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ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

8 Ağustos 1337 Pazartesi 

lÜçürtcü Odssö 

REİS : İkinoi Reisvekili Faik Beyefendi. 

KÂTİP : Ragıp Bey (Kütahya). 

REllS — Celseyi açıyorum, 
Zapta sâlbık hulâsası okunaoalk'tır. 

1. — ZAPTİ SABIK HÜLASASI 

ALTM1ŞİKİNCİ İNİKAT 

5 Ağustoa '1337 Cuma 

BİRİNCİ VE İKİNCİ CELSE 
!İ'kip,ci Reis Vekili Adnan 'Beyefendinûn riyasetle

rinde içtima ederek; Başkumandanlık ihtası üzerinde 
Tüıkiye Büyük MiEet Meclisi Reisi «Mustafa Karna;', 
Paşa Hazretleri beyanatta bulunarak, umumi surette 
tezahür eden arzu ve talep üzenine, üç ay müddetle 
mukayyet olarak Başkumandanlık vazife ve mesuli
yetini deruhte edeceğine tiair taktiri okundu. Başku

mandanlık vazatf ve mesuliyet ve şartlarına dair mü-
zakeratı müteakip Sinop Mebusu Rıza Nur ve 8 ar
kadaşının imzası ile teklif olunan Başkumandanlığın 
Tüı'kiye Büyük 'Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerine tevcihi hakkındaki (kanun müzakere 
ve yapılan tadil teklifleri reddolunaralk kanun üelklifi 
aynen kabul olundu ve celseye nihayet veu'id'i. 

Reis Kâtip 
Adnan 

REİS — Zaptı sabık hülâsasını reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etm i yenler... Kabul edl'Smiş'ir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAO 

/. — Vaziyeti askeriye hakkında, 

REİS — Söz Hüsrev Beyin. Buyurun eıfendim. 
HÜSREV »BEY (Traibzon) — Müdafaayı MiılMye 

Encümeninin geçenki içtima^nda Meclisi Âtiyi sık, 
sak her vakit Başkumandanlığın 'icraatından haber
dar etmek ve tenıvir etmek vaziyfesiyle muvazzaf kıl
dılar. Bu gün 'bu vazifeyi ifa etmek :üzere maruzatta 
'bulunacağım, 

•Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerin'in Başkumandanlığm hariçte hulule getir-
d'.'ği tesirler halkkındaki bazı vesaik vardır. Tabii or
du ve memleket dahilimde bir talkım kısımlar vardır. 
Bunun resmi kısımlarını alenî celsede okudular. Di
ğerlerini de okuyacağım ve hususî olarak, resmi ma
hiyette kendÜteriıne ismet Paşa Hazretleri tarafından 
gelen telgraflar vardır. İstensertiz onları okuyayî-m. 
Başjkumandanâik salâhiyetlerinin, tarafı sâmilerinden, 
bilfiil iistıim'al olun^lmesi kararının ordumuzu mu-
zaffepyete isal edecek bir âm'M müessir olması. 

Sonra Efendini; dahilde ve hariçteki vazıyeti: Ma
lûmu Âliniz bm son ıücatten sonra, Avrupalılar bir 

iki propaganda yapıyorlardı. Bu propaganda da artık 
Mustafa Kemal Paşaya kimsemin Kümadı kalmadığı 
ve kendlileri için gayet mü'sait şeraitle suf'ha teşne 
adamlar -çoğaldığı gibi bu şekilde bîr takım propa
gandalar ibaşüamıştı. 

iBaşjkumandanlığın Paşa Hazretlenine tevcihi üze
rine bu propagandaların yavaş, yavaş kökü sarsılmak
ta olduğu anlaşılmıştır. 

jŞimdi Efendini, 'Başkumandanlıkça bir kaç gan-
deriberi yapıiîmakta olan lişlerden bahsedeceğim. Baş-
kumandanlılk, işleri kâğıt üzerinde değ 1, fiili ve ameli 
bir surette yapmıştır, ve uzun uzjadıya, karargâhlar 
teşklımıe lüzum görmemiştir. Bunun için mevcut olan 
Erkânı Harbiyei Umumiye karargâhını kendi karar
gâhı taflâlkki edfiytor. Yalnız maksada en mavaf ık sure
tiyle gayet ufak ve pek malbJdud eşhastan nıüteşekki il
dir. Bunun ficin şu suretle bir emir veriyor. Başku-
mandanlıkjça yapılan 'işlerden en mlüMimmi de esfcıi 
orduyu takviye. etmek, noksanlarım doldurmak. Eski 
orduyu yine eski haline getirmek ve en seri surette 
büyültmek üzere tanzim ve takviye olunarak, atide 
vukubulacak muharebelerde açığı doldurmak ıiçin bü-
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tün milletin muavenetine, faaliyettine müracaat olun
muştur. Meclisi Âlinin ruhu, Paşa Hazretlerini bu 
işin başına getirmekten maksadı bu idi. Bu işler azîm 
bir heyecan ile yapılacaktır. Bunun için yapılacak şey 
tekâlifi Milliye unvanı altında yap «lan şeydir. Evve
lâ her kaza merkezinde bir tekâlifi milliye komisyo
nu -teşkil edim'iştir ve Tdkâlifi Milliye komisyonu 
vasıta'siyle berveçbiati tekâlif yapılacaktır. 

Ordumun müstacelen takviyesi için ortbeş ve yirmi 
günlük müddet ve muayyen mıntaka dahilinde, 301, 
302, 30|3, 3Q4 tevellüttüler dahi silah altına davet edil
miş ve celbolunacalklardtr. ıBunar tabii evrvelâ ordu
nun kadrosunu ikmal edecekler, sonra da ileriye ve
rilecek ve geride ihtiyat kuvvetlrine taksim olunacak-̂  
tır. Tabii Bu efrat onlbeş yirmi günde gelebilecek yer
lerden daivet olunacaktır, 

Sonra Efendim; Rus saf iriyle yani Ankarada bu-ı 
lunan Şuralar sefiriyle Hariciye vekili huzuruyla Pa
şa Hazretleri gayet açık olarak konuşmuşlardır ve 
bilhassa şaık hududumuz hakkında emniyet mesele
sini ıkjonuşm'uşlardır. .Paşa Hazretleri diyorlarki; Şark 
cihetinden, tamamiyle 'itimat olunacak derecede cep
hemiz emindir. Oradan miktarı İkâfi kuvvetin gelmesi 
için emir verilmiştir. Başkumandanlık, ordunun istin-
zaratını bilfiil yakından takip için bir kaç gün bura
da kalacalklardır. Sonra Erkânı Harbiyei Umumiye-
den ve Müdafaayı Mill'iye encümenıinden lüzumu ka
dar azalarla cepheye azimet edeceklerdir, ve bu ha
reket için 'bu günden itibaren bir tren nazırdır. Emir 
verildiği tanlhten üç saat sonra hareket eder. 

ıBundan 'başka Başkumandan harbî karargâhı ol
mak üzere ctbhen'in gerisinde münasip mahaüde ken
dilerine bir mahal tahsis edilmiştir. Ve telsil telgrafla 
geri ve ileriyle olan iltisalkatımı temin edeceklerdir. Is-< 
tanlbuldan ahiren cel'bedilmiş olan yaz kadar zabit bu
gün tneboludan hareketle gece gündüz yürümeleri em-
rolunmuştur. ve bu zalbıtan şimdiden kıtalarına tayin 
olunmuşlarıdır. Bunlardan başka şu bir iki gün içinde 
Ankara'ya gelmiş olan 30 kadar zabit derhal cepheye 
gönderilecektir. Paşa Hazretleri tarafından bizzat 
tahkikat yapılmıştır. Bu zabitlerin bir kısmı yaralı 
oluıpta iyi olduktan sonra «istiralhat eden fe memurem 
gelrniş ZabltaıHdır. (Bir kısmı mezundur. Bunlardan bu
rada kalması rn)ü|brem olanlardan madasınm cepheye 
sevk* emrolunmyştur. 

