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ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ ÎNİKAD 

11 Ağustos 1337 Perşembe 

İkinci Celse 

REİS : İkinci Reisvekili Adnan Beyefendi. 

KÂTİP : Ragıp Bey (Kütahya) 

REİS —-Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası var, okutuyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

8 Ağustos 1337 Pazartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

İkinci Reis Vekili Faik Beyin riyasetlerinde içti
ma ederek; vaziyeti askeriye ve jandarma olmak üze
re müracaatta bulunanların mahiyetleri hakkındaki 

müzakerelerden sonra görüşmeler kâfi görülerek cel
seye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Faik Kütahya 

Ragıp 
REİS — Zaptı sabık hülâsasını reylerinize arz 

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

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Müdafaai memleket hususunda ittihazı icap 
eden âcil tedabir ve jandarma teşkilâtının ıslahı ve 
teşkilâtı esasiye kanununun bazı mevatının yeniden 
tanzimine dair verilen takrirlerin bir encümeni mah-
susat havalesi. 

REİS — Dünkü içtimada müzakere kâfi görül
müştü. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarışarki) — 
Paşa Hazretlerinin beyanatı bir kaç cihetlerle kendi 
hesabıma itminan bahştır. Yalnız, bununla beraber, 
dünkü müddeiyatımda İsrar etmek isterim. Biz bura
da, efendiler, sırf müdafaai vatan ve vatanı düşman
dan kurtarmağa azmetmişsek. Bunun için tedabiri 
âcile ve seria ittihaz etmek mecburiyetindeyiz. Ne 
için silâh ve mühimmat şimdiye kadar tedarik olun
madı diye Heyeti icraiyeyi mühaze edecek değiliz. 
O kadar sıkıştırmıştıki, o kadar fena bir vaziyette 
şu sakaf altında içtima etmişizki bizdeki felâket hiç 
bir milletin başına gelmemişti. Bendeniz yine meyus 
değilim. Ahalide, umum Anadoluda bir milyon silâh 
tahmin ediyorum. Bunun toplanması için Paşa Haz
retleri buyuruyorlarki ahaliden almak müşküldür. 
Bu hususta Paşa Hazretleriyle biraz muarız kalıyo
ruz. Ahaliden almak kolaydır. Maruzatım nazarı ted-

kik ve tatbika alınırsa ve tatbika da süratle başla
nırsa her şey biter. Elverirki bizde azim olsun ve 
Hükümetin hakikaten, yani bizim İcra Vekilleri tayin 
ettiğimiz adamların elden geldiği kadar gayret sarf et
meleri lâzımdır. Fakat biz şimdiye kadar iki yüz se
nelik sui idareye alışmış ve bu makineyi birden bire 
yıkıp ilk geldiğimizde basit bir makine ellerine ver
mediğimizden pek çok nazariyata boğulduk. Yalınız 
efendiler, bizim idare memurlarımız, kaymakamları
mız, mutasarrıflarımız dün iş yapmadığını söylemiş
tim. Sizin namınıza bir mektup var diyordu. Bugün 
bu mektubu Çivril kazası eşrafından Müdafaai Hu
kuk Reisi, orada Cürci zade Mehmet Ağa diye 
tanınan ve bu münevver bir zatı muhteremdir. Di
nar'da bulunan Osman Bey kuvvetlerinin sarsılma
sı üzerine derhal sekiz yüz atlı kuvvet hazırladı. Her 
ikisi çalışıyor. Onun beş yüzünü teslim etti. Bunlar 
vatan için gayet-gayyur adamlar. Yalnız bunlar suî 
idareden müştekilerdi. İki senedir ben de bunlardan 
müşteki idim. Memurların tebdili için çalışırdım. Ba
zılarında muvaffak olurdum. Geçen gün adliye de bir 
Kadı azletmiş, hakikaten o Kadı pek çok fena bir 
Kadı idi. Gözüm ile gördüm, pek çok yolsuzlukları 
vardı. Yalnız efendim, onun mektubunu okuyaca
ğım. Mektubun bütün aksamını okumak istememi 
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Bugün idare memurlarımızdan bir çoğunun akidesi 
bozuk, vatan hissi, din hissi nedir bilmiyorlar. Dine, 
vatana, namus için çalışanı tehdit ediyorlar. Kürsü
lerde bağırıyoruz. Bendeniz hatırı âlinizde ise vaızları 
menedecek bu kanunu takyid ediniz. Çünkü haini va
tan diye gösterilecektir o mütesarnf idi. Buradaki 
maruzatım boğuldu. Biz şimdiye kadar milleti; dini, 
namusu uğruna ölmeğe teşvik ediyor idik. Bir kaba
hatimiz varsa nedir biliyor musunuz? Bu gün üç ih
timal karşısındayız, boyun eğmek, bunların hazırla
dığı sulh ne ise kabul etmek. Zahiri, yaldızlı olsa 
bile bunun tatbiki nasıl kabil olabilir. Bizi mahvede
cek, boğacak pek çok şeyler vardır, islamların bu
gün Lâlihâhe illallah Muhammet Resulullah diyen 
ferdler kürrei arzda birdir demektir, ben böyle telâk
ki ediyorum. Bizim kabahatimiz islâm olmamızdan 
başka bir şey değildir. Biz ne yaptık bu Düveli mu-
hasamaya? Bir şey yaptık mı efendiler? Biz husumet 
ettik, mevcudiyet ve istiklâlimizi kurtarmak için, bi
zim müttefiklerimize ne yaptılar ise bize de bir faz
lasını yapsalar idi, onu yapmadılar. Bunda İngiliz
ler haklı idi. Ne için efendiler? Bendeniz o kadar bü
yük siyasî değilim, bendeniz kendi hesabıma âlemi is-
lâmiyetin düşündüklerinden ve düşüncelerinden mu-
harreratından aldığım şeyleri arz ediyorum. Bu gün 
benim bir talebem daha üç gün evvel Hindistan'dan 
esir geldi. Oradan mektupla gazetelerin yazmış oldu
ğu her gün havadisi bana getiriyor. Hindistan aha-
lii islâmiyesi bizden vallahi münevverdir. Fakat el
lerinde bir şey yoktur. Bu gün ingiliz demi çenberi 
ne demektir biliyor musunuz? Bu gün o çenberin içi
ne alınacaktır ve siz boğulacaksınız, islâmiyet biti
yor. Bakınız efendiler, bu ingiliz şeyinden birisi yi
ne Hint gazetelerine nazaran Glâdiston, bizim Kur' 
nı Azimüşşanımıza; o bu yer yüzünden kalkmadık
ça asayiş olmaz diyordu. Sonra Loit Corc (Lloyd 
Greorge)? Allenbiy (Allenby'yi huzurunuzda kabul 
ettiğinde, salibin islâma karşı son ve muzaffer ordu
su Başkumandanı diye kabul ediyordu. Peki nedir 
bu, bize karşı yaldızlı lâflara aldanacak mıyız efen
diler? Islâmiyeti mahv için çalışan karşımızda bir 
melanet ocağı var. bu gün islâmiyet ise boyun eğe
cek kadar zayıftır. Ne için? Gayelerini bilmedikleri 
için zayıftır. O lâkaydiyi kaldırabilir misiniz? Efen
diler; dahilde askerde var, rica ederim vatanı, dini 
kurtarmağa azmetmişsek evvelâ bendeniz şu üç mad
delik kanunun kabulünü teklif ediyorum. Evvelâ az
medelim, yemin edelim, islâmiyet, mebde itibariyle 
düşünün, Hazreti Ömer diyor ki bir hik
met sebebiyle sulh olmak lâzım geldi. Müşriklerin 

— 2C 

teklifi ayrıldı. Ol vakit teklifi kabul etmek taraftan 
idi. Onlardan ölenler Cehenneme gidecek değil mi, 
bizden ölenler Cennete gidecek değil mi? Ölürsek 
bizim için Cennet var. Bu itikad mevcut iken elimiz
deki vesaiti hazırayı istimalden ne için korkuyoruz? 
Bir kere bizim din, vatan, ırz, namus muhafazası 
için aşk ile çalıştığımızı millet anlarsa, bu millet 
mağlup olmaz. Sizin, şu muhterem simam bu gün 
muvaffakiyeti milleti kelimei vahidede bırakmak... 
Yalınız bendeniz rica ederim resim hakkında verile
cek takrir bendenizi müteessir etti. Bir senedir kuva-
yı tedafüiyyesi mükemmel iken Uşağın işgal etmesi 
üzerine zaafa uğruyor. Bununla Ereğli'de Fransız iş
gali altında bulunan.... Şu Meclisi Âli şu zamanlarki 
nakidlerdir. Havale ediyorum münasip midir Allah 
aşkına?,.. 

Ahaliden silâh toplama meselesine gel'ince : Efen
diler şimdi bir kerre üç maddelik dünkü arz ettiğim 
kanunu kabul eder, Meclisi Mebusanın beşte ikisi bu 
sui istimalâtın önüne almak üzere can verirsek bu 
mevzu ortadan kalkar. Yalınız bir sual varit ola'biir. 
Üçte ikisi şu Meclis azalarının; amma muktedir olan
ları ne suretle seçilsin? Onu ayrıca görüşelim. Azanın 
b.şte üçü burada kalıyor. Burada bunu müzakereye 
kâfi görelim. Üçte ikisi bu gün vatan aşkına, din 
ışkına gider oraya. Salâhiyeti tamme verilir, bir ta
raftan yumruk gösterir. Kime karşı? Yumruğu öyle 
ha'ksızcasma memleketin eşrafına, mütehayyizanına 
ieğil. eşraf ve mütehayyizanını okşamak hamiyetini 
"ahrüc etmek üzere yalvarır, eşrafa hai'i anlatır, bu 
<ran istilânın ne demek olduğunu anlatır. Sonra ha-
-nîere, mürtecilere yumruk vurursa ne olmaz efendi
ler bu memleket? Bir taraftan irşat ve diğer taraftan 
kuvve!! inzimam etmeli. Bizim milletimiz akiheüni 
•"üdrik değildir. Adam akıllı irşat ed'ilip bu tarzda 
"nücahedeye koyulursak, bu gün memaliki Osmaniye 
Anadolu dahilinde bir milyon silâhtan üç hini elde 
edilemez mi? Dahilde bu usul tatbik olunsa hariçten 
'stikraz etmeğe de ihtiyaç kalmaz. 

İkincisi; bu husudta bendenizin noktaıi nazarım, 
bu diğer hususları konuşayım. Paşa Hazretleri harbi 
hazır meselesi hakkında mukni izahat verdi. Harbi 
hazır meselesi hakikaten güzel tertip olunmuş. Ben
deniz bir asker olmadığım halde Paşa Hazretlerinin 
mukni beyanatına karşı kalben kabul mecburiyetinde 
kaldım ise de bir cihetten kalbimde bir ukde var. Te-
rnamile hattı müdafaa teşkilinden mahrumuz derii-
vor. Diğer taraftan düşmanı içeriye sokmak. Fakat 
:ccriye sokulduğunda, bizüm' kuvvet varıp orada 
Rumlarla mı çarpışacak? Oradaki bizim dün tebamız 
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olupta bu gün düşman istilâsı altında bulunan za
vallı islamların bazı eşyasım da onlar mı yağma ede
cektir? Tedabiri müessire ve askerleri ona göre müs
tahzar göndermek lâzımdır. Başka cihetine itiraz ede
mem. Çünkü ihtisasım dahilinde değil. İhtisası olan
lar oraya gitsin. 

Yalınız İsmet Beyefendi Hazretleri Alaşehirde üç 
ttopun ne için... Ben buna cevap işit emekten vaz geçi
yorum. 

Sonra, asaba hakimiyet meselesi efendiler, öte
den beri İsmet Beyefendi asaba hakim olmalı dedi
ler. Asabına hâkim olacak kimdir? Bu Meclis zan-. 
netmemki asabına hâkim olmasın. Hâkim olmaya
cak bir fert yoktur. Burada bu müşkil dakikada cemi 
olamaz. Çünkü bize ahalimiz de mutavaatı tamme ile 
mutavaatkârdır. Asaba hâkimiyeti ahalide ve asker
de aramalı. Bu işte ahalinin hissiyatı diniyesini, o 
din hissile memlû olan o damarı bir kere galeyana 
getirirsek, dünkü gün arzettiğim veçhile Türkün hissi, 
asabı o kadar kuvvetlidir ki, Türkün askerliğinden 
yüksek hiç bir millet yoktur. Çünkü Türk tab'an as
kerdir. Arzettiğim teşkilâtla asaba hâkim olacağımızı 
arzetmek isterim. Asaba hâkim olmak lâzım ise, his
se hâkim olmak lâzım ise hem milletin, hem askerin 
bir de askerî kumandanların da asabına biraz hâkim 
olmaları lâzım. Çünkü oradaki bizim kumandanın 
asabına hâkim olmaması dolayısiyle düşman nifak» 
dahilinden bahsolundu. Dün, evet efendiler hakika
ten... İkisini bideştirelim. Paşa Hazretleri o da nifakı 
dahiliden müşteki idi. Hepimiz nifakı dahiliden müş
tekiyiz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — İstik
lâl meselesinden bahsetmiyoruz efendim. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Jslâmi-
ye't nedir efendiler, biliyor musunuz? İslâmiyet kav
miyet davalarını yıkıyor. Eğer biz islâmiyet i celile 
ahkâmı şer'iyesinin kâffesine tatbik edersek değil 
Kürtler, Lazlar, ki onlar ötedenberi kard'eşimizdir; 
Paşa Hazretlerinin teşrihi gibi bunlar esasen bizimle 
beraberdir. Evet; ben de kabul ederim. Ben diyorum 
ki; Paşa Hazretlerinin beyanatı gibi doğrudur. Biz 
ahkâmı şer'iyeyi gayet adaletle tatbik edersek, değil 
Lâzlar; hatta yanımızdaki acemler, kürtler; onlar da 
bize gelecek, aman biz de beraber olalım, diyecekler
dir. Şimdiye kadar araplar vesaire vesaire dünyanın 
her tarafında olan müsîümanlar bizimle müşterek idi. 
Son zamanın sui idaresi bizim bir takım dindaşları
mızı bizden ayırmağa sebep olmuştur. İşte efendiler 
dine hizmet edeceksek, kütlei vahide halinde milleti 

toplıyabileeck isek hiç bir samahat caiz olamaz. Bu 
gün bu mektubu yazanların orada bir gün durdurul
ması caiz değildir. Bu gün binlerce evlatlarımız ne 
oluyor biliyor musunuz? Düşmanın ayakları altında 
eziliyor. İşte bu sui idarenin sebebiyet verdiğine ve 
bu nifakı dahili buna sebep olduğuna şüphe yoktur. 
Bir de Paşa Hazretleri buyuruyor. Harp; para, silâh, 
asker meselesidir diyor. Bu gün hariçten para istikra
zından bahsolundu. Hariçten para gelinceye kadar düş
manların ayakları altında eziliriz. Dahildeki serveti 
mukayese edeceğim. Alaşehirlilerin terk etmiş olduğu 
elmas, inci, müzeyyenat iki milyon liralık idi efendi
ler. Bu düşman eline geçti. Adaletin temamii tatbi
kini gören müslüman emin olunuz malının yarısını se
ve, seve verecektir. Dün arkadaşlarımdan birisi söy
ledi. Bendeniz onun fetvasını biliyorum. Mal nisbetin-
de tahsil, rüus adedi nisbetinde tahsil olunur. Eğer 
milleti bize ısındırsaydık elindeki servet milyonlar teş
kil eder. Bunlar düşman eline geçiyor. Buradaki as
habı servetin paraları ne olacak? Bunun düşman eli
ne düşmesini ister misiniz? Bu topraklar üzerindeki 
binlerce minarelerde Ezanı Muhammedi okunuyor. 
Ecdadımızın celâdet ve şehametiyle dolu olan bu top
raklar bu gün bir felâket içerisinde. Bu felâketler bi
zi intibaha davet etmezse, bizi tevhide davet etmezse 
acaba hangi felâketten intibah alacağız? Başka bir 
çıkar yol varsa rica ederim söyleyin. Namus uğrun
da ölmek millet için gayedir. Ölmeyi göze alan bir 
millet ölmez; ölmez, yaşar. (Alkışlar) 

