
DEVRE : 1 C İ L T : 2 İÇTİMA : 2 

T. B.M.M. 
Gizli Celse Zabıtları 

29 Ekim 1337 (1921) 

Münderecat 
Sayfa 

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 388:389 
2. — İSTİZAHLAR 389 
/. — Ordu'nun il bas »e iaşesi hakkında 

Lazistan Mebusu Osman F>ey ve rüfekasmın 
Maliye ve Müdafaai Milliye Vekillerinden is
tizah takriri. 389:403 
— • 

2. — Asayiş ve emniyeti dahiliye hakkın
da Lazistan Mebusu Osmın Beyin Dahiliye 
Vekilinden istizah takriri. 403:409 

3. — Merkez Ordusu Kumandanı Nuret
tin Paşa hakkında Dahiliye Vekilinden istizah. 403:409 

Cilt : 13 

101 nci İnikat, 1 ne ve 2 nci Celseler 



î : 101 29 . 10 . 1337 C : 1 

YÜZ BİRtNCÎ İNİKAT 

29 Teşrinüevvel 1337 Cumartesi 

Birimci Celse 

REİS : Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : 

REİS — Celse kuşat olundu. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 

YÜZÜNCÜ İÇTİMA 

27 Teşriimievvel 1337 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

Brrûıci Reisvekil! Hasan Fehım'i Beyefendinin tah
tı riyasetlerinde billinlikad aleüinfirait reye vazı teklif 
olunan mevaddtan orduya ait melbusat ve teçhizat 
ve iaşe hakkında Lâzistan Mebusu Osman Beyle on 
'beş refiklidin -takrirleri reye vazolunarak bu bapta 
hafi oelisie alk'd'i ekseriyetle kabul olundu. 

Dalh'iliye Vekili Beyefendimin amniiyet ve asayişe 
müfeaffik istizah takririnin hafi celsede münakaşası 
tdldiifii- reye vazolunarak ekseriyetle tasvip ed'ildi. Ba
dehu mecruh zabitanın maaş âlamamallan esbabına 
dair Bolu Mdbusu Tunah HHJmti Beyin sual takririle 
•Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşa hakkında 
Lâzistan M abusu Ziya Hurşit Bey ve mfelkasi'nın tak
rirlerinin dahi celse! hafiye ruznames'ine ithalin mü
zakeresi ekseriyetle kabul olundu. Kayseri'ye azimet 
ve avdet eyleyen azayı kirama ait harcırahlara müte
dair Divanı Riyasetten Heyeti Umumiyeye mevdu 
takrir reye vazedilerek müzakerenin hafi olması ka
bul edilmedi:. Bilâhare zaptı sabık hulâsası kıraatle 
aynen kabul edildi. Osman Nuri Beyin marüzzikir 
takrir! okundu. Mumaileyh takririnin esbabı muoibe-
gine dair izahat verdi ve Meclislin salâhiyeti icraiyes'i 
hasab'b hasbıhal sadedinde müzakere icrasını, yüzde 
kırk raiddesii'nddki tekâlifi miiliyerrin ne rriiktar cem-
•od'iî-'ibi'id'iğîııi, ordu teçhizat ve ilbasma ne derece me
darı olduğunu, müteahhitlere ihale muamelesine ait 
izahat itasını, Meclisin tenvir edilmesini sual ve it-
yan eyledii. Takririn şekline ve usulü müzakereye mü-
itcal'ilk itirazat dermeyan olunması ve Osman Bey 
üafviiiriniin istizahı mutazammm olduğunu ifade etme
si üzerine reye vazedilerek istizah ekseriyetle kabul 
ödiMİ. Müdafaa! Miffiye Vekili Refet Paşa Hazret
leri ordunun iaşesine, melbusatına ve taahhüdata dair 

I 'izahat ve irad edilen müteferrik: suallere cevap ver
diler. Söz alan zevatın çokluğuna ve vaktin ademi 
müsaadesine mebni cumartesi günü devam edilmek 
üzere celseye nfihayet verildi. 

Rdis Kâtip 
Hasan Fehmi Muş 

i • 'Mahmut Sait 

LÜTFİ BEY (Malatya) — On beş refiki denmiş. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — İstizah, 

Maliye ve Müdafaai Mittiye Vekâletlerinden müşte-
reik yapılmıştır. Taikri ikisine aittir. (Okunsun sesleri) 

REİS — Takriri okutuyorum, dınîiyel'im. (Takrir 
okundu) 

I REİS — Bu ayrı bir meseledir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Ayrı ayrı değildir. 
(Müzakereye başlamadık sesleri) 

HAKKI HAMDİ BEY (Sinop) — Orta yeıtle bir 
teklif var. Teklif hatti zatinde istiizalh olarak yapılmış
tır. Tabii her itkisi hakkındadır. Maliye vekil?, Baş-

[ kumandan veya Müdafaa! Milliye vekıili ve her k»im 
i ise meydana çıkacaktır. İstizaha cevap vereceklerdir. 

Her b:ri için ayrı ayrı karar vermeye lüzum yoktur. 
Müzakere tdk'Kf üzerine ceryan ediyor. Binaenaleyh 
zab..tnamenin bu suretle tashihin! teklif ederim. 

REİS — Efendim, teklif hakkındaki nöktai nazar 
nedir? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — İstizahın 
şeklidir. İstizahın şekline göre olmaiıdır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Umumun -
I dan ioüihzah olunsun.. 
I REİS — Efendim, bunlar müzakereye aittir. Re-
I yinize arzediiyorum. Zaptı sabık hülasasını tashih veç-
I hile reyinize koyacağım. Fakat ne suretle olacaktır? 
I MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Zaptın 
I neresi tashih olunacaktır? 
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MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Dünkü 
taikrtr reye konuldu. Bu hususta nıiüzakere ceryan 
etmiş değildir. Müzakere edilen hususaıt ona ilave 
edilmelidir. Müzakere açılmak lâzım gelirse aynı ol
malı. 

VElHBt EFENDİ (Karesi) — Mıüzakere ceryaruna 
lüzum yok. Bu, zaptı sabuk hulâsasıdır. Müzakere na
sıl cereyan etmliş ise öyledir. Bugün yeniden karar 
verileöeksie veyaihuıt dünkü müzakere ikmal edilecek
se o başka meseledir. Müzakerenıin ceryanını tashih 
edelim. Fakat dünkü müzakereyi hülâsa edelim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
maruzatımı anlatamaldum. 

Takrirde iki zaıtan bahsediilmliştir. Hasbıhal tar
zında sorulması bilahare istizaha ~ kaltoedilmiş. Zabıt
ta diyor ki, Paşa Hazretleri istizahı kabul ettiler. 

'Halbuki takrir ikisM ihtiva ödüyor. Binaenaleyh Ma
liye Vek'ifli de dahildir. 

IMUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Takrir 
veren arkadaşlarımız buradadır, Mücmelen maksat
larını burada izah etmeleri lâzım gelir. Bu suretle o 
kabul edilir. Yoksa o kabul edÜlmiş deği/ldür. 

BA.SRÎ BEY (Kareli) — Dünkü takrir yalnız Mlü-
dafâa'i Milliye Vekilin© râöidi. (Değil, değil sadaîan) 
Onun içlin bunu kabul edelim. Diğer meseleyi ayrıca 
•mjüZakere edelim. 

REİS — Efendim, şimdi Maliiye Vekâletine de
receli şümulünü ayrıca arzedeceğiım. Zabıt bittalbi dün
kü müzakoren'in zabıt ve şeklini gösterir. Yalnız bun
da noksan varsa lütfen onu söyleyiniz. Binaenaleyh 
zaptı aynen reyinize vazediyorum. Kabul edenler el
lerini kaldırsın..-. Zaptı sabık aynen kabul edilrrtişt/ir. 

İSTİZAHLAR 

/. — Ordu'nun ilbas ye iaşesi hakkında Lâzistan 
Mebusu Osman Bey ve rüfekastnın Maliye ve Mü-
dafaai Milliyet Vekillerinden istizah takriri. 

REİS — İstizah üzerindeki dünkü müzakerelere j 
devam ediyoruz. Söz Âbüdin Beyin. Buyurun Efen- J 
d'im. I 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Bendenizde Heyeti j 
Vcküeriin hiç bMsiriden böyle bir istizah yapılması j 
tasavvur ediHmüyordu. Şimdi mesele istizan ve ademi | 
istizah meselesi değildir. Bugün yeni bir haber a'MıIk. 
Beş bin kat elbise İnebolu'dan gelmiş. Diğerleri için 
çıkıp şurada izahat versinler. Yoksa böyle şekil üze
rine müzakere ceryan etmez. Meclis bununla Ordu
nun i'lbasint düşünüyor dernektir. Mesele bu değil
dir. Siz istizahı ister kabul edin, ister etmeyin. Me
seleyi biıtiifelini. Eğer temin ediyorlar ise bitisin. 

'MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansalıiip) — 
Efendim, yanlış bir surette işe girdiğimiz için çıkma
za girdiğimizi zannediyorum. Her hangi mesele mev-
zuuibaniis olduğu zaman ortaya fenalık sürülüyor. Bür 
fenaMc isnat olununken şu fenalık, şu ve şu sebepler 
tahtanda yapıflmışttır, denir. Maliye Vekili buna cevap 
ver. Ben bunu isbaita kadirim, diyebilmek icap eder. 
Fakat orta yerde bir hal yok iken ve sahibi takrir 
dalha kanaattlinli ikmal etmeden; hasbıhal imiş, bilmem 
ne iimliş. Kendisi dalhiNkiamaatini tesfoSit etmeden, son
ladan istizaha kalbetü ve istizah ediyor. Muayyen 
'bir • mSesele yok. Elbise meselesi, iaşe meselesi gibi 
sözler ortada. Bunlara cevap veriliyor. O bir taraftan 

bir aılkaıdaşımız diğer bir şeyi soruyor. HaJbuki bun
ların her birisi ayrı, ayrı istizah edilecek ve esbabı 
mucibîisli gösterilebilecek mevaiddaldır. Binaenialeyh 
yanlış olarak girmiş olduğumuz bu yoldan çıkabil
mek için uğraşnken, Maföye Veikili de meseleye gfir-
mliş'Jir.. O dahi ithal edilsin. Askerim elimizdeki mev
cut mesele bir meseledir. Asker çıplaktır. Askerin 
üzeninde elbise yoktur. Orduyu bu kışta çıplakta bı
rakmak doğru değildir. İaşe m'eseteısii fenadır. Almuş 
olduğumuz mektuplardan bunları anlıyorum. (Gürül-
tüfer) Söz söyletirmiyecekseniz o başlka efendim. Fa
kat asabiyet göster m ey iniz. 

REİS — On beş zat söz aldı. İstizahın Maliye Ve
kiline da'hi teşmili ortaya sürtülüyor. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Böyle bir 
mukaddimeye ihtiyaç vardır efendlim. Binaenialeyh 
melbusat meselesi, para meselesüd r̂. Bumun için Mü-
dafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri buraya gelecek, 
bizden bunun için iıkii milyon lira isteyecektir. Acaba 
•Maliye Vekilinin bunu verecek kudreti var mı? Ve 
ne için bugün bizim halli karşısında kaldığımız'me
stle para meselesidir ve paranın sureti tedarikli mese-
üsaidir? Binaenaleyh bu noktai nazardan Maliye Ve
kilin1; n de dahil Olması lâzımdır. 

iBASRt BEY (Karesi) — Efendlim, Osman Beyin 
ve rüfeCcasıının takdim öttüğü rapor hasbıhal muita-
zarnimın bir takrirdir. Meclisi muhteremden bazı ze
vatın israröyJe hasbıhal Mzaha kalfoediilmî lf. Halbu
ki Şükrü Beyin buyurdukları gibi, nofctai istizan rna-
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ium değildir. Bu istizaha dün Maliye Vekili Bey -dıe 
sürtmlmelc isteniaimiştir. Fakat Meçisin kabul eütiğı 
istizah hassaten Müdafaai Miüye VeMicue aittir. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Entuğrul) — Mal'iye 
de ıvairldır. 

REÎS — Efenldilm, o başka bir rnlesefedk. 
BASRÎ BEY (Devamla) — Bidayette haisbihal 

şefldiîridt. buJunan takririn istizaha kalbi ve bJalbulksi 
•bir ödkltaü istizah bulunmaması sebdbiylte istüzahın 
'bir çiklmiaza gSttiği görülüyor. Fakat her nasılsa bu 
kahul ekfiM. Meseîede şahıslar, şdkİlierden ziyade 
aranıüaoaik ,şey, zaltı m'aiSîahaittM". Mesele bir meseM 
asriyedir, 

OSMAN BEY (LâzİsSan) — Bunun tefsiri zım-
nınlda Kanunu Esasi Encümenine havale buyurunuz 
•daha iıyMr. 

BASRİ BEY (Devamla) — Bu neye ilerlemiyor 
ve riiçfin vazoydu askeriye bu ha'JdedÜr? Halbuki bu 
rriesdie doğrudan doğruya. Başkumandanlığa ait bir 
meseteldlir. Paşa Hazreltleri, kendilerine Başkulman-
dahlıik teVcıihi zamanında buyurmuşlairdı ki, mesaili 
aisikerliye için ancak ben izahat veririni. Şimdi ise Mü
dafaa! MıMiye Vekili PlaŞa Hazretleri ancak haSat za
manına kadar «iimizde erzak vardır diyor. Halbukii 
bunu başk'ası çıkıp inkâr edliyor. Bumdan dolayı Mec
lis daMdttıe kalıyor. Doğrusu hangliisidÜr? Bunun hak
kında izahat verecek Ba^kumandanlMır. Binaenaleyh 
mesele, MeüMslte ıbulunan Başkumandanın buraya da
vet edilmesiyle izahat almak kâfidir. Meselenin ha
kikati hakkında kendMnlden sual irat etmek kâftidiir. 
Binaenaleyh bu mesele hakkında Başkumandan ta-
ırafımldah izahat verilmedikçe ne Müdafaaü MtiMye 
VeHdMiiniden bir şey sormay, ne de- Maliye Vekilini bu 
istizaha bulaştırmak doğru değildir. Biz ısrar edelim 
ki Başkumandanlık Müdafaai MiMiye Vekâletimin 
mesafeli hakkında hakikî kanaatlerini söylesinler Biz 
de ona göre müzakeremize devam edeMm. 

REİS — Efendim, mesele, istizahın Maliye Ve
kiline teşmil edilip edilmemesidir. İstizah meselesi 
doğrudan doğruya bilâ müzakere reye arz olunur. 
Fakat elde şekil itibariyle bir takrir var. Tabii şekli 
müzakereye ait bir iki söz söylenecek. Bunun için 
bir iki zata söz verdim. Müsaade buyurursanız bu 
istizahın Maliye Vekiline de teşmil edilmesini ka
bul edenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Bunu müdafaa eden 
Şükrü Bey biraderimizin aldandıkları bir nokta var
dır. Hiç şüphesiz elimizdeki nizamnameye riayet edi

yoruz ve Meclisin bir vaziyeti vardır ki bizim ni
zamnamede ona dair bir kelime dahi yoktur. Binaen
aleyh biz burada maddei muayyene olmaksızın he
yeti umumiyesi itibariyle memleketin idaresinde gör
düğümüz iyilikleri ve fenalıkları her zaman burada has
bıhal ve münakaşa edebiliriz. Hatta ikinci bir karara 
bile Maliye Vekâleti ilah... Her "hangisini isterse is
tizah edebilir. Bilhassa bu, icra salâhiyetimiz itibariy
le müzakere ediliyor. Teşri suretiyle değildir. Bura
da karara bile hacet yoktur. Bu noktanın bilhassa 
zapta geçmesini arzu ediyorum. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Efen
diler, dünden beri müzakere ettiğimiz bu ordunun il-
bas ve teçhizatı, hepiniz takdir buyurursunuz ki, en 
mühim meseledir. Bunun etrafında ne kadar işlesek 
yeri vardır. Çünkü bugün hem harpte bulunuyoruz 
ve hem de kış gelmiştir. Bugünkü yağmur da bize 
felâketin dehşetini haber veriyor. Askerimiz ilbas 
edilememiştir, iaşemiz bozuktur. Bunların esbabını 
araştırmalı. Esbabı ne ise anı bulmalı ve bu işi yola 
koymalı. Bendeniz zannediyorum ki, her hangi bir 
idare reisi, her hangi bir levazım reisi getirseniz bu 
şekil bozuktur. Bu şekil devam ettikçe melaike ge
tirseniz bu işin altından çıkamaz. Bir şeyin aslı bo
zuk olursa her halde fer'i de bozuk olur. Bugün rica 
ederim efendiler, levazımatın taahhüdü, meselâ mü
teahhitlere mubayaa hakkında* verdiği karar şekli doğ
ru mudur? Heyeti Aliyeniz ,şu eşkâl üzerine levazı-
matta daima bu muamele cereyen ediyor, biliyor. Le
vazım Reisi gelip diyebilir mi ki bizim elimizde bir 
kanun vardır, onunla hareket edeceğiz. Eğer Leva
zım Reisi gelir burada öyle derse -ki yoktur- o va
kit isbat edeceğim. (Gürültüler.) Siz de varlığından 
bahsediniz. Efendiler, bizde Levazım Reisi dendi mi 
levazım reisi veyahut levazıma merbut her hangi bir 
zabit efendi kundura mütehasssıdır. Terzilik, maran
gozluk mütehassısıdır. Ziraatin ve her şeyin mütehassısı 
olur. Halbuki efendiler, her şeyin mütehassısı ayrı
dır. Askerlik ise ayrı bir şeydir. Onun için bunda da 
ihtisas lâzımdır. Bugün Refet Paşa hazretlerinden sual 
ederim, beni Fırka kumandanı yaparlar mı? Bu se
beple levazım işi de asker işi değildir, Bu ancak ti
caret işidir. Bunların erbabına verilmesi lâzımdır. Se
ferberliğin iptidasından şimdiye kadar bu şekil devam 
ediyor. Bu kadar milyonları sarfederiz. Hiç bir gün de 
askerin tevazımâtı, iaşesi düzelmez. Çünkü şekil bo
zuktur. Şekli düzeltmekten başka çare yoktur. Ben de 
burada şimdi'şekli düzeltmek hususunda arzı malumat 
edeceğim. 
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Efendiler iyi bilirsiniz ki, ordularda, vilâyetlerde 
birer mübayaat komisyonları vardı ve bunlar Ti
caret odasından ve belediye azasından mütehassıs 
olanlardan mürekkepti. Bu sucetle Orduya ne lâzım 
ise bunlar alırlardı. Otdu; silâhiyle, tüfengiyle, cep-
hanesiyle, talim ve terbiyesiyle iştigal ederdi. Yani or
du ticaret işleriyle uğraşamaz ve yapamaz. Müsaade 
buyurursanız bazı misaller ve vesaik ile isbat edece
ğim. Efendiler, orduya ne lâzım gelirdi. Ordu kuman
danı bize yüz bin takım elbise lâzımdır diyor. Bu 
memlekette kundura imal edecek bir müessese var mı
dır. 