Bundan başka geçenki üçtimada Müdafaai M'iMi-
ye encümenini bir heyeti teftiş'ye gibi memur buyur
muştunuz. Paşa Hazretleri de beıtveçhlati arkadaşlara 
vezaif verdiler. Rıiza Nur Bey (Sinop), Ali Haydar 

iBey (Van), Vehbi Efendi (Konya). Bunlar tekmil has
taneleri gezecekler, Meclisin selâmını her hasKâıya söy-
liyfâcekler tve dertlrinii dinleyecdk'lerdir. İlki üç gün zar
fında Meclise ımıaitûmat verecekleridir. Mathaza arka
daşlar memur oldular. Orada bu eridüımenin ta vazi
feyi ifa edip etmediginıi bizzat teftiş edecekler ve ayanı 
suretle hareket edeceklerdir. Salahattin Bey (Mersin) 
Al Şükrü Bey (Trabzon), Hulusi 'Bey {Karalhisrı Sa
hip) Tekâlifi Mılllliye Komisyonunun teşekkül edip et
mediğini ve bunun için nıe gibi tedbir yaptıklarını tef-. 
tiş edeceklerdir. Hamdi Bey (Ertuğrul) da matbaa 
müdüriyetinde, dahili ve harici, idare etmek üzere Irn 
tiap edilmiştir. (Sonra Efendim, Başkumandarilı'kla 
Müdafaai Milliye Encümeni -arasındaki irtibatı tesis 
için her gün buraya gelip azayı kiraımıla temasta bu
lunacağım. Enirlerinizi telâkki edeceğim. 

Bundan 'başka Paşa Hazretleri rica ediyorlar, ha
tırlarına gelen tedbirler ve tasavvur olunan kusurlar 
bildirilmelidir. Bu nlot halindeki hatıraları biz de Pa-ı 
şa Hazretlerine arzedeceğiz. Bu kadar efendim. (1) 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Dün encümene ha
vale buyurulan muhtelif tekâlif de ve bunum bir kıs
mını, M müdafaai vatana aitti, Ferid Bey izah 
buyurdular. Bu takrirlerden biri her livaya, askerî 
ve mülkî idareye, mesuliyette müşterek, ikişer me
bus izamı denildi. Takrirlerin bininde Müdafaai Hu
kuk Cemiyetlerinin tensik ve Üslâh ve bir tanesinde 
de ahzı asker muamelâtında şube reislerine, idare 
ve belediye müdafaai hukuk heyetlerinden bir aza 
terfiki, diğerinde eşrafı mahalliyenıin idare memur
luğuma taydrji halinde halkı harbe teşci ve İhttiiafı da-
hünıkı rmentoıin mümkün olup oknıyacağı, bunlar 
encümence müstaceliyeti maslahata mebnıi esasen 
halkçılığa doğru gitmesi münasip ve bu hususta işe 
başlamış olan teşkilâtı esasiye ve bunun dahi muha
faza etmek ve icraatta ilk tesiri göstermek üzere 
gerek Heyeti tora/iye, gerek encümen şu suretle bir 
karar ittihaz etti. Efkârınıza tevafuk ederse der
hal tabiî tatbik olunacaktır. Deniliyor ki efendıim, 
onların heyeti umumöyesine bir çarei âdil olmak üze
re Belediye ve Müdafaali Hukuk Cemiyetleri, Bele
diye ahzı asker rüesası bulundukları maıhaln en bü
yük mülkiye memurunun tahtı riyasetinde olarak ve 
mıntakasmda bulundukları ki, Müdafaai Mifltiye-
nin, tertip ettikleri teşkilatın bulundukları en bü
yük kumandan tarafından gösterilen lüzumu tertiba-

Bu arada konuşmalar olduğu anlaşılıyor. Mustafa 
Ünver. 

— 189 — 



İ : €3 S,Ü .: 133*1 £ : 3 

ta nazaran ımkSafaai vattan emrinde sarfı mesai ey-
liyecekfardfir ve bu husus Heyetli ÂJâyenizce kabul 
edildiği takdirde Heyeti İcnaiyeye, yani Hükümete 
teşrik edecekler ve Hükümet Reisi bunların reisi ola
cak ve en sert tedaıbir bu olacaktır.... Yani Müda
faai Milliye Cemiyeti.... ve Hükümetin memuru ve 
en büyük memuru olduğu (için halkla beraber çalışı
yor. Milletin başına geçiyor, ayrılık gayrılık kal
mıyor. Millötiin başına geçiyor. (Muvafık sadaları) 

Diğer bir (takrir de efendim, ki, Hoca efendi 
haarederinindiir, (işret ve kumar oynatanlar Seri Şe
rif dairesinde tecziye olunur, diye bir takrir var. 

Bunu zaten mugayiri Şerii Şerif olan ve esasatı 
oslâmiyeye mugayir olan, bu hal hakkında, bu babta 
muvakkaten emir vereceklerdir. Ve mevcut fcava-
rtirai mevzua dairesinde bu ahvalin meni için gerek 
Dahilîye Vekâleti ve gerek Müdafaai Milliye Vekâ
leti ve bu bapta başka teşkilâtı esasiyeye müteallik 
olmak üzere İM noktai nazar daha tebeUür eder. 
Bir tanesinde İcra Vekilleri, tora Reisinin tensip 
edeceği ve kanunu mahsusunca adet ve miktarını 
kararlaştıracağı Meclis azasından mürekkeptir Ya
ni kabine şeklinde şey ediyor ve kabine şekli kendi 
arkadaşlarını intihap eder. Aynı zamanda encümen
lerden de ikişer zat İcra Vekilleri Heyetine memur 
olur. Bu encümende ısrarımın noktai nazan, gerek 
encümenin ırtdktai nazarı şimdiki şekli hazır, ki İcra 
VekıMerinin Reisi de beraber olduğu halde her bi
rinin şekli aynıdır ve bunlar Meclis namına idarei 
umur ederler. Bu şekil halkçılığa doğru gidişin ru
huna pek mutabık görüldüğünden ve esasen Heyeti 
Umuımüyece kabul edilmiş bir esas olduğundan, Hü
kümet tabirine lüzum görmemiştir. Çünkü esaslı 
bir meseledir ve esasa muvafıktır ve şekli hazin mu
vafık ve münafüdir. Binaenaleyh şümdüik bu teklifi 
mevzuubahsetmek istemiyor. KezaMc azanın teksiri 
suretinde Heyeti İcraiiyenin..... bir umumî fayda gör
müyor. 

Bîr fikir daha var, 'Başka bir takrirde her liva
dan bir mebus' ayrılacak, bir encümeni mahsus ola
cak; burada ve Heyeti (icıraiye ile beraber Reisin emri 
altnıda olmak üzere Müdafaai vatana alt tedaıbir ile 
iştigal ve tedabîr ittihaz edecektir. Zaten Heyeti îc-
raiye diyor ki, encümen de bu fikre iştirak etti, 
mübJim ve esas olan mesai doğrudan doğruya Heye
ti Umumiye] Âliyendz vasıtasüyle tahtı karara alınır 
ve ondan sonra bunu Heyeti İcraiye alıyor. Bundan 
sonra iMnci bir heyeti amelî bir şey görmüyorlar. 
Lüzomsuz görüyorlar. İşlerin gecikmesini ve ba-
taetirii mucip görüyorlar. Kendi salahiyetleri dahi

linde olduğunu ifade ediyorlar. Tabii Heyeti Umu-
miyeye, (icabında, arz ediyorlar. 