Paşa Hazretleri beyanatında bazı tarafta milletin 
askere geleceğine emin olduğunu beyan ettiler. Harp 
ve darpten çekinmeyeceğini ve buna karşı Jandarma 
teşkilâtına kayıt olunduğunu beyan buyurdular. Ben
deniz buna karşı şeyler arz edeceğim. Vakıa Jandarma 
Kanunu müzakere olundu. Bendeniz yoktum. O kanu
nun tatbiki nasıl oluyor? Birde onu gözden geçirelim. 
İlanları duvarlara çaktı, kimse kaydolunmadı. Sonra 
bir tellâl ile ilân edildi, kaydolunanlar katil, cani, cün
ha ile mahkûm olanlar cezamızı affederseniz kaydo-
lacağız diyorlardı. Sonra serseri, şuradan buradan ka
çanlar geldiler kaydoldular. Efendiler bunlardan ne 
hizmeti vataniye beklersiniz? Rica ederim, eğer biz 
kuva teşkilâtına germiyet verir isek o kuvvayı milliye 
hem askerin, öyle bakınız para" meselesi mühimdir. 
Bu gün Ankara'da binlerce lira topladım. Efendiler, 
bu gün, bir kere icrayı adalete başla, müskiratı, fuhşi-
yatı men et. Sonra ahali yeni bir idarenin vücuduna 
kani olmaya başlar. Bu gün çıkarsanız binlerce lira 
toplarsınız. Uşak Heyeti merkeziyesi paradan yalvar
dı. İşte nifakı dahilinen korktuğumuzdan ahalinin mer-
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butiyeti para dolayısiyle Uşak. Yahut gitmiştir. Para 
azizim her şey yapıyor. Dahilde paramız varsa, silâh 
varsa bizim demek derdimiz bir yerde tahassül et
miş, toplanmıştır. Sonra bu parayı bulduk. Jandarma 
teşkilâtına sarfedilecek dendi. Efendim jandarmalar
dan ahali nefret etmiştir. Ahali usanmıştır. Çünkü jan
darmalar şimdiye kadar köylerde bir-er irtişa aleti, 
hırsız ocağı olmaktan başka bir şey değildir. Jandar
malar karakollarından, karakol kumandanına kadar 
öyle büyük bir şey verdikler ki bir taraftan bir ta
rafa bir kumandan naklederken yirmi bin lira ile 
oynuyor. Size on tanesini göstereyim. Binlerce lira 
sahibi olmuştur. Jandarma hırsız ocağıdır. Buna da 
iman ederim. Yalnız jandarma unvaniyle kaydederse
niz hırsızlığı seven, hırsızlık eden geçecektir. Fakat 
böyle hissiyat ile müdafaai vatanın fırsatını sokdunuz 
mu memleketin eşrafının evlâdı jandarma olacaktır. 
Arz ettiğim üç maddelik basittir, iyi idare temin eder. 
İşte her makinenizi işletebilir. Alelade jandarma de
yince hiç bir kimse gelmez. Şu halde jandarmanın ne 
olduğunu idare memuruna anlatmalıdır. Burada mev
cut olan Dahiliye İcra Vekili öyle vesait ihzar ve te
darik etmeliki Nahiyedeki bir Müdürün vaziyetinden 
haberdar olmalı. Demin müzakereden anladığımıza gö
re Mebuslara gelecek mektupların ondan sonra İcra 
Vekillerine gelecek sansürler kısa imiş, ta İttihat ve 
Terakki hükümetinden tevarüs etme bir fenalık, ne 
yapalım. Buna karşı hakiki basiret lâzım. Eğer bir 
Dahiliye Vekili kazalardaki teferruatı umura vakıf ol
mak isterse canı yanan bir memur göndermeli, faali
yet yapmayanların başını ezsin. Bizde ihmal edilen bir 
şey varsa öteden beri idaremizin kontrol memurları 
tayin etmişiz bir kaç müfettiş var. Maliye müfettişi 
gelir bir muhasebecinin hırsızlığı gözümüzle gördük. 
Kaydı resmi ile, ne olur. Müfettiş bey bir şey bahane 
eder, gider. Duruyor efendiler. Sonra çok tasdi ettim. 

Sonra Paşa Hazretleri beyanatının nihayetinde bir 
şey söyledi. Buna nazarı dikkatinizi celbederim. Mil
let Meclisi mesuliyete iştirak etti. Bizi kendi içinden 
ayırdıda dedi. Bugün kabahati İcra Vekillerine atfet
mek doğru değildir. Sen de mesulsün, sen intihap et
tin, sen ne için intihap ettin? Ha, şimdi, bazan ida
resizlik olursa İcra Vekillerini değiştirmek mi lâzım 
gelir. Değiştirmemek mi lâzım?. Bendenizin takririm 
gerçi istizaha da varabilir. Usulen. Mamafih bende
niz bir idaresizlik görmedim değil, gördüm, makamat 
ta meşhudtur. Yalnız birisinden şüphem var. Efendi
ler yalmz bizim İcra vekâletimizde tecanüs olmasa 
gerek (Doğru sadaları.) Mademki doğrudur yaptığı
mız kanunu tashih etmeliyiz. Bu gün İcra Reisi han

gi adamla teşriki mesai etmeli? Yahut... ediyorum. 
Bunu böyle kabul etmekle beraber bir kere bu kanu
nu bitirmeli, riyaseti elde edecek zat kendi çalışmalı
dır. Bendeniz bunu düşünüyorum. Yalnız bununla ik
tifa etmek biraz budalalıktır. Hiç mesuliyeti almayalım, 
önleyelim; bu da budalalıktır. Her şubeden İcra Ve
killeri nezdinde ikişer zat tayin etmeli; Heyeti vukâlaya 
memur aza ve onların aralarında zuhur edecek uyu-
şamamazlığı, içtihat tezatlarını kaldırmak üzere iki
şer aza da intihap edelim. Eğer böyle yaparsak arz 
etmiş olduğum üç maddeyi kabul edersek. (Gürültü
ler.) Anlatacağım, dur efendim. Anlamadı bizim ar
kadaş. Bugün tecanüs aramakla beraber yalmz İcra Ve
killeri, Paşa Hazretleri diyor ki; siz de mesulsünüz; 
Pek haklıdır. Biz de mesulüz. Kabineye o adamları 
ayırmalı. Bendeniz filân filân veya filân vekil hak
kında bahsedecek değilim. Biz yanlış bir kanun ver
dik, bunu itiraf etmelidir. Mademki demin şüphe gel
di, tecanüs meselesine karşı evet var denildi. Cevap 
verildi. Bundan sonra da yine kâfi değil. Çünkü ale
lade zamanda yaşamıyoruz. Fevkalâde zamanda yaşı
yoruz. Zat tayin etmekle onlar yalnız reye iştirak et
memek şartiyle. (Gürültüler.) Arz edeyim. Kabul eder
seniz yaparsınız, Heyeti Vükelâya memur tayin edil
medi. Müştereken çalışmalı. Bendenizin fikrim, bu. 
Kabul etmezseniz o başka. Sizin fikrinize de muva
fık olursa kabul edersiniz. Sırf kabineye bunu bin
dirmek taraftarı değilim. Nedir bunlardaki tezat? 
Efkârı Meclise haber versin, Meclis o derdin çare
sine baksın. Eğer biz idaresizliğe vaktiyle çaresiz olsa 
idik, bu felâket emin olunuz başımıza gelmeyecekti. 
Rica ederim maruzatımı elinizi vicdanınıza koyarak 
muhakeme ediniz. Vazife ise vazifemizin başına gide
lim. (Gürültüler.) Müsaade buyurun. Çünkü yaşamak 
mesut yaşamaktır. Zillet halinde yaşamak gaye değil
dir. Hazreti Peygamber buyuruyor ki; islâm ulviyetle 
yaşayabilir, süfliyetle yaşayamaz. İşte maruzatım bun
dan ibarettir. (Alkışlar) 

Harçlıklariyle beraber. Bu safahat açılırsa hakika
ten büyük teessürünüzü mucip olur. Çünkü arada 
medhaldar olmayan bir çok ehli zürra gitmiştir. Ben
deniz Erzincana muvasalatımda Erzincanı tehdit al
tında gördüm. Maksatları da başka imiş. Maksatları 
Erzincanı vurmak, dağıtmak değil, bilâkis Kâzım Ka-
rabekir'e gidip dehalet etmek. Bunlar Fıratın Kötür 
köprüsünün tel örgüsüyle bağlı olduğunu görünce geri 
dönmüşler ve askerin hareketini görünce beş, on, 
yirmi tanesi korkmuş, dağlara kaçmış. Bu usat tebdili 
câme eder, Dersimi ifsat eder. Oradaki 200 mev
cutlu çete ne iş yapıyorlar? dedim. Oradan emir ve* 
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rilir. Erzincan mutasarrıflığına, bunları tutmazsamz 
cezanız idamdır. Nahiye müdürü kalkıyor, 120 nefer 
alıyor. Kocaman 2 000 metre irtifaındaki dağ üzerin
deki eski ya üzerine gidiyor. Nahiye müdürü vurulu
yor. Bir çoğu da keza ölüyor. Beş, on, yirmi tanesi 
kurtuluyor. Kaça kaça Erzincana geliyor. Eşkiya aha
linin 20-30 bin hayvanatını gasbü garet ediyor, ken
dilerini mallarınızı, paralarınızı nereye sakladınız di
yerek öldürüyorlar. Söylemek istemiyordum, fakat ar
tık söylettiniz. 

Hulâsa bu ki, Dersim bizimle Erzincan'da temas
ta bulundu. Erzincan mutasarrıfı ve beyleri bulunduğu 
halde bir hafta kadar müzakere ettik. Yazdığımız 
mektup icabet ettiler. 22 aşiret rüesası, 30-40 kadar 
agavat, 500 küsur maiyetleriyle geldiler, görüşüldü. 
Bize islâm değil misiniz, kitabınız Kuf'an değil mi, 
sizin yaptığınızı hiç bir tarihte görmedik dediler. Evet, 
ne yapalım, maza mamaza dedik. Meclisi Âlinin ya-
verii teveccühatiyle bir hakika denecek derecede hep
si birden, hiç bir zaman, hususiyle Hükümetimizin din 
ve vatan düşmanlairyle harbettiği bir sırada katiyen 
mugayiri diyanet ve sadakat bir harekette bulunma
yacaklarına ahdü misak ettiler. Ancak, dediler ki, 
bu Koçgırı hadisesinden bazı cühelayı aşair müte-
heyyiçtir, önüne geçilemiyor, bunlara bir cemile gös
terin. Seyit ve Aziz gibi bazı mevkuf olanlar da 
vacdır, bunları affedin. Badema maza mamaza diye
lim, biz de aşiretlerimizi tatmin edelim ve şevki teessür
le husle gelen bu ateşi fitne vü fesadı bilkülliye iza
le edelim. Bunu kabul edin. Bunlar hakkında Meclisi 
Âlinin naazrı şefkat ve atıfetini isticlâp edin, dediler 
ve dailerini de bu maruzatlarını iblağa tavsit etti
ler. Bendeniz de buraya kadar arz ettim. Şifre telgraf 
ile Nurettin Paşaya yazdım. Nurettin Paşa bir iki şey 
gösterdi, dedi ki, Dersim'de sükûneti muhafaza ile hiç 
bir vukuata meydan vermesinler. İkincisi, üç seneden-
beri mahallerinden ayrılmış olan Ovacık kazasının hü
kümet memurları mahallerine gitsinler, hükümeti teş
kil etsinler. Bunlara kendileri haber gönderdiler. On
lar da bu memurları kemali ihtiramla kabul ve on
lara iltifat ettiler. Affınıza mağruren diyeceğim, dağ-
dakiler sözlerini infaz ettiler, fakat biz etmedik. Çün
kü Hükümetimizin meğgul bulunduğu zamanlar Der
simin vukuat çıkarmak mutadı iken 2-3 aydan beri, 
bu mukavele yapılalı Dersimin hiç bir tarafında bir 
vaka zuhur etmemesi ahdü peymanlarının sağlamlığı
na delâlet eder. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertugrul) — Demek 
Dersim bu ana kadar isyankâr bir vaziyette idi. 

OSMAN FEVZİ EFENDİ (Devamla) — Bu hal 
Harbi umumiden evvele aiddi, Rusların Harbi Umu
mide Dersimi kendi lehlerine kullanmak üzere yap
tıkları fedakârlığın akim kalmasına sebep Seyyit Rıza 
ve bazı agavat itftifak ederek ve diğerlerini de dairei 
ittifaklarına alarak onları ikaz etmiş olmalarıdır. Bu, 
kumandanların tahtı tasdikindedir. Binaenaleyh bunla
rın vukuat çıkarmamaları, muhafazai sükûnet ve arzı 
inkiyat etmeleri sizden istirham ettikleri bir şeye me-
nuttur. Maksat ıslah ise, tedip ise, eğer maksat imha 
değilse bunu yapın. Çünkü kuvvet hariçteki düşman
lara karşıdır. Dahilden ustata karşı en son kullanıla
cak silahtır. (Eşiddai alelküffar rahimai... ilâ.) Haricî 
düşmanlara karşı şiddet ve sarlet gösterecekler, fakat 
dahilî bazı fiillerin mürtekiplerini salâha davet ede
ceğiz. Islah olmazlarsa sonra silah istimal edeceğiz. 