Sonra yüz bin takım elbiseyi konturat edebile
cek insanlar var mıdır? Rakipler var mıdır, yok mu
dur? Evvelemirde bunu düşünelim. Meselâ on bin 
takım elbiseyi münakaşaya verdiniz. Müteahhitler
den yekdiğerine rekabet edip tenzile icrası müm
kün olup olmadığına dair bir kaç müessese var mı
dır, yok mudur? Eğer var ise onun münakaşası açı
lır. Lâzım gelen teminat alınır. O zat taahhüdünü ifa 
eder. Eğer on bin takımı verebilecek yoksa bunlar bi
ner, beşyüzer olarak takımlara ayırırlar ve o suretle 
mukaveleye raptedilirler. Elbise bu suretle çıkar. Fo
tin işine geliniz. Aynı suretle çıkar. Çarık işi, merci
mek; nohut, buğday, arpa işi hepsi böyle çıkar. Mü
tehassısları vasıtasiyle ve taahhüt konturatçılara veri
lir. Konturatçılar bunu daima orduya yetiştirir ve 
ordu hiç bir vakit aç kalmaz. Görüyoruz istanbul' 
dan bilmem hangi taraftan birtakım adamlar geliyor. 
Birisi gidiyor. Seksen bin konturat ediyor. Diğer birisi 
geliyor, otuz bin takım konturat ediyor, gidiyor, gele
miyor ve veremiyor. Ihtimalki İstanbul'dan entrika 
için bu adamları gönderiyorlar. Belki ordumuzu giy
dirmeyelim diye, işlerimizi işkâl için gönderiyorlar. 
Bu suretle ordumuzu giydiremiyelim, yediremeyelim. 
Belki bu suretle düşünenler de vardır. Şu halde anla
şılıyor ki, bunun şekli esasen bozuktur. Efendiler, 
ordunun daima topuyla, tüfengiyle, harbiyle uğraşma
sı lâzımdır. Levazım dairesinde binlerce adam var. 
Menziller, noktalar hiç biri bir fayda temin edemez. 
Mesela size şikâyet zemininde değil, gördüğümü söy
leyeceğim. Şark cephesinde, Ermenistan cephesinde 
ordu yüzbinden ziyade hayvan aldı Askerlerin eline 
geçti. Arz edeyim, şimdi dört bin tane inek gelmiş. 
Bu ineklere bir zabit efendi memur etmişler. Maiye
tine dört tane de nefer vermişler. Şimdi bu zabit 
bu ineklerin ne yemini, ne nerede kalmasını bilir. 
Bunların Karsın bir çayı vardır, oraya götürür. Günde 
40-50 tanesi buzların altınca geberdi ve bunu bir 
mektupla bildirmişlerdi. İşte burada serbaytar diyor 

ki: 1 800 hayvan keseceğiz. Bu gece ne kadar kasap 
varsa toplayınız. Bu 1 800 hayvan o gece ölüyor. Bunu 
Levazım reisine söylersek senin sözünü dinlemez, hap
seder, nefyeder. Şimdi efendiler, demek istiyorum ki, 
mütehassıs olmayanlar bu işleri göremez. Bilir mi
siniz, böyle Şark cephesinde 100 000 hayvandan Ordu
nun defterine 42 000 hayvan kaydedilmiştir. Sonra 
kaydedilen 42 000 hayvandan orada birtakım inek
ler var ki, Rumeli ineklerine benzer. Bu ineklerden 
bunların içerisinde bir tane yoktur, varsa bile Ordu
da kaydı yoktur. Hepsi değişmiştir. Kalan 42 000 hay
vandan Orduda hiç bir şey kalmamıştır. Ordu ancak 
15 000'inden istifade edebilmiştir. İşte levazımın ve 
Ordunun şekli budur. Bu, gizli kapaklı bir şey değil
dir. Efendiler, burada Ordunun bir sanayii vardır. Şu 
sanayiin mevcudunu nazarı dikkate alınız. Çıkardık
ları eğer müsmir bir netice veriyorsa beni idam edi
niz. Bir netice vermiyor. Efendiler, burada bin ki
şi toplanmış iki yüz takım elbise çıkarıyor. Burada 
bir takım terziler vesaire vardır ki, yalnız zabit efen
dinin emrini dinlemekle mükelleftir. Burada yalnız 
zabit efendinin kendi elbisesi değil, başkalarına da 
dikiliyor. Efendiler, Ordu hiç bir vakitte bir tabakha
neyi, bir terzihaneyi idare edemez. Marangozhane ida
re edebilir. Çünkü Ordularda tüfekçi vesaire vardır. 
Fakat Ordu böyle şeylere karışmamalıdır. Ordu yal
nız ileriye gitmelidir. Geride kalanlara demelidir ki, 
bizim şuna buna ihtiyacımız vardır, siz bunu temin 
ediniz. Burada her taraftan gelen mümessiller vardır. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bu daireyi kim 
yaptı? 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Ordu bu
gün yalnız işlerini merkezde görmüyor. Memleketin 
en hücra köşelerinde kendi işlerini, kendi zabitleri 
vasıtasiyle gördürüyor. Meselâ bir şube mülazımı, bu
rada aynı vazife ile mükelleftir. Efendiler, rica ede
rim, buradaki ordu kumandanı Hakkâride veyahut 
filan yerdeki şube reisinin o memlekette ne yaptığını 
ne,bilir? Oradaki şube reisi efendi derki: Ben Ordu 
kumandanından böyle emir almışım, bu, askeri bir 
iştir. Ben karışamam. Acaba böyle bir emir var mı? 
Binaenaleyh efendiler, buna imkân oktur. Ordu böyle 
şeylerden elini çekmelidir, mülkiye memurlarına bı
rakmalıdır. Kendi adamlarını bırakmalı, buna kimse 
bir şey demez. Çünkü mütehassıs değildirler. Hiç bir 
şeyden çakamazlar bile... Onlar askerliği güzel bilir
ler, muharebeyi güzel yaparlar. Buna bir şey demi
yoruz. Buyursunlar, askerliklerini yapsınlar. Topla-
riyle, tüfenkleriyle düşmanları kahretsinler. Biz de 
onlarla beraberiz, fakat böyle şeyleri yapmasınlar. Iş-
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te netice böyle olur efendim. Daha evvelleri gördük. 
Büyük ordular da gördük. Seferberlikten ev
vel işittik. O zaman olan harplerde böyle iş
ler ve levazımlar yokmuş. Bu gibi şeyleri kon-
turatçılar taşıyormuş. İhtimalki bunlardan beş kuruş 
ziyadeye alınıyor. Varsın olsun, halk da, millet de 
istifade etsin, tüccar da istifade etsin. Bu suretle or
dunun işi de ileriye gitsin. Hepsini bu usul üzere 
müteahhitlere vermiş olsaydılar, bugün askerimiz çıp
lak kalmazdı. Halbuki 80 000 çift fotini bir adama 
veriyorlar. Efendiler, bunun içerisinde suiistimal vardır 
diyemem, yoktur da diyemem. Çünkü bu iş, iki üç 
kişinin elinde dönüyor, ihtisası olan adamlar da bu 
işin içine girmelidir. Tahkikat yaptıracaksanız onu da 
yaptıralım, ileri gidelim. 

Efendiler, bugünkü işi ileriye götürmek için ne 
yapmalıdır? Bu şekil bugün de fenadır, yarın da fe
nadır. Hiç bir suretle böyle bir şekil olmaz. Biz böy
lelikle ne orduyu teçhiz, ne ilbas, ne de iaşe edebili
riz. Ordunun bir senelik iaşesi vardır. Belki de böy
ledir. Fakat ben de işittim ki, ordu müstacelen buğ
day almış. Bunu da bıraksın. Fabrikacı da olamaz. 
Onu da mütehassıslarına bıraksın. 

KADRİ BEY (Diyarbekir) — Mütehassıs asker el
bisesi giyerse bu da olmaz mı? 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Bu olur. 
Efendiler, dün Refet Paşa Hazretleri burada diyordu-
lar ki; italya'dan bize bilmem ne kadar çadır, bilmem 
ne kadar elbise gelecek. Bunlar orada münakaşa su
retiyle mi verilmiştir, yoksa alelamya üç, dört kişi git
miş de orada mubayaa mı edivermişler? Sonra bun
lar mütehassıs mıdır, nedir, ne alıyorlar, kimin ne ha
beri oluyor, aldıkları eşyaya dair burası ne gibi bir 
tetkikat yapıyor ve burasının tetkikatı bir suiistimali 
meydana çıkaracak halde midir, bu vakitten sonra 
gelecek çadırın orduya ne faydası vardır? Belki hiç 
gelmek imkânı yoktur. Sonra işitiyoruz bir milyon li
ramız Almanya'da bekliyormuş, doğru mudur? Bunu 
kendileri daha iyi bilirler. Efendiler, neden bir mil
yon liramız Berlin'de bekliyor? Bunlar, konturatla ve
rilmesi kabil şeylerdir. Fakat birdenbire böyle yüz bin 
takımı dayamamalı ki, herkesin gözü açılmasın. On 
bin miktarındaki elbiseye 50 bin lira aç, herkes ge
tirir ve tedarik eder. Bu suretle bir esas koy, mu
bayaayı vesaireyi kaldır. Mubayaa edeceksen erbabı ih
tisastan adamlar buldur. Efendiler, ordunun bu gibi 
işlere karışmasından mevcuduna halel geliyor. Bura
da 32 bin kişilik kuvvei umumiye vardır. Bunun al
tı binini hastaneler teşkil ediyor. Yani 26 bin mev
cut varmış. Efendiler, bu yirmi altı bin kişi doğru ise

ler necidirler, ne iş yapıyorlar? Bunlar 26 bin kişi
nin yapabileceği bir işi yapabiliyorlar mı, buna dair 
Müdafaai Milliye Vekâleti ve Levazım dairesi bir 
istatistik yapmış mıdır? 

Sonra burada bulunan 26. bin kişiden ikişer kişi 
bür efendinin yanındadırlar ve şuraya da nazarı dik
katinizi celbederim ki, burada bulunanlar elbise-
rtin en iyisini giyerlerdi. Bendemiz harp zamanında 
yarakları görüyordum, bir çok arkadaşlarımı da 
şahit tutarım. Yaıhu diyordum, bu zavallılara hiç 
de md elbise tesadüf etmemiş. Memleketinden ge
tirdiği don ile kalıyordu. Bu elbiseler nereye verili
yor? Burada dünyanın teşkilatı var. Bunu anlamak 
lazım. Eğer yapamıyortarsa bunu millete bıraksın
lar. Belık'i biraz daha ileri gidilir ve bu suretle or
du da kurtulur. Kendileri de bu görültüden kurtu
lur. Kumandanlara vukubulan hücum hep budur. 
Bunlardan el çektikleri gün biç bir yerden hücum 
yoktur. Bu vazifeleri de mukaddestir. Fakat yapa
madıkları için takdis edemem. Çünikü mütehassıs 
değildirler. Demin arz ettiğim gvbi mütehassıs ol
malıdır. Bittabiî ben de onun mütehassısı değilim. 

MUSTAFA EFENDİ (Tokat) — Sivillerde mü
tehassıs var mı? 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Bir ko
misyon teşkil eder, buraya belediye ve ticaret oda
sı azalarından koyarsın. Bunlara itimadın yok mu? 
Mesmuatırna göre konturatçuar zamanında, yani o 
zaman yalnız bir mubayaa komisyonu vardı. O ko
misyon müzayedeye, münakaşaya nezaret edendir. 
Onun numunelerini muhafaza eyler ve geldiğinde 
onunla kontrol ederdi. O vakitler Ordu hiç bîr şey 
düşünmezdi Ordu tüfeğimi, çantasını alır ileriye 
giderdi. Fakat bugün hiç bir şey gidemiyor. Efen
diler, Mahmut Şevket Paşa değil, Melâike olsa 
yapamazlar. 

Efendiler, dün arkadaşlarımız; tdkâlifi mili/iyeden 
bahsettiler. Tekâlifi miMyede biizıkn uzaktan gör
düğümüze nazaran pak büyük şeyler alınması lâzım 
gelirdi ve Orduya pek büyük faydalar temin etmesi 
lâzım gelirdi. Belkfi bizîkn tahminimizin atada, se
kizde, onda biri bile elimize geçmemiştir ve belki 
halk da bu suretle mutazarrır olmuştur ve suiistimal 
de olmamış değildir. Belki olmuştur. Bunun içfo 
bir şey diyemem. Sonra, ahalden alınanlardan 
bir kısmı çürüyecek, bir kısmı yolarda dökülecek, 
blir kısmı bilmem ne olacak. NeMce itibariyle sıfı
ra sıfır elde bir şey yok. Biz veıelim, fakat Sdare 
etsinler. Bu millet hiç bir şeyi esirgemez. Efendi
ler, Müdafaa/i Milliye emirlerini de birtakım şube-
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ler vasıtasiyle memleketin her tarafına teşmil ettiler. 
Oralarda neler oldu, Allah bilir. Yetidir efendiler, 
bu tekâlifi millâyeye de nihayet verelim, Eğer bize 
para lâzıımsa bu usulleri bir daha uyartımıyalım. Üç 
aylük, beş aylık olaıraık bir vergi tarh edelim ve ülla 
bir emirle gayri makbul ellerle para toplamıyalım. 
Efendiler, fişte bugün bunu kabul eder isek olacak. 
Bu tekâlifi milliye meselesi de orduya büyük bîr 
merhem saramadı. Bizim gümrüklere gelen mallar
dan yüzde on .alınıyor. Eğer bunlara da zam edil
mek lâzım gelirse bunu kaldırmalı. Çünlkü tüccar 
bu hailden de bizar oluyor. 

Hülâsa efendliıler, bu şektil bozuktur; bu şekil 
tashih edilmezse yarın da, öbür gün de zarar ede
ceğiz. Müdafaıai Milliye bu teşkilâtı yıksın, ne la
zımsa yapsın, buna bir çare bulsun ve bu meseleye 
bir saat evvel çare bulsun. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim, bu mesele 
hakkında izahat vereceğim: Bunun için görüştük, 
bağırıştık, mayısta bendeniz Antalya'dan dönüyor
dum. Bunların hiç tesirini görmedim. Şimdiki bi
zim müzaıkeratımız da yine öyle olacak. îhşaaliah 
ben yalana çıkarım. Ortada bir mesele var kü, as
ker erzaıksızdır. Bugün varsa bile yarın için yok
tur ve hatta bu buhran memlekete de saracak. Di
ğer bir mesele de var ki, memlekette para dahi yok
tur. Bunların hepsi ve daha açık bir noktası, var
dır ki düşman Eskişehir'dedir. Memlelketıin yüzde 
kırk serveti, eli silah tutanları buralarda kalmıştır. 
Biz bunu verirken bu işin tamamen halledileceği va-
dedilerek o fedakârlığa katlanmıştık.Vâ-esafâ ki düş
man henüz en güzel mahalleri çiğnemekle mükel
leftir, tahrip etmekte berdevamdır. Bu ne Müda
faıai Miltoye Vekilinin, ne Maliye Vekilimin işidir. 
Bu, Heyeti Veklilenıin heyeti umumiyesine ait bir 
iştir. Düşünsünler, taşınsınlar, bir an evvel anı 
getirsinler. Eğer bu işli beceremıiyeceklerse haber 
versinler. 

VEHBİ EFENDİ (Konya)— İşte onu yapamaz
lar. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Bir taraftan teşkilâ
tın israf atı, diğer taraftan düşman memleketi çiğner
ken burada dedikodu etm'etk bence zaittir ve fenadır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efen-
dlim, rrrevzuuibabis olan mesele, birinci derecede, 
Ordunun iaşesi meselesidir. Malûmuâtiniz, müsaa-
deti âlnizle benderiiz de Orduda nefer suretiyle bu
lundum. Mensup olduğum kıta seyyar olduğu hal
de Ordu, ekmeği bol bol yiyordu. Hatta bizim 
süvari fırkasının ekmeği merfkepterte olduğumuz yer

lere kadar geliyordu, Maruzatım, seyyar bir kıta
nın ekmeği peşinde dolaşırsa, sabit olan kıtanın da
ha bol olur. 

Hayvanatının iaşesine gelince; hakikaten hayva
nat açtır. Vardıkları yerlerde eğer harman varsa 
fırkanın iaşe memuru bir mazbata veriyor, çıkmış 
olan mahsulü efrada tevzi ettiriyordu. Eğer saman 
yoksa harmandaki saplara bir miktar fiyat takdir 
ederek mazbata mukabilinde alıyorlardı. Harman 
•mahalleri yoksa hayvanat aç ıkalıyordu. Daha o va
kitlerde iaşe için müşkülât vardır. Sonra levazımat-
tan bahsolunuyordu. Bendeniz yirmi, ylirmübeş gün 
bulundum. Bu müddet zarfında levazım pek cüzi 
bir şey gönderebildi. Yani levazımın muaveneti bu 
olabildi. 

Ordunun ilbasına gelince; Ordu hakikaten çıp
lak idi. Hatta akşamları sırt sırta vermek suretiyle 
yatıyorduk. Asker o vakitten beri üşümekte idi ve 
soğuklardan fevkalâde muztarip idi. Bendenıize bil
hassa rica ettiler. Efradı görüyorsun, titreşiyorlar, 
Git Ankara'dan bunlara birrer kaput olsun kopar
manın çaresine bak dediler. Bendemize bir zabit ve 
bir kaç nefer verdiler. Mezunen buraya geliyordum. 
Dairelerine gittim. Meşgullermliş, görüşülemedi. Tah-
sisen Süvari Fırkasına kaput göndermek için İsmet 
Paşaya müracaat etmek lâzım geliyor dedi. Biz bu
radan ifraz edip gönderelim dedik. Tertibatımız 
umum Garp Cephesi Kumandanlığına aittir, denil
di. Bendeniz de bu suretle Fırka Kumandanına 
yazdım. Yani asker haki katan aç idi. Süvarilerin 
kılıçları katiyen yoiktur. Hatta taarruzda, hücum
da kılıçları yok idi. Piyade isek süngümüz olmak 
lâzım gelir. Yalnız adımız süvari idii. Sonra ben
deniz acaba yok mudur ki verilemedi zannında 'bu
lunmuştum. Bir vagon kılıç, pala lebaleb dolu ola
rak Sincanköyünde bulunduğu halde düşman karşı
sında harp eden askere verilmiyor. Binaenaleyh 
Ordunun ekmeği - ki bendeniz bulunduğum zamana 
ait söylüyorum - boldur. Yalnız çıplaktır. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Gerek dün 
ve gerek bugün rüfekanın söylediklerinden ben iki 
netice hissedebildim. Birisi iaşe, diğeri ilbas. îaşe 
ve ilbas hususunda bir kabahat var mı, yok mu? 
Bilmiyorum. Eğer askerimiz denildiği gibi aç ve 
çıplak ise bunlara ne çare yapacağız? Şimdi birinci 
şıkka göre yani Müdafaai Milliyeriin bu hususta ka
bahatti olup olmadığını vekili hazır Refet Paşa haz
retlerinden evvelki devre ait olan kısımda da ara-
maik lâzım gelir. Fakat evvelbeevvel şunu arz et-
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mek istedim ki askerimiz eğer aç ve çıplak ise bu
nu memleketin kudreti Mhsaihyesindje aramalıyız. 
Yolu olmayan, vesafiM olmiaıyıan, tezgâhları olma
yan bir milletin efradı aç da kalır, çıplak da ka
lır. Sonra arkadaşlar, Levazımatı umumiye dalire-
sinde bir fenalık vardır. Hepsi hemen Refet Paşa 
hazretlerimden evvelki devre aittir. Bunu birer birer 
size erkam ile gösteririm. Müdafaai Milliyen'izin 
Levazımatı umumiye dairesine toptan bir cevap 
vereceğüim. Hemen sıfırdır. Yani Levazımatı umumiye 
idaresi hakkımda arkadaşlarımın söylediklerine he
men bendeniz de iştirak edeceğim. Askerin (ilbası me
selesi yazın düşünülecek bir meseledir. Şimdi bakınız 
Levazımatı umumiye ne yapıyor? Bir kaç gün evvel 
yani bu ay zarfında Hasjim bey isminde bir zattan on 
bir bin metre kumaş geliyor. Bundan üç bin beş yüz 
metresini mecruh zabitlerin elbisesine sarfediyor. 
Mütebaki dokuz bEn beş yüz metreyi ise amele göm
leği yapıyor. Hiç olmazsa dokuz bin beş yüz metreyi 
kaput yapmış olsaydı hiç olmazsa bir fırkanın kaput 
ihtiyacını temin etmiş olurdu. Ordunun çuvala ihti
yacı vardır. Yine Ordu Levazım dairesi çuvalı bozup 
•askere kaput yapıyor. Bunlar hep Levazımın bece-
rikslizHğfldıir. Sonra sahillerde îneboluda, Samsunda, 
Antalyada birer mubayaa komisyonu ioad edildi. Bu 
mubayaa komisyonları tüccarına, komisyonculara 
suhulet olmtalk üzere malı görecekler, onun üzerine 
ımübayaa edip parasını vereceklerdi Fakat Levazı
matı urnunıiiyemdz böyle yapmadı. O komisyonculara 
rağmen gelen malı bilmem ne yaptı? Burada tekrar 
kendisi muayene ettfi, yok bilmem numunesine tatbik 
etti. Bu suretle tüccarını süründürdü. Meselâ înebo
luda bulunan komisyon bir mal teslim ediyor. Bunun 
yolda bir kısmı kayboluyor. Sonra o kaybolan kıs
mı da tüccara tazmin ettiriyor. Tüccar ise diyor ki, 
ben malımı Îneboluda teslim ettim. Siz kaybetmiye 
idiniz. Şu halde tüccaran üzerinde de büyük büyük 
bir itimatsızlık hasıl oluyor. Martta buraya Hüsnü 
bey isminde bir zat teşrif etmlişti. Bu zat pek çokları 
tarafından tanınmıştır. Mili kongre reisidir. Gayet 
doğru bir adamdır. Bu zat martta yüz bin kat elbise 
vermek işitiyor ve elbisenin beher takımını yedi yüz 
elli kuruşa tekDif ediyor. Bu zat daha evvel kendisi 
İtalya'da bulunmuş idli. Kongrenin elbiseye olan ih-
tiyacmı duyuyor. Hiç kimseye haber vermemiş iken 
alo, yedi ban kaput ile bir kaç bin ayakkabı alıp 
doğru Antalıyaya çıkıyor. Bunları Milli Müdafaaya 
satıyor. Her kaput başına otuz kuruş kâr alıyor. 
Ayakkabılarını da üçyüz ellişer kuruşa satıyor ve 
diiyor ki yüz elli kuruş üzeninden size sekizyüz bin 

kat elbise verebilirim. Kendisi gayet oidıdu bir 
adam olduğu için kendisine itimat edilebilir. Bu zat, 
ben ikli seneden beri İtalya'da bulunuyorum. Sizin 
İtalya'ya göndereceğimiz komisyoncularınıza nazaran 
size yediyüz elli kuruşa bu elbiseyi vereyim, diyor. 
Halbuki Levazımatı umumiye böyle yapmıyor. Bir 
komisyon gönderiyor. Oami Beyin kontrolü altın
da olan bu komisyon baher kat elbiseyi yüz yirmi 
dört İtalyan frangına yani dokuzyüz otuz kuruşa 
geliyor ve o komsiyonun mubayaa etmiş olduğu el
bise bedeli yirmi yedi milyon doikuzyüzbin kuruştur. 
Hüsnü beyin ise yirmi iki milyon beş yüz bin kuruş 
ediyor. Hüsnü Beyin getireceği elbiseye nazaran 
yüz ellibdn lira ziyan vardır. Harcırah buna dahili 
hesap değil... 

Sonra ikinci bir mesele tahaddüs ediyor. Elbise 
bedelinden bir kısım para kalmış. Bir milyon liret 
kadar tesviye edilmemiş. Sonra bir liret on buçuk 
kuruşa tereffü ediyor. Bundan dolayı da Hükü
met yüz bin kuruş zarar ediyor. Otuz bin kat el
bisede yüz ellibin lira ziyan. Nasıl beğendinljz mi? 
Bütün bu saydığım fenalıklar mart nisan aylarında 
oluyor. Bu elbiselerin bir kısmı gelmeye başlamış 
olsa gerektir. Şimdi bunlar arz ettiğim gibi Refet 
Paşa Hazretlerinin zamanı idarelerinden evvel ol
muş şeylerdir. Fakat ne zaman olursa olsun bugün 
Levazımatı Umumiye İdaresi kabiliyetsizliğini isbat 
etmiştir. Hatta odun ve saman mübayaatında teva
tür derecesine varan bazı mübayaat vardır. Mese
lâ onbin okka oduna mukabil yirmibin okkaya maz
bata veriliyor. Bu kalan onbin okkayı saman, odun 
mubayaa memurları aralarında taksim ediyorlarmış. 
Bunun ne dereceye kadar doğru olduğuna dair mad
dî bir şey serdemem. 

Kumaş meselesine gele Mm: Fakat kumaş mesele
sini arz etmezden evvel Durak Bey diyorlar ki: Bu 
levazım işi değildir, tüccar işlidir, mütehassıs ademler 
olmalı. Bir taraftan levazımı kaldırmak, diğer taraf
tan böyle yapmak. Bunda bir mübayenet vardır. Le
vazım dairesi olmazsa Ordu olamaz. Ben buna tama
men kaniim. Bu, böyle olduğuna göre her millette 
levazım mektepleri vardır. Memaliki müterneddine 
ordularında ayrıca levazım daireleri ve mektepleri 
vardır. O suretle idare olunur. Tüccarlar hakikaten 
lâzımdır. Eakat tüccarlar ancak levazım dairelerinin 
bir muavini olmalıdır. Bunlardan istifade olunma
lıdır, bu doğrudur. 

Şimdi Müdafaai Milliye Vekâleti bundan evvel 
Kütahya'da bir kumaş fabrikasiyle yüz yirmi bin 
metre üzerine bir konturato yapmıştı. Kütahya'nın 
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sukutu üzerine bu kumaş gelemedi. Binaenaleyh 
Kayseri'de Müdafaai Milliye namına açılmış bir fab
rika vardır. Bu fabrika gayet güzel kumaş işlerine va
kıf ve mütehassıs, yani İstanbul'da fes fabrikasını 
idare eden bir zat memur ediliyor. Bu zat fes fabri
kası müdüriyetini deruhte ettiği zaman yevmiye iki 
bin metre çıkarken yevmiye altı bin metre çıkarmış
tır. Ve bu zat, bilhassa kumaş işlerini öğrenmek üze-. 
re Levazım Riyaseti tarafından Avrupaya gönderil
miştir. Bu zatı tutuyorlar bilahire muhasebatı umu-
miyeye yerleştiriyorlar. Kumaş fabrikasına başka bir 
zat gönderiyorlar. Bu yüzden yapılan kumaş miktarı 
dört bindir. Eğer bu zat Kayseri'de kalmış olsaydı 
yevmiye üç yüz arşın kumaş çıkarabilecekti. Bugün 
ise otuz arşın çıkaramıyor. 

Nakliye işlerinden de biraz: bahsedeyim : Nakli
ye işleri de gayet fenadır. Bunu kezaiik Levazımatı 
Umumiye dairesi idare edemiyor. Aynı zamanda bu 
nakliyatı umumiye idaresidir. Şimendiferler memu
rine fazla iş bırakmadığından dalavereler mütemadi
yen tevali ediyor. Bunları da idare edemiyorlar. Son
ra tabiî kağnı arabaları ahaliden taleb ediliyor. On
da da bir adalet yok. En ziyade yol üzerine tesadüf 
efen köylerden alınıyor ki, bunlar daha harmanım 
kaldırmamıştır. Ötekiler ise işlerini bitirmişlerdir. 
Buradan Kayserİyi teşrif ederseniz yollarda bir çok 
hayvan İaşeleri görürsünüz. Bunları efrada sorarsa
nız, efendim, dört gündür aç Cevabını verir. Levazım 
idaresi anı da idare edemiyor. Afkadaşlar, bu saydı
ğım şeyler. Levazım idaresinin idaresizliğine a;'t şey
lerdir. 

Bu idarenin İyilikleri „de var, onları da arzede-
yim : Harbin bidayetinde hepiniz şahit oldunuz ki 
pek fena ekmekler yedik. Değirmenimiz yok, fabrika
mız yok. Levazımatı umumiye idaresi köprü köyünde 
on dört, Yahşİhanda on altı fırın inşasına derhal baş
lamış, Keskin'de altı.. Bunlar benim bildiklerim. 
Belki başka bir mahalde de yapmıştır. Bunlar on beş 
gün içinde kamilen ikmal edilmiştir. Ekmek gördü
ğünüz gibi daha iyi şekle girmiştir. Bunun Yahşi-
handan geçerken elime bir peksimet almıştım. Cid
den harbin bidayetinde yapılan peksimetlerden iyi 
gördüm. Bugün yapılan peksimetler o kadar güzel 
şeylerdir ki, ben'dg, -hanede numunesi saklıdır. Tak
dim edeceğim ve Heyeti Muhteremenize gösterece 
ğim. 

Sonra efendim, bugün kudura dikiş imalathanesi 
bin ikiyüz çift ayakkabı çıkaracak bir hale gelmiştir. 
Terzihaneler teşekkül etmiştir. Günde bir, iki bin kat 
elbise yapacak bir hale gelmiştir. Sonra imâlatı har

biye, teçhizatı harbiye idaresi vücut bulmuştur. Bun
dan bir top, tüfenk fabrikası vücut bulmuştur. Ufak 
amma ne olursa olsun... İlk işe başladığımız zamanı 
tahattur edelim. Topumuz vardı, kamaları Eskişehir' 
de yapılıyordu. Bugün her nevi silâh, cephane yapı
lıyor. Burası da topları yapabilecek bir hale gelmiş
tir. Her nevi esliha, bomba ve saire yapılıyor. Şimdi 
bu maruzatım efendim. 

Nevakrsımız hakkında ne yapabileceğiz? İster ev
velki devre ait olsun, ister şimdiki devre ait olsun. 
Bendenizin düşünebildiğim; tekâlifi milliye suretiyle 
bir çok şeyler aldık. Bunlardan eğer kumaş bulamı
yor isek derhal büyük hırkalar diktirerek veyahut 
elimizdeki paramıza göre iskelelere bazı mubayaa 
heyetleri gönderip peşin para ile mübayaat yapmak 
•ve terzihanelere tevzi ederek derhal diktirmek. Sani
yen. İstanbul'da meselâ, Hilâli Ahmerden istiane 
edilebilir. Hilâli Ahmere biraz para gönderilir. Celâl 
Muhtar Bey gibi zevat mubayaa japarlar, diktirir
ler, gönderirler. Sonra daha doğrusu bendeniz bu 
meseleyi yalnız Müdafaai Milliyeye bırakmanın doğ
ru olmadiğı kanaatindeyim. Mümkün ise içimizden 
bir kaç zatı, mütehassıs olanları meselâ, Nafıa Vekili 
Ömer Lütfi Bey, Hacı Bekir Efendi, Rıza Bey var. 
Daha böyle bir kaç zatı Levazımatı umumiyeye me
mur ederiz. Bunu böyle idare etmekten başka çare 
yoktur. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Efendim, maru
zatım, şu veya bu zat mesul olsun şeklinde değildir. 
Ordu da bu nekalisi görüyor, Heyeti Celileniz de gö
rüyor. Bundan dolayı ricali devletten hiç kimse mesul 
olmaz. Mesuliyet -acze delalet eder ve şu sukut etsin, 
bu çıksın diyemiyeceğim. Çünkü maatteessüf Fevzi 
Paşanın yapamadığı bir işi Refet Paza Hazretleri de 
yapamadı. Yalnız maruzatım umumî bir endişeden 
mütevellittir. Şimdi bunu Heyetimize kimse bildir
medi ve bugüne kadar, sön Sakarya harbindeki mağ
lubiyetten sonra maksadını Müdafaai Milliye bildir
medi. Bu halde Ordunun davayı milliyi taarruz et
mek suretiyle elde edeceğine efkârı umumiye kani
dir. Bendeniz Anadolunun Keskin ve havalisini gez
dim. Burada herkes sulhun zafer ile kaim olduğuna 
kanaat getirmiştir ve bunun ikmal edilememiş oldu
ğunu bize bildiriyorlar. Bendenizin kanaatince Ordu 
taarruz edemez ve edemi yecektir. İsbait edeyim. Ben
deniz bir topçu zabitiyim. Harpte onuncu fıkrada 
topçu kumandanı olarak bulundum. Hayvanlar ma
lumu âliniz iaşe ile, arpa ile yürür. Bugün orduda 
bu, hakikaten güç bir meseledir. Hayvanata ishal ya-

j par bir okka buğday veriyorlar. Bu şerait dahilinde 
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top hayvanlarını tarlalara sürerseniz topu taşımala
rının imkânı yoktur ve taşıyıp taşıyamılacaklannı siz 
de takdir edersiniz. Paşa Hazretleri beyanatlarında, 
dediler ki; biz arpalarını, buğdaylarını gönderiyoruz. 
Halbuki tebliği resmileri okuyoruz. Yunan taş, taş üs
tünde koymamış ve buralarda kuyularda bulunan er
zaka varıncaya kadar yakmış. Nasıl olur da böyle 
membalardan hayvanat iaşe edilecektir? Bunun im
kânı yoktur. Sonra bizler burada giyindiğimiz halde 
soğuktan, nezleden muztaribiz. Halbuki efendiler, bir 
asker iç donu ile nasıl harbeder? Kaputsuz bir asker 
kışta yürür ve taarruz edebilir mi? Askerin çadırı 
yoktur. 

Efendiler, bu işi ancak Heyeti Aliyyeniz yapar. 
Eğer düşmanın Afyon Karahisar, Uşak ve Eskişehir' 
de bulunduğunu nazarı dikkate alıyorsanız ve sulh 
masası etrafında değilseniz ve davamızın fedakâr mü
dafileri isek - ki bunda şüphe yoktur - bunu vekiller
den beklemeyiniz, memurlardan beklemeyiniz. Memur
lar daha geçen ay maaşını alamadı, bakkala şu kadar 
borcum var diye düşünür yapamaz. Arkadaşlar bu 
zihniyetle Ordu idare edilemez. Bendeniz Fevzi Paşa 
Hazretleri zamanında yüzüne beraber bu kürsüye çı
kıp söylemiştim. Bugün de bî perva olarak söylü
yorum. Refet Paşa Hazretleri de bu işi yapamıyacak-
tır. Orduyu ilbas ve iaşe edemiyecektir. Buna siz va-
ziyed ediniz, siz yaptırınız ve bunun için bir heyet 
teşkil etmelisiniz. 

YUSUF İZZET PAŞA (Bolu) — Arkadaşlar, 
bendeniz Sakarya muharebesinden avdetimde burada 

-huzuru âlinizde maruzatım meyanmda bilhassa bu 
noktayı derhatır ettirmek istiyordum. O zaman, tek
rar arzediyorum bir değirmenim, bir fırınım yoktu. 
Fakat Müdafaai Milliye Vekâletinin cidden tarihi 
millimizde kaydolunmaya ve iftihar edilmeye lâyık 
olan mesaisini lisanı minnet ve şükran ile yadetmiş-
tim. Bendeniz Müdafaai Milliye Vekilinin şahsına ait 
olarak arzetrniştim. Şüphesizdir ki bu vezaifin Baş
kumandanlık makamı âlisinde tevhit edilmiş olduğu
nu arzetrniştim. O zamanın Başkumandanı yine Baş-
kumandanımızdır, Müdafaai Milliye Vekilimiz yine 
vekilimizdir. O zaman arzetrniştim ki, sakın Sakarya 
muharebesini kazandıktan sonra gevşetmiyelim. O 
söz el'an bakidir. Ayın yirmi üçüncü günü muhare
be başladı. O zamanlar faaliyet sahibi olan Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin o muharebede gös
terdiği fedakârlığı cümlece malumdur. Bizi bir gün 
cephanesiz bırakmadı ve bir gün erzaksız kalmadık. 
Bir gün askersiz kalmadık. Millet tekmil varını, yo

ğunu oraya sevketmiştir. Binaenaleyh bu muharebeyi 
milletin fedakârlığı ve Müdafaai Milliye Vekâletinin 
cidden şayanı hayret olan mesaisi kazandırmıştır. Bu 
muharebede ne Başkumandan, ne müdafaai Milli
ye ̂ Vekili imanımızı zayıflatmamıştır. Binaenaleyh bu 
şimdi yapacağımız harbi neticelendirecek aynı adam
lardır. Bunlar tam bir azim ve iradeye sahiptirler. 
Bugün münakaşatın zamanı değildir. Belki büyük bir 
muharebe İhsan Bey kardeşimizin dediği kıştan evvel 
olamayacaktır. Fakat zamanı merhununa kadar askeri 
iaşe etmek ve mutlak bemutlak düşmanı Eskişehir-Kü-
tahya hattından atmak şarttır. Bunu yapmaya mille
tin kudreti vardır. Heyeti Celilenize düşen vazife ise 
Başkumandana ve Heyeti Vekileye zahir olmaktır. 
Rica ederim şahsiyatla meşgul olmayalım. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Efendim, biz 
harbin gerek sevk ve gerek idaresini Başkumandan 
Paşa Hazretlerine Başkumandanlıkla beraber tevdi 
ettik ve bu hususa ait Meclisin salâhiyet hakkını ona 
verdik. Şu halde mademki Ordunun nekaisi mevcut 
imiş, ne için ikmal etmemiş? Eğer Heyeti Celilenizin 
muavenetiyle ikmal edilebilecek bir şey varsa bunu 
Heyete ihtar etmek salâhiyetiyle mükelleftir. Evet 
bunu şimdiye kadar Heyetimize bildirmedi ve bugüne 
kadar da elinde bulunan devairin hiç birinden şikâyet 
etmedi. İlletin teşhisi için Paşa Hazretleri burayı teş
rif ederler. Ordudaki nekaisi, hakayiki ve bunun ne 
için ikmal edilmemiş olduğunu bize bildirirler. Onun 
üzerine biz de illetin derecesini düşünür ve ona göre 
icabını yaparız. Oradan izahat almadıkça bir şey ya
pamayız. (Alkışlar) 

REFET PAŞA MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ (İzmir) — Arkadaşlar, Ordunun iaşe ve libası ha
kikaten güç bir meseledir ve ben ihtimal ki bu işin 
pek ehli değilim. Çünkü şimdiye kadar harp sahala
rında yaşadım, gerilerde bulunmadım. Fakat buna 
rağmen bu işler azıcık bir zekâ ve en basit bir faali
yetle yapılmıyacak işler değildir. Filvaki İhsan Bey 
biraderimiz yekdiğerini takibeden iki paşanın bu işi 
yapamadıklarını söylemiştir. Ne yapalım? O halde bi
zim ordumuzun kabahati, bizden daha iyisini, daha 
akıllısını, daha güzelini yetiştirememiş olmasıdır. Bel
ki bizler gittikten sonra ufak rütbeliler içinde yetişe
cektir. 

Arkadaşlar, ben elimi vicdanıma koyarak ve sizin 
insafınıza müracaat ediyorum. Müdafaai Milliye Ve
kili olduğum gün yıkılmış, dökülmüş bir ordumuz var
dı. Mademki derdimizi dökeceğiz. O halde bana mü
saade ediniz, her şeyi söyliyeyim. Sakarya ordusuna 
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yetmiş iki bin silâhtan 28 bin silâh gelmişti. Diğerleri 
tekmil dağılmış ve firar etmişti. Ben o zamanlar Da
hiliye Vekili idim ve tam o zamanlarda bendeniz Mü-
dafaai Milliye Vekâletine memur edilmiştim. Kırk 
bin haşeratın ortaya dağıldığı bir anda bu kadar az 
vukuatla onun içinden çıkmak bana Allahın bir tecel
lisi oldu. Zira kırk bin firari memleketin içine dağıl
mıştı ve Sakaryanın gerisine zabitli, zabitsiz, eşekli, 
eşeksiz, yığılan yirmi sekiz bin idi. Ben Müdafaai 
Miliye Vekili olduğum zaman tekmil oraya ge
len insanları - ve oraya gönderilecek insanları - ki 
o zaman bir bir fırın, bir değirmen ve bir okka 
ekmek bile yoktu - ve sizler pekâlâl biliyorsunuz ki, 
bizler çarşıdan yemek için ekmek bulamıyorduk. Öy
le bir devirde Anakara'nın tekmil fırını, değirmeni 
bile hariçten gelen yabancılara bile ekmek veremediği 
zamanda ben Müdafaai Milliye Vekili oldum ve tek
mil Orduyu buradan beslemeye mecbur oldum.' O 
zaman, tekrar arzediyorum, bit değirmenin ve bir fı
rınım yoktu ve hatta bir okka ekmeğim, bir eşeğim 
yoktu. Cephane de- keza.. Batumda bulunan cephane
yi harbe sokmak mecburiyetinde idim. Bunun için ise 
elimde bir vasıtam yoktu. Arkadaşlar, ayın, beşinci 
gününde Heyeti Aliyeniz tarafından Müdafaai Milli
ye Vekâletine intihap edildim. Ayın on üçüncü günü 
düşman ilerlemeye ve yirmi üçüncü günü de muha
rebe başladı. Beni intihap ettikten yirmi gün sonra 
Sakarya boyunda yetmiş iki bin kişilik bir ordu top
landı. Millet orduyu teşkil etti ve Heyeti Celileniz 
verdiği kuvvetle ben buna vasıta oldum. Heyeti Ali-
yenizin verdiği emir ile, salâhiyetle çalıştım. Milletin 
himmetine müracaat ettik. Koştular, geldiler. Hepi
nizin insafına müracaat ederim. Buradan hergün cep
heye giden askerlerin giyili gittiklerini hepiniz gör
dünüz. Evvelce bir tek matara yoktu. Bana bir arka
daş sordu. Evvelce bu tenekeler madem mevcut idi, 
neden almadınız? Veyahut almadılar? Efendiler; ben 
beş ağustosta Vekil oldum. Bilmiyorum. Fakat onun 
da cevabını vermek istiyorum. Çünkü Müdafaai Mil
liye ambarı ile, İktisat ambarı bir değil. İktisat Vekâ
leti kendi ambarmdaki o tenekeleri Müdafaai Milliye 
enirine matra için verdiği zaman hepiniz gördünüz 
ki kamilen matra oldu. Sonra süngümüz yoktu, sün
gü yaptık ve bunu Konya'da ve her yerde yaptık ve 
aynı zamanda parasız yaptık. Demirini yüzde kırktan 
aldığımız demirlerden aldık. Ustasını askerlerin için
den ayırdık ve koyduk. Ufak bir yevmiye ile ve bir 
kasatura bize on kuruşa mal olacak kadar bir para 
ile yaptık. İlk günler fena olan bunlar günden güne 
iyileşti. Buradan yoktan yere bir fabrika oldu. Birçok 

değirmenler ele geçti ve bir çok fırınlar yapıldı. Yüz 
bin kişilik ordu buradan yedi, içti ve giyindi. Bugün 
tekrar arzediyorum, bu sırf sizin gayretinizle oldu, 
sizin himmetinizle oldu. Gittiler; matrah, cephaneli 
ve giyinerek gittiler. Efendiler bu silâhlar ta Batum' 
dan geldi, Erzincan'dan geldi, Elaziz'den geldi bura
da yoktu. Bu kadar az bir zaman zarfında getirilerek 
bunlarla Sakarya harbini kazandık. Bu, ceman yekûn 
yirmi gün zarfında oldu. Efendiler, tekrar arzediyo
rum. Müdafaai Milliye Vekili huzurunuza çıktığı za
man bir şey yoktu. Batum'da bulunan cephane mu
harebe hitama ermeden evvel buraya geldi ve harbe 
girdi ve bu gelen cephaneyi burada sarfettik. Sonra 
Samsun'da bulunan cephane buraya dört günde geldi 
ve bunun jçin yolda insanlar öldü ve o suretle buraya 
kadar geldi ve sarfedildi. Efendiler, Sakarya'da bu 
sayede muzaffer olduk. Beyfendiler, ben bunu haşa 
sünme haşa halketmek kudretinde değilim. O elbiseyi 
giydirebildim ise bana milletin tekâlifi milliye sure
tiyle verdiği kumaştan giydirdim. Ben kendim bir kat 
elbise yapmaya muktedir değilim. Bana vermezseniz 
ben ne yaparım? Her verdiğinizi kullandım, her ver
diğinizi yaptım ve doğrudan doğruya hak yere kul
landım. Ufak tefek suiistimaller olabilir. Bunlar belli 
değildir. Müdafaai Miliiyenin bu numuneleri sizin 
gözünüzün önüne geldi. Nihayet elimde mevaddı ip
tidaiye kalmadığı zaman ben de lastiği patlamış oto
mobil gibi durdum, kaldım. Darülharekâtta bulunan 
topçuların hayvanlarının yemleri az, yemleri, çok.. 
Buna biz karışmayız. Ordunun harekât mıntakasına 
Müdafaai Milliye karışmaz. Onların menzil mıntaka-
ları vardır. Onlar o menabiden kendi kendilerine is
tifade ederler. Dünyanın hiç bir yerinde cephede har
beden kıtaatın samanı geriden yetiştirilemez ve buna 
maddeten imkân olamaz, oralara saman sevkedile-
mez. Doğrudan doğruya orada - ki Başkumandanlık 
makamı vaziyeti pek iyi takdir buyurdular - olan yer
den olmayan yerlere naklettirdiler. Çünkü parasız 
menaiıka arpalı manatıktan naklettirdiler ve orada 
hayvanların iaşesi meselesiyle bizzat Başkumandan 
Paşa Hazretleri meşgul olarak idare ettiler. Evet zan
nediyorum Başkumandan Paşa Hazretleri... 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Yemiyorlar Paşa 
Hazretleri.. 

REFET PAŞA (Devamla) — Harekât mıntaka-
sında bulunan hayvanların iaşesini ben bilemem. Paşa 
Hazretlerinden sorarım. Yemediğini haber alırlarsa 
derhal bunu Başkumandan Paşa Hazretleri kemali 
ehemmiyetle nazarı dikkate alırlar... 

57 — 
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Arkadaşlar. Müdafaai Milliye Vekili olduğum 
günden beri elime kaç para geçti? Bu hususta Hasan 
Beyfendiye medyunu şükranım. İki günden beri ve 
burada ben temas etmek istemem. Hiç bir zaman şi
kâyet edecek değilim. Çünkü ben,Hasan Beyden şi
kâyet edecek olsam ve o da Heyeti Aliyenize yükle
necek. Ben Müdafaai Milliye Vekili olmazdan evvel 
İzmir mebusuyum. Bana ne verdiniz ki ne istiyorsu
nuz? Beyfendiler, bu sene zarfında Ordumuzun haleti 
ruhiyesini nazarı dikkatinize arzetmek isterim. Lütfen 
kapıyı kapar mısınız? Ordumuz yalnız şu iki ay zar
fında iki muazzam harp yapmıştır. Bir tanesi Eski
şehir - İnönü, diğeri Kütahyadır. Sakarya muharebe
sindeki vekayi ayrıdır. Yani mart ayından beri dört 
muhabere geçirdi. Beyfendiler, sağlam olmıyan, ter
biyesi yerleşmiyen bir ordu bugün galip gelse de yine 
firar eder ve Sakarya harbinde de hiç olmazsa otuz 
bin kişi firar etti ve Refet Paşa otuz bin tüfeği buldu, 
yerine koydu. Oradan aldı, buradan aldı. İngilizlere 
müracaat etti, casusluk etti ve Ordu tekrar muhare
beye hazır bir hale geldi. Bu, fevkalâde bir surette 
temin edildi ve bu Ordu tekrar yerine geldi. Beyfen
diler, marttan beri verilen elbise gerek benim zama
nımda, gerek benden evel verilen elbise bu Ordunun 
nizamî alacağı elbisenin fevkindedir. Yani bu kadar 
fazla elbiseyi verdiğinden dolayı Müdafaai Milliye 
Vekâleti mesuldür. Çünkü hakkı yoktur. Çünkü biz 
yüz elli bin kişilik elbise verdik. Vaziyet budur. Ar
kadaşlar, bir kaputun üç sene miadı vardır. Biz altı 
ayda bir kaput veriyoruz. Yine yetişmiyor. Çünkü 
alan kaçıyor. Arkadaşlar, benim elimde başka bir 
kuvvet yoktur. 

Tedip ve terhip meselesine gelince: Memleketi ya
kıp yıkanlar için bir çok defalar cepheden şiddetli 
emirler vermişimdir; bunu bilirler. Fakat bu emirler 
göz dağıdır. Tekmil halkı baştan başa asıp urgana 
çektikten sonra bu memleketi ne yapacağız? Şu altı 
ay zarfında Ordudan iki yüz bin kişi gelip geçmiştir. 
Bu kaçanların hepsini öldüreyim, asayım mı? Bina
enaleyh bugün askerleri baştan başa giydirdiğim hal
de on beş gün sonra yine Ordu çıplak kalıyor. Bun
ları söylemek istemezdim. Söylemek mecburiyetinde 
kaldım. Bunlar böyledir diye düşmana boyun mu 
eğeceğiz? Hayır arkadaşlar... Bir defa bu vaziyet için
de buna para dayanmaz. Sonra Maliye Vekili beyfen-
di gelip vaziyeti maliyeyi izah eder. Maliye Vekili 
Beyfendiden benim aldığım para bu şiddetli harpte 
beş günlük mesarifi değildir. Aldığım para ceman ye
kûn iki milyon liradır. Bu para en aşağı nakliye üc
reti değildir. Yalnız cephane nakliyatının dört aylık, 

beş aylık ücreti benden evvelki devirde bir milyon iki 
yüz lira tutmuştur ve o zaman nakledilen cephane be
nim naklettiğimden daha azdır ve bu cephaneyi yir
mi günde naklettim. Bunu millet taşıdı. Fakat ben 
ona vasıta oldum. Bununla iftihar ederim. libas, ki 
dünyannı en kolay bir şeyi odur. 

İhsan Beyfendi, Refet Paşa da herkes gibi kalbin
de bir aşkı vazife taşır. Ta bidayetten beri bu işe atıl
mıştır. İcabında vatanın her köşesine konmuştur ve 
tekmil arkadaşlariyle birlikte ilk günden beri çalış
maktadır. Ne istiyorsunuz? Bir milyon asker giydir
mek mi? Yarın akşam cevabını vereceğim. Şimdi ma
kine başında İstanbul'da tekmil nüfuz, haysiyet, şah
siyeti malum zevata müracaat ederek bir milyon in
sanı giydirmeye kâfi kumaş göndeririz deriz. Bir haf
ta sonra bu kumaşlar İnebolu'dadır. Bu bir kısmı. 

İkincisi; memleket dahilinde bulmak mümkün
dür. Fakat para lâzım. Parasız olmaz. İnebolu'dan 
buraya kadarki yol üzerinde bozulmuş otomobiller 
gibi, çamura batmış müteahhitler vardır. Bunların 
hepsi iflas etmiştir. Maliye Vekâleti bunların parasını 
vermiyor mu? Elinden geldiği kadar veriyor ve dai
ma veriyor. Fakat artık onlar dahi parasız vemiyor. 
Arkadaşlar akşam yine beş bin kat elbise İnebolu'ya 
geldi. Bunu herhangi bir müteahhit bildiriyor. Diyor 
ki; paramı şimdi verin. Azamî on beş güne kadar on 
beş bin takım mevcuttur. Bunlar alâlâde ufak tefek 
teferruattır. Beş bin kat elbisenin parasını kaç günde 
verdiğimizi biliyor musunuz? Bu gelenlere derhal 
vaz'iyed ettim. Sonra arkadaşlar, bu yalnız elbise me
selesi midir? Mu namütenahi cephaneler nereden çı
kıyor? Bir de onu sormaz mısınız? Bizim burada es
kiden kalma namütenahi tüfengimiz mi vardır? Bu 
kadar tüfengi, bu kadar cephaneyi, topu, mermiyi ne
reden buluyoruz? Bir tek top mermisi bugün yirmi 
liradır. Biz Sakarya muharebesinde yüz kırk bin mer
mi sarfettik. Sakarya muharebesi efendiler, dünyanın 
en büyük muharebelerinden birisi olarak tecelli et
miştir. En çok cephane yaktık, sayısız cephane yak
tık. Onunla da iftihar ederim. İçimizde arkadaşlarımız 
vardır. Yusuf İzzet Paşa Hazretlerini işhat ederim Top
larımız bir dakika cephanesiz kalmadı. Akkoyun, ka-
rakoyun muharebe günlerinde belli olur. Muntazam 
bir ordu yapıldı. Bunun cephanesi akın akın geldi. 
Bunları ne ile götürdüm, nasıl götürdüm? Bunları 
ben yapmadım arkadaşlar, o beğenmediğimiz çocuk
lar yaptılar. O Müdafaai Milliye Vekâletinde genç, 
ihtiyar, yaşlı başlı insanlar bütün gece makine başın
da çalışmışlardır ve ben onları ilâhi "Şahit tutarak hu
zuru millette söylüyorum. Şükürgüzarıyım. Benim 
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başım döndü. Bu baş döndüren işin içinde vazifemde 
mütekabil itimat, Orduda ve arkadaşların arasında 
benim şahsım için sarfolunan mesai bu işi meydana 
getirdi ve ben onlara benim için değil vatanım için, 
milletim için çalışıyorsunuz, dedim. Etrafa yazdığım 
telgraflarda baştan başa bugün milletin halâsı sizin 
elinizdedir, eğer çalışmazsanız milletle beraber tarih 
de mahvoluyor, dedim. Binaenaleyh kendiniz için, ta
rih için çalışınız dedim, çalıştılar. Eğer îş yürümüyor
sa karşınızda benim. Kabahat onların değil, benim
dir. Eğer iş yürüyorsa şeref onlarındır ve ben de on
ların arkadaşı olmakla iftihar ederim. 

işte akadaşlar vaziyetimiz sarihtir. Fakat bu bul
duğum elbise, cephane bize pahalıya maloluyor. Bi
liyorsunuz ki, üç aydan beri tekmil Heyeti Vekile 
uğraşmış, uğraşmış mevcut altınını rehine vermiş, 
mevcut gümrüklerini rehine vermiş ve halâ dokuz 
milyon lira para tedarik edememiştir. Halbuki onun
la alacağımız cephane bir hiçtir ve biz bu parayı bul
mak için günlerce konuştuk. Altın külçelerimizi, 
gümrüklerimizi rehin verdik. Eğer verdiğiniz her han
gi bir kuvveti, herhangi bir şeyi suiistimal etmiş isem 
tecziye edin, asın, öldürün,. Fakat dinleyiniz. Eğer 
çalıştım ise... (Allah razı olsun sesleri) (Müzakere kâ
fidir sesleri) (Gürültüler) 

HASAN BEY MALİYE VEKİLİ (Trabzon) — 
Pek kısa söyliyeceğim, sizi yoracak değilim efendim. 
Zannediyorum ki ahvali umumiyei maliyeyi bu kür
süden bir çok defa tekrar ettim. Ancak demin Heyeti 
Celilenizin ittihaz ettiği bir kararın içerisinde Maliye 
Vekâletinde de istizah olunacağını haber aldım. Va
kıa hiç bir mesele tasavvur- etmiyorum ki, neticesi 
itibariyle Maliyeye taalluku olmasın. Fakat istizahın 
istihdaf ettiği mesaili maliye, Maliye Vekâletine 
müteallik bulunmak itibariyle pek de malûm olmıyan 
ıbir meselenin izahı değilse de söylemek mecburiyetin
deyim. 

Ahvali maliyeye geçmeden evvel melbuusat mesa
iline müteallik Müdafaai Milliye Vekâletinin vuku 
bulan taleplerini ve buna mukabil Maliyece ne ya
pıldığını muhtarasan arz etmek isterim. Refet Paşa 
Hazretleri dün burada verdikleri izahatta elli bin kü
sur kat elbisenin tedarik edilmekte olduğunu söyle
diler. Beş bin katı Antalya'dan ve saireden tedarik 
edilegelmektedir. Melbusat meselesinin haiz olduğu 
ehemmiyet derecesinde vaziyeti maliyenin müsaadesi 
nispetinde lâzım gelen muaveent deresinde daima tes
viye ettim ve ediyorum. Aldığım elbiselerin parasım 
vermekteyim. Beş bin kat elbise geldi. Bunların da 
bedelini yarın vereceğim. Yalnız bir mesele vardır. 

O da İtalya'da bir fabrika ile yapılmış olan elbise 
ve çadır hakkındaki mukavele bizi biraz heyecana-
miz vaziyete koydu. Bu meseleyi arz edeceğim izahat 
ile anlıyacaksınız. Ne Müdafaai Milliyede ne de Ma
liyede bir sun'u yoktur. Mal parayı beklemiyor. Pa
ra malı bekliyor vaziyettedir. Roma mümessili si
yasimiz Cami Bey orada muteber bir İtalyan ile bir 
mukavele yapmıştır. O mukavelenin sureti buraya 
geldiği vakit gittim. Beraber okuduk ve tetkik ettik. 
Maksat da tedariki lâzım gelen paranın sureti teda
riki içindi. Yapılan mukavele bildiğiniz seksen bin 
kattır. Otuz bin kat elbise için bermucibi mukavele 
bir milyon dört yüz bin frank tediye ettik. Eylül ni
hayetine kadar bu elbisenin mühim bir kısmı gele
ceğinden iki buçuk milyon İtalyan frangının Antal
ya'da İtalyan bankasında hazır bulunması lâzım ge
liyordu ve bunun için Cami Beyin elinde kalan pa
ranın derhal yatırılması ve diğer mubayaa için para 
lazım olursa az zaman zarfında tekrar kendisine gön
derileceği bildirildi ve bendeniz de bir buçuk milyon 
İtalyan frangı bilmübayaa bankada hazırlamış idim.; 
Eylül nihayeti geldi, mal gelmedi. Acaba sebebi teeh
hür bu mu oldu diye telâşa düştük. Bir çok muha
bereler yaptık. Bir taraftan hâlâ gelmekte devam edi
yor ve başka bir iş için bağlanmış olduğu bu parayı 
tamamen vermiyeceğini bildirmesi üzerine mütebaki
sinin de Maliyece ihzarı tekarrur etti ve Maliye bu
gün bunu yapmıştır ve 3 milyon üç yüz yirmi bin 
50 frankın mubayaası yapılmıştır. Bugünkü vaziyet: 
Para malı bekliyor, Mal parayı beklemiyor. Biz mu
kavelenin katî ve muteber bir fabrika ile yapılmış ol
duğuna kanaat hasıl ederek bunda tereddüt etmedik. 
Bilhassa bizim Ordumuzun teçhizini ingiltere gibi bir 
devlet arzu etmediğinden elinden gelen vasıtalarla 
mani oluyor. Ondan dolayı bizim yapacağımız leva-
zımatı askeriye mübayaatı fevkalâde müşkülatlı olu
yor ve bir takım cereyanlar hasebiyle bu işler pek 
dolaşık oluyor. Ahiren yapılan mukavele mucibince 
kırk bin kat elbiseyi getirecek olan müteahhidin em
rine muktezi para bankaya yatırılmıştır. Maliye Ve
kâleti elbise meselesine, Ordunun teçhiz ve ilbasına 
müteallik ohn. hususun halli ve belki müteahhitler 
arasında bir hakkı tercih de vererek elinden gelen 
muaveneti yapmaktan çekinmemiş ve yapmıştır. Vazi
yeti umumiyei maliye daha müsait olsaydı daha faz
la kredi muamelesi yapmak isterdi. Paşa hazretleri
nin kendileri de izah ettikleri veçhile bendeniz mü
him ihtiyacatı askeriye ve mübayaatı askeriye için 
şimdiye kadar emirlerine beş yüz bin ü/a yatırabil-
dim. Diğer dört yüz bin lirasını da tedarikle meş-
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gülüm. Velhasıl Paşa Hazretlerinin vekâletinden son
ra Antalya'da, şurada, burada bir milyon lira kadar 
yatırdığım para vardır. Bunun kâfi olduğunu iddia 
etmiyorum. Vaziyeti umumiyei maliyeyi bir çok de
falar Heyeti Celilelerine arz ettim. Sene nihayetine 
kadar Ordumuzun bu ihtiyacı ve günden güne te
vessül eden miktar ve teşkilâtı bizim bütçemizi ehem
miyetli surette sarsmaktadır ve ihtimal ki, Müdafaai 
Milliye tahsisatı için para kâfi gelmiyecektir. Sebe
bi ise ondan sonra vukua gelen tesislerden ibarettir. 
Varidatımız ise eski varidatımızdır. Yeniden kabul 
ettiğimiz bir kaç tekâlifi cedide kanunlarının bütçe
mize olan tesiri de gayet ehemmiyetsizdir ve hâlâ 
bunda musirrim. Tahminimize göre sene nihayetine 
kadar bütçemizde 30 milyon.lira açık husule getire
cektir. İki nevi tediyatın tedahülde kalması icabeder. 
Bunun biri memurin maaşatı, diğer kısmı levazımatı 
askeriye ve sair mübayaatın bedeli olan masarifatı 
umumiyedir. Şunu temin ederim ki, müteahhitlerin 
o kadar sızlanmaya hakkı olduğunu muterif deği
lim. Çünkü Ordu hesaplarının muhasebesine baktı
ğım zaman. Ordunun iaşesini, zabitanın maaşından 
daha mühim görerek ele geçen mebaliğin mühim kıs
mını müteahhitlerin matlubatına vermişimdir. Teda
hülün miktarı hakkında bugün elimde katî erkam ol
madığı için arz edemiyorum, tedahülün mecmuu on 
altı milyon liradır, civarındadır. Bunun on milyon
dan fazlası maaş tedahülüdür. Mütebakisi masari
fatı umumiye ve vesaire bedelidir. Bu sene zarfında 
bu, 14Q bin liraya inmiştir. Sebebi ise elden geldiği 
kadar müteahhitlerin işini görmek, istikametinde gay
ret ediyor, bilhassa levazımatı askeriyeye ait olan 
muamelâtta mümkün mertebe tesviyesine gayret edi
yorum ve elimden gelen her şeyi de yapmaya gayret 
edeceğim. Netice itibariyle Heyeti Celilenizden bu 
kadar mühim bir açığın ve senenin nihayetine -dört 
ay kaldığına göre kapatılması için vekâletin düşündü
ğü ve düşünebildiği şudur ki: Teklif edeceği kavanin 
ile bu kapatılamıyacaktır. Buna bendenizin kanaatim 
bu kadar. Nasıl olsa bir miktar açıkla bu senenin yü
kü gelecek senenin bütçesine devredilir. Fakat müm
kün muamelâtı maliyemizi tedvir için bilhassa rica 
ederim, diğer tekâlifi kanuniyeyi, yeni gümrük tarifesi 
lâyihası kavaninini bir an evvel çıkarmak lâzımdır, 
ki bir dereceye kadar müzayıkayı maliyemizi tahfif 
edelim. Bunu pek zaruri görüyorum. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Reis Bey
efendi, mühim bir şey söyliyeceğim. Hiç olmazsa ay 
nihayetine kadar Orduya bir kaç yüz bin lira gön-
derseler... 

HASAN BEY (Devamla) — Zannediyorum ki, 
iki yüz bin liradan fazla göndermek imkânı yoktur. 
Bunu ay nihayetinde ayıracağım. O zaman Paşa Haz
retlerinin emrine veririm ve bunu yapmak için de 
memurinin muhacematma göğüs germek icabedecek-
tir. Zaruret olduğunda bundan kaçanlardan da olma
dığımı bilirsiniz. Eğer hepsini Orduya vermek için 
tensibederseniz, ki Meclisin tediyatını dahi tehir ede
lim, bunların hepsini gönderelim. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair Yunus Na-
di Beyle refikinin takriri var. Binaenaleyh müzakere
yi kâfi görenler ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi ses
leri, müzakere kâfi görülmüştür. Efendim, Yusuf iz
zet Paşanın takriri var okunacaktır. 

(Yusuf İzzet Paşanın takriri okundu.) 
REİS —• Eskişehir Abdullah Azmi Efendi ile, 

Kırşehir Müfit Efendinin takriri var okutuyorum. 
(Abdullah Azmi Efendinin takriri okundu.) 
(Müfit Efendinin takriri okundu.) 
REİS — Hafız Mehmet Beyle refikinin beyanı 

itimat talebini havi takriri var, okunacaktır. 
(Hafız Mehmet Bey ve refikinin takriri okun

du.) 

REİS — Konya Mebusu Musa Kâzım Efendi, 
Vehbi Efendinin ve İstanbul Mebusu Riza Beyin tak
rirleri var, okunacaktır. 

(Musa Kâzım, Vehbi Efendi (Konya) ile Rıza 
Bey (İstanbul)'un takrirleri okundu.) 

REİS — Karasi Mebusu Çasri Beyle Erzincan 
Mebusu Emin Beyin takrirlerini okutuyorum. 

(Basri Bey (Karesi) ve Emin Bey (Erzincan)'ın 
takrirleri okundu.) 

REİS — Paşa Hazretleri takrirlerin hangisini ter
cih ediyorsunuz? 

REFET PAŞA MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ 
(İzmir) — Maliye Vekili para bulacağını söylüyor. 
Binaenaleyh bolu Mebusu Yusuf İzzet Paşa Hazret
lerinin takririnin reye konmasını teklif ediyorum. 

REİS — Malumu âliniz istizah edilen zevatın -ve
rilen takrirlerden tercih hakkı vardır. Süleyman Sırrı 
Beyin takriri var okutuyorum. 

(Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takriri 
okundu.) 

REİS — Alenî celseye lüzum görmüyorum. Yu
suf İzzet Paşanın takririni kabul edenler ellerini kal
dırsın. (Kabul edilmiştir.) 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — İtimat başka, bu 
takrir başka... 
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REİS — Vehbi efendinin teklifini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. (Belli olmadı sesleri) Aksini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Takririn tatbiki kabul 
edildi.) 

REFET PAŞA MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ 
(İzmir) — Para yerildikten sonra ben elbise ve saire 
bulmaya muktedirim ve Meclisten gelecek her türlü 
muavenete beyanı teşekkür ederim. Halbuki yalnız bir 
şey var. Mesele itimat, ademi itimat meselesidir. Bu 
takrir ise kontrol edilmesine dairdir. Şuna nazaran 

benim vazifemin ipka edilip edilmediğini kontrol et
mek demek ademi itimattır. (Hayır hayır sesleri) 

REİS — Efendim, bu takrir itimatla alâkadar de
ğildir. Yusuf İzzet Paşanın takriri reye konuldu. İti
matla alâkadar olmamak üzere kabul olundu ve mut
lak surette reyinize arz edildi. 

On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Celse 

İkinci Celse 

REİS — İkinci Reisvekili Adnan Efendi 

Kâtipler 

REİS — Celse kuşat edildi. Nurettin Paşa mesele
sine ait bir takrir vardır. Mahiyeti itibariyle bunlar 
birdir. Mamafi Dahiliye istizahından başlıyoruz. 

REFET PAŞA MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ 
(İzmir) — Benim hakkımdaki mesele hitama erdi mi? 
Yani ben kürsüye çıktığım vakit de verdiğim izahat 
kâfi görüldü mü? Sonra ikinci takririn kabuliyle, ikin
ci takrir ile birinci takrir taaruz etti. Yani itimat ta-
mamiyle ademi itimat çıktı. (Hayır hayır sadaları.) 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim ben
denizin bir takririm vardır. 

REİS — Dahiliye Vekili umuruna geçiyoruz. 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, Refet 

Paşa Hazretleri hakkında Yusuf tzzet Paşa Hazret
lerinin vermiş olduğu takrir reye vazedildi. Malumu 
âlileri Meclisi Âliniz, Refet Paşa ile Maliye Veki
linden yapmış olduğu istizahı, teşriî sıfatiyle yapmış
tır ve bilâkaydüşart itimat edilmesine mütedair olan 
takrir kabul edildi ve mesele kapandı. İkinci derece
de Meclisi Ali - ki kendisi mükkildir - vekili bulu
nan Refet Paşa ile Maliye Vekili arasındaki mesele 
hakkında, ki elimizde mevcut bulunan mecellenin bir 
maddesi vardır. İşte vekil yalnız müekkili tanır... 
Müekkil de gelip de vekili ile beraber bir işe bak
mak isterse bu, vekili vekâletten azil değildir. Doğ
rudan doğruya müçtemian ve münferiden yapabile
ceği işler vardır ve bunlarda salâhiyetini haiz öldü
ğü noktadan salâhiyeti vardır. Yoksa Refet Paşa ve 

Maliye Vekiline bilâkaydüşart itimat edilmiştir ve 
mesele kapanmıştır. 

REFET PAŞA (Müdafaa: Milliye V.) (Iznü-) — 
Beyefendi, Müfit Efendi Hazretlerinin sözleri pe& 
doğrudur. Ben vekil vazifesini yaparken müdckil ge-
liir her zaman gföreibi'IJr. Bu haıkfkı her an için haizdir. 
Zaten her biriniz 'bu hakkı haiz bulunduğunuz gi'bi, 

I ayrıca* bir ds Müfadaai Milliye encümen-iniz var. 
O da bu hakkı haizdir. Bu vaziyete ve şartlarda, buncla'i* 
ıbaşka, bir de böyle bir ıheye't teşkiline bilmem hacet 
var mı? Bunun için bir karar ittihaz etmefic lâzım mı
dır? Burada takrirlerin hepsi okundu. Bu meyanda 
Vehbi Efendinin de talkniri okundu. Yalnız bir merc
ie vand:r ki, bfcizaih meselesıiyîe alâkadar olan taılcr.ir-
krden ben 'birisini tercih, ettim. O reye konu'da. On
dan sonra istıizaih münasebetiyle veniien her hangi b'r 
takririn reye konması doğru mudur, değil midir? 
'AnhyamıyoTum. 'Binaenaleyh bana itimat veri'dCkten, 
sonra, ayrıca 'ikinci misele şcddirfde 'bir takrir verelim iş 
ise o takrir dahi herhangi bir maddeye ait veriiece&6*. 
O zaman müdafaa etmiyecek'tim. O, bir mesri^i müs-i 
taahare oialbilird':. Ben onu niçin hiç bir lakırdı söy
lemedim. Burada istizahı müfteakf'p okuman takrirler
den itimat tamamen muallel bir şekilde hasıl oldu ve 
ademi itimat şekünii aldı. Bunun şakiîi »bıidur. îsifcizaih 
münasebetiyle verilen, ve dkjunan tsaSkridendeır sonra 
bar tanesini okumak ve tekrar yeniden reye vazetmek 
muallel bir şekil hasıl etti. 
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REİS — Mümade buyurun-efendim, bir noîkjtayı 
nizamnamenin .tatbikinden mütevellit olduğu için lizah 
edeceğim. Mevcut takrirlerin hepsinden Heyeti Celile-
niz haberdar edildi ve aynen okundu. Binaenaleyh bu 
hususta Heyeti Vülkâlâya bahşedilen. hakkı tercihi 
nizamnameden okuyorum. 

Madde 122. — Eğer sadece ruznıamei müzakara-
tageçıifoîösi tekîLifi kabul olunmazsa, esbabı mucibeli. 
talkriMere sıra gelir, Bunların bir encümene havalesi 
taflcarrir efimiezse, Hükümetin tercih ettiği laikrir iptida 
reye vazplunıur, (!1) 

©en Heyürinıize arzediyorum. Heyetinizden itimat 
kanarı ahndikitan sonra levazım işlerinde iktiza eden 
(muavenetin yapılmasına dair iki talknir verildi. Bun
ların reye vazına lüzum var mıdır, yoik mudur? Bu
nu Heyeti Gelilenıiz kısmen vazedilsin, kısman aduLm€j 

sin dediniiz. Saihibi takrirlerden Musa Kâzım. Efendi 
âk Mehmet Vehbi Efendimin takrirlerinden birisi reye 
ıkiomuilacakitı. 

Ben Vehbi Efendinin takririnin reye konulacağını 
söyledim. Eğer Vekil Paşa Hazretleri isteselerdi der-
:hal neye konmazdan bu takrir aleyhine günlerce söz 
söylemek hakkını ve salâhiyetini haiz idiler, söyliye-
biMrlerdi. Musa Kâzım Efendi geri aldım dedi, Vehbi 
Efendi ise musürrim dedi. Mamafi karar Heyeti Ali-
yenizindir. İsterseniz geri alırsınız. 

VEHBİ EFENDİ (Konya; - Efendim, bu taikriıi 
ben zannedersem diğer takrirlerden daha evvel ver
dim. Hatta Reis Bey yerine oturduğunda bu takriri 
yerdim. Ve ben Müdafaal Milliye Vekâletine muave
net ve müzaheret edilmek üzere bu takriri verdim. 
Şimdi kendilerine itimat oidu, bitti. Binaenaleyh bu 
takririm kabulünün itimada ne -taalluku vardır an Uya
mıyorum. Eğer yarın böyle bir takrir verirsem Paşa 
Hazretleri bu itimada münafidir mi diyeceklerdir? 

REİS — Bu hususta müzakere açılmasını arzu 
buyururyor-"musunuz? Heyeti Celileraizden gönderile
cek üç zatın (intihabını Milli Müdafaa encümenine 
havale edelim. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Rica ederim, 
Başkumanlığm bir heyeti teftişiyesi vardır. O da Mü
dafaai Milliye encümenidir. Bu encümen varken ne-
Ğm Meclisi Âlinizden gönderilsin? Heyeti Âlinizin 
bir karara vardır. Binaenaleyh bu 'kanunu tatbik 
etrnek lâzım. Onu tatbik edeoak.. (Şiddetli gürültü
ler), 

(1) 1 Mayıs 1283 tarihli «Heyeti Mebusan m-
Zamnamei Dahilisinden alındı. M. Ünver, 
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MUSTAFA ©EY (Tokat) —. Encümen, encümen 
tfaskat hiç bir şey... 

REFET PAŞA (Müdafaai Milliye V,) (İzmir) — 
Arkadaşlar, bilmem iki izö'h edemüyor muyum? İMi-
mal Nizanmaııei Dâhiliiye. vta&ıf değ'üm. Benini ima-
ruzatım 'buraya bıir çoSc tafcririer verilm'işür ve bun
lar Vehbi Efendi Hazret'lerinin buyurdukları gibi, 
bu takrir de itimattan evvel verü'miştir ve bunların 
hepsi bu isöizah dolayısıyle verıilmiş'tir. Riyasetten 
bana hangisinü teredh edersiniz diye soruldu. Ben de 
filan takriri tercih ediyorum dedim. Ondan sonra bu 
takrir reye konaralk 'kabul edilmiş ve mssele kapan
mıştır. Eğer bu yolda bir takrir verilecek olursa 
Vehbi Efendi Hazretleri yeniden bir takrir yazarlar, 
verirler. 

O ia'krir burada okunur ve o da ya sual veya is
tizahtır. Sual ise muayyen zaman zarfında mesele hal-
lolunur. terai sıfatîyls düşündüğüm halde Meclis bu 
kararı verebilir. Ben de vekil oldu isem hiç hakkı ke
lâmım yoik mudur? Ben de çı'kıp burada lakırdı söyli-
yeeeğirn. İşime gelirse kabul ederim. Maruzatım sa
rihtir. Gelmezse itizar ederim. Eğer itimat ise o me
sele bitmiştir. Öteki takririn Okunması zaten Nizam-
namei Dahiliye muvafılk değildir. Vehbi Efendi şim
di o takriri alıp tekrar veremezler. O takrir Meclisin 
malıdır. Dosyasına girmiştir. Onun hesabı görüldü. 
Tekrar arzediyorum, bunu burada görüşürüz, konu
şuruz. Ben yardımdan, murakabeden kaçmıyorum,. 
Ben her türlü murakabeyi ha.şımla beraber kabul ey
lerim. Yalnız iki gündür Müdafaai Milliye Vekili is
tizaha çekilmiştir. Bunu herkes biliyor. Buradan son
ra çıkacak bir kâğıt vardır. Filan filan zevat Müda
faai Mıilliye Vekilinin neferlerini saymaya, zabitlerini 
tadat ve tertibe gitmişlerdir. Binaenaleyh benim vazi-
ferıvmalum. Ya itimat veya ademi itimat.. İtimat ise 
tayinıi esami ile itimat isterim. Bunda musirrim. Haki-
katan sarsılmış bir vaziyetteyim. Maruzatını gayet 
sarihtir. (Gürûküler) 

REİS — Gürültülerden bir şey anlaşılmıyor. İti
mat meselesi bitmiştir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Bir 
kaide: külliye ki, o tamamiyle burada câridir. Fakat 
o kaidei külliyeyi burada söylemezden ewei söylemek 
mecburiyetindeyim ki, Refet Paşa Hazretlerinin beya
natı parlamento usulüne tamamen muvafıktır. Bir 
istizah dolayısile verilen »takrirler bir küldür. Onların 
içinden bir tanesi kabul edildik ten sonra diğerler irin 
reye koınırnaması lazım gelir. Şimdi asıl bu m seleyi 
halledeceğiz. Bur reye konulduktan soruca hükmünü 
ceryan ettiriyor. İki şey taarruz ettiği zaman «taaru-

— 402 — 



t : 101 29 . 10 . 1337 C ; 2 

zuniakz,»a olur, Şimdi ekseriyette ikisi de kabul edildi. 
Meclis ne ondan döner, ne diğerinden. Meselenin ha
kikati .budur. <<Taaruzumakz>> yani kendi kendisimi; 
irriha etiinişbir. Sakj t olmuştur, 

/Binaenaleyh her ikisinin tekrar reye konulması 
lâzımıdır. Başlka türlü yanlıştır. Meselenin hakikati bu
dur. Yenikten reye ıfconulmmsı lazımdır. Başlka türlü 
halîolunursa yanlıştır. (IDoğru doğru sesleri) 

İMUSIA KÂZIM EFENDİ (Konya) — İki gündür 
devam eden müzakere istizahı havi 'idf. Verilen takL 

fiirİer Abdullah Azmi Efendimin verdiği izahat muoi-
bihoe ipek doğrudur. Bunda ne /itimat ve ne de ademi 
"itimat yoıfctur. Fakat Vükelamın bir halklkı intihabı ve 
tercülhd olmasıına nazaran bu soruldu. Nizamname 
mucibince Paşa Hazretlerinin «intihap ettiği takrirden 
gayrisinin reye 'konulması icabeömezdi. Paşa Hazret
lerime ittifaka ıkarip bir surette itimat edildi. Sonra 
diğer reye konulan takrirde ekse/iyetie ve bu mahiye
ti anlaşılıamamaksızın kalbııl edildi. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Halfcikataın ikisi de Meclisin kararına iktiran etti. Şu 
halde aklisi de Meclisin karar »dır ve müsavidir. Bun
lar ise taaruz ediyor. Paşa Hazretleri de bunu ademi 
itimat telakki ediyor. Bunların yeniden reye konması 
lâzım geliyor. Bu şekilde ne Meclis kararından dön
müş ölür, ne de Vekil bu suretle 'buradan gider. Me
sele ancak bu suretle hallolunur gider. 

IMÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, ortada 
gayet mühim ıbir mesele, bir kaide'i umûmiye halledi
yoruz. Bu takrirlerin ikisi yekdiğerine taaruz ediyor. 
Halbuki muvafık kalmalıdır. Veyahut ikinci takrir 
evvelk|i takriri talildir veya ayrı bir meseledir diye 
kabul ediyorsak taarruz yoktur. Aynı zamanda orta
da Meclisin kararlarını iskat edecek h'iç bir kanun 
yökjtur, 

IRBÎ'S — Bu hususta müzakere kâfi görüldü. Mü
saademizle bu mesele hakjkında itelhisen arzetmiyece-
ğim. Çünkü 'kararınıza belki tesiri olur. İhsası rey 
şaibesi vardû* denebilir. Onun için kararınızı aldıktan 
sonra bu telhis noktasını arzedeeeğim. ıŞimldıi ibu tak
rirleri reyinize <trzedeeeğim, Refet Paşa Hazretlerinin 
tercih ettikleri takriri kabul edenler., ellerini kaldır
sın.. (Kabul edilmiştir.) 

IBuradan sonra Vehbi Efendi Hazretlerinim takriri
ni reye Ikloyacağız. Vehbi Efendi Hazretleri takririmiz-1 

de musir misimiz? (Geri aldı sözleri) 
Yemi bir mesele arzedeceğim. Yine nizamnamenin 

tatbikune ait olduğu için arzediyorum. Bir takririn 
kabulü, diğer takrirlerin Meclisin reyine vazolunma-

sma mani teşkil etmez. İkincisi, itOmat takrirleri 
içimde beyanı itifrıalt Jte ruzmaımeye geçilmesine ait tak
riri tercih edebilir, îbu meselemin müzakeresi etrafında 
diğerimi reyinize arzedemezdim. Onun için rica edi
yorum arkadaşlar, Riyaset makamımda kemali bita
rafı ite meseleyi âlimden geldiği kadar halle çalışırım. 
Şimdi bu .mesele' bitti. Dahiliye Vekâleti meselesine. 
istizahıma geçiyoruz. 

2. — Asayiş ve emniyeti dahiliye hakkındaki Lâ
zistan Mebusu Osman Beyin Dahiliye Vekilinden is
tizah takriri. 

3. — Merkez Kumandanı Nurettin Pasa hakkın
da Lâzistan Mebusu Ziya Hurşit Beyin Dahiliye Ve
kilinden, istizah takriri. 

REİS — Efendim; her iki mevzu da Dahiliye Ve
kilinden istizah olunduğu ve mesalili dahiyedem bu
lunduğu cihetle bunların tevhiden müzakerelerinin 
muvafık olacağı kanaatindeyinı. Bunların tevhiden 
müzakeresini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi istizah takrirleri okunacaktır. 
(Lâzistan Osman Beyin, Dahiliye Vekâletinden 

yapılan istizah takriri okundu.) 
(Ziya Hurşit Beyin takriri de okundu.) 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Memleketin şekli ida-
rei devletine taalluku hasebiyle ve" kanunun tatbiki 
meselesi ile doğrudan dbğurya temas ettiği için gayet 
mühimdir. Şüphesiz bu meselede Dahiliye Vekâleti
nin ileride arz edeceğim esbap dolayısiyle Dahiliye 
Vekâletinden vuku bulan istizah âciz bir vaziyette 
kalıyor. Fakat mercii aidi olduğu için, şüphesiz ki o, 
bu memlekette cereyan eden ahvalden şekil itibariyle 
mesul ve aynı zamanda Heyeti Oelitemze hesap ver
mek vaziyetinde olduğundan istizahımı doğrudan doğ
ruya Vekil Beyefendiye tevcih ettim. Memleketlin fev
kalâde vaziyeti karşısında Heyeti Vekitenlin bir kararı 
vardır ve bu kararında Heyeti Veküte diyor ki, sahil
de eli silah tutabilen ve icabında Yuman donanması
nın o mıntakâlara takarrubu hasebiyle silah tuCafcflen'-
lerin bize karşı gelen aksamını tebit, ki bu gayet mu-
siptir, buna Heyeti Cetileniz taraftardır. Yalnız bu 
emredilir'ken ve bu taltbik edilirken her tarafa şekli 
tatbiki itibariyle b&zı fenalıklar oluyor. Mesela size 
bu tebiit fiillerimden mütevellit şekavetlerin ne sureltîe 
türediğimi arz edeyim : Trabzon'da Atina vardır ve 
Rumlar ile meskûndur. Burada öteden beri silahşor 
bir çete vardı. Bunların reisleri Eıfcradfe namında bir 
Ruttıdur Heyeti Vekifen'in işbu kararı Şark Ordusu 
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Kumandanlığı vasıtasiyle o herife bildiriliyor. Şüp
hesiz orada bulunan Rum müseliâh eşhasın bu suretle 
tutulmaları ve bu suretle dahile sevkediltneleri karar 
iktizasındandır. Fırka bu işe memur ediliyor. Fırka 
onlara bir memur gönderiyor. Papazlar geliyor ve 
daha bir takım vasıtalar araya giriyor. Efendiler, bu 
sözü Hükümet tarafından resmen tahkike giden bdr 
adamın ağzından işitiyorum. Orada kuvvet mevcut 
olduğu halde ve o köy etrafında lâzım nîkatı tuttuğu 
halde buradan gayri mesul bir takım eşhas, bir takım 
çeteler işe girişiyor. Bunlar ırza geçmek ve saire gi
bi harekâtta bulunuyorlar. Bir iki çocuğun İaşesi mey
danda görülüyor. Bunun üzerine bu Rumlar teslim 
kararından rücu ediyorlar ve bu adamlar tesîim olmı-
yarak çoluk, çocuk ve kadınlarını terkederek dağa çı
kıyorlar. 

Şimdi bakınız Hükümetin kararı gayet güzel ol
duğu halde işe bu suretle gayri mesul birtakım kuv
vetlerin girmesi o memlekette temizlenmesi muhak-< 
kak olan ve Yunan amaline hizmet eden bu Rumla
rın dağa çıkmasını intaç ediyor ve bunlar bu suretle 
Müslümanlara tecavüze başhyorlar. 

Bu mukaddemeyi arz ettikten sonra, şimdi bu su
retle gayri kanunî ve mesul olmıyan birtakım kuvvet
ler işin içine girince mesul olknı yanlar çoğalıyor ve 
bundan sonra askere alınmış olan zavallı köylülerin 
Müslümanları mutazarrır oluyor. Bu gibi köyler zul
me, hakarete, tecavüze uğruyor, adeta katîolunuyor-
la?< 

Samsun mıntakasına gelince: Samsun mıntakasın-
da bu tehcir vaki olduktan sonra ki orada da gayri 
mesul elerin karışması yüzünden bir çok fenalıklar 
oluyor ve merkez ordusu kumandanlığı tarafından 
kadınların, çocukların tehciri meselesi bütün mıntaka-
lara emrediliyor ve şimdi kadınlar ile çocukların hep
sini teb'it edeceksiniz. Bunu haber alan Samsun'Iular, 
Samsun münevveranı ve Müdafaad Hukuk Heyeti, Be
lediye, Müftü ve hepsi dahil olduğu halde diyorlar 
kıl: Zaten bunların erkeklerinin tehcirinde suiistimal 
olmuştur. O zaman da gayri mesul eşhas işin içine 
girmiş bunlar dağlara yayılmışlardır. (Kimlerdir bu 
jgayri mesul şehas sesleri.) Sföyffyeceğim, hepsini söyli-
yeeeğîm. Yalnız sriJsilei kelamıma müsaade ediniz, 
endişeye lüzum yoktur. Bunlar, »doğrudan doğruya 
Reisi Hükümet Paşa Haza^etterine müracaat ederek 
diyorlar ki: Bunları da buradan (tehcir edersek Sam
sun'un baskına uğraması ve Yunan dbnanmaSınm 
bombardıman etmesi ihtimali fazladır. Bu bir düşün
cedir. Doğru olsun, olmasın bu başka bSr meseledir. 

Doğru da olabilir, doğru olamaz da. Her ferdin ka
nun, hukuk nokitai nazarından Reisi Hükümete mü
racaatı olur, ya isaf edilir, veyahut reddedilir. Bun
ların bu suretle müracaatı neticesinde Heyeti Vekile 
tehir kararı verdi. Fakat Merkez Ordusunda Kuman
dan bulunan Nurettin Paşa Hazretleri bunlara diyor 
ki, siz şehirbenitsiniz. Yani Reisi Hükümet Paşa Haz
retlerine müracaat eden elli altı kişiye şehirbentsSniz, 
hiç bir yere gidemezsiniz, yani Samsun'dan bir yere 
gidemezsiniz diyor. (Gürültüler) Rica ederim zihni
yette bakınız. Siz beni çiğniyerek Paşa Hazretlerine 
müracaat ettiniz, ben de sizi böyle yaptım diyor. Bu 
bir cemmîgafir huzurunda aynen söylenmiştir. Son
ra "Paşa Hazretleri Samsun'a geliyor, halkın kalbini 
rencide etmek için ne lazımsa yapıyor. Samsun'da 
yalnız müftü ile temas ederek Havza'ya, geliyor. Ken
disinin yanına gelenlerle maalesef bir Müslüman bul
madım ve avdet ettim, diyor. Küme, küme her yer
de fedakârlık hisleri doğarken ve bunun her yerde 
temelleri kurulurken neye istinat ediliyordu? Şimdi 
ise bir adam içimizden çıkıp da; beni çiğnediniz di-
yerekten ben de sizi çiğneyeceğim der ve aynı zaman
da elli altı kişinin hakkı hürriyetine müthiş bir suret
te tecavüz ederse - ki bu elli altı kişi Samsun'u temsil 
ediyor dersem mübalâğa etmemiş olurum - bu adam
lar bu suretle rencide edilirse Samsun'Iuların bize kar
şı alacakları vaziyeti münakaşa etmeye lüzum gör
müyorum. Ve her yerde bu vaziyet böyle. Bu elü altı 
kişiye bu noktai nazardan diyor ki: Samsundan dı
şarı çıkmıyacaksınız. Aynı noktai nazarı kabul ede-
miyen Ordu Mutasarrıfına da, sen Ordu'da durmıya-
caksın, başka bir mahalle gideceksin, diyor - (Muta
sarrıf kimdir sesleri.) Ordu Mutasarrıfı Faik Beydir. 
Bendeniz şu şekle göre bu memlekette Müdafaai Mil
liye esasını kurmak üzere burada toplanan bizterden, 
bu kadar cinayetlerin önüne bir an evvel set çekilme
sini rica edeceğim. Çünkü bendeniz her sınıf halkla! 
temas eden adamlardanım. Bu gayri kanunî muame
lelerden mütevellit mesuliyet ve husumet doğrudan 
doğruya Heyeti Ceülenize teveccüh ediyor. Mfflet di
yor ki: «!Biz size her türlü rütbeyi tevcih ettik, mem
leketin en yüksek seviyesine çıkardık ve aynı zaman
da icraî salâhiyeti de aldınız. Şimdi biz bunu yaptığı
mız halde siz orada rahat rahat oturuyorsunuz. Her 
ne derseniz deyiniz. Bize yapılan zulümleri görmü
yorsunuz. Fakat unutmayınız. Bunun hesabını biz siz
lere soracağız.» (Pek doğru sesleri.) Ben bu millete 
bütün mevcudiyetimle teşekkür ederim kü, bu hususta 
haklarını istimal etmişlerdir. Şimdi bu mesele böy
le... Nurettin Paşanın daha bir çok ahvali vardır ki 
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onları da bir çok arkadaşlar biliyorlar, söylyecekler-
dir. Yalnız bu elli altı zatın içinden bir zatı, Hükü
met Emniyeti Umumiye Müdüriyetine tayin ediyor, 
ki bu zatın ismi Nihat Beydir. Bunun için müteaddit 
emirler veriliyor. Fakat bu adam Nurettin Paşanın 
pençelinden çıkıp kurtulamıyor ve bilttalbi Nurettin Pa
şaya, ben böyle bir emir aldım, bana müsaade et diye
miyor. Yani o küçüklüğü de kabul etmiyor. Binaena
leyh şu vaziyetin hülâsasından anfhyorumki mesele 
elimdir. Ben şahsım itibariyle salâhiyeti resmiyesinS 
suiistimal edip Büyük Millet Meclisine iltica eden... 
Yalnız Mehmed' idam "etmekle ve yalnız t i r yüzba
şı veya bir muhasebeci tardetmekle bu memlekette 
mesuliydti tatbik ediyoruz demryelim. En büyük pa
şasından en küçük köylüsüne kadar tatbik edersek 
ancak felah bulacağız. Binaenaleyh Heyeti Celileniz 
karar versin ve Heyeti Celilenizin kararı üzerine 
Nurettin Paşanın azlini ve işten el çektâriimföfflhi Da
hiliye VeMMrniz temin ederse kendisine müttefikan 
beyanı itimat ederiz. 

ZİYA HURŞlT BEY (Lâzîstain) — Efendini ge
çen sene Merkez Ordusu kumandanlığı ihdas edlM. 
NureUtüin Paşa bu mımitakaya kumandan olarak tayin 
edildi. Bu tayinin akabinde Ümraniye, Koçkım hadi
sesi oldu. Bir çoik Müslüman köyleri yandı. Bu yüz
den sade Sivas vilâyeti dahül'inde pek çok Müslüman 
köyleri yaindı, yakıldı. Ve Nurettin Paşa bu faaliye
tini sahile doğru teşmile kalkıştı. Benim anladığıma 
göre buraları da yakmaya kastetmiştir. Şimdi bunu 
is-bat edeceğim. Samsun, Ordu ve o havalide Pon-
tüsçü bir çok Rumlar vardır. Hepimizin bildiği güıbi 
bunlar bir istiklâl fikri peşinde koşuyorlar, bir Pon-
tüs Cumhuriyeti yapmak arzusundadırlar. Belki ken
dileri Rum düşmanıdır, içtihadına bir şey diyemem. 
Fakat tarzı tatbik fenadır. Nurettin Paşa Samsun'dan 
elli yaşından on beş yaşına kadar* olan Rumları teh
cire taibi-tusttu ve ilk kafile daha Samsun'un atı saat 
mesafesinde taarruza uğradı. Nurettin Paşanın Rum 
tehcirinde Samsun'un içinde AmerikaMarın ve ecne
bilerim gözü önünde takti yaptırdığı ve Amasya'ya 
geçen Rumların dahi (aynı muameleye maruz bırakıl
dıkları ısfarîa sc^enmekltedir ve bu) (1) böyle ol
muştur. Ondan sonra Fevzi Paşa bu MecfK&te beya-
naiüta bulunmuşlardı. Düşman icrayı mezalim ediyor, 
biz de cephede intikalin alıyoruz, demişlerdi. Tam o 
nutkunu verdiği gün Nurettin Paşa bendi kendine bu 

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

'işi gayri mesul çetelerle yaptırıyordu. Bunun üzerine 
Rumlar dağlara çıktılar. (Gürültüler) (Devam devam 
sesleri) Eğer bu hareket adam akıllı tatbik edilseydi 
bir şey oümıyacaktı ve bu Rum çeteleri Nurettin Pa
şanın idaresizliğinden ve takibatı idame edememesi 
yüzünden Müslüman köylerinle taarruz ettiler. Bu 
suretle şimdiye kadar otuz Müslüman köyü yanmış
tır ve Müslümanların erkekleri hep askerde olduğu 
için, bunların kadın ve çocukları hep doğranmıştır. 
Nurettin Paşa bu hareketi yaptığı zaman kadınlara 
ve çocuklara karşı en fena surette yapmıştır. Asıl si
lahlı sınıfa bir şey yapılamamasını anhyamıyoruım. 
Bu, bir hükmettir. Fakat asıl rnüseHah sınıf dağlarda, 
elyevm dağlardadır. Nurettin Paşa memleketline mter-
'but bu 56 kiişjiıyti, ki Samsun'un bütün eşraf, mute-
beranı, mlünievveranı dahildir, meselâ mebusu sabık 
Nihat Bey oranın belediye reisidir. Samsun Müftüsü 
ve iHeri gelenleri hep bunlar meyanındadır. • Bunlar 
Ueçhire mani olmuşlar dıiye şehirbet cezasına mahkûm 
edildi. Samsun'a geçen gün, ora mebuslarının da 
malum olduğu veçhüzere 9 kişilik Rum çetesi girdS. 
'Bu çetenün isttisıalü için müsademe devam etti ve ni
hayet bir çok evler yakılarak temin olundu, fakat 
iyice müdafaa edilemedi. Eğer bugün Rum şakileri 
daha cesaretli bulunsalar ve daha ziyade fırsat bul
salar Samsun'u basarlar. Fakat Rumları da korkutan 
Samsun dahilindeki aileleridir. Anadolunun cephane 
yollan aşağı yukarı buralarıdır. Refet Paşa buyur
muşlardı ki Rumlar bu yollar üzerine müseHah nö-
betçüler koymuşlar, her beş dakika mesafede müsel-
lah bir efradı vardır. Bu müselffiah olan Rumlara 
hiç bir şey yapıldığı yoktur. Bu hususta en büyük 
idaresizliği göstermiştir. Onun yapa'bleceği iş erbaht 
namusa leke sürmek, tehcir yapmak ve Büyük Mil
let Meclisinin şanı tarihini izale etmektir. Biz yarın 
tarih huzurunda hesap vereceğiz. Diyorlar ki Büyük 
Millet Meclisinin azalarını neZdüne almıyormuş. De
mek ki bu adam Büyük Millet Meclisin'in fevktnde-
dir ve kendisi orada bir alile hüfkümıeti teşkil etmiştir. 
Damadı Erkânı Harp Reisi, bir kardeşi Tokat bil
mem ne mutasarrıfıdır ve bütün bunlarla memleket
te şimdiye kadar m'isl'i görülmedik bir şekavet faslı 
açılmıştır. Yalnız benlim anladığım bir şey bir Da
hiliye Vekili îstartburdaki idareyi burada tatbika 
başlarsa böyle olur. Nurettin Paşa fevkalâde salâhi
yeti nereden almıştır? Ordu kumandanı sıfatüyle en 
ufak teferruata kadar müdahale eder. Müddei umu-
müsiyle, fcoimliserleriyle uğraşır. Binaenaleyh Meclisli 
Âli derhal bu adamı mevkliriden atmalıdır. Ricam 
budur. Dakika fevti lâzım değildir. 
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VEHBİ BEY (Karesi) — Efendini, kabul edilen 
takrir mucibince istizah Dahiliye Vekâleti ndendir. 
Halbuki müzakerenin tarzı ceryanı harekâtı askerî
ye hakkınldadır. Bendeniz müZakiarieniin yanlış olduğu 
kanaatindeyim. Binaenaleyh müzakereyi iisıtizahtan 
ziyade istihare suretiyle klabul etmek lâzım gelir. 
Çünkü bu salâhiyeti bu zalfia veren Heyeti Vekiledir. 
Bunun Dahiliye Vekâleti ile alâkası yoktur. - Usulü 
müzakereye ait değil sesleri - Usulü müzakereye ait
tir, esastan bahseitmiiyonılm. 

VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Efendim kulakla
rımız doldu ve akşam oldu. 

REİS — Rica ederim efendim, dînliıyelim. 
NAFİZ BEY (Cantfk) — Efendim, mesele Dahi

liye Vekâletine mü, yoksa diğer bir rntercie mi aittir. 
Burasını berideniz bilmem. Yalnız ortada malum olan 
'bir mesele vardır ki, işte onun bir aynını Samsun'da
ki Rum Sakilleri yapmaktadır. Bu hususta rüfekadan 
bir çoklarından telgraflar geîmekteidir. Bunlar bir kaç 
köyün yandığına dairdir ki bu hal müthiş bir mese
ledir. Bugün Yunan ordusu ne surette memlekette 
mezalim yapıyorsa aynı Samsun muhitinde de bu va
ki olmuştur. Nurettin Paşanın suii hairekâtı yüzünden 
eşk'iyainm mezalimine hat ve payan yoktur. Hüküme
tin Iakaydisi de buna inzimam etmiş, gittikçe bu me
safeyi alevlendirmiştir. Bu zat orada yağnıagerlere 
müsaade ettiğinden dolayı memleket içerisinde ne 
gibi tedabİr ittihaz edilmiştir, onu sormalıdır. Sui
kastla uğrayan Rumlar dağa çıkmışlar, bir çok şenaat 
ve fecaat icra etmişlerdir. Nitekiim bir köyden gelen 
70 - 80 köylü kaidıın ve çocuğu ölldürmüşlerdiir. Bun
lara şimdiye kadar Hükümet ne gibi tedabİr Mhaz 
ietmliştir? 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, Meclisli 
Âlinizde ilk mühim bir mesele mevzuubahis oluyor. 
O da Merkez Ordusu Kumandam Nurettin Paşanın 
- k'i bendeniz hliç bir makama hitap etmiyorum - daii-
rei initihabiyemde yapılan şeylere karşı Hükümettin 
izahat vermesini istiyorum. Ondan sonra malumat 
dî^meyan edöbilÜr'im. Heyeti Vekile aralarında bu 
derdlin devasını bulamamışlar mı da Meclisi Âlinize 
bu derdin devasını bulmak için mıi müracaat etmiş-
lerdlir? Berideniz bu Mecliste icraî sıfatınızın tecelli
sinden dolayı sizleri tebrik ederim. 

İkinci mesele, İcra Vekilleri Heyeti acaba bu mem
leket dahil'inide yapılan mezalimden haberdar edikniiş 
de onlar bu mesele hakkırida sükût mü etmişler? İc
ra Vekilleri Heyetinlin İcra Vekillierî Kanununun bir 
maddesi mucibince bir salâhiyeti vardır. Bundan do

layı acaba Heyeti Vek i Benlin vuku bulan bu feryat 
ve şikâyeti Meclisi Âliyi hakem mevkiinde bulundur
mak iç8n mi arzeldüdü. Eğer bu istizah takriri bunun 
azli hakkında verilmliş ise evvela hükümet izahat ver
sin. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Efendim, 
Müfit Efendi biraderimiz mesele istizah midir, de
ğil midir diyor. Mesele istizah olduğuna göre bende
niz Dahiliye Vekilinin neticede verecekleri cevaba 
razı değullim. Evvelbaavvel bu mesele içlin izahatta 
bulunmalılar, ondan sonra Meclis hakem vazifesini 
ifa etmelidir. Fakat asıl mesele Nurettin Paşanın ken
disinden başka kimseyi dinlememes'İdir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Vekil teklifimi 
kabul ediyor mu? 

REİS — Efendim, herkesin söylemesi doğru de
ğildir. 

FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — Hafız 
Mehmet Beyden sonra söyl'iyeceğim. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Nurettin 
Paşa Rumları sahillerden dahile yığdı. Bunu herkes 
kabul edebilir. Fakat bunda yalnız şekil meselesi 
mevzuuibahlistir. Zannediyorum k'i, şu üç aydan beri 
yanlan Müslüman köyleri altmışı mütecavizdir. Bu
nun hareketi yüzünden Samsun ve havalisi dahilin
deki ahallii islâm'iye oralarda biriken 5 - 6 bin Rum 
eşkiyasının her gün tecavüzüne maruz kalmaktadır. 
'Bunlar Dahiliye Vekâletine mutasarrıfların dahi ver
mekte oldukları raporlarla bildiriliyor. Daha bundan 
20 gün mukaddem 150 kadar Müslümanm 150 sini 
öldürdüler, 40 kadını da alıp kaçırdılar. Nurettin Pa
şa bu vekayiü yalnız harita üzerinde tetkik ediyor. 
Sanki muntazam bir düşmanla çete harbi yapıyor. Bu 
'iş eğer kasten yapılmış olsa o kadar yapılaimaz. Her 
halde bu havalide yapılanlar kasten yapılanlardan 
daha fecidir. Berideniz bu vakanın doğrudan doğruya 
şahidi oldum. Haziran iptidasında izinde idim. O za
man gelip dediler ki Samsun köyleri yanıyor. Oradan 
kaçan Rumlar dağlara çekiliyorlar. Silah toplamak 
bahanesiyle köylere giden Giresun alayının bir tabu
ru uzaktan uzağa silahlar atarak köylere giriyorlar, 
yağma ediyorlar ve yakıyorlar. Halbuki bu suretle 
köyler yanınca ve ailesi tecavüze uğrayınca eşkiya 
çoğalıyor. Burada daha bu gibi bir çok şeyler ceryan 
ediyor ki, bunlar yekdiğerine merbut şeylerdir. Bun
ları Nurettin Paşaya söyledim ve dedim ki bu hal 
nedir? Dedi ki, ciheti askeriye ile alâkadardır. Yazı
yorum, elimden başka bir şey gelmez. O gün kasaba 
içinde gündüz gözüyle beş kişi öldürüldü. Bereket 
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versin ki mutasarrıf iyi adamdı. Hatta bunlardan bi
risi Amerikalı kumpanya direktörünün kapısı önün-
db öidürülidü. Sonra daha ne hafi, kimsenin göremli-
yeceği sekilide nefer oluyordu. Haitıta bugünlerde bir 
çok Müsilümanlann dükkânlarından dahi çapulculuk 
yapıyorlardı. Bu ne bir düşmanlıktır, ne de bir mak
sada müptfânMr. Sırf ceplerini dolldurmak menfaaltii-
ne müptenlidir. Bu mesele üzerinden bir kaç gün geç
ekten sonra oranın askerî kumandanı olan bir bin
başı Me görüştüm, inkâr etti ve hayır bunların benim
le alâkası yoktur, dedi. Sonra 50 yaşına kadar olan
ların tehcir edilmesi hakkında emir geldi. Tehcire baş
landı, bir akşam ki, ramazanın son günlerinde idü, 
Malliye Vekillinin kayın pederi korka korka evine 
geldi. Sonra Ramazan bayramının dördüncü günü ol
duğu halde hâlâ Müslümanlar dükkânlarını açamı-
yorlardı. Yağmageriıiğin bir şökli umumî alacağından 
'tevahhuş ediyorlardı. Bu mesele Dahiliye Vekâleti
ne yazidı. Bunlar tevkif edildi, mesele kapandı. Fa
kat fenalık köyFerde devam ediyor. O sına kumandan 
Ordu'dan bir emir verdi. Bunlar Avnıi Paşanın akra
baları olduğundan oraya 600 k'işi, 500 kişi mukabil 
hücum ediyor ve bunlar kaçıyorlar. Halbuki bunlar 
o sıra'da Çorum'dan Nurettin Paşaya telgraf çekerek 
Avnıi Paşanın bunlar akrabası değildir, Çürüksulu 
Mahmut Paşanın akrabasıdır, dediler ve biz dedük 
kü, teibidi eşhas doğru değildir ve bunlar memlekete 
muzirdk. Bunun üzerine içlerinden Ziya ismindeki 
bir adamı getirdi tabur kumandanı yaptı. Bu gayri 
muzlir bir uzuv iken getirilmek suretiyle muzır bir 
uzuv olidu. Çünkü Ordu kazasında Türkçülük, Gür
cülük meseleleri haddi gayede idi. Binaenaleyh bunu 
kumandan yapmakla memleketin hayatına daha zi
yade taarruz etmiş olduk. Avdette kasabaya giderken 
bütün kasabanın sağ ve sol taraflarındaki köyler aha
lisi me'vasız bir surette ortada geziyorlar. Hikmet, 
sebep yok. Çünkü evler yakimazsa yağmacıflık ola
maz. Bilabara çoluk ve çocuğun dahi dahile şevki 
emri geldi Bundan anlıyorum ki Ordu Kumandam 
Nurettin Paşa Harbi umumî esnasında yapılan mer
but bir kararnamenin hâlâ meriiyülahkâm olduğu 
kanaatlinde idi. Münferiden veya müçtemian efrat te-
biâi emrinin baki olduğunu zannediyordu. Heyeti 
Vekilen'in 2 Temmuz tarihli bir kararı vardır. Şosa-
nın iki tarafında eşkiyanın tahassüngâhı mevcut ol
duğundan buradan mürur ubur menedilecek. Yani 
daha ziyade sevk iy atı işkal etmek ihtimaline binaen 
iki taraftaki köylerin ahalisi çıkarıldı. Buraya asker
ler 'dahi Erbaa'dan fecayi ile, bilmem ne lifle geldiler. 
Samsun'a da bu emir gelince bir şayia çıkardılar kî, 

kasabayı baştan aşağı yağma edecekler. Vukuu muh
temel olan ahvali kestirebileceğim tarzda yazdum. Mu
tasarrıf iyi, namuslu ve muhterem bar adlaimıdı. Bunu 
hem Dahiliye Vekâletine hem de Ordu kumandaııınla 
yazdı. Ordu kumandanı onun üzerine hir emür veri
yor, diyor ki, bunun tekrar isiilaımı acze delalet eder, 
şimdi bildir ki, bunu yapıyorum. Mutasarrıf bunu 
»ilan etti ve bunun üzenine mutasarrıfı istifaya davet 
etti. Mutasarrıf istifa etmedi ve ilân edildiği veçhile 
üç gün sonra çoluk, çocuk gidecek idi. Simidi bu ha
li ahali duyunca hepsi o sırada bana geldiler ve iç
lerinden, Zade Şükrü Efendi ded'i ki, Beyefendi Sam
sun un dört taraftan ateşe verecekler ve Samusun'u 
yakacaklar. Biizi'm evlerimiz de Hirlisitiyan mahalle-
s'iridedir. Aman ora tabur kumandanına bunlar çık-
mıyacak diye telefon et, dediler. Bunlar çıkacak olur
larsa bütün civar eşk'iya ile doludur. Bizi Hükümet 
bunlardan muhafaza edemiyecek, burası yakılacaktır.; 
Dediler ki bize de haber gönderdiler, giittâk, içflima-
larınlda bulunkiuk, Ruma mahallesi yanacak. Hatta 
Amerikalılar da hazırlanmışlar vapurlara güdüyorlar. 
Ahali bunun üzerine bunun merkeze yazılması için 
ıbüzleri tevkil ettiler. Biz de bu mecay'ii nazarı dükka-
ta alarak yazldık. Saibahleyin yine yazdık. Yazanlar 
ş̂ imdi şehirbent oldular. Sebebi de bizlim müracaatı
mızı Hükümetlin nazarı dikkata almasıdır. Elbette 
etendiler Nurettin Paşa denilen adam budur. Bu 
adam orakla durdukça bu devam edecektir. Samsun, 
ki bugün mahvolmuştur, mamur yerli yoktur. Zannet
meyiniz ki Hükümet bunu sizin müracaatımız üzeri
ne yapmıştır? (Hükümet niçin şiimıdÜye kadar sükut 
etmiştir sesleri) Rica ederim, izhar edilen hissiyatt 
necibe üzerine bunu söylemek doğru değildir. Belki 
de Dahiliye Vekili buna müessir olamıyacaktır ve 
'belki de bunlara razı aeğiMir. Kendileri pek muhte
rem bir arkadaşımdır. Evvelden beri kendilerini ta
nırım. Bunlara katiyen razı değilim. Meselie budur. 
Tasdi ettim, hakikat bundan ibarettür. 

FETHt BEY (Dahiliye Vekili) (istanbul) — is
tizah takririride en ziyade mevzurUbahiis olan bu ha-
rdkâtın esibalbı hakkındaki istizahattır. Filvaki beride
niz Dahiliye Vekâletini işgal eylediğim mlükldletlten 
beri o havali ile diğer havali hakkımlda tetkfikaltltea 
geri kalmadıım. Mesele malumu âliniz eski bir mese
ledir. Samsun ve civarında eskilden teşekkül etmfiş bîr 
Pönitüs teşkilatı vardır. Bunüarm maksadı bu kısmı 
memleketiimlizlden ayırmaktan ibareitıtir. Bu vaktfyle 
Hükümetçe haber alınmış ve bunlar içinde âırnül ve 
fail olanların derdesti için faıaliiıyetlte buiunüHmuştur. 
Bu te$ebbüsat üzerine Ponitüs teşkilatı âmfilieri pek 
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ziiyade faaliyete girişerek şekavetierina ve mazarrat
larımı tezyit etmeye başlamiişlardfflr. Bunun üzerine 
15 yaşından 50 yaşına kadar of anların tehcirine ka
rar verilmlişltk ve bu ifa edilmiştir. Her halde teh
ciri müteakip şekavet bir kat daha fazMaşmaştır. 
iBunferın müselaıh olanlarına mulajda! gjaiyri müsellah 
da eşkttya vardır. Bittabi Dahûlyenin vesaM ve din
ide rrtevcuıt olan jandarma kuvveti o kaldar eşkiyayı 
tenkiile kâfi değildir. Az çok muvaffakliyetlJer istihsali 
edilmiş ise de mrüıesısâır olmamıştır. Evvelemirde Or
dunun malumu âliniz Sakarya muharebesi esnasında 
takviyesi lâzımdı. Buraya Ordudan kuvvet ifraz et
mek biraz müşküldür. Mevcut kuvvetler birer birer, 
cepheden hissedilen ihltiİyaea mebnli, cepheye sevk-
edilmii#r. Aynı zamanda bu mevsümı eşkıiyanın ce-
vdanma pak müsait bulunuyordu. Tasarruf edilen 
kuvvetlerin de bu kış şevkinin mümkün olduğunu 
zannediyorum. Mamafii buyurdukları gibi şimdiye ka
dar hiç bir muvaffakiyet elde edilmemiş değildir. 
(Gürülüüler) Müsaade buyurunuz, sözümü kesmeyi
niz. Nurettlin Paşanın ordu kumandanlığı dolayısJiyle 
memurini mülkiyeye ve idarei mülkliyeye müdahale 
vaki olmuştur. Daha ziyade vaktinizi gaip etmemiş 
olmak için müsaadenizle bunların hürriiıyetlerine ne 
suretle kayıt konulduğunu Hafız Bey biraderim izah 
öttü. Ahali Hükümet konağına toplanarak Samsun' 
da ceryan etmesi muhtemel olan, bulunan harekete 
karşı görüştüler. Bu, ahalinin doğrudan doğruya hak-
,kı ve vezaüfi ciimılesindendir. Bunu yaptıkları halde 
malumu âliniz bunların hürriyetlerine bazı tekayyü-
dait konulmuştur. Bunu makamı aidine bildirdim ve 
kendilerine de bu tekayyüdatı refetmesi için emir ver
diğim halde nazarı dikkate almadı. Bu emri ordu ku
mandanı sıfatiyle değil, tevkif ve teblidi eşhastan do
layı verdim. Bendenizin kanaati Vicdaniyem bu ku
mandanın tebdilinden başka bir çare yoktur. Eğer 
(Meclisi Âlinizin noktai nazarı Dahiliye Vekâletinin 
rookitaİ nazarına tevafuk ediyorsa karar vermesini tek
lif ediyorum. Heyeti Vekile de hiç şüphesiz leyh ve 
aleyhinde söz söyler. Fakat bir neticeye raptı lâzım
dır. Heyetinizin vaki olan şeyleri burada bertafsil bil
dirmedi lâzımdır. Vaziyeti size arz ediyorum. Bu va-
Tİîyet tansısında kararınızı verinliz.. 

[HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bir sual... 
Efendini, Dahiliye Vekil Beyefendi Heyeti Veküe 
«ahuna beyanatta bulundu. Bir Ordu kumandanım 
bu kadar seyyiatına, suiistimaline şahit oldunuz. Bu
nun azlini Heyeti Oelüeden isffiızan ediyorsunuz. Ne 
için tayin ettiğiniz gibi azletmiyorsunuz9 

FETHİ BEY (Devamla) — Meclisten azl veya 
nasibi meselesini istüzan etmiiyorıjım. Bendeniz nokltaa 
nazarımı söyledim. Siz kanaatinizi isterseniz btifldfirâr-
siniz, istemezseniz bifldirmezisMız. Banaenafeyh ben 
bu zatın tebdilini teklif etmiştim. Mesele bundan iba
rettir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bir sual efendim. 
REİS — Söz atondar çoktur efend&n, 
VEHBİ BEY (Karesi) — Bu salâhiyeti suSfoİmaİ 

ettiği iddia edilen yalnız Nurettin Paşa mıdır? He
yeti Vekile şimdiye kadar Mç bir kumandan hakkım
da müzaheret istemediği haikie neden Nurettin Paşa 
için isitüyor? Merciinin haberi olmadan Dahilîye Ve-

. kilinin takibi neden neşet ediyor? 

FETHİ