ŞÜKRÜ EFENDİ (AfyonkaraMsar) — Encü
men, dünkü arzettiğim tekfifi kısmen nazan itibare 
almışlardı. .Belediye, Meclisi idare, Müdafaai Hukuk 
Encümeni Vilâyet, Ahzı Asker R'v&seti Heyetini bir 
arada cemediyorlar. Hakikaten bu iyi neticeler ver
miş bir şeydir. Yalnız burada bir şey kalmıştır. Ma
ruzatım, her livanın uç mebusu burada âdi mebusu 
etrafta çalışıyor. Bundan maksadı âcizanem,... veya 
daimi şu Meclisin ihtisasa/tını ahaliye duyurmak, 
ahaliyi sür'aıti mümlkine ile faaliyete götürmektir. 
Bunun için bu diıhet noksandır. 

(1) Parantez içerisindeki kelimeler tarafından 
eklendi. 

Af.. Ünver 

Sonra, ikinci noktai naizar, işareti, kumarı seri 
Şerif mennetoniştir. Mürtekiplleri Seri Şerif dahilinde 
tecziye edilsin demiştim. Takririmde buraya karşı 
kafi izahat vermeğe lüzum görmemüştim. Teklif eden 
bendeniz olduğum için asıl-maksadımı arzedeceğjm: 
Bugün Efendiler, yapılan kanunların zannedersem 
gerek takip cihetinden, gerek cezası cihetinden, tat
biki cihetinden kâfi gelmediğimi, bir takım uzun uza-
dıya size arzettiğim misalleriyle izah etmiştim. Bugün 
bunları mennettik, Kavataimi mevzua dairesinde der
sek; gayri kâfi olur. Bunlar mennediknemiş olur. 
Çünkü ıkavanini mevzuanın bizini ihtiyacatırnıza kifa
yet etmediği anlaşılıyor. Bu anlaşılmıştır. Umum He
yeti Aliyeniz teslim etmiştir. Kanun yapmak bizde 
nedir? Efendiler, kanun yamak, biniyorsunuz ki, he
pinizin bildiğidir. Her millet taıbayüne, ahlakına, 
milletin kendi ahlak ve tabayı» ve itikada göre, meş
rebe göre muhtelif şekillerdedir. Fransada çeşit çeşit, 
İngilterede çeşit çeşit kavanin vazedilmiştir. Btûr ka
nun bir mahalde müsbet semere verir. Fakat diğer 
mahalde taıbayie, meşrebe, ananeye tevafuk etmemesi 
dolayısiyle hüsnü netice yerine sui netice verebilir. 
Mesela şöyle nazari ola^alk muhakeme edSilirse pek 
iyi, fakat tatbik edilemiyor. Yok gibi zanmolunur. 
Avrupa ruhundan alınan kanun, lisîam ruhuyla kaıbili 
tatbik değildir. İslam ruhuyla (muvafık bir kanun yap
mak zannedersem bizim dimağımızın ihata ederrtiye-
oeği derecede zordur. Bu 'asayişsizlikle linzfibatsızkğın 
başlıca (sebep ve âmili budur. Bugün bu kavanşni 

, mevzuaye memleketimlizde) (1) tatbik etmek gayrı ka
bildir. Bâr defa bunlar bir iaraıya toplanır; asayişsiz
lik, dahildeki vukuatın menşei yoklanırsa bu dört 
şeye inhisar eder. Bu dört şeyin meni esbabını da 
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düşünelim. Aylarca, senelerce düşünsek mevki 
tatbüıka konduktan sonra tekrar, yenliden (aksayan ta
raflarını görmek ve düşünmek mieobudyetindieyiz.) (1) 
Şu cihete, zahiren buna taraftar olan varsa— biz 
tecrübe devresini geçtik. Elimizde bir kanun var
dır. Efendiler, kanunu İlâhi bizim şeniatımızdıır, 
ıkıyamete kadar bâlki ve bu şeriata ve kanunu (ilâhi
ye hizlim elikriizde kalan Anadolu halkı pek ısınmış, 
hatta darbı mesel şekline gelmiş ve Şeriatın fcesdiği 
(parmak acımaz denmişıtir.) (2) Onun için bir he
yet teşkiline, bir diefa bu teşkil edilen heyetin yeni
den kavaniin ihzar etmesine hem vaiktimiz, hem di
mağsınız müsait olmadığı cihetle yeniden kanun ih
zar etme yerine ellimizde hazır bulunan bir kanunu 
müstacelen tatbik etmekle asayişsizliğin, ünzibat-
sazlığın önünü almış oluyoruz. Bu kanunu vazeden 
kimdir? ....Umum insanları halkeden.... Fakat ça-
üşaımyacak: olursa yüne bir iş göremez. Kanunu 
ilâhi her seviyede kaıbili tatbiktir. Balkınız Hüküme
ti mahaıMine vermekle ahaliyi mahaMiyenün âmâli 
mahalliye ve âmâli miliyeyi tatmin etmek (imkânı 
elde edilmiş oldu.) (3) Bu kısımda ahaliyi tatmin et
tik. Arz ettiğim kısımda da tatmin edilmeye, zan
nedersem halk, intizar eder. (Çünkü bu husus bu 
memleketin zaruri ihtiyacıdır.) (4) O maddei kanu
niye arz ettiğim şekilde olsun. Yalnız bu noktaya şu 
kadar itiraz edilebilir. Seri Şerifin bu gibi şeylerin 
men hakkındaki ahkâmı kâfi midir? Kâfi değil mi
dir? Bu hususta Kütübü fıkhiyede mebzulen (ma
lumat mevcuttur.) (5) Bu nazarı dikkate atanmalıdır. 
Tabii memurinin (bir çoğu buraları bilemez. Aradan) 
(6) beş on sene dlaha geçerse bunları anlıyacak ho
calar da kalmıyacaktır. Şimdiden başlarsanız mu-
hassenaitı fevkalâde göreceksiniz. 

SIRRI BEY (İzm/k) — İtiraz eden yok ki Hoca 
Efendi bunlara... 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Efendim bendeniz
le rüfekamızun müşterek 'imzalı bir takririmiz vardı. 
Emrettiğiniz tecziyeler kanuna ahnmıaimıştır. Esba
bını arz edeyim. Seran mansus olup tatbiki kabil 
olan bazı mesail kanunla alınmamış. Çünkü biz Av
rupa ile, Avrupa akvamiyle muhtelit bîr halde ya
şıyorduk. Dediler kii, siıyasî mahzur vardı. Mah
zuru siyasî bugün mündefi oldu. Mani zalil oldu 
memnu avdet etmek: lâzım gelir. 

(1, 2, 3, 4, 5, 6) Parantez içindeki kelimeler tara
fımdan eklendi. 

M. Ünver 

BİR MEBUS — Zaiaın tagayyür etmftştir. 
ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Tagayyür eden 

zaman, tekrar tagayyür etmiş. Eski devir avdet et
miştir. Çünkü müdahalei ecnebiıyeyi intaç etmesin
den korkuyoruz? Bendenıizce bu meselede Heyeti 
İcraiyeye her encümenden ikişer mebus memur edil
mesi, zannedersem, encümence yanlış telâkki edil-
rriiş olasa gerelktir. Bir encümene memur edilmek 
encümenin adedi sekiz değil, Heyeti Vükelâmın 
aıdedini teksir değir, onları tenvir için ötedteniberi 
bu usul vazedilmiştir. Bugün adalete riayet etmek 
itibariyle lüzumu barizdir. Hıristiyanlar hiç bir şey..4 

, Böyle fevkaiâdielÜfc geçtikten sonra bundan taibii bir 
şey olamaz. Bu hal defolur. Bunun da aynen ka
bulünü teklif ederim. 

ÖMER BEY (Alaşehir) — Efendim, biz Ala
şehir'den hicret ettiğimiz için bu teşkilât bu teslimat 
gayet müthiş bir derecede cereyan etti. Aynı hal 
Karadeniz sahilinde de vulku buldu. Bir de düşman 
ilerlemeğe başladığı zaman hiç kimsede mukavemet 
edebilmek ümüdd yokken hatta efendim, bize mut
tasıl Salihli kasabasında Vaıtandaşlarımız Rumlar ta
rafından Yunan taarruzuna hazırlanmışken.... Çünkü 
görüyorsunuz ki, Yunanlılar nereye* giriyorlarsa: 
türlü, türlü mezalim ihdas ediyorlardı. Bunun def'i 
lâzım geldiğini düşündük ve hiç yoktan, eşraf ço
cukları ahaliyi memleketin »ilâhiyle, topladığımız 
silâhla tesiih ettik. Yetmiik kişi ilk defa göndendik 
ve peyderpey köylere dağılarak dağlara çıkardık. 
Fakat bendeniz orada da teşkilât kurdum. Meselâ 
Karadeniz sahilinde bulunan alhaliüden teslh ettiğimiz 
yüz kaşiyi cebheye sevk ettik. Bu suretle biz daha 
civar (kazalardan muavenet görmediğimiz halde biz
den tedbir görenler derhal iltihak ettiler. Salihli il
tihak etti. Bu Müdafaayı Milliye teşkilâtının az 
çok esasatım biliyoruz. Bittabi bir şeye benzer, ay
nı muadeledir. Çünkü İngiliz eltinde zaten sebep.... 
Ya bibimle beraber oldular, veyahut ise karışma
dılar. Biz ükma ettik. Topladık, askeri ikna ettiik£ 

Silâhını aldık o dereceki Alaşehir halkı 50 bin Mra' 
para verdi. . Son zamanda, bir ay zarfında öyle bir 
ihraç hareketi vukuu talkdirinde orada bulunan ke
sif bir kitle ....700 koyun gönderilmiş bu memleketin 
servetine hiç halel gelmedi inli?.. Hayır servetine 
hiç halel gelmedi. İyli bir usul tatbik ettik. O usul 
de zeytin ithalâtından bir okturva resmi almak. Hal
ka diyorlar M ve belki, beralber o civarda bulunan 
ahalii felâmiıyeOin muavenetinden istifade ....Halk! 
rrıaaliftlihar bunu (kabul etti. Bu para hissolunma-
dan verildi. Biz eğer bu teşkilâtı Türkiye'de vücuda 
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getirirsek hakikaten memleketin ileri gelenleri ve iş 
görecekleri, ahalinikı intihabiyle intihaıb edilirse.... 
Binaenaleyh bu mesele gayet düşünülecek bir şey
dir. Dokunacak olursak ayakkabılarını bulurlar... 
Bunlar yapılamazsa asker kaçar kendiliğinden... 

Efendim, bizâm toplayıp sevk ettiğimiz asker 
kaçar. O kaçan askerin evinli yaktık ve o sünede 
yapıyorduk. Sonra tutanı mükâfa#andınrdık. Bun
lar tatbik edilebiliyor. Çünkü yarın bir ihraç ....Her 
hakte bazı adamlar üzerinde tatbik icabeder. Ken
diliğinden münevveran kısmı tabiî cepheye gider. 
Fakat kaçmak isteyenlerin son fıkrasında eğer ha-
kikü müdfiaaai Hukulk cemiyetleri teslis sonra da sa
hilde bulunanların hariçte dahilde hıristayanlar.... 
Para meselesi ve silâh cemi meselesi haUıedilmiş olur. 
Şimdi Efendim, bu teşkilât Afyon Karahisar'ında ve 
zannederim Eskişehir'de, Kütahya'da yaptı. Her 
tarafta yaptı. Eğer gerilerde bu veçhile müşkilât 
olmayacak Ya bu teşkilâtın esası derhal ötede 
aksu tesir sadası çıkarıyordu, bu meselede müşkilât 
çıkıyor yolksa hakiki bir halde teşkilât yapıldıktan 
sonra hakikaten ilıerti gelenleri var. Müdafaa iste
yenler vatanın iş başına geçtlikten sonra bendeniz 
öyle ümit ediyorum ki bizim memleketlerde oldu
ğu gibi diğer memleketlerde de olur. Hükümet bir 
şey düşünmelidir. Bu babta son söz Hükümetindir. 
son kanar filhakika müdafaa moktai nazarından 
ehemmiyeti haizdir. Fakat bunun kabiliyeti tatbiki-
yesini düşünmek her halde elzem olduğu kanaa-
tındayım. Eğer encümenin düşündüğü, kli, Mec
lisi idare, Meclisi belde, Müdafaai Hukuk Heyet
leri ile şube velhasıl tadat edilen, bazı arkadaşla
rımla beraber görüştük. Kemal Paşa Hazretleri de
diler ki, o kararı tatbik etmek şeklinde mi çalışa
cak, yoksa bunlar reislerinden aldıkları emir üze
rine her memleket dahiline dağılıp... eğer bunları 
bir mahalde toplıyarak memleketlin müdafaası hak
kında bir takım mukarrerat ittihaz etmek suretiyle 
ve ittihaz edecekleri ....tetkik ediyor. Mal sirkat me
seleleri bütün asayişin..... Bu tatbik edilemez. B'ir 
defa bunları hep bir aıraya toplamak kabil olama
dığı gibi toplandıktan sonra da serian karar çıkar
mak müşküldür ve hatta şu ciheti de nazarı itibare 
alalım. Bugün Müdafaıü hukuk... şunu da unutma
malıdır ki valilerden meclisi Mare yeniden şu ci
het hüsnü netice vermiyor. Daha bir takım tecrübe
lere vabestedir... Her halde mevcuttur. Fakat kim
dir? Flân, filan bunu diyemem. Muhütindeki va
ziyeti biliyorduk. Binaenaleyh o adamların elyevm 
yine mecaüsa belediye ve idarede bulunduğu nazarı 

itibare alınırsa bunları da münferiden kendi başına 
propaganda yap diye başlı başına .... arz edebildim 
mi efendim. Şu halde yenüden kavanin ihzar etmek 
hem vaktimiz hem dimağımız ....Fakat bu teşkil ekifi-
lecek olan heyet Müdafaai Hukuk. azayı tabüyesin-
den olmalı. Çünkü onlar ötedenbejli çalışıyor. Fara
za bir azanın teksirinden bendeniz bür faide gör
müyorum. Her livadan beşer kfişi, hakikaten mem
leket için çalışacak beş kişi olursa emin olunuz mak
sat tahsil edilmiş olur. Umum insanları halkeden 
Halik vazetmiştir.... Mademki Hükümet mahalline 
verdik. Memleketini sevmiş kimseleri tabii memle
ketin rüesası idaresini bilir. Bunları intihap etmeli. 
Sonra bendeniz bu sefer maatteessüf Konya'da te
sadüf ettiiğim gibi, yok ben reisleriyim, mutlaka 
Müdafaai Hukuk azasından birisi gelip de buyurun 
vazifeye diyecek diye Reis Efendi mükerreren.... zan
nedersem yürüdüğümüz gayeye doğru çok muvafık 
olur. Bendeniz şunu teklif ederim.... Bu vazifeyi 
deruhde ettik, doğrudur. Memleketin hakükatan bu-
günkü senlik, benîik davası olursa bu faidesizdfir. 
Yani arz ettiğim bugünkü tehlikesini takdir eden ze
vattan heyot teşkil etmeli, emir vermelidir ki, Efen
dim ben reistim, şimdi tatbikına başlanırsa nesli 
âti şey eder. Ledelhace memleketin bir hududu ol
duğunu düşünerek bu tarzda yapılırsa bu iyi yapı
lırsa bu kararı Meclisi Âli ittihaz eder. Kâğıt üze
rinde mahkûm olur. Benim kanaatim bu merkezde
dir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, ben
deniz ve rüfekamın imzasını havı takrir meali şu
dur: Şer'i Şerifin nâtık olduğu, sarahati katiye ile 
(emrolunan hususatı sahai tatbika konmasıdır. Bun
lardan) (1) birisi hıristıi yanlardan bedeli nakfli, alın
ması, ikincisi; dahilde, bilhassa sevkilceyşi mevakide 
bulunan Rumların; sahilde, cephe arkasında bulunan 
Rumların mutebaranını rehine suretinde alarak da
hile nakletmek. Üçüncüsü de, bunlardan silâh top
lamak. Avrupa akvamiyle muhtelit bir halde yaşı
yoruz. Bazı arkadaşlarımız dediler ki bunlardan ne 
bedeli naköi almalı ne silâh toplamalı, ne de bazı
larını rehine olarak (tehdir etmeli. Yani rumların 
bu durumda olanlarını dahili) (2) tehcirini muvafık 
görmüyorlar. (Buyuruyorlar ki arzunuza) (3) rağmen 
bu maddî mesaili kabili icra görmüyoruz, şiddetli 
arzunuza rağmen. Çünkü müdahalei ecnebiyeyi 
davet etmesi ihtimalünden korkuyuruz. 

(1,2,3,4,5,6,7) Parantez içindeki kelimeler ta
rafımdan eklendi. M. Ünver 
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Sauna üçüncü derecede (bir mevzu olarak;) (4) He
yeti Icraföyeye her encümenden ikişer mebus müte
hassıs zevatın rey ve mütalâalarından (istifade olun
mak üzere iştiraki.) (5) Bendeniz bu meselede ısrar 
etmek isterim. Çünkü hepimiz bitiyoruz, bedeli 
nakti meselesinin gerek maliyece lüzumu, gerek bu
gün adalete riayet etmek litibariyle lüzumu (dertkâr 
bulunmasına rağmen) (6) hiç bir şey yapılmıyor, ötü
lüyorlar. Müslümanlar malî, bedenî her suretle fe
dakârlık yapıyorlar. Bu malûm, Meclisi Âliniz de 
şüphemiz bunu arzu ediyor. Sonra, silâh toplama 
meselesi; o da malûm. Meşhudata istinaden bazı şey
ler arz ettiim. Bursa tarafında olan şeyler, (Mudan
ya'da slilâh) (7) teslimatı gayet müthiş bir derecede 
cereyan etti. Aynı halat Karadeniz havalisinde de 
var. Rumların Pontüs dedkleni sahada bir şey var. 
O sahada bulunan Rumlar tamamiyle müsellâh bir 
surette türlü türlü mezalim yapıyorlar. 

Sonra rehine meselesi de pek lüzumlu bir şey
dir. Çünkü görüyorsunuz ki, Yunanlılar nereye gi
riyorlarsa türllü türlü mezalim ihdas edip duruyorlar. 
Bize söylenilen illet, şimdilik bunu tehire saik olan 
illet İngilizlerin müdahalesi ihtimalidir. Evet İngi
lizler defaatle bunu gösterdiler ve hatta söylediler de. 
Hinistiyanların kılına hata gelecek olursa biz derhal 
müdahale edeniz. Fakat bendeniz böyle diye bu
yuranlara soruyorum; Karadeniz sahilinde bulu
nan Rum'a dokunmayacak olursak, kendilerinden 
bedeli nalkti toplamazsaik, silâhlarını (ellerinden al
maz ve onlardan rehine almazsak,) (1) hiç bir şey 
yapmazsak ingilizler müdahale etmiyecekler mü? Me
sele bu. Kuvayı Milliyenin tecavüze geçmesinden 
dolayı Yunan ordusuna taarruz ettiğinize benzer, aynı 
mundeledir. Çünkü İngilizler, Fransızlar ne diyor
lar? Sulh muahedesini kabul etmiyen bir fitne i ba-
giyyesiniz. Haşa Binaenaleyh, muahedeyi size zecri 
olarak tatbik edeceğiz. Ellerinde zaten sebep mev
cuttur. Samsun'da, Karadeniz sevahilinde bir yere 
çıkamıyacaiklan ne malûm? Öyle bir ihraç merkezi 
vukuu takdirinde orada kitlei hiristiyaniye kesif. Bu 
bizim için bir tehlikei azim teşkil etmez mi? 

Sonra bunun icra ciheti var. Kabul etsek bile 
icrası da biraz müşküldür, dediler değil mi? icra 
cihetinde zannediyorum iki, derhal idiaremfelin te
şebbüsü ile beraber o civarda bulunan ahalıii îslâ-
miyenlin muavenetinden istifade edilebilir. Ahaltili 
'islâmfiye belki uzak cephelere gitmeği pek arzu et-

(/. 2) Parantez içindeki kelimeler tarafından 
eklendi. M. Ünver 
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I mezler. Fakat memleketlerinde bu güıbi hidematta 
bulunmağı ve hıristiyanlardan slilâh toplamağa pek 
ziyade arzu edenler ve muavenet de ederler zanne
derim. Binaenaleyh mesele gayet düşünülecek bir 
şeydir. Bugün dökunmıyalım, onları alâhâlihli bıra
kalım, bir tehlike var, dokunacak olursak İngiliz 
müdahalesi 'ihtimali var (tarzındaki mutalaatı muva
fık telakki etmiyorum.) (2) O halde mesele gayet 
şiddetle tetkike şayan demektir. Bunlar ehemmiyetle 
ve kemali dikkatle tatbik edilebilir, zannederim. 
Mesela, yarın bir ihraç hareketi vukuu takdlirinde 
aleyhim'ize kesif kitlelerden mürettep biır fırka teşek
kül etmüyeceği ne malûm?. 

Sonra bunu Meclisli Âliniz kemali dikkatle na
zarı itibare alacağını ümit ederim. Rumların, sa
hilde bulunanların haricinde, dahilde de hiristi-
yanlar vardır. Dahildeki ler de büsbütün ihmal et
mekte mana yok. Alkşam Ferit Bey dediler ki; Hi-
risfiiyanlar gerek sahilde, gerek dahilde bulunsun bir 
şeyle ittihaz etikleri hakkında istihbarat vardır. Bi
naenaleyh şurada birisinin burnunla dokunacak olur
sak hariçte derhal aleyhimize aksli tesir, aksi şada 
yapar. Hiç oJmazsa bizim kuvvetısmliz, 'idaremiz 
altındadır, zannederim. Ama, mazallah bırakıp 
çekülleceğiımıiz yerlerde İslamların huikuiku, ırz ve na
musu hakkında bir teminat olmak üzere dahildeki 
Rumlar hakkında Hükümet bir şey düşünarneMr. 
Sen söz Hükümetindir, icra edecek olan odur, tak
dir edecek olan odur. 

Bu mesele hakkındaki takrir bundan ibarettir. 
Müdafaa ediyorum. 

Ancak bir şey daha arz edeceğim. Takririmin 
hariüinde sırf bunu Heyeti İcraiyeye hatırlatma kabi
linden olarak bazı arkadaşlarla görüştük. Kemal 
Paşa Hazretleri dediler ki, Anadolu'da bir çok si
lâh var, bunları ahaliden almak şimdi kabil değil, 
müslim ahaliyi mümkün olduğu kadar kendi silâh
ları ile cepheye sevk etmeli. Pek musip. Ancak 
ahaliden alınan silâhları bazı muafiyat ve müsaadat 
temin ederek almak katbil değil müdür? Meselâ, îzmfîr 
cephesinde yapılmış, tecrübe edilmiş ve stilâhayle, 
mavizeriyle benaıber gelen her nefer cephe arkasın
da ihtiyat kuvveti olarak istihdam edilmiş, slilâhsız 
olaraik gelenler cepheye sevtk edilmiş, böyle bîr kai
de ittihaz edünTiş ve bu, sumenle pek çok silâh top
lanmıştır. Sonra bir arkadaşımız dedi ki, biz de 
aşiretler silâhşordur, onlardan istifade edebiliriz. 

(/) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver. 
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Meselâ devri Hamidide yapıldı. Kezalik ahiren feci 
misalini Ferit Paşa Hükümeti yaptı. Anzavura Paşa 
ismi verdi. Anzavura Paşa demeyelim de Paşa An-
zavur diyelim. Diz de böyle bazı aşair rüesasına 
Paşalık unvanını veripte tergip ve teşvik ederek is
timal edemez miyiz aceba?.. Yahut »ilâhiyle gele
cek neferata diğer neferattan fazla olarak şu kadar 
maaş itası. Bu gibi tedaıbiri de, nazarı dikkate 
alınması için Heyetli İcraiyeye hatırlatıyorum. 

ALÎ SABRİ EFENDİ (İçel) —- Efendim, şimdi 
encümeni! mahsusa verilen takrirler hakkında beyan 
edilen nıkatı nazara göre bugünkü vaziyet: En âdil 
ve kati tedabir olarak muhtelif maksatlarla milletin 
ruhundan doğan ve bugün mahalli mukadderata ha
kim olan bir halkın en büyük idare memurunun başı 
altında toplanmasını şu güne göre mukadderatını 
eline almasını kararlaştırmış. Bu nazarî olarak pek 
güzel. Fakat ameliyata geçecek olursak bunda da 
tabii birtakım kuyut ve şıırutu nazarı dikkate almak 
lâzım gelir. 

Bir defa bu komisyon muvazzaf mıdır? Muvaz
zaf ve mecburi olarak ifayı vazife edecek mi? Yok
sa ihtiyarî olarak mı? Eğer ihtiyarî olacaksa, biz 
de ihtiyarî olarak en mühim vazifelerin ifası için 
teşekkül etmiş komisyonlar dahi daima amelden 
sakıt kalır. Onun için bunların adetlerini azaltarak 
kendi içlerinden meselâ Belediyeden, MecaMsi ida-
nedart, Müdafaayı Hukuk heyeti/erinden bir, taallluk 
eden eşhastan da birer alınarak ve bir adet kabul 
ederek ve bunlar da bir kitle halinde çalışırsa bir 
dereceye kadar daha ziyade amelî olur zannederim. 
Ne 'ise o ciheti bendenizce mühim değûldir. 

Şimdi bendeniz gerek Heyeti İcraiyenin, gerek 
Rükkayı muhterementin izahat ve istizahatından bil
hassa İsmet Beyefendinin ve akşam encümeni mah
susun Heyeti icraiyeden istiklâl ettiği kanaati katiy-
yesi, Ferit Beyefendinin ifadatından anlıyabildiğim 
bir şey varsa bugün İzmör cephesinde vaki olan düş
man taarruzunu durdurabilmek, tevkif edebilmek 
meselesini bir az zaif söylüyor. Heyeti İcraiye kati 
bir kanaat veremiyor. Hepinizin hatırı âlilerinde-
dir ki, son Meclis içtimaını tatil edeceği zaman cel-
sei hafiyede verilen izahatta İzmir cephesinde vaki 
olacak her taarruza karşı bizim müdafaa esbabımız 
ihzar edilmiş, bunun için orada vesaitimiz kâfi
dir, derrilmsişti, zannederim. O celsenin zaptında 
da bu cihet yazılmıştır. Halbuki bugün bize verilen 
cevaptan, verilen izahattan, o gün verilen izahata 
nazaran biraz işin başkalaştığmı görüyorum. O za
man vaziyetin vahameti, vaki olacak derecede baş-

kalaştığı, taarruzun derecesi veyahut vaziyet oldu
ğu gibi Meclise izah edilmemiş. Onun için bendenüz 
bu ciheti bu cihetin adamakıllı teşrih edilmesini is
tirham ediyorum. 

Bir de bu cihet Malûmuâlriiz gönlümüzün iste- _ 
diğd her şeyle, yapamayacağımız faaliyetle ne dere
ceye kadar muvaffak olabilecektik? Bunu evvelce 
daha iyi düşünür ve Meclise daha vazıh bir şekilde 
anlatılmak lâzımdır kanaatındayım. Bugünkü vazi
yet bize anlatıyor kÜ, bunu vaktiyle iyi aniamiamı-
şız veyahut bize iyi aniattılamamış. Çünkü bize bir 
gün Yuman ordusu o günkü haiz okluğu kuvvetlin 
bir kaç misliyle ve her nevi vesaiti taarruaiye ile 
taarruz edeceğini nazarı dikkate alarak ona -göre 
msvcudiyetimüızii ne dereceye kadar müdafaa edebile
cek ve bu bapta ne kadar vesaite maük olabilecek 
diye bundan acele Meclis haberdar edilmiş olsaydı, 
olabilirdi, Meclis ehvenişer olarak memleketin me-
nafii için daha başka tedbirler, daha başka karar
lar ittihaz edebilirdi. Bendeniz kendi hesaıbara soy
uyorum. Bugünkü hasıl ettiğim kanaatla, evvelki 
hasıl ettiğim kanaati ondan evvelki celselerde hasıl 
ettiğim kanaatla başka görüyorum. Binaenaleyh bu 
babta Paşa Hazretlerinin Heyetli Muhterementizi ten
vir buyurmalarını ve bu babtak'i şüphemizi izale 
buyurmalarını istirham ederim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ 
(Başkumandan) (Ankara) — Mebuslardan bir kıs
mının dışarıda bulunmaları, sebebi iledir ki teklif 
yine tekrar edildi, burada. Halbuki her Heyeti îc
raiyeye, ekseriyeti muhafaza etmek kaydiyle, me-
busanın bir kısmının irşat ve tenvir için hariçte bu
lunmalarını zaten muvafık görmüştü. Bu yolda mu
amele Meçisin ekseriyetini zail ediyor. Fakat liva
larda "dolaşacak olan mebus arkadaşlarımızın orada 
bulunan memurin'i askeriyenin fevkinde bir salâhi
yeti mülkiye ve icraÜyeye malik olması teklifi varki, 
bunun birtakım mahaziri vardır ve bunu kabul et
memekte musirdir. 

Heyeti İcraiye arkadaşlarımızdan birisi hakikî Mü-
dafaai Hukuk cemiyetleri yapmalı 'buyuruyor. Bit
tabi hakikî Müdafaali Hukuk Cemiyetlerini hepimliz 
arzu ederiz. Fakat bendeniz bu hususta başka türlü 
idarei kelam edeceğim. Hükümet teşkilâtı yapmalı
yız. Biz Anadolu ve Rumeli Müdafaaü Hukuk Ce
miyetleri yaptığımız zaman milletin efkâriyîe, ama-
liyle hem fikir ve umur olmıyan İstanbul Kabinesi 
vardı. İstanbul Kabinesine tabi zannolunan Heyeti 

j Hükümet veya teşkilâtı Hükümet vardı. Binaenaleyh 
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millete beraber o teşkilâtı Hükümetlin İçinde ve ona 
muarız olarak Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk 
Teşkilâtı ikmal edli'lmüş. Halbuki bugün vaziyet değiş
miştir. Binaenaleyh Hükümet teşkilâtı bütün mana-
stfyle mutabık olmak lâzım gelir. Binaenaleyh mevzuu-
bahs edeceğimiz şey herhangi bir cemiyet teşkilâtı 
yapmak için, mlillebi mesut ve müreffeh edecek Hükü
met teşkilâtı yapmaktır . Ona çalışmalıyız ve çalışı
yoruz. Fakat bir hükümet teşkilâtı esasım yapmak da 
öyle bir günıde, bir kaç saat zarfında mümkün değil
dir. Bunu esaslı surette düşünmek lâzımdır. Bunun 
için ka'billi tatbik olmak üzere düşündüğümüzü Encü
meni Mahsus namına tamamen lizaJh buyurdular. Her
halde bir taraftan Müdafaai Hukuk heyetleri başlı 
başına rüesayı memureyni mülkiye ve anınla temasta 
'bulunması lâzım gelen belediye meclisleri böyle ay
rı ayrı çalışmaktansa, tunların hepsi Reisi Hükümet 
olan zâtın tahtı riyasetinde müdafaali millet için lâ
zım teda'biri ittihaz (etmesii daha müsmir olacaktır 
ve bu yol tercih olunmuştur.) (1) Bazı arkadaşlarım 
bunların nasıl içtima edeceklerini ve hali liçtimaa gel
diği vaklit ifayı vazife kolay mı olur, güç mü olur, 
aodba 'birer, ikişer klişi toplanıp yapmak muvafık de-
ğül midir, buyurdular . Bunlar bulunduğu yerde ifayı 
vazife mi edecek, yoksa hali faaliyette mi bulunacak
tır (şeklinde mütalaat serdettiler.) (2) Efendlİler; bu 
gibi şeyler, mevzuu bahsolan mesele (hakkındaki f!ik-
rimli arz edeyim.) (3) intihap olunduğunu bildiğimiz 
heyetlerin müteferrik bir surette çalışmaları, yürüme
ler!! gayrı müessir görülüyor . Bugünkü şerait içinde 
»bu heyetlerin bir noktai nazardan çalışmalarını temin 
'için Reisi Hükümetin tahtı riyasetinde ifayı vazife 
edeceklerdir. Artık bunları Heyeti Umumiyenîn dai
ma müçtemi bulunması veyahut bir kısmının intihap 
olunarak heyet halinde çalışması, veyahut bir kısmı
nın merkezlerde kalarak diğerlerinim hali faaliyette 
•bulunmaları her mahallin hususatına göredir ve on
dan burada müzakere edemeyiz ve müzakere neti
cesinde muhassala ve istihsali netice edeceğimiz ka
naatinde değilim. 

Diğer bir arkadaşımız Rumlardan rehine almak, 
Rumların silahlarını almak, tehcir etmek hususunda
ki tehire itiraz 'buyurdular. Hiç şüphe yokturki, he
pimiz bize muzir olacak Rumları silâhtan tecrit et
mek arzuyi katisindeyiz ve muktedür olduğumuz yer
lerde bunlara müsamaha ettiğimiz yoktur. Fakat bu
nun için gayri muktedir olduğumuzu zannettiğimiz 

(1, 2, 3) Paren tez içindeki kelimeler tarafımdan 
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yerler vardırki, orada bunu yapmaktan içtinap ediyo
ruz. Samsun ve havalisinde bendenliz bizzat ük faali
yete geçtiğim zaman ve 'benimle beralber orada çalışan 
arkadaşlar da vaziyetin safahatına vâkıftır. Orada 
Rumların teşkilâtı vardır. Teslihatı vardır. 'Boraların 
elinden silâhı almak demek onlara karşı ilânı harbet-
mek demektiir .Onlara karşı ilânı Tıarbedelbilmek için 
ilânı harbe lâzım olan kuvvetin hasıl olup olmadığım 
düşünmek lâzımdır. Bu cihetli düşünmeden, temin et
meksizin, husumet vaziyeti almak ilânı harhetmek 
muvafıkı maslahat değildir. Bunun için Heyeti îcraıiye 
zamanı gayrı muvafık görmektedir. Eğer 'bunun aksi
ne kanaat edenler varsa akslinfi izah etsin. Karaderiiz 
savahil'inde bir çok noktalar vardır ki, oralarda bütün 
kalbimizin arzularına rağmen, onlara yetişemeyiz. 
Bunu istiyor musunuz? Belki yarın olacaktır. O bir 
gün olacaktır. Ahaliden slilâh almak meselesi, ahali-
n':n dilinde bulunan silâhları 'almak, mahalllindle istimal 
etmek için lâzım gelen teşebbüsat tehir edilmiş değil
dir ve bunda müsamaha edilmek de değildir. Mümkün 
olduğu yerlerde insanların elinden hiç olmazsa silâh 
alıp cepheye gidecek efrada vermek kadar tabii blir 
şey yoktur. Fakat şunu itiraf etmek mecburiyetinde
yiz ki, bu, imkân basıl olan yerle de olur. Meselâ Bi
ga havalisinde alınmıştır. Düzce havalisinde alınmış
tır. Bolu havalisinde alınmıştır. Fakat silâhını alabil
mek için vurmak lâzım gelirse, eğer silâhını almak 
»için (vurmak, öldürmek tavsiye olunuyorsa, bunu) (1) 
[b'vA yapamayız. 

Sonra, bir arkadaşımız diyorki, getireceği kuvvet
lerin adedine göre (aşiret veya müfreze reislerine) (2) 
unvanlar verelim, zahit yapalım, Paşa yapalımda... 
Böyle bir unvan (bu'dalalığıyle) (3) kuvvet getirecek 
(insanlara itimat olunamaz.) (4) Bugün hiç bir vadî 
maddî almaksızın eline geçirebildiğli kuvvetlerle mem
leket ve millete bugüne kadar (hizmet etmiş,) (5) fe
dakârlık yapmış arkadaşlarımız vardır. Bunlara hile 
böyle bir unvan vermek hatırımıza gelmediği gibi, on
lar da bir unvan için çalışmak arzusunda da değlifler-
dir. Taltife değer namütenahi insanlarımız vardır. 
Biz yüz kişi getirecek olan insana yüzbaşı, bin kişi 
getirecek (kimseye albaylık verdim...) (6) Bu netice
ye karşı bir tedbir değildir. Bunu bir çok yerlerde (tec
rübeleri yapılmıştır.) (7) Efendiler, bir unvan almak 
için sokaklardan topladığı binterceyle unvanı alır ve 

I (1,2, 4, 5, 6, 7) Parentez içindeki kelimeler tara-
I ftmdan eklendi. 
I (3) Eski yazı zabıttan tespit edildi. M, Ünver 
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askeri dağılır ve yerine gider. Bu zihnSydÖe muvaffak 
olunamaz., 

En son 'beyanatta bulunan arkadaşımız Heyeti Ve-
kilenin şimdiye kadar verdiği izahattan, okunan tak
rirlerden, encümen namına idafeti kelâm eden zeva
tın 'Sözlerinden çıkardıklarına geliyorum ve bunu, hu
lasaten, »bendeniz tekrar ediyorum: Bayram müna
sebetiyle içtima tatil edileceği sıraJda verilen izahata 
göre Garp Cephesinde düşmanın tevkifi için her tür-
Ihı teklabir alınmış ve isttihzarat yapılmıştır. Halbuki 
'bu söze rağmen düşman taarruz etti. Taarruzunda iler
lemeye muvaffak oldu ve bu sözlerle evvelki sözle
riniz yekdiğerini nakzetti. Tatilden evvel izahat ver
miş olan zevat bu tezatları izah etsinler. 

Efendiler, tati'îi müteakip yine vermiş olduğumuz 
(izahatta bu taarruzu tarnamiyle izah etmiştik. Cümle
niz hatırlarsınız ki, o zamanki vaziyetimiz de Yunan 
cephesini takviye etmek için serbest 'bir takım kuv
vetlerimiz vardır ve bu huzuru âlinizde ifade edilmiş
ti... bir halde, meşgul hir hakle bulunduracak esbap 
ve hadisat hasıl olmuştu. Bunıu da Heyetli Âliyer/ıze 
arz ve 'izaih etmiştim. Binaenaleyh ahvali dahiliyeden 
dolayı serbest kalan kuvvetlerimizi Garp Cephesin
de fstimaü edebilecek bir halde idik. O zaman Ethem 
Bey kuvvetleri Eskişehir'de içtima etmiş bulunuyor
lardı. Bolu'da, Adapazarı'nda ve Bursa'da, Niğde'de, 
Konya'da bulunan kuvvetlerimiz ve hatta Sivas'ta bu
lunan kırvvetlerimiz serbest bir halde bulunuyorlar
dı. Halbuki bu kuvvetlerin hepsli Yozgat meselesin
den dolayı ve Kilikya'da iadei mulhasemat dolayısüyle 
'tekrar 'birtakım meşgaleler ve zaten ahvali dahiliye 
ile hem ahenk gittiğinden, adeta sözleşmiş gibi vukua 
geldi. Bu sorç idarei kelâm eden arkadaşımız eskiden 
ver'ümiş olan izahata nazaran başka türlü kanaatta 
'îdim, halbuki şimdi hasıl ettiğim kanaata göre... di
yor. Eğer 'bu kanaat daha evvel hasıl olmuş olsaydı 
'böÜdi daha isabetli olurdu. Çünkü arkadaşımız Mec
lisli Âlinin teşekkül etmiş olduğu ilk dakikada, bu söz
leri bir an için tahattur ediyorlarsa, yapmış olduğu 
kanaatin isabetsizliğini Mecllisi Âlinizi teşkil eden, 
'bütün Azayı Kiramı tevkil öden bu millet bugün bu 
haidfeatı elimenin kâffes'ini nazarı dikkate alarak ilk 
kararını vermiştir. Her gün karşısında kalacağımız 
acı blir manzara dfe muhakematımıza, hissiyatımıza, 
taibi olarak şeddi sel etmek keşke şöyle ol
sun, böyle olsun şeklinde hissiyatı efkâra kapılmak, 
'bu memleketi kurtarmak için zihniyet değildir. Pek 
güzel tahattur ediyoruz ki, Yunanlıların taarruz et
mesi, ingilizlerin, Fransızların Aaarruz etmesi, bütün 
dünyanın bize taarruz etmesi ihtimali de mevzuubahs-

olmuştur. Fakat millet namus, istiklâl bulabilmek 
için acaJba mukabele edebilir miyiz, edemez miyfiz 
muhakemesini düşünmedi. Millet yalnız bir şey dü
şündü. Namuslu olarak yaşarım. Binaenaleyh bu 
hakkı meşmumuz . Kabul edenlerle dost olurum. Ba
na bahşetmliyecek olanlarla ölünceye kadar dövüşe
rek ölürüm. Verilmiş bu kararı, millet kararı millet
vekillerinin kararı, bu kanaattir, tebdil etmek için 
hir an hiç bir sebebi cedit hasıl olmadı. Binaenaleyh 
eski azmimizi zayıflatacak bir şey görmüyorum. Böy
le yeni karar verenler içinizde varsa... Bunlar esasen 
vaziyeti iyü muhakeme etmemiş ve iyi surette düşün
memiş arkadaşlar olabilir. Fakat 'ben içinizde (böyle 
bir arkadaşın mevcudiyetini tasavvur edemiyorum. (1) 
Binaenaleyh kararımızı, mebdeden verilmiş olan ka
rardan başka hiç bir karar (almamıza zaruret ve ihti
yaç yoktur. Aksini) (2) "bir an hatırıma getirmek is
temem. Yunanlılar taarruz eder. Bunların taarruzu
nu tevkif (edebilecek mistiniz?) (3) Bu öyle sualdir İd, 
fenni, askerî vaziyete müteallik bir cevaba ihtiyaç 
messeder .Fakat en büyük, en vasî malûmatı fenmye-
yi haiz olan Erkânı Harbiye huna cevap veremez ve 
böyle hir sual irat edilemez. Yunanlıları tevkif ede
cek miyiz? Buna karşı namütenahi sualler varit ola
bilir. Fakat ben hatırıma gelen bir misal ite izah et
mek istiyorum. Ben esnayı harpte, Harbi Umumi es
nasında Almanya karargâhına gitmiş ve Garp Cephe
sini... Orada Ludendurof ve Hindenburg île görüştü
ğüm zaman taarruz hareketine hazırlanıyorlardı. On
dan daha evvel ingilizlerin bir taarruzunu defetmiş-
lerdi .Ben. bir maksatla soruyorum. «Tabii evvelâ bu 
ve bundan sonra itimat var mıydf?» dedim. Güldüler, 
dediler; Biz düşman taarruzlarım tevkif etmek için 
hazırlandık. Fakat behemehal tevkif edeceğimize dair 
elimizde senet yoktur. Bu defa vukubu'lacak taarru
zun muvaffak olup olamıyacağına vereceğimiz cevap, 
onu da hiç bir zaman kestiremeyiz. Yalnız, taarruz 
edeceğiz, deriz. Fakat taarruzun muvaffak olup ola
maması vukuatın tecelliyatına tabidir. Binaenaleyh 
o arkadaşımızın bu son sözlerine Ibenim de verebile
ceğim cevap; biz bütün maddî ve manevî küvvetle-
rirmizle düşmanlarımızı tevkife çalışacağız ve bunda 
muvaffak olacağımıza evvel ve ahir emniyet ve itima
dımız vardır. Fakat şu nokta, veya şu noktada tevkif 
ederiz. Fakat memleketin heyeti umumiyesini müdâ
faa ve muhafaza etmek istiyoruz. Bazen muvakkat 
olarak bir kısmının düşman düne geçmesine razı ol-
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inak icabeder .Heyeti umumıiyeslinin muhafazasiyle 
uğraşıldığı bir sırada her noktası, her karışı aynı şidi-
det, kuvvet ve vesaitle müdafaa etmek; "buna, dünya
nın hiç bir tarafında ve hiç bir dins kuvvetin şeyi de
ğildir. Binaenaleyh bir neticeii zaferi kati görerek bu 
işe girişmiştik. Neticede înşaafflah muvaffak oluruz. 
Yalnız düşman buraya veya şuraya kadar götebil'ir. 

(Erzurum Mebusu Necati Beyin takriri okundu.) 
REÎS — Müzakere kâfid&r. 

Öyle ise Heyeti tcraiyeniin teklifi dairesinde hare
ket edilmesi kabul ediliyor demektir, öyle mi?.. (Umum 
kalbul sesleri.) 

Takrir ka'bul edikft. 

» e « .«... 
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