mi bin kişiyi her vakit çıkarabiliriz. Buna tarihimizle 
şahidiz. O tarihe malikiz. Biz o tarihin sahibiyiz, M 
efendiler, Devletin en müşkül zamanında harikalar 
icadettik, en büyük harikaları ibraz ettik. Öyle zan
nediyorum ki bu millet bu son harikayı gösterebilir. 
Zannetmişler ki efendiler, Türkiye orduları çalışıyor. 
Hayır, Türkiye'nin tek bir kolordusu bütün Yunanis
tan ordlulariyie çarpışıyor, döğüşüyor. Gene Grup 
kumandanlarından Halit Bey, zannetmeyiniz ki, pek 
sıkıldı, çok meyus oldu ve sıkıldı. Sıkılarak zannet
meyiniz ki Yunan ordusu Türkiye'nin ananevi ordu
suyla çarpışıyor. Fakat bugün Türk Ordusunun cena
zesiyle uğraşıyor. Binaenaleyh Türk Ordusu yine ke
fenliyle, fakat Türk Ordusu Yunan ordusunun kefe-
niyle... Bu bir kolordumuza daha bir kolordu- zam
metmekten ibarettir. Hatta yirmi bin kişi ilâve ermek 
lâzım geliyor. Kahraman ifadesini tekrar ediyorum. 
Yunan Sakarya sularında... Efendiler Türk Milleti 
Allah'ın rızası ve Türk Milletinin hürriyeti istiklâli
ni... Türk milletli bunu tarihinde gösterdi. Bu dini bin 
bu kadar senedir müdafaa etti. Hürriyet ve istiklâli
ni Cenabı Hak'kin ona bahşettiği mana ile bugün yi
ne müdafaa etmek kudretini haizdir. Yeter ki gözleri
min önünde Osmanlı ordusunu kullanan cephedeki 
kumandanların eline daha yirmi bin kişi verelim. Or
dunun içine girdiğim zaman hakikaten mebhut kal
dım. Askerin önünde söz söyliyecek liyakati kendim
de göremedim. Ve zannettim ki 700 yıllık tarihimiz 
ayaklanmış, düçmanıla... önüne düşürmüş. Kemal 
Beyin ben çok düşündüm. Benim küçük sözlerim bu 
belagat karşısında bir şey ifade edemedi. Çok zaman
lar sükût ettim. Yalnız zabitanla görüştüm. Kemal 
Beyin karargâhına girdiğim zaman tarihin ananevi 
'bir kumandanını gördüm. Kırık eliyle geliyordu. İs
tiklâli ancak böyle kırık elleriyle... Kanaatim vardır. 
'M ülfetin her türlü hürriyetimi muhafaza edecekleri... 
Göze almış kumandanlar kurtaracaktır Ve harp için
de hürriyet ve istiklâlini kurtaracaktır. Ordudan 
faydalanarak bütün tarihi yaşadım. Ordudan 
feyzalara'k geldim. Halit Beyin karargâhına girdiği
miz zamanda o da çolak ve kırık eliyle memleketli, 
hürriyeti, istiklâli için kumandan Halit Bey Türk Mil
letinin azmi, düşmanın kafasını kıracaktır. (İnşallah 
saıdaları, alkışlar.) 

Muhterem efendiler, Ordunun ikinci ihtiyacı yine 
kumandanların ifadesiyle za!bit ihtiyacıdır. Veysel Be
yin fırkasını ziyaret ettiğimiz zaman gördük kii bu 
muharebe zabit muharebesi olmuş, yüzde otuz telefat 
vermiştir. İhtiyat zabitleri büyük bir fedakârlıkla, as
kerî noksanlarına rağmen büyük bir cesaretle Türk! 
milletinin bütün îslâmiyetan istikîâiini muhafaza et
mek üzere çalışıyorlar. 

Ordunun ihtiyaçlarından birisi de kumandanların 
ifadesine nazaran yiyeceği, içeceği yok, ordu ricait et
tiği zaman kâfi derecede erzakını altamamış. Hemşe-
rikrimden bir kaç nefere tesadüf ettim. Onlarla gö
rüntüm. Hepsi... yalnız. Hareket zamanı bazr neferle
rin ayaklarında çarık yoktur. Biz düşmanı yenmeye 
geldik, zarar yok biraz da aç döğüşürüz dediler... 
Yoktu. Fakat yürüyüşten geliyorlardi. Yüzbaşıları
na sordum, derhal tedarik edilecektlir dedi. Yalınayak 
müteessir değildi. Yanınayak bir nefer yanıma geldi. 
Heyetle ben neferin önünde yere bakmaya mecbur 
olduk ve sıkıldık. Burada haykrıarak istemediğime 
utandım. 

Maaş meselesi nerede? Arkadaşlarım söylediler. 
Ordu maaş alamıyor. Sonra elbise ve tütüne dte ihti
yaçları varmış. Bunlara onuncu, on beşinci... Yalnız 
tütün ve sigara kâğıdına dia ihtiyaçları vardır. Bun
ları verdiğimiz gün düşmanın yüzünü geldiği yere çe
vireceklerine kaniim. 

Muhterem efendiler, bendeniz tarihimizin en mü
him dakikalarını yaşadığımıza kaniim. Hükümetin 
maziye taalluk eden idarî ve siyasî hatilaltının şimdi 
burada tenkid edilecek zamanı olmadığına kaniim. 
Yapılacak şey memlekette vahdeti temin, Hükümeti 
takviye ,etmek ve işli demir ellere tevdi etmek lâzım
dı.', 

Meselenin idarî ve siyasî cihetine geince, düşma
nın Ankara'yı alması Avrupa'da pek mühim bir- hâ
dise olarak telâkki edilebilir. Bir kere memieketimli-
zin dahilî siyaseti olmak üzere gayet müşk'id vaziyet
te kalırız. Zannetmişler ki bütün bunlarla dâva biter. 
Halbuki Türk milleti hür ve müstakil yaşamaya alı
şıktır. Onlar Türklerin hürriyetine ne kadar (bağlı ol
duklarını takdir edemezler. Türkler, tarİn) (1) dün
yayı tanıdığı günden beri onsuz yaşamamıştır. Tarih 
Türk milletlini tanıdığı gündten (beti Türk maftetini hür 
ve müstakil tanıdı. Türk milletlinin esSr oftarak, esa
ret zinciri taşıyarak, yaşamak imkânı yoktur. Ankara'
nın düşmesiyle dâva bitmez, fakat memleket çok müş-

(7) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 
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kil vaziyete düşer. Evvelâ malî noktai nazardan. Bi-
zOm pek muhlim memleketlerimiz düşman eline geçe
cek ve binaenaleyh bir bütçe vücuıdia getirebilmek için 
bizim harap, zayıf, zavallı Şark Vilâyetlerimizden lâ
zım olduğu kadar para tedarik etmek imkânı olmıya-
cak ve müdafaa imkânı da kalmıyaca'ktır. Yabancı 
bir millet memleketin mukadderatını eline almış ve 
Türk milleti başka bir milletin hesabına çalışıyor de

mektir. Sonuna kadar döğüşeceğiz, yine döğüşeceğiz. 
Mukadderatını eline aümış olan ve bu memleketin ta-
riihıkıe cevap vermek mecburiyetinde bulunanlara ya
raşan, meseleyd hâd bir şekle ifrağ etmek, tedbirleri
ne tevessül etmektir. (1) 

(1) Zarfın sonu noksan. 
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