Şimdi hulâsatan maruzatım budur ki bugüne ka
dar bu adamlar inkiyat gösteriyorlar. Şimdi ise Hü
kümet, mesmuatımıza nazaran, buraya is'tihlâl mah
kemesi gönderip bunları öldürmek istiyor. Şimdi 
bendeniz bunları arzederek üzerime düşen bari gi-
rnı refetmek işitiyorum. Bu cahil kavim sonra başka 
türlü hareket ederse bu muamele yangına gazyağı 
dökmek kabilinden olur. Çünkü arzı inkiyat etmiş 
cühelayı tekrar isyana davet g'i'bidir bu. Ben bu mu
ameleyi böyle görüyorum. İstirhamım mahza o kürs-
lerin, mevkufların kurtulması değildir. Maksadım 
bunların Hükümete karşı itaat ve sadakatlerini tez
yit etmektir. Onun İçin rüesanın pdk ziyade rica ve 
istirham ettikleri şu bir kaç kişiyi af ile işi kapayınız. 
(Gürültüler) 

ZEKÂİ BEY (Adana) — Efendim, Koçkırı hadi
sesi münasebetiyle Efendi Hazretleri ile rüfekası ta
rafından teklif edilen bir af kanunu lâyihası mevcut 
idi. Bu lâyiha Adliye ve Dahiliye ve Müdafaai Milli
ye encümenlerinde müzakere edildi. Mesele Koçkırı 
hadisei isyaniyesi münasebetiyle Hükümetçe maznun 
ve mevkuf bulunan adamların affedilmesine dairdi. 
Encümenleriniz izahat itası için o havali mebuslarını 
davet ettiler ve meseleyi ariz ve amit tetkik ettiler. 
O havali mebusları ekseriyetle bu hadisei isyaniye-
nin Hükümetçe zannedildiği gibi ingiliz tesvilâtiylfe 
vaki olmuş olmadığını, ken'di aralarında İngiliz tes-
vilâtına kapılacak adam farzetmediklerini dermeyan 
ile böyle bir şey mevcut ise bu lekeyi izale için şa
yanı itimat bir heyetle tahkikat yaptırılmasını rica 
ettiler. Bundan sonra oralarda layıkı veçhile ıslahat 
yapmak için bazı tedabir gösterdiler ve Dersimin 
malûm olan ahvali hususiyetimden ve ihtiyacatı içti-
maiyesinden bahsettiler. Meselâ Dersim ehlasînin ze-
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redecek toprağı olmadığından civar kazalardan ve 
livalardan arazi alınıp onlara taksim edilmesi, bir ta
kım yollar yapılması, Teşkilâtı Esasiye Kanunundan 
bilistifade nevahi teşkilâtına hemen başlanılması gibi 
bazı tedabir tavsiye ettiler. Encümenleriniz bunları 
istirna ettikten sonra Refet Paşa Hazretlerini de da
vet ettiler. Refet Paşa Hazretleri kendi vekâletlerine 
ait bazı malûmat itasından sonra meselenin harekâtı 
askeriyeye temas eden, oihetlerinin Erkânı Harbiyei 
Umumiye riyasetinden sorulması lâzım geleceğini 
dermeyan ettiler ve meselenin safahatı mühimmesini 
izah buyurarak, esnayı tenkilde kuvayı gayri mesu-
lenin iştirak ettirilmesinden dolayı bazı sui istimalâ-
tın vaki olduğunu kabul ve fakat bu kuvvayı gayri 
mesulenin Hükümetçe kuvvayı mesule ile beraber 
sevkedilmesînin de zaruri ve gayrî kabili içtinap ol
duğunu ilâve buyurdular ve asayiş ve inzibatı mem
leketten dolayı yegâne mesul merci Dahiliye Vekâleti 
olmak itibariyle Dahiliye Vekâletinin bu hususta mu
hatap olması lâzım geleceğini takrir ettiler. Ondan 
sonra Vekil Paşa Hazretleri esasen Dersim'in vaka 
ile alâkası olmadığını, vakanın Koçkırı havalisine 
maksur ve münhasır olduğunu ve Nurettin Paşa Haz
retleri ile bilmuhabere derdest edilenlerin tecili mu
haberat kararnamesine tevfikan tecili muhakemeleri 
ve derdest edilemeyip te vadii firarda bulunanların 
afları takarrür ettirildiğini beyan buyurdular. 

Encümenleriniz bunu kabili kabul görmediler. 
Çünkü böyle derdest edilmiş bulunanların tecili mü-
cazatları, derdest edilmemiş olanların affı adeta iz
harı aczü zaaf demek olduğundan böyle bir muame
leyi terviç etmediler ve bu tecili takibatın mahiyeti 
hukukiyesini sordular. Vekil Paşa Hazretleri bunun 
evvelce Heyeti Vekilece ittihaz edilmiş mukarrerata 
müstenit bulunduğunu ve bazr emsalinin mesbuk ol
duğunu ifade buyurdular. Bunun üzerine encümenle
riniz tetkikat icra etti. 

Efendiler, bu ne affı umumîdir, ne affı hususidir. 
Yeni icat edilmiş bir vaziyeti hususiyedir. Affı umu
mî hukuku hükümdariyeye müteallik bir keyfiyettir. 
Affı hususi ile malûmu âlileri cürmü izale etmez, 
mücrimiyeti izale eder. Binaenaleyh mazharı af olan 
adam tekrar yeni baştan bir cürüm irtikâp ederse mü
kerrer ceza görür ve bu cürmüne evvelki cürmiyle 
maan bakılarak hangisinin cezası daha şedit ise ona 
göre ceza verilir. 

Bundan sonra zatı meseleye intikal etmek lâzım 
gelir. Zatı meselede alâkadar olan, maznun bulunan 
adamların affedilip edilmemesi meselesi. Encümenle

riniz ekseriyetle, müttefikan değil, bunların affının 
muvafık olmıyacağma karar verdiler ve meselenin 
yalnız Koçkırı ve Dersim'e tahsis edilmiyerek öte
de beride yeryer zuhur eden vekayide alâkadar, mü-
şar ve muavin zannedilen eşhasın da bu hükmün 
dairei şümulüne idhalini tensip ettiler. Ancak bu 
hadisatı isyaniyeyi haricî tesvüât"ite yapan asıl âmil 
ve muharriklerin herhalde tecziye edilmesini, halen 
Hükümetçe maznun telâkki edilen eşhasın bunlardan 
tefriki ile affedilmelerini münasip gördüler ve haricî 
düşmanlarımızın tesvilât ve teşvikatiyle hadisatı is
yaniyeyi meydana getirenlerin affedilmemeleri nokta
sında İsrar ederek bunlar için de Meclisçe bir heyeti 
Tahkikiye izamına karar verdiler. Bu heyeti tahkr-
kiyenin mevzuu bahis olan Koçkırı ve Dersim ve-
kayii hakkında tahkikat icra ederek asıl âmillerini 
meydana çıkarttıktan sonra mahalleri İstiklâl Mah
kemesine havalesini münasip gördüler. Encümenleri
niz İstiklâl Mahkemelerince de tahkikat icrasını ten
sip ettiler. Velhasıl bu heyeti tahkikiyenin bütün şe
raiti teşrih ederek Meclisi Âliye arzetmesini muva* 
fık gördüler. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bendeniz, Re
fet Paşa bu kürsüye çıkarak kemali samimiyetle 
hakikati söylemiş olmaları itibariyle kendilerine te
şekkürden sonra meselenin sureti vukuu hakkında de
ğil, tarzı tedib ile onun eşkâli kanuniyesi ve encü
menle olan ihtilâf hakkında maruzatta bulunaca
ğım. 

Efendiler, gayri kanuni ve maalesef gayri mesul 
eller tedibata iştirak ederek, milletin sinesinde kana
yan bir feci a doğurmuştur. Bu fecia o kadar ileri git
miştir ki adeta Yunanlıların vilâyatı garbiyemizde 
yaptığına bir nazire teşkil etmiştir. Yunanlılar vilâ
yatı garbiyede ahalinin ırz ve namusuna tecavüz, em
valini yağma, hanelerini ihrak ettiği gibi, diğer ta
raflarda da aynı şeyler vaki olmuştur. Hakikaten fe
caat tüyleri ürpertecek mahiyettedir. Böyle Hükü
met kuvveti teessüs etmişken, Meclisi Âliniz 69 - 80 
milyonluk - bütçe kabul etmişken, elinde o isyanları 
tenkil edecek kuvvetlerin varken neden o gayri me
sul kuvvetler işe iştirak, edip de bu fenalıklar vücu
da geldi? Neden bu fenalıkları husule getirenler ay
nı kanunun tedibine tevdi edilmedi? Görüyoruz ki 
Meclisi Âliniz, namına irtikap edilen bu cinayetin 
maskesi olmaktadır. Öte tarafta bir Nurettin Paşa 
çıkıyor. Ne Dahiliyenin emrini dinliyor, ne de bil
mem kimi dinliyor, bildiği gibi icrayı harekât ediyor. 
Ve o kadar ileri gidiyor ki, Meclisi Âlinizin salâyi-
yeti teşriiyesini istimal ederek, gazetelerde Meclisi 
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Ali namına bir de beyanname neşrediyor. Güya Mec
lisi âliniz karar vermiş. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Prens
lik kuruldu, fakat millet onları yıkacaktır. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler bu, dünya
da görülmiyen bir garibedir: Meclisi Âlinin huku
kuna bu derece tecavüz. Efendiler, biliyor musunuz 
Meclisi Âliniz aleyhinde neler cereyan ediyor? Ne 
propagandalar yapılıyor? Meclis kaçmak istiyor, 
memleketin müdafaasına bakmıyor, gelen binlerce 
aldığı 200 lira ile saltanatını, keyfini yaşıyor... Hal
buki efendiler hepimiz biliyoruz ki hakikat böyle 
değildir. Millet işin içyüzüne vakıf olamıyor. Bü 
gibi mesaili mütevaliyen celsei hafiyelerde konuşmak-
Iığımız itibariyle bu hakikatlere vakıf olamıyor. Biz 
bütün kâinata ve ve millete karşı göstermek mecbu
riyetindeyiz ki memlekette hiç bir şahıs yoktur, hiç 
bir nüfuz yoktur. Memlekette kanun vardır, kanu
nun nüfuzu vardır, herkes o kanunun nüfuzu altın
dadır. îşte Nurettin Paşanın yaptıkları ne kadar fena 
ise Heyeti Vekilenin tecili takibata karar vermesi de 
bence o kadar merduttur. Çünki eşkâli hukukiyede 
yeri yoktur. Cürüm tecil edilmez. Yalnız bunun sefer
berlikte bir misalini gördük. Tahtı silâha alınanların 
icrayı muhakemeleri seferberlik nihayetine tecil edi
liyor. Bu, affı umumî mahiyetinde midir? Hayır, af
fı umumi mahiyetinde değildir. Bu karar verilirken 
onları affetmiyor. Yani iltica edenler affedilmiyecek, 
cezalan tecil edilecektir. Binaenaleyh Meclisin salâ-
fi midir? Hayır efendiler bu kâfi değildir. Ben bu
na kani değilim. Herhangi bir kanunsuzluğun cezası 
verilmelidir. Yapılan fenalıkların cezası verilmezse 
tarih Meclisi enzarı umumiyede mahkûmiyet sayfa
sına kaydeder. 

Şimdi efendim encümenle olan ihtilâf noktasına 
geliyorum. Encümenle esaslı bir ihtilâfımız yoktun 
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Bugünkü vaziyet itibariyle gönderilecek heyeti tah
kikiye emsali misillû gönderilen heyeti tahkikiyeler 
gibi bir senede çıkmıyacağına kail olduğumuz için ve 
memlekette İstanbul'un eliyle şu veya bu müfsMerin 
tahrikiyle vuku bulan yangınlara nihayet vererek 
memlekette bir an evvel tesisi sükûnet lâzım bulun
duğu cihetle, böyle heyeti, tahkikiyeler göndererek 
tahkikiye gidecek olursa... Konya'ya gitmişti efendi
ler. O şekilde gönderilen heyeti tahkikiye ne yapar? 
Gönderilecek heyeti tahkikiye anket parlamenter şek
linde yani teşrii tahkikat şeklinde olmalıdır. Bütün 
vesaite vaz'ı yed etmelidir. Biz haber alıyoruz, Da
hiliye Vekâletinin teşkilâtının bozukluğu ve tarzı in-
tihaplanndaki sekameti sebebiyle meselenin tahaddüs 
etmiş bir çok safahatı vardır. Arkadaşlarımız maale
sef bize söylemiyorlar. Valiler bunlara dair raporlar 
vermişlerdir. Bazı cümleleri pek canhıraştır. O vesaiki 
Meclisi Âli görmelidir. Memlekette bizden başka 
kuvvet olmadığını, memlekette hâkim olan kuvvetin 
B.M.M. olduğunu söylediğimiz halde, hiç bir şeyden 
haberimiz yoktur. Hatta bir jandarma neferi kadar 
yoktur. 

Şimdi efendim yapılacak mesele: Teşrii tahkikat 
suretiyle bu işin faili hakikîlerini meydana çıkarıp 
atmaktır. Bu suretle bütün millete herkese karşı mem
lekette millete kanunun hâkim olduğunu göstermek-, 
tir. Bir kumandan yoktur ki Meclisin karariyle me
sul edilmiş ve asılmıştır diye gösterebilelim. Tarihi
mizde, bunu da yapmak mecburiyetindeyiz. Bir tene 
de kanunu tecavüz eden adamın asıldığını görmek is
teriz, binlerce masum insan asılmıştır. Eğer efendi
ler biz bu mütecavizleri, bu kanunu tanımayanları 
tecziye edemiyeceksek hiç olmazsa mazlumların ahi
ni dindirelim, bir af yapalım. 

REÎS — Beş dakika istirahat. 
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İkinci Celse 

REİS : Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİP : Ragıp Bey (Kütahya) 

REÎS — Celseyi açıyorum. Erzurum Mebusu Du
rak Beyin takriri... Paşa Hazretlerinin huzuriyle mü
zakeresine dairdir. Başkumandan Paşa Hazretleri cel-
sei hafiyede müstacelen müzakeresini arzu ediyor. 
Muvafık görürseniz bunu okuyalım. 

(Mustafa Durak Bey ve rüfekasının takriri okun
du) 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Bunu 
celsei hafiyede müzakere etmeyelim., celsei aleniyede 
müzakeresini teklif ederim. Evvelâ bu husus karar
laştırırın. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Bendeniz birinci 
veya ikinci maddesinden (maksat ne olduğunu) bil
miyorum. Yalnız deniliyor ki cephe için üçer kişilik 
üç heyet ve cephe gerişi için de bir heyet teşkil ede
lim. Bunun hariçte yapacağı tesir, herhalde orduda 
zabtü rabıt hususunda bazı uygunsuzlukların mevcu
diyetini ve daha doğrusu kumandanların vazifelerini 
bihakkın ifa etmedikleri tarzında bir fikir tevlit ede
ceğinden bunun celsei aleniyede müzakeresi herhalde 
faide yerine mazarrat tevlit edeceği kanaatindeyim. 
Bittabi biz düşmanlara bildiremeyiz ve bildirilmemesi 
lâzım gelir... Vakıa maksat güzeldir. Fakat acaba bu, 
menfaat temin eder mi? Bendeniz kaniim ki menfaat 
temin etmez, mazarrat tevlit eder. Ordunun vaziyetini 
bittabi biz düşmanlara anlatmayız. Halbuki mesaili 
maliyeye dair bir şeyler görüşüyorduk. Düşmanlar 
bunu ... Böyle bir hareket tecrübeten meydandadır. 
Çünkü evvelâ orduda inhilâl fikrini uyandırabilir. 
İnhilâl eden bir ordu yoktur. Farzedelim ki bu isti
kamette karar verdik. Bir heyet gönderdik. Faaliyete 
getirdik... Nasıl olur ki bunun aleni celsede müza
keresini talep edelim? Herhalde aleni celsede müza
keresini doğru görmem. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Böyle 
şeyler bahsetmek bile abestir. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Zaman geldi 
bu meselede ... etmediklerine karşı biz bu maksatla 
herhalde... Acaba bunun sebebi nedir? (Düşmanları 
mız Türk Ordusunda) (1) buhran var dediler. Hal
buki mali bir mesele idi... Biliyoruz, fakat düşman
larımız bunu ellerine dolayarak bin türlü mana çıka
rırlar. Gerçi asayişi dahilîye taallûk eden bir mese

ledir. Bilhassa ikinci maddesi Başkumandanlığa taal
lûk ediyor. İkinci kısım menfaat değil; mazarrat tev
lit eder. Bir takım sözler sarfedeceğiz. İnsan kendini 
tutamaz. İyilik yapalım derken daha ziyade fenalık 
yaparız diye korkuyorum. İfayı vazife eylediği sıra
da böyle bir teklif müzakere edilemez. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efen
diler 107 imzalı olan bu takrir muhteviyatının bilhas
sa ikinci maddesi Başkumandanlığa aittir. Böyle bir 
takrir verebilmek için ve bilhassa celsei aleniyede 
icra etmek için evvelâ Başkumandanlık Kanununun 
lâğvedilmesi lâzım gelir. Bu kanun mevcut iken böyle 
bir madde okunamaz, böyle bir madde müzakere edi
lemez. Bu, kanunla Başkumandanlığa bahşedilen salâ
hiyete tamamen mugayirdir. Malûmu âlileridir ki Baş
kumandanlık Kanununun ikinci maddesinde ilâh. 
sevkü idaresini bir kat daha tarsin suretinde fiilen ... 
T. B. M. M.'nin haiz olduğu salâhiyeti (istimale) me
zundur. Bu salâhiyeti bahşetmek ... bu takrir muci
bince ordunun sağ cenahına, sol cenahına, merkezine, 
karargâhına üçer kişilik bir heyet, teftiş heyeti gön
dermek lâzımdır... Bu ise benim vazifemdir. (Bunun 
manası ben Başkumandanlık vazifemi yapmıyorum) 
(2) veyahut yapamamaktayım. Binaenaleyh evvelâ bu 
kanunu ilga ve benim bu kanunun üçüncü maddesi 
mucibince olan hak ve salâhiyetimi nez'edersiniz, on
dan sonra heyeti teftişiye intihap eder ve gönderirsi
niz. 

İkincisi efendiler; hiç bir orduda böyle bir usul 
cari değildir ve olamaz. Yalnız Sovyet ordusunda cari 
olmuştur. Onlar da binnetice gayet felâketli bir ted
bir olduğunu görmüşlerdir. Böyle hariçten komiserler 
şevki doğru değildir. Sovyet ordusu bu suretle in
hilâl etmiştir. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Paşa 
Hazretleri bu meseleyi yanlış telâkki buyurdular. Biz 
hiç bir tecavüz fikrinde değiliz. Takriri imza eden 
bütün arkadaşlarımın da bu fikirde oldukları kanaa
tindeyim. Paşa Hazretlerinin salâhiyetlerini tahdit et
mek fikrinde değiliz. Bizim maksadımız ordu ile ev
velce yapmış olduğumuz temaslar bize büyük faide-

(7, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek~ 
| lendi. M. Ünver 
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ler temin etti. Ordumuzla yakından görüşüyoruz. Bir 
noksanları varsa ikmale koşuyoruz. Binaenaleyh or
du ile yakından temas etmekten maksadımız vazife
ye tecavüz değil, bilâkis vazifeye yardım etmekten iba
rettir. 

Bunun şeyine gelince, zannederim, Paşa Hazret
lerinin vazifeleri pek ağırdır. Hakikaten bizim tahmi
nimizden daha ağırdır. Teferruatı umur ile meşgul 
olamazlar. Bir çok şeyler var ki bunları göremezler. 
Arkadaşlar tabiî bunu görebilirler. Kendilerine malû
mat verebilirler. Lâzım gelen tedabiri ittihaz edebi
lir, işi daha iyi görmüş oluruz. Daha evvel maksa
dımıza kavuşuruz. Yoksa salâhiyete hiç bir suretle 
tecavüz yoktur; hatırımızdan geçmemiştir. Bunun 
için yalnız bendeniz şunu arzederim ki mesele reye 
vazedilsin, hafi celsede mi müzakere edilsin, yoksa 
aleni celsede mi? Ondan sonra müzakereye başlanıl
sın. 

HÜSEYİN AVNI BEY (Erzurum) — Verilen 
takrirde benim de imzam vardır. Başkumandanlığa 
Meclisi Âli salâhiyet vermiştir. Yoksa hakkını ver
miş değildir. Bir vekil yapacağı vekâlette asillik huku
kunu iskat etmek mahiyetinde telâkki ediyorlarsa, bu
nu tashih etsinler ki kendilerine salâhiyet vermekle, 
Meclis hakkını terketmiş değildir. Hakkının istimaline 
müsaade etmiştir. Yoksa bu, salâhiyet Meclisi Âliden 
iskat edilmiş demek değildir. Tashihi fikir buyursun
lar. Katiyen böyle değildir. Binaenaleyh B. M. M. ... 
demek değildir. Hayır, Paşa Hazretlerinin buyurduk
larına göre B. M. M. Başkumandan demek değildir. 
Binaenaleyh böyle bir takrir verebilmek için ve böyle 
bir madde müzakere edilebilmek için o madde lağve
dilmiştir. Binaenaleyh bendeniz diyorum ki, ... bakidir. 
Bu şekle B. M. M. Başkumandanlığı salâhiyetini isti
male müsaade ettiler. Madde bu manadadır. Yoksa 
B. M. M. kendi hukuk ve salâhiyetini kendinden 
nezederek Paşa Hazretlerine vermiş değildir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Asıl 
takrir sahibi Durak Bey ifadesine nazaran bu ikinci 
maddeden maksat Başkumandanlığın vazife ve salâ
hiyetine tecavüz olmayıp,' Meclisi Âlinin ordu ile sıkı 
temasına matuf olduğunu ifade ettiler. Efendiler; 
Meclisi Âli kendi reislerini ordu üzerine Başkuman
dan tayin etmekle ordu ile en sıkı temas yapmakta
dır. Çünkü kendi reislerinden daha iyi bir irtibat 
zabiti, bir irtibat heyeti olamaz. Ordu hakkında ne 
bilmek, ne öğrenmek istiyorsanız bana bildirirsiniz, 
bizzat izahat veririm. Ben mevcut iken, Meclisi Âli
nin Reisi mevcut iken bana emniyet etmeyerek ordu
nun teftişine emniyet edemem. 

DURAK BEY (Erzurum) — Emniyetsizlik yok
tur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Vakıa 
benim vazifem çoktur ve pek mühimdir. Teferruatla 
iştigal edemem. Fakat efendiler hiç bir yerde Başku
mandanlar teferruatla iştigal edemez. Hatta diğer ku
mandanlar da teferruatla meşgul olamaz. Teferruat
la iştigal edecek memurları, makamları vardır. Mec
lisi Âliniz pekâlâ bilir ki Erkânı Harbiyesi vardır, 
Müdafaai Milliye Vekâleti vardır. Teferruat ile bu 
makamlar iştigal eder. Binaenaleyh teferruat için bu 
iki makamın namütenahi memurları vardır. Efendi
ler, onlarla iştigal eden memurlardır. Eğer o memur
lar alâ meratibihim vazifelerini yapmıyorlarsa benden 
istizah edebilirsiniz; nevakısı vaki ise ona göre ted
birinizi alabilirsiniz. Binaenaleyh Meclisi Âlinizden 
intihap edilecek heyeti teftişiye Erkânı Harbıyei 
Umumiyenin, orduların namütenahi işlerine, namüte
nahi memurlarına tekabül edemez. 

Bir de Hüseyin Avni Bey buyurdular ki Meclisi 
Âli mezuniyet vermiştir, fakat salâhiyetini iskat etme
miştir. Fakat bir salâhiyet aynı zamanda, aynı ze
min üzerinde iki makamdan İdare edilemez. Eğer böy
le olursa ordunun nizam ve intizamı teşevvüşe uğ
rar, hiç bir intizam kalmaz, teşevvüş olur. Bu, hiç 
bir yerde görülmemiştir. Ben ordu kumandanı, Baş
kumandan salâhiyetimi istimal etmekte iken bir ta
raftan da siz istimal edemezsiniz efendiler. Siz bu ka
nun mucibince bana bu salâhiyeti verdiniz, ben isti
mal ederim. Siz istimal edemezsiniz. Yalnız sizin üze
rimde mahfuz olan salâhiyetinizi suiistimal ediyorsam 
istirdat edebilirsiniz. (Haşa sadaları) Yoksa ben ifayı 
vazife ederken şöyle böyle heyetlerle vazifeme mü
dahale ettiremem efendiler. Bunda ordu için, mem
leket için fenalıktan başka bir şey yoktur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaşların 
bu takririnde benim de imzam vardır. İmzalarken 
ikinci maddesini irşat, teşvik, tergip, teşci tarikiyle 
gidecek heyetler olarak mütalâa etmiştim. Binaen
aleyh şerhe hacet görmedim. Durak Bey sözünde 
dedi ki, arkadaşlar da bu fikirdedir. Arkadaşlar da 
celsenin aleni olmasına taraftardır, dediler. Ben deği
lim. Hatta birinci maddenin dahi celsei hafiyede mü
zakeresini tensib ederim. Fakat hakikaten Başkuman
danlık makamiyle... 

ŞEREF BEY (Edirne) — Meclisi Âlinin Başku
mandanlık Kanununu yaptığı zamanda uzun uzun 
müzakerenizde hakikaten salâhiyetin kâffesini Başku
mandanlığa verdiniz. Bu noktada Paşa Hazretlerinin 
hakkı vardır. Eğer Başkumandanlık Kanunu tadil 
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edilmemiş, mevcut ise Meclis bunu Paşadan sorar. 
Fakat hakikaten bu mesele ile kanunun arasında tea
ruz var mı, yok mu? Paşa Hazretleri diyorlar ki, tea
ruz vardır. Evet bir noktada vardır. 

Vekil, müvekkil meselesine gelince; istediğimiz 
dakikada azledebiliriz. O hakkı hıfzedebiliriz. Çünkü 
maddede sarahat vardır, istediği vakitlerde müvek
kil vekilinden istizah eder. Müvekkil vekilin kontro
lörüdür, müfettişidir. İstizah edelim, (tatmin olmaz
sak salâhiyeti nez ederiz.) (1) Fakat Başkumandanlık 
Kanunu ile böyle bir salâhiyet vermedik demek doğ
ru değildir. Çünkü salâhiyeti vermedik demek baş
kadır. 

Şimdi, tearuz var mı, yok mu? Eğer varsa... Ey 
Başkumandan sana verdiğimiz salâhiyeti hüsnü isti
mal edemedin deriz. Fakat evvelemirde ordu için söz 
söylemek, sual sormak kimin hakkıdır? Onu sorarım. 
Arka hizmetlerde karışıklıklar varmış, bunu Başku
mandandan sorabiliriz. Pekâlâ, fakat ben de gördüm, 
bir çok şeyler vardır. Sahibi salâhiyet olan Başkuman
dandan istizah ederiz. Burada tearuz etmiş noktasını 
ayırmak lâzımdır. Tearuz etmiş mi, etmemiş mi? 
Fakat bunu tetkik etmek Meclisin vazifesidir. Tearuz 
etmemiştir veya etmiştir meselesinin münakaşası bun
dan ibarettir. Bunun ikinci şekli yoktur. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Bu meselede 
tearuz teşkil ettiğine, alâkadar olduğuna dair olan 
mevzuun bizim müzakere ettiğimiz mesele ile alâ
kası vardır. Meselâ bir takım maddeler var ki ordu
nun arkasına arkadaş gönderelim, ordunun cephesine 
müfettiş gönderelim gibi metalip... Evvelki müzakere
mizde usulü müzakere böyle değildi. ... bunun mese
lesi katiyen mevzuu bahsolamaz... Yani müzakereye 
devam edelim. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Bu mesele hakkın
da zaman zayi ediyoruz. Biri sureti umumiyede fe
nalıktan bahsediyor. Zaten Koçkırı meselesi için de 
onlara ... 

İkinci mesele heyetler göndermek meselesi. Hakkı 
Hami Bey biraderimiz pek güzel buluyorlar ve Paşa 
Hazretleri de bunu muvafık görmüyorlar ve bu usu
lün yalnız Sovyetlerde yapıldığını ve bunun da fena 
neticeler verdiğini söylüyorlar. Bizimki buradan ordu 
Sakarya nehrine geldiği zaman gönderilen bir heyet 
vardı. Bu heyetin mahiyeti inhilâl etmiş orduya gidip 
maneviyat takviyesi yapmaktı ... değil bilâkis Eskişe-

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

hir'den çekilmiş ve Sakarya'nın önüne gelmiş ... zaman 
o orduya; heyeti umumiyesine selâmlarınızı söyledik, 
teşekkürlerinizi arzettik, eksiklerini öğrendik ve size 
söyledik ve neticei müzakeratta işlerin daha iyi git
mesi için bu ... Bu, Heyeti Âliyenin karariyle oldu. 
Şimdi bu takrirde mevzuu bahsolan daimi heyetlerin 
bulundurulması, ki Paşa Hazretlerinin söyledikleri gi
bi, zabtü rabtı askerî noktai nazanndan katiyen caiz 
değildir. Şimdi arkadaşlar zannediyorum ki, Başku
mandanlık Meclisi Âliyi ... Onun için fikrimce böyle 
bir takririn lüzumu yoktur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — (Tokat 
Mebusu Mustafa Beye hitaben) Arkadaşlar, ben zan
nediyorum ki, ... Dahiliye Vekâletine gitmişim. Nu
rettin Paşa için müracaat etmişim demek ... alama
mışım diye bu takrire imza koymak doğru değildir ... 
ve bunların netayicinden dolayı mevcut olanlarına 
evvelce ve şimdi de tekrar ederim ki ... ordu muame
lâtından alâkadar etmiştir. Bidayette Meclisi Âlide 
mevcut olan Müdafaai Milliye Encümeni azalarını 
Meclis bir heyeti teftişiye gibi telâkki etti ve filhakika 
bu rüfekamız pek mühim ve kıymetli vazifeler ifa 
etmişlerdir. ... bir takım esbabı katiye arasında lü
zum görülmemesidir... Bizzat arzetmişim mümkün 
olanlarını ... ifa ettiler. Bundan başka bir çok rüfe-
kanızı uzak mahallere hidemat ifası için izam etti
niz. Bunların da gayet kıymetli hidematı sebketmiştir. 
Eğer bu dakikada hali faaliyette rüfekamız mevcut 
değilse Başkumandanlıkça yarın tekrar lüzum görü
lür. Sonra bazı rüfekamız vardır ki ordu kumandan
lığını (deruhte etti), doğrudan doğruya ordunun içeri
sine girdi, pek mühim vazife gördü, büyük hizmetler 
ifa etti. Şu halde ademi itimat meselesi mevzuubahis 
değildir. Binaenaleyh bu kadar endişenin neden tevel
lüt ettiğine bir türlü akıl erdiremedim. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — Mademki 
Başkumandanlık bunda bir faide yoktur, -zarar tev
lit eder buyurdular ve buna kanaatleri vardır, bu tak
ririn Başkumandanlığa... 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Şimdi efendim, cereyanı münakaşadan anlaşılıyor 
ki, arkadaşların ekseriyeti bu meseleniîı hafi celsede 
müzakeresine mütemayildir. Binanaleeyh hafi celsede 
müzakeresini kabul edenler ellerini kaldırsın... Bu 
takririn celsei hafiyede müzakeresi ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Evvelâ 
bendeniz takririmi izah edeyim. Hatalar olursa He
yeti Âliyenizden diğer arkadaşlar tenvir eder. 
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Efendiler, bu takriri bize verdiren sebebi yegâne 
memleketin her tarafında bulunan asayişsizliktir. Çok 
rica ederim ki sükûnetle bu müzakereyi ikmal ede
lim ve sözümü kesmeyelim. Sözlerimin iyiliği millete 
aittir, fenası bana. Burada bir çok dertleri teşrih et
mek istiyoruz. Şurasını da arzedeyim ki bu dertler 
Meclisimizin zâfına değil, bilâkis kuvvetli olmasına 
delildir. Çünkü vazifemize ehemmiyeti derecesinde sa
rılıp görmek istiyoruz. Efendiler, B. M. M.'nin ânı 
teşekkülünden bugüne kadar memleketin her tarafın
da zaman zaman isyanlar, asayişsizlikler, bilmem ne
ler zuhura geldi. Acaba biz her vakit kabahati halkta 
mı ararız? Acaba memurlarımızın bunda kabahati 
yok mudur? Bendeniz zannediyorum ki kabahat ve 
kusur halkta değil, memurlardadır. Efendiler heyeti 
içtimaiyelerin teşekkülünde, bilirsiniz, hükümetle aha
li arasında bir mukavelei zımniye kabul edilir. 

HAKKI HAMI BEY (Sinop) — Malûmu âlileri... 
(Gürültüler) Bendeniz nizamnamenin bahşettiği salâ
hiyetle söylüyorum; böyle bir teklif müzakere edilmez. 
Çünkü ya sual veya istizah olur. Asayişsizlik... 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — İzah 
ediyorum... Koçları hadisesinden daha mühimdir. 

Efendiler, heyeti içtimaiyeler teşekkül ettiği zaman, 
o vakit bilirsiniz ki., hiç bir şey yoktu. Birbirlerinin 
mallarını, canlarını, namuslarını muhafaza edemiyor-
lardı. Düşündüler, taşındılar, içimizden akıllı adamları 
getirelim, başımıza bırakalım, vazifemizi ifa etsinler. 
O vakit hükümetin manası da yoktu. Topladılar iç
lerinden akıllı kimseleri, başlarına koydular ve dedi
ler ki biz birbirimizin malına canına taarruz ediyo
ruz, sizi başımıza koyuyoruz, siz bizim işlerimizi gö
rünüz, bu taarruzlara mani olunuz. O vakit araların
da bir mukavelei zımniye akdettiler. Bu, mektup değil
dir, fakat bütün milletlerde bu mukavelei zımniye 
mevcuttur ve her hükümet bununla hareket ediyor. 
Dediler ki, siz bizim başımızda bulunuyorsunuz, si
ze para vereceğiz, öldükten sonra sizin eytam ve 
eramilinizi besleyeceğiz, maaş vereceğiz; bir şart ile : 
Siz de bizim namusumuzu, malımızı, canımızı, dini
mizi, her şeyimizi muhafaza edeceksiniz. 

Bugün biz de millete karşı bir mukavele akdetmi
şiz. Bu milletin işlerini ele aldığımız zaman böyle bir 
mukavele akdetmişiz. Ey millet, biz gittik, Ankara'da 
bir hükümet teşkil ettik, o şart ile ki namusunuzu, 
malınızı, canınızı; her şeyinizi muhafaza edeceğiz, si
ze adalet tevzi edeceğiz. İşte milletin bizden bekle
diği budur efendiler. Rica ederim sözlerim yanlış an
laşılmasın. Biz Misakı Millîyi kanımızın son damlası

na kadar müdafaa edeceğiz, onu istihsal edeceğiz. 
Böyle şeyler hatıra gelmesin. Fakat bugün zavallı 
milletin malım alıyoruz, canını alıyoruz, hatta ırzı
nı yağma ediyoruz. Rica ederim, buna karşı memleke
tin hangi tarafında rahat vardır? Ahaliye ne temin 
edebildik? Halk Hükümete itimat ederek çıkarıya çı
kamıyor, tarlasına gidemiyor. Her fenakk memleke
tin üzerine çökmüş; halkı bitiriyor. Halk feryat edi
yor, yanıyor, hiç birisine muavenet edemiyoruz. Efen
diler Hükümet âdeta bir hırsız çetesi gibi halkın bo
ğazına sarılmış, her şeyini yağma ediyor, götürüyor, 
vuruyor, öldürüyor. Soran yok. Rica ederim, bir 
buçuk sene içinde halkın başına bu kadar fenalık 
yapılmıştır. Bir memur mesul edilmiş midir? Hangi 
bir memuru darağacına çıkardınız? Hangi bir me
mura ceza verdiniz? Acaba kabahatli bir memur 
yok mudur? Efendiler, memlekette yapılan fenalık
lar B. M. M. namına yapılıyor. Efendiler, bu millet 
burada yalnız B. M. M.'ni tanıyor. Koçkırı hadise
sini, Konya hadisesini, bu vesair hadiseleri bütün 
bunları doğuran esbap saik nedir efendiler? Hepsine 
İngiliz parası mı gidiyor? Hayır vallahi hepsi idare
sizlik yüzünden oluyor. Bu kadar memurları bizim 
başımızda... Bunlar bütün B. M. M.'nin defterine kay-
dolunuyor. Efendiler, biz ne vakit memlekette hu
zur ve adaleti temin edeceğiz? Daha ne vakte ka
dar asacağız? Soruyorum, ne vakte kadar asacaksı
nız? Bunu biraz tahfif edelim, adalet gösterelim. 
Halkı tenvir ve irşat edelim. Efendiler, dün burada 
bir şey işittim. Yanıbaşımızda bulunan düşman or
dusuna hâlâ halife ordusu namını veren adamlar var
mış. Köyleri irşat edelim. Yazıktır, günahtır. Efendi
ler, köylerde irşadımız mı var, nemiz var? Kapan
mışız burada, hiç bir vakit halkın derdiyle, köylünün 
derdiyle meşgul olmuyoruz. Ben zannediyorum ki, 
bugünkü müzakere ile B. M. M. artık memleketi dü
şünmelidir, düşünecektir. Biz bunları düşünmüyoruz, 
düşünmedikçe de zararlara düşüyoruz. Ölenler bi
zim kesemizden gidiyor. Hep biz kaybediyoruz. 
Memleket harabezara döndü. Bunun çarei âcilini dü
şünelim. Biz Teşkilâtı Esasiye Kanununu kabul et
tik. Nasıl da şimdiye kadar tatbikine başlayamadık. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince bilâ kaydü şart 
millet hâkimdir. O halde biz salâhiyetimizi ihmal 
ediyoruz. Biz vazifemize sahip olalım, salâhiyetimize 
itibar edelim, memlekete hâkim olanlar fenalık ya
pıyorlarsa kafalarım ezelim efendiler. Yoksa Teşki
lâtı Esasiye Kanununun o maddesini lâğvedelim. 
Efendiler, millet azami fedakârlık gösteriyor. Bunu 
takdir edelim. Her taraftan vukubulan şikâyetlerin, 
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dairei intihabiyemizden aldığımız şikâyetlerin hangisi 
burada mesmu olmuştur? (Vukuu yok sadaları) Peki 
bu adamlar boş yere mi bağırıyorlar? Niçin dertleri
ne derman olmuyorsunuz? Geçende de burada ar-
zetmiştim; burada bir istida Encümeni var. Bu en
cümen bu gibi işlere baksın. Tekâlifi milliyede bir 
çok yolsuzluklar oluyor. Bilhassa bu Ankara'da 
% 100, % 60, % 30 almıyor. Bunlar meydana çıkar. 
Bunlar meydana çıkar, defterleri vardır. Nasıl tekâ
lifi harbiye ... o taharri ediliyor, bir teneke gazyağı 
da alınıyor. Teferruatı umur ile meşgul olamaz. Efen
diler, memleketimizin her tarafında birer prenslik
ler kuruluyor. Bu milletin prenslere ihtiyacı yoktur. 
Bu milletin âdil babalara ihtiyacı vardır. Şarkta bir 
prens, bilmem Elcezire cephesinde bir prens... Bu 
milletin prenslere ihtiyacı yoktur. Cephelerde kendi 
kendilerin vergi tarhediyorlar. Bizim haberimiz yok. 
Buna razı oluyor musunuz? Ne hakla, ne salâhiyet
le yapıyorlar? Başkumandanlığa bir salâhiyet vermi
şiz. Başkumandan emrini verir. Onlar kendi başları
na nasıl vergi tarhederler? Efendiler, diyorsunuz he
yeti tahkikiye gönderelim, Koçkırı hadisesi için.. 
Nurettin Paşayı tanımam, ben lehinde değilim, aley
hinde değilim. Fakat efendiler, Nurettin Paşa oradı 
iken kime gönderiyorsunuz, nereye gönderiyorsunuz? 
Kaç para eder sizin heyeti tahkikiyeniz? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Heyeti 
Âliyenin göndereceği heyeti teftişiyeye herkes boyun 
eğmeye mecburdur. 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Zatı âli
nizin ağzından işittiğimiz için çok teşekkür ederiz. 
Efendiler bunu yalnız taşradaki memurlara arama
yalım, bir de burada arayalım. Kabine zayıftır. Ka
bine vazifesini hakkıyle ifa edemiyor. Dahiliye Vekâ
leti yoktur. Göstersinler Dahiliye Vekili var mıdır, 
yok mudur? Bir buçuk senedir Dahiliye Vekili yok
tur. Memlekete bakınız, ne oluyor? Demin Refet Paşa 
Hazretleri buyurdular ki Koçkırı hadisesi zamanımı 
ait değildir. Kabul ediyorum, fakat o vakit Dahiliye 
Vekili yok mu idi? Kim idi? Onu mesul edelim. Za
ten Türkiye'de mesuliyet mevzuubahs olamaz. Hiç bir 
büyük adam görmedik ki darağacına çıkarılsın, hap-
solunsun. Ne yüzle cevap vereceğiz? Millet bizden 
bir çok şeyler soruyor. Dairei intihabiyemize gittiği
miz zaman o çarıklılar öyle şeyler soruyorlar *ki on
lara cevap veremiyoruz, mebhut kalıyoruz. Efendiler, 
işittiğim eğer sahih ise Buhara'dan buraya sefir ge
liyormuş... Inşaallah doğru değildir. Sivas'ta soymuş
lar. İşte memleketimizde ilk numune, işte memleket
te ilk asayişsizlik... (Bunun aslı yoktur sadaları) Ben 

de böyle bir şey bilmiyorum. Inşaallah yalandır. 
Bunlar da bizde olmaz şeyler değildir. Efendiler ka
bine zaiftir. Kabine ile Meclis arasında zannediyo
rum ki... Biz bugün Öyle zaifiz. Kabinede bulunan He
yeti Vekilenin şahsına hürmet ederim. Hepsine pek 
büyük hürmetler ederiz. Hiç birisiyle şahsi bir işim 
yoktur. Fakat vatani meselelerde herkese hücum ede
ceğim. Babam da olsa hücum edeceğim. Kabine çok 
zaiftir. Bugünün kabinesi değildir. B. M. M.'ni tama-
miyle temsil edebilecek kendisine tamamiyle hürmet 
olunabilecek bir kabine meydana getirilsin. Ben bun
dan fazla sözler söylemeyeceğim. Söylersem şahsiyata 
girmiş olurum. Efendiler, Kars'ta bir konferans var. 
Bu konferansa dair Meclisi Âlinizin pek az malû
matı vardır. Bütün dertlerimizi dökeceğiz. Efendi
ler, Kars'ta bir konferans oluyor. Bunun mevzuu ne
dir? Zannedersem bunlardan malûmatınız olursa ... 
birer kelime söyleyeceğim, zannediyorum ki biz de 
bu memleketin sadık öz evlâdıyız. Biz de hatırımıza 
gelenleri söyleyeceğiz. Yarın orada yapılacak her bir 
şey bitecek, gelip üzerimize inecektir. Susun! Niçin? 
Çünkü Ruslarla dostuz. Hakikaten de dostuz. Efen
diler, Fransızlarla burada müzakere cereyan ediyor. 
Arzu ederiz ki, müzakereyi idare eden zevatı kiram 
bizi ara sıra haberdar etsin. Anlıyorum ki başınızı 
ağrıttım. Daha fazla söylemeyeceğim. Kısmı müteba
kisini arkadaşlarıma terkedeceğiz. Efendiler, zulümle 
memleket payidar olamaz. Adaletle memleket kur
tulur. Ve memleketin istiklâlini adaletle kurtaraca
ğız. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efendi
ler,' 107 imzayı ihtiva eden bu takririn birinci madde
sinden bendenizin anladığım şudur : Heyeti Celilenız 
bir Teşkilâtı Esasiye Kanunu yaptınız. Bu, maalesef 
henüz mevkii tatbike konmadı. Bundan hepimiz müte
essiriz. Bu kanunun çayı tatbik bulabilmesi için bu
na müteallik diğer kanunların Meclisten bir an evvel 
çıkmasını hepimiz imzalarımızla talep ve temenni ede
riz. Bu arkadaşlar da bunu temenni ediyorlar. Zanne
diyorum ki ancak bu kanunlar mevkii tatbika vazo-
lununcaya kadar muvakkat tedbirler düşünülür. İmza 
edilen madde bundan ibaret olmakla beraber, Durak 
Bey şimdi beyan ettiği şeylerin bendeniz büsbütün 
başka bir mesele olduğunu gördüm. İki noktada fik
rini tespit ettim. O da memleketin bazı yerlerinde 
prenslikler vücut bulduğundan bahsedildi. Bir defa 
efendiler kabine yanlıştır. Bizim teşkilâtımıza göre 
vekillerimiz vardır. Ayrı ayrı intihap olunmuş vekil
lerimiz vardır ve o vekillerden herhangi birisi vazi
fesini hüsnü ifa etmiyorsa o halde onu tebdil eder-
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siniz. Binaenaleyh böyle bir kabine meselesini yap
mak zannediyorum ki bugün için (menafii umumi-
yeye) (1) mugayirdir. Biz kabine meselesinin Atina'da 
zuhur etmesini arzu ederiz. Fakat Ankara'dan çıkma
sı şayanı arzu değildir. Efendiler, biliyorsunuz bu 
muvaffakiyetler ne kadar büyük fedakârlıklarla ka
zanılmıştır. Şimdi kazanılmış olan bu askerî muvaf
fakiyetten istifade ederek memleketimizin ihtiyacatı-
nı temin etmek için ... siyasi netayici elde etmek iste
diğimiz zamanda, kabine vardır, yoktur, zaiftir, çü
rüktür, Meclis arasında tesanüt yoktur demek - açık 
ve katî söylüyorum efendiler - tamamen memleketin 
menafiine mugayirdir. Memleketini seven ve bugün
kü memleketin menafiini düşünen (hiç bir arkadaş 
böyle bir zihniyete kapılamaz.) (2) Binaenaleyh iş iti
bariyle hangi vekil vazifesini yapmıyorsa onu değişti
ririz. Arkadaşlarımızı tebdilde hiç bir müşkülât yok
tur. 

MÜFlT EFENDİ (Kırşehir) — Fakat istifa et
miyorlar. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Mec
lisi Âli istediği dakikada istifa eder. Fakat bu, kabi
ne meselesi şeklinde olmamalıdır. Bir celsei hafiye ya
parsınız. Derhal istifa ettirirsiniz. 

Sonra efendiler, memleketin şurasında burasında 
prensler olamaz. Yalnız böyle prenslik iddiasında bu
lunanlar varsa yahut ahvalü harekâtı... Mesele ola
rak Heyeti Celilenize arzolunur. Derakap tenkil olu
nur, Hiç bir müşkülâtımız yoktur. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Hırsızlık yapıyor Pa
şam. 

MUSTAFA LÛTFÎ BEY (Siverek) — işte Nihat 
Paşa. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Nihat 
Paşa prenslik mi yapıyor? Efendiler fiil ve vaka söy
leyiniz. 

MUSTAFA LÛTFİ BEY (Siverek) — Söyleye
biliriz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Söy
leyiniz bir vaka bana. Şimdiye kadar söylemedin. Va-
zifei vataniyeni ifa etmedin. 

MUSTAFA DURAK BEY — Bendeniz söyle
yeyim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Mü
saade buyurun. Şimdi efendiler, tenkidatı umumiye-
si meyanında Durak Bey buyurdular ki, tekâlifi mil-

(1, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 

liye tatbikatında yolsuzluklar olmuştur. Hatırı âli-
nizdedir, ben Heyeti Celilenizden rica etmiştim, her
hangi bir arkadaşımız, herhangi bir kusur ve kabahat 
görürse derhal beni haberdar etsin. Meselâ tekâlifi 
milliye hakkında... Şarkta hakikaten evlerde bazı ta-
adiyat yapılmıştır ve buyurdukları gibi şeyler olmuş
tur. Fakat ben bundan haberdar oldum. Benden da
ha evvel Müdafaai Milliye Vekâleti haberdar oldu. 
Binaenaleyh yapamazsınız, çünkü biz buna mezun de
ğiliz; vergi zammetmek meselesi... Bu salâhiyeti Mec
lis bana dahi vermemiştir, binaenaleyh yapamazsınız 
diye kendilerine ihtiratta-bulundum. Prenslik değildir. 
O böyle bir şey düşünmüştür. Demiştir ki, -bu, Mil
let Meclisinin emrine muhtaçtır. Aynen yapabilir. Fa
kat bir kısmı böyle yapabiliyorlar. Bu adam böyle 
bir şey demedi. Bu adam gayet muhtar bir hareket 
takibetti, biz buna itiraz ettik, bu adam yine illâ be
nim dediğim olacaktır derse., o vakit prenslik iddia
sında bulunmuş olur. Şimdi bu bir meseledir ki (ha
tadır ki) vaki olmuştur. Mafevki tarafından menolun-
muştur. Bunun prensliğe heveskâr olduğuna hükmo-
lunamaz. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Orada 
bulunan memurlar onun emri olmadıkça oradan kalk
mıyor. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Beye
fendi buyurdular ki, Meclis ile millet arasında bir 
mukavelei zımniye vardır. Tabiî öyledir. Fakat açık 
ve katî söylüyorum efendiler, millet tarafından ya
pılıp da... o mukavelei zımniyeyi yapan bizimle ya
panlardır. Konya da böyle, Ümraniye de böyledir, 
Zara da böyle, Keskin böyle, Yozgat böyle, Bâlâ böy
ledir. Bunu millet yapıyor ve bu yapılan fenalıklar
da maatteessüf düşman parmağı vardır, İngiliz par
mağı vardır. Hepsinde siyasi maksatlar vardır. Ne ya
palım? Bu, milletin taksiratıdır. Saf millet, hakikati 
güç görür bir millettir. İğfal ve ızlâl olunuyor. Öte-
denberi çok ferasetle idare olunmuş bir millettir ve 
düşmanlarımız bize karşı bu fenalıkları vücuda geti
riyorlar. Efendiler rica ederim, bugün mevcut olan 
vesaitimiz... Hükümetimiz evvelkinden daha ziyade 
kavidir. Evvelce daha az mı asayişsizlik vardı? Eğer 
nispet edecek olursanız (aradaki farkın lehe olduğu
nu müşahede edeceksiniz.) (1) Binaenaleyh hangi hü
kümeti tenkit ediyorsunuz? Memleket en iyi bir su
rette sevkü idare edilmektedir. Hangi jandarmadan 
bahsediyorsunuz? Fırsat buldunuz ve yapmak için pa-

(/) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 
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ranız var mıdır bunların hepsini? Vaziyeti umumiye-
yi düşünmek lâzımdır. Yalnız bir cihette muhakeme 
yürütmek hata olur ye insanı doğru netayiç götür
mez ve tedbirler daha yanlış olur. Binaenaleyh şeka-
veti yapmış ise, bir kusur ediyorsa diğer tarafta da 
kusur vardır, tnşaallah tevazün hâsıl olacaktır, ki hep
si hallolunacaktır. 

Sonra çok şeyden bahsettiniz. Celsei aleniyeden 
bahsettiniz. Bendenizin telâkkime göre Heyeti Celile-
niz teşrii bir heyet değildir. Icrai bir heyettir. Heyeti 
Hükümet, umum memleket ve millet için namütenahi 
müzakerat yapabilir. Hakiki müzakerat. Bunları ci
hana ilân etmeye mecbur .değildir. Onun için Mecli
sinizin bir çok müzakeratı; hakikî ve ciddi müzake-
ratı hafi olmak lâzımdır, neşrolunamaz. Şeref mi 
bahşeder? Ne faide vardır? Bahsettiğimiz şeyleri 
dünyaya ilân etmekten ne faide vardır? Ne münase
beti vardır? Yani Meclis yalnız bir Meclisi teşriî ol
saydı bir çok şeyleri (tenkit edebilirdi). Fakat biza
tihi hükümet yapan bir Meclistir. En ciddi celsele
rini hafi yapmak mecburiyetindedir. 

Sonra irşattan bahsedildi. Biliyorsunuz ki Meclisi 
Âlinizin teessüsünden bugüne kadar irşattan bahso-
lunmuştur. Fakat irşat Hükümetin vesaitiyle olama
yacaktır. Çok rica ederim, bütçede kaç para tahsisat 
koydunuz ve mevcut olanı çıkarmadınız mı Durak 
Beyefendi? Nasıl bugün irşattan bahsediyorsunuz? Bir 
tek gazete çıkaracak paramız yoktur. Koymadınız. İr
şat, irşat, irşat... Lâfla olmaz. Paramız yoktur. 

Sonra Dahiliye Vekâletinden bahsettiniz. Hakika
ten Dahiliye Vekilinin intihabı teahhur etti. Sen. israf 
ediyorsun Mustafa Efendi. 

MUSTAFA EFENDİ — Ben israf etmiyorum. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Dahi
liye Vekâletinden bahsolunuyor. Hakikaten Dahiliye 
Vekilinin intihabı teahhur etti. Bunun iki sebebi var
dır. Hepimiz bununla iştigale sarfı zihin etmiş bu
lunuyorduk. İkinci bir sebep malûmu âliniz Müda-
faai Milliyenin bir çok mesaili umur ve muamelâtı 
dahiliye ile münasebat... tekâlifi milliye emirleri mü
nasebetiyle yakından bir temas hâsıl olmadı. Umuru 
dahiliye ile umuru müdafaai milliyenin bir zat uh
desinde bulunmasında faide tasavvur ... İnşallah bir 
iki güne kadar Heyeti Celilenize icabeden namzet
leri arzederim. Heyeti Vekile Meclisinizle temas ede
bilir. Bendenizin Heyeti Celilenize arzedebileceğim bir 
şey varsa, o da, bugün memleketimizin hakikî men
faatini temin edecek gündeyiz ve bunu bize bu Sa
karya muzafferiydi temin etmiştir. Biliyorsunuz Fran

sız murahhasiyle müzakere cereyan ediyor, ingiliz
lerle İstanbul'da temasımız vardır. Kars'ta konferans 
devam ediyor. İtalyanların müracaatı vardır. Size ar
zederim ki, gayet kuvvetli bir cephe ile karşılarına 
çıkmazsak, yemin ederim ki, hepsi teması keser ve 
çantalarını alır gider, yüzümüze, bile bakmazlar. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bendeniz arka
daşların vermiş olduğu takririn evvelâ mahiyetini tet
kik etmek, sonra etrafa geçmek istiyorum. Teklifi 
kanunî ya sual, yahut tadilname olur. Bu, anlaşılıyor 
ki bunlardan hiç birisi değildir. Neticeten anlaşılıyor 
ki bir hasbühal etmektir. Hal ve vaziyette, şekkü şüp
he yoktur ki, hasbühal icabettirmiştir. ... başlamış ol
saydı ihtimalki bu hasbihal o vakit de yapılacaktı. 
Bendeniz hiç bir suretle iddia edemem ki bu mem
leketin idaresi hali hazırda fevkalâdedir. Memlekette 
bir çok fenalıklar oluyor. Bu, ciltler doldurur. Bu fe
nalıklar bugünün mü? Asırların bize miras bıraktığı 
fenalıklardır. Meclisimizin burada toplanmasından 
maksat bu fenalıkları izaledir, iaame değildir, izale
sine çare bulmaktır. Onun için Kemali samimiyetle 
burada hasbühal ederek dertlerimizi dökmelc, çare
lerini aramak vaziyetindeyiz. Hususiyle bir unvanı 
fahiş mi diyeyim, ne diyeyim? Güya icraî salâhiyeti
miz de vardır. Bendenizce icrai faaliyetimiz yoktur. 
Yalnız bu icrai salâhiyeti takınmaktayız. O sıfatı hiç 
olmazsa teşriî bir surette ifa etmeliyiz. Ne gibi nok
sanlarımız, ne gibi fazlalıklarımız varsa (bunları açık
ça ortaya koymalıyız.) (1) Harp olur, harbi Müda
faai Milliye Vekâleti idare eder, Başkumandan Paşa 
da idare eder. Diğer vekâletlere harp serayan ve ta-
reyan etmez. Diğer vekâletler kendi vazifelerini ağır 
ağır ifa etmekten geri kalmazlar. Yani tesiri olmaz 
değil; olduğu kadar görmekten hali kalmazlar. Zan
nediyorum ki yenilik namına, yani Meclis namına hiç 
bir adım atamadık ve atamıyoruz. Nitekim Paşa Haz
retleri teessüfle dermeyan ettiler. Bendeniz zannediyo
rum ki bütün arkadaşlar tatbiki da elimizde olduğu 
halde lâfzan iştirak ederiz. (Bir kere bütçemize ve bir 
de Heyeti Vekilemize bakalım.) (2) Heyeti Vekile var
dır. Kabine yoktur. Bunda Paşa Hazretleriyle bera
beriz. Kabine sözü yanlıştır. Her vekâlet için ayrı ay
rı vekil intihap ediyoruz. Vekâletleri ayrı ayrı tenkit 
etmemiz icabeder. Heyeti Vekile Reisi namiyle inti
hap edilen zat yalnız muhabereye tavassut eder. Yok
sa onun Kabine riyaseti gibi vazifesi yoktur. Her ve
kil ayrı ayrı istifa etmek mecburiyetindedir. Vekiller 

(1. 2.) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver 
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böyle olduğu zaman bu tarzı telâkkiye göre bütün 
vekiller bütün icraatında gelip Meclisle temas etmek 
icap eder. Bu şimdiye kadar vaki olmamıştır. Naza
riyat itibariyle bizde kabine yoktur, fiiliyat itibariyle 
bizde kabine vardır, tik evvel yapılacak şey, Teşki
lâtı Esasiye Kanununun tatbiki, Heyeti Vekilenin va
zife ve salâhiyetine ait kanunu yapmaktır. Vekille
rin yekdiğeriyle münasebatını, Meclise karşı vaziyet
lerini, salâhiyetlerini tespit etmek icap eder. Efendi
ler, bu tespit edilmezse (bunun münakaşası da bit
mez.) (1) Kabine nazari midir, değil midir elimiz
deki kanun itibariyle? Her vekile sorulursa, Müda-
faai Milliye Vekili harbi idare edememiş, bana ne di
yecek. O biri Dahiliyeyi idare edememiş, bana ne. 
Nazariyat itibariyle böyle olduğu halde bir heyeti 
vekile vardır. Bir karar verilir, hepsi bittabi alâkadar
dır. Fiilen mesul olurlar. Binaenaleyh fiilen kabine 
vardır, nazariyat itibariyle yoktur. Fiilen vardır. Bu
nu halletmek iki şekilde olabilir. Ya nazariyatımızı 
fiiliyat inkılâp ettiririz. Vekil tarzında muameleye ic
bar ederiz. Veyahut Heyeti Vekileyi bizim ahvali 
ruhiyemize ve bir buçuk senecîenberi gösterdiğimiz 
vaziyete muvafık bir şekle getiririz, ikisinden birisi
ni yapıp da salâhiyet ve vazifelerini tespit etmezsek 
yine Heyeti Vekile zayıftır. Ne kadar tefrik edecek 
olursak ferden ferda yekdiğeriyle müieziç olamaya
cak, ayrı bir vaziyette bulunacaklardır. Biz harice 
karşı ne kadar saklasak mızrak çuvala girmez. ... va
ziyetleri, harekâtı birbirini gösterir. Binaenaleyh Mec
lis ne kadar tezahürat gösterse, müzaheret etse He
yeti Vekile kendisi mümteziç bir vaziyet almadıkça 
bu iş yürümez. Asıl halledilecek nokta Heyeti Veki
lenin vazife ve salâhiyetine ait kanunu bir an evvel 
çıkarmaktır. Sonra dertlerimiz bu meselede mevzuu-
bahis olmayan bütçedir. Bu memleketin iki ay sonra 
hepimizin ... en büyük derdi buhranı malidir. Binaen
aleyh idareyi tanzim için Heyeti Vekileyi intihap et
melidir. Bildiği kadar masraf koparmaya, sarfiyat 
yapmaya uğraşıyor. Siyaseti maliyeden mesul değil. 
Elimizdeki kanun mucibince... usulden değildir. Na
zariyattan fakat usulden değildir. Bizi asıl yıkacak asa
yişsizlik ve buhranı malidir. İflâsı mali en büyük der
dimiz olacaktır. Bir kütle, memleketin dizginlerini 
elinde tutan bir kitle memlekete iyilik getirmez. Bu
nun için bir iki noktai nazardan bir kere bütçemizi 
ve bir de Heyeti Vekilemizin ya kabine veyahut He
yeti Vekile vaziyetinde vazife ifa ettirilmesi lâzımdır. 

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

Benim kanaatim budur. Birbirimizi kandırmayalım. 
Görünen köy kılavuz istemez. Benim kanaatim budur. 

YASİN BEY (Aymtap) — Heyeti Vekile mese
lesi yoktur. Bu müzakerattan üç netice çıkıyor : Asa
yişsizlik, prenslik, bir de kontrol meselesidir. ... ve 
biliyoruz, makamı aidine söyledik. Askerî mıntakalar-
dan bütün azalar şikâyet ediyor. Dahiliye Vekâletine 
gittikçe ... meselâ Sivas mıntakasında Nurettin Paşa 
orada bulundukça... Rica ederiz Müdafaai Milliye Ve
kâletinden katî emir versin, umuru mülkiyeye müda
hale etmesin. Teftiş meselesidir. Yani bütün bu fe
nalığı ortaya çıkaracak bir takrir verişimiz değil ... 
bir teftiş meselesidir. Heyeti teftişiyeyi bu Meclis ka
bul ediyor mu, etmiyor mu? 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Usulü müzakere 
hakkında söyleyeceğim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Yasin 
Bey bazı noktaları tespit buyurdular. Filhakika asa
yişsizlik vardır ve bu asayişsizlik haizi ehemmiyet bir 
dereceyi bulmuştur. (Ancak, bu asayişsizliklerin) (1) 
hadis olması esbabını zannederim ki bütün rüfeka-
mız suhuletle takdir buyururlar. Düşman Ankara is
tikametinde bulunurken dahilde bazı noktalarda fe
satçılar tekrar fesat ocağını yaktılar ve bir çok pro
paganda yaptılar. T. B. M. M. dağılacak, Hükümet 
inhilâl edecek... Bundan siyasi istifadeler temin et
mek isteyenler vardır. Bu cahil adamlar bu muvaffa
kiyetin ehemmiyetini vaktiyle anlayamadılar; bilâhare 
anladılar. Fakat nükûl edemediler. Bundan dolayı bu 
fenalık olmuştur. Asayişin Başkumandanlıkla da alâ
kası vardır. Son zamanlarda mesele Başkumandanlı
ğa temas etmiştir. Başkumandanlığın verdiği karar 
büyük ve seriülhareke kuvvet ile bu işi kökünden kal' 
etmektir. Bu kuvvet belki yarın tahrik edilecektir. ... 
bugün Ankara'da içtima ettirilmiştir ve yarın da tah
rik edilecektir. Gideceği yere süratle erişebilmek için 
umumi olan tedabirine devam etmektedir. 

Efendiler, teftiş meselesine gelince; takrirde mev
zuu bahis olan müfettişler (teşkilâtı idariyenin lüzum) 
(2) gösterdiği bir meseledir. Yani memleket bir takım 
mıntakalara taksim edilecek, orada müfettişi umumi
ler olacak. Bendenize kalırsa böyle sümmettedarik bir 
tertip yapmaktan ise bir kanun çıkarmak lâzımdır. 
Kanunlarımızı çıkaralım, onların icabatma bakalım 
ve Beyefendinin buyurduğu gibi bütün bunları yapa
bilmek için para lâzımdır. Onun için Maliye Vekili-

(1, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver. 
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nin Heyeti Celilenizden istediği kanunlarla beraber 
bunları da çıkaralım. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Şu Meclise geleli 
bir çok sene oldu. Bir defa, memlekette asayişsizliğe 
sebep olan memurlardır. Onları tedibe giden adamlar 
hırsızlık ettiler. Meydandadır. Nihat Paşa hakkında 
burada Mazhar Müfit Bey, Malatya mebusları deh
şetli şikâyet ettiler. Ahmet Fevzi Paşa Hazretleri bu
radan kaçtılar, gittiler. Ne yapalım, Nurettin Paşa 
Hazretleri vardır dedi. Oraya yazdık. 

REFET PAŞA (İzmir) — Böyle bir şey söyleme
dim. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Neticeye bak 
şimdi. Sonra mutasarrıftan şikâyet ettik. Mutasarrıf 
bizim ruhumuzla alâkadar olmıyan bir adam. Bu 
adam Ferit Paşanın adamıdır. Bu ne imiş? Nurettin 
Paşanın damadının kardaşı imiş. Bu kalkmaz, Erbaa' 
da Rumlar İslâm'ları vurup kırıyor. Kendi köylerini 
yakmışlar, isftihkâm kazmışlar, islâm köylerini yakı
yorlar. Hükümet ya vardır, yahut yoktur. Kim ise 
alâkadar, onları yakalasın, tedip etsin. Ne yapsanız 
yaran, ahbap kabinesidir. Yaran kabinesidir. (Şiddet
li alkışlar) (Gürültüler) (devam devam sesleri) Ehli 
aranır, akraba ve taallukât aranmaz, iş aranır. 

Sonra ikincisi, benim kardeşimin beş çocuğu var, 
dört daha dokuz kişi... Nihat Paşanın, damadının 
(bakmakla mükellef bulunduğu kaç kişi var? Bunla
rın) (1) memleketle alâkası varsa ne için cepheye gi
dip ölmüyorlar? (Alkışlar, bravo sadaları) bunların 
memleket ile alâkası varsa niçin gidip cephede olmu
yorlar? (Alkışlar) 

REFET PAŞA (Dahiliye Vekili) (İzmir) — Söy
lenecek epice sözlerim vardır. Oradan başlıyacağım. 
Yahut, Dahiliye Vekâleti var mıdır, yok mudur? Her
halde vardır. Vekilden maksat... Meclis dağılmalı, 
memleket görmeli... 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Dahili
ye Vekâleti üç gün oturur... 

BİR MEBUS BEY — Dahiliye Vekili vardır. Çok 
şişman değil, ufak tefek bir adamdır. 

REFET PAŞA (Devamla)' — Bu, pek kuvvetli bir 
noktadır. Ben daima kendimi zayıf bilir, zayıf görü
rüm. Büyük şeylere kendimi kabiliyetli göremem. 
Yer yüzünde ben kendimde hem Dahiliye Vekâleti, 
hem Müdafaai Milliye Vekâletini (ifa edecek kabili
yette olduğumu iddia etmiyorum. Ama her) (2) Hem 

(1) (2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. 

M. Ünver 

de memlekette harp varken., Yükün mesuliyetini bi
lerek taşıyorum. Binaenaleyh Dahilîye Vekâletinde 
mesul edilecek bir insan karşınızda vardır. Sizi biraz 
munaif olunuz. Evvelce de söylüyordum, yine söylü
yorum. Erkânı Harbİyei Umumiye Reisi Paşa Haz
retleri dışarda bulundukları zaman kendilerince mev
du vezaifin Meclisten geçecek aksamım idare de be
nim uhdemde idi. Yaptığım şeyin mesuliyetini müd
rikim. Cevabını vermeğe hazırım. Binaenaleyh Mü
dafaai Mili iyeyi vekâleten ifa eden bîr adam vardır. 
Cevabını vermeğe hazırım. 

Ondan sonra Mustafa Efendinin sözlerine intikal 
edeceğim. Neler söylediğini tamamen hatırlryamıyo-
rum. Fakat Dahiliye Vekili sıfatiyle ve herhangi bir 
sıfatla orada Nurettin Paşa. Benim ağzımdan Nuret
tin Paşa orada vardır sözü çıkmamıştır. (Alkışlar) 
Başkasının elini öpmektense ölmeğa tercih ederim. 
Binaenaleyh Nurettin Paşa, Kâzım Paşa, herhangi 
bir paşa herhangi yanlış bir hareket yapmış ise on
dan ben mesulüm. O cürmün cezası bana matuf ol
malıdır. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Orada 
vergi tarheden bir memuru neden mesul etmiyorsu
nuz? 

REFET PAŞA (Devamla) — Verdiğim herhangi 
bir emir kimse tarafından ret ve cerhedilmemdştir. 
Ben vaziyeti müdrik olarak müsamaha etmiş oldu
ğum zamanlar olabilir. Fakat emir vermiş olup ta 
icra edilmediği vaki olmamıştır. Buna dair bir söz 
çıkmamıştır. Benim vekâletimin ihtiva ettiği... Her-
ihangi mevkide olursa olsun filân yerde filân paşa 
vardır demiş ise o adamdır, ki mevzuu bahis ettikleri 
noktaya cevap vereceğim. Bu hususta Kâzım Kara-
bekir Paşanın hiç bir kabahati yoktur. Her hareke
tin şerefi yapana ait olmalı, mesuliyeti de yapana 
ait olmalı. Kâzım Karabek'ir Paşa bir telgraf yazdı. 
Bu telgraf Başkumandan Paşaya ve oradan bana gel
miştir. Diyordu ki, Paşam, sen bu mıntıkayı bilmez
sin, bu mıntıka yanmış, yakılmış, harab olmuş. Mem
leket açtır, çıplaktır. Memlekettin başka kısımlanna 
tatbik ettiğiniz usulü burada tatbik edemeyiz. Bun
ların yükünü biraz tahfif etmek için tekâlifin tarzı 
tevzii hususunda bana az çok bir salâhiyet ver, di
yordu. Böyle ufak tefek şeyler için cephedeki Başku
mandanı izaç edemezdim. Düşündüm. Meselâ yine 
Karamürselden tekâlif aldım. Amerikalı oradaki za
vallıya buğday getirmiş. Karamürsel bana müracaat 
etti. Dedim, muafsın, senden almıyorum. Nerede 

I böyle tehlikeli bir yer, yanmış bir yurt gördümse, yı
kılmış bir bina varsa oralara zulmetmek istemedim, 
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Onun elinden, onun avueundan yiyeceğini almadım 
ve bıraktım. Ben her vakit tekrar ediyorum, ben Sı
vaşman beri tarafmı ne kadar iyi biliyorsam öte ta
rafını da bilmiyorum. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Burada 
•bir şey sorabilir miyim Paşa Hazretlerli? O havalinin 
'bir mebusunu çağırıp müşavere etmeli idin. 

REFET PAŞA (Devamla) — Buradan oraya karşı 
bir karar veremedik... işgal edilen menatıkta yükü tah
fif etmek için... O menatıkta halikın yükünü tahfif ede
bilirsiniz. Bu salâhiyeti size veriyorum... Onun üzeri
ne yaptığı tisi bana yazıyordu .Yaptığının nihayeti, bir 
madde vardır, isteyenler bu esas üzerine... Arkadaşlar 
Ifeitürtıam edeceğim, buhranlı bir müzakere üzerindeyiz. 
Burada hazır bulunmayan kimseler (hakkında konuş
mak caiz değildir. Çünki) (1) kendilerini müdafaa et
mek: imkânı yoktur. Onları müdafaa etmek mecburi
yeti tabii ait oldukları devair rüesasına taallûk eder. 
Haklarında dürüst davranılmasını rica ederim. Yal
nız yapılan her fena şeyi söylüyelim. Fakat haklarında 
nazikâne söyli yelim... Yapmıştır ve bize bildirmiştir. 
Bunun üzerine beğenilmemiştir. Arkadaşlar beğen
miyor, yapmıyacaksın, denilmiştir. Emri devletlerine 
tevfikan yaptığım tahmini geri aldım demiştir, altı 
gün evvel. Bunu zaten biz dahi yeni yazdık. Yazdığı
mız zaman cevabını aldık. Kendisi zaten -fazla bir şey 
de almış ise bunları dahii mubayaaya tevessül edebi
liriz. Binaenaleyh Kâzım Karabekir Paşa merkeze 
karşı herhangi dürüst bir muamelede, serkeşlikte bu
lunmamıştır. Bundan maksadım, Dahiliye Vekâleti 
vekâletin kadrini, kuvvetini, kudretini, Meclisten al
dığı kuvveti takdir etmiştir. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Bir şey 
sormak (isterim, Şark Cephesinde tekâlifi harbiyeye 
lüzum var mı idi?. Orada ne kadar askerimiz vardır? 

REFET PAŞA (Devamla) — Bu, Dahiliye Vekâ
letine ait bir mesele değildir. Bu başka bir meseledir. 
Çünki bu işte bütün askeri düşünecek değiliz. Hariç
ten bakıldığı zaman... 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Tekâlif
ten maksadım orduyu ileriye götürmektir, varını, yo
ğunu almak için değil Paşa Hazretleri! 

REFET PAŞA (Devamla) — Orduyu ileri götür
mek için.... 

HÜSEYİN AVNl BEY (Erzurum) — Bir istirha
mım var Paşa Hazretleri. Malûmu devletleri Müda-
faad Milliye Vekâletini kabul buyurduğunuz takdirde 

(7) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di Af. Ünver 

Dahiliye Vekâleti inhilâl etmiş ve o Dahiliye Vekâle
tin deki vazife Hitam 'bulmuştur;.. Uhdenizde cemile... 

REFET PAŞA (DevamJa) — Müsaade buyurunT 
Efendiler, ben doğrudan doğruya Heyetli Vekile tara
fından tayin edilmiş değilim .Ben sizin vekilinizim. 
Doğrudan doğruya mesuliyet bana ait olmak üzere 
çalışıyorum. Şimdi ötede beride... Doğrudan doğru
ya Koekırı hadisesi üzıerine buraya geldik. Sonra onu 
müzakere ederken bütün bütün yeni meseleler çıktı. 
Sonra bundan ne çıktı bilmiyorum, Heyeti Vekilenin 
zâfı ve ademi mesa)isi mevzuu 'bahis oldu. Dahiliye 
Vekâletine 'herhangi bir zâtın geçtiği İfade buyurul-
du. Fakat beyefendiler, öyle değildir. Orta yerde her
hangi bir zâtın doğrudan doğruya tayinine kadar ben 
Meclisi Âliniz tarafından • Vekil tayin edilmişimddr. 
Doğrudan doğruya Meclisi Âliniz tarafından... Be
nim hatamdır. Memlekette asayiş var mıdır, yok mu
dur? Ben iddia edeceğim ki bunun aksi olarak mem
lekette evvelkinden dalha ziiyade asayiş vardır. BU 
muharebelerden bir tanesi Eskişehir - Kütahya önün
de, bir tanesi Sakarya önündedir. Sakarya Muhare
besi muvaffakiyetle bitmiş bir muharebe idi. Fakat 
bu muharebede akın akın firariler gözümüzün önün
den geçtiği halde memleketin hemen her tarafında 
mühim olarak hadise olmuş... Hangisidir? Katil ll-
yas meselesini ayırıyorum. Cevabını ben vereceğim. 
Alelade bir soygunculuk İnebolu yolunda, inebolu'
dan üç saat mesafede vaki olmuş . Diğer bir soygun
culuk... Giden bir erji memuru soyulmuştur. Diğeri 
de Kalecik'te oldu. tşte bu... En badireli 'bir zaman
da Çerkez lîyais vakasından maada memleketin hemen 
ötesinde berisinde... Çerkez llyas meselesli oldu ki bu 
da büsbütün ayrı bir meseledir. Ve bu, muayyen 
bir m intaka dahilinde olmuştur. O da şudur: Kayseri, 
Mecidözü, Akdağmadeni arasındaki mınıtakadır. (tm-
kânı var mıdır ki) elimizdeki en iptidai, en basit ve-
safitle tenkil edilsin? Ve bugün şakiler dağların o bfir 
tarafına atılmıştır . Bu bahse ayrıca gireceğim. Söy
lediği niz mesele vaki oldu. Pek az vesaMe harp eden 
insanları çevirmek benim için mümkün değildir. Her
halde birkaç gâvurun peşinden koşmak... Ve bu nok-
tai nazardan ben mesuliyeti üzerime aldım. Çok ge
ciktirin. Çünkü oradan kuvvet istemek doğru değildi... 
Ve.hatta eşkıyayı dağıttım. Fakat bu doğrudan doğ
ruya, diğer meseleler gibi alelade siyasi meselelerden 
başka bir şey değildi. Bu adamlar Sakarya mağlûbi
yeti hadis olursa Ordunun gerisini kesmek, oralarda 
yolları tutarak büyük hadiseler çıkarmak için hareke
te geçmişlerdi ve bunlara bazı şakiler ayrıca kanşmış-
krdiı% 

216 — 



î : 64 11 i 8 . 1337 C : 3 

Yalnız beyefendiler, bir sene evvel' jandarmaların 
tuttuğu katil llyas tstüfclâl Mahkemesinde muhakeme 
ohıomak üzere giderken yolda firar etmiş, bir sene
den beri şekavette devam edie durmuş. Buradan gi
den mevkufliar yolda firar etmişler, asker firarilerine 
iltihak etmişlerdir. Bunların heyeti mecmuası... Bu 
gurup artık ötede beride yaptığı fesatları yaygın bir 
hale gelmiş... En buhranlı zamanlarda bilhassa Kü
tahya ve Eskişehir muharebelerinden sonraki devir
de bu memlekette... Burada elimizde bir takrir var
dırkJi onun için bazı izahat vermek isterim. 

HASlP BEY (Maraş) — Göklsuyîa Maraş arasın
daki» meseleyi... 

RIEFET PAŞA (Devamla) — Son muhaberem 
üzerine bunların da dağılmış olduğu ifade edildi. 

HASİP BEY (Maraş) — Dağılmamıştır. 

REFET PAŞA (Devamla) — Bilmiyorum... Bu asa
yişsizlik meselesine birer birer cevap verecek isek... 
Bıir Zeytin meselesi, bir Göksu meselesi vardı. E1Iİ 
sendden beri başlamış, Harbi Umumi esnasında bü
yük kuvvetleri üzerine celbetmiş, büyük kavgalar ol
muş hadisatı derhal silmek mümkün değildir Ancak 
bunlar zamanda birer birer ortadan kalkacaktır. 

$imdi efendiler, bir de doğrudan doğruya Heyeti 
Vekile meselesi meydana çıktı. Bir arkadaşımız isti
fe etmiyorlar diye bağırdı. Efendîiler ben Dahiliye 
Vekâletinde her hangi bir zâtın vekili değilim. Bu da-
fnkada, bu söz söylendikten sonra ben artık duramam. 
Ben isflifa ediyorum (Hayır hayır, olamaz sadaları.) 

Hüseyin Avni Beyin sözlerine evvelâ cevap veri
yorum .Fakat meseleyi pek uzatmak meöburiyeHinde 
kalacağım Onun için Zekâi Beyefendinin sözlerine 
evvelâ cevap vermek -isterim. 

Zekâi Beyefendi mazbata muharriri sıfatiyle demin 
mevzuu bahis etiler. Ben encümende bu hususu gö
rüştüğüm zaman harekâtı askeriyeye intikal ettikten 
som* o devrenin fecayiini ben derkedemem. Erkânı 
Hutâydi Umumiye Reisi cevap vermelidir, dediler. 
Ufak bir yanaştık var. Dahiliye Vekili memleket dahi
linde her türlü emnü asayişten mesul olma Iıdır. Bu
nu her kim yaparsa yapsın, her kim temin ederse et
sin. Belki söylediğim söz budur. Binaenaleyh hare
kâtı askeriyeye İntikal etmek devresi gelince o devre 
için ordunun ve binaenaleyh Erkânı HarMyei Umu
miye Reisinin kullanacağı kuvvet var mıdır, yok mu
dur? Onu ben bilemem. Onu söyliyecek zat odur. 
Çünkü harekâtı askeriyenin tarzı icrasını o bilir, o 
mesuMür... Ve yine bugün Başkumandan Paşa Haz
retleri ordudan bir kuvvet tefrik edebilir mi, edemez 

mi? Buna ben cevap veremem/ Buna cevap vereve 
olan zat Başkumandan *Paşa Hazretleri ve bu husus
ta kendileriyle -beraber çalışan Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisi Paşa Hazretleridir. 

2EKÂÎ BEY (Adana) — Ne sıfatla sorduğumu 
sual buyurdunuz. Dahiliye Vekili olmanız sıfatiyle. 
Müıdafaai Milffiye Vekâletinin 'bu işe müdahalesi yok-
tuf. 

REFET PAŞA (Devamla) — Bu çayı nazardır. 
Ona ben cevap vermem. Erkânı Harbiye cevap vere
bilir. Çünkü harekâtı askeriyeye temas eden iştir... 
Gayet açıktır ve ben izahat verdiğim zaman mücrim
lerin... Hükümet için söylenilecek her sözün... Af me
selesinde düşünülecek bir dihet de acaba bu insanlar 
affolunduktan sonra tekrar dağlarına giderlerse, bun
lar fena adamlar olduklar ıiçin asayiş bozuDuir mu, bo
zulmaz mı? Bunu düşündüğüm zaman herhangi yeni 
bir Zara, yeni bir Ümraniye hadisesi vukua... Usla
nıp da tekmil memlekette sükûnet hasıi olur. Yoksa... 
Yapacak olsak Nurettin Paşanın eli altındadır... De
diğim zaman bunu Nurettin Paşadan sen bunu yanlış... 
O 'benim Dahiliye Vekili sıfatiyle yapacağım iştir... 
Sıfatı askeriyem sebebiyle ondan rica ederek bu ci
heti sordum : Asayiş meselesini halletmek için ordu
dan kuvvet tefrikine imkân var mıdır, yok mudur de
mişim kendisine... Ya doğrudan doğruya Erkânı 
Harbiyei Umumi yeden veyahut... Ve Meclisi Âlinize 
karşı Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Paşa ve bugün 
bütün Ordu... Kendisine, bunların affı halinde bun
lar dağa gider mi gitmez mi?. Böyle bir hareketi as
keriye icap... Başkumandan Paşa bilir... Bugün yine 
bu meseleye intikal ediyorum. Kuvvetlerin emrii 
idaresi Başkumand alığa aittir. Yalnız bu kuvvetier 
buradan oraya hareket ettikleri zaman ben orta yerde 
bir âmil değilim. Çünki orta yerde meseleye âmü 
daha büyük makamlar vardır.. Eğer ben o kuvvet
lerin herhangi bir hatasına göz yummuş isem o da 
bana aittir. Yalnız bir şey yaparlarsa gelip size şikâ
yet etmek, size sadaim nef ü &ma etmek borcumdur. 
Mamafih bu kuvvetler doğrudan doğruya! benim em
rim altında olsun. Bu hususta hüküm Başkumandan 
Paşa Hazretlerine aittir. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Malûmu 
devletleridir ki, B. M. M. asayişi dahilî noktai na
zarından zannederim kd mesul... Harekâtı alskeriye 
icrası esnasında... 180 köy yakılmıştır. B " mesufiye* 
ti Dahiliye Vekâleti deruhte eder mi? Tasavvur bu
yurun ki Başkumandanlık yoktur. Asayişi dahiliye 
için bir kuvvet ifraz edeceksiniz... Baştan aşağı, te-

217L— 



î : 6 4 11 s 8 j 1337 C : 3 

peden tırnak kadar mesuüyetirii kabul edecek sen
den başka Kimse yoktur. Bunun emrü kumandasın
dan mesul olan yine Dahiliye Vekâletidir. Kanunun 
hükmü budur. Vazife ve salâhiyetinizi istimal ede-
cek'sinfiz, çünkft Meclise karşı mesulsünüz. 

RiEFET PAŞA (Devamla) — Tekmil mesuliyet
leri benden fazla kabul edecek kimse yoktur. Karşı
nızda bir Dahiliye Vekili vardır ki beline bir kılıç tak
mıştır, atına binmiştir, gitmiştir Konya isyanını 15 
günde teskin etimliştir... Ben ona karşı sükût edersem 
o vakit size karşı mesul olurum. Fakalt takibe memur 
kuvvet çirkin bir şey yaparsa, para çalarsa, katil ya
parsa bundan mesul ben değilim. Onu yapan mesul
dür. Sükût edersem o zaman ben mesulüm. Müsaade 
buyurun, benim kadar zaten (Erkânı Harbjyeâ Umu
miye Relisi de mesuldür. Çünki onun tahtı kuman
dasındaki bir kuvvet inzibatsızla göstermiştir, yağ
ma etmiştir. O vekâlet mesuldür. Çünkü, müsaade 
buyurun, ben size tekmil saf ahaliyle arz etmek, doğ
rusunu söylemek 'isterim, benim kadar Erkânı Harbi
ye de mesuldür. İptidada söyiediğSm sözü tekrar ede
rim. Memleketin emniyet ve asayişini muhafaza si
villerle, halk ile, asker... Fenalıkların meydana izha

rında Dahiliye Vekili mesuldür. Eğer muttaM olur
sam, muttali olmak benîm vazifemdir, mutta! olur 
saklarsam ben mesulüm. Çapulculuk eden bir kıtası 
olduğundan o da mesuldür. O başka noktaıi nazar
dan, Askerlerle siviller arasında vukua gelecek her 
türlü fenalığı haber alarak muamele yapmak benim 
vazifemdir. Haber almaktan da. mesulüm, haber al
mamaktan da mesulüm. Yapmazsam mesulüm... 

BASRÎ BEY (Karesi) — Müzakerenün yarına 
terkini teklif ederim. 

REFET PAŞA (Devamla) — Şimdi bu akşam 
yine konuşalım. 

BASRÎ BEY (Karesi) — Hayır efendim sizin için 
söylemiyorum. 

REİS — Meselede iki madde vardır. 
ŞÜKRÜ BEY (Karahfearı Sahiip) — îki mesele 

karışt!, 
REİS — Müzakereyi kâfi görüyor musunuz?.. 

Kâfi görüldü efendim. 
MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — On beş 

kişi el kaldırdı. 
REtS — Rica ederim efendim, onun tayüni bana 

a/ittir. Bundan sonra Kocgırı meselesine devam edece
ğiz. Yarın saat ikide içtima edeceğiz. 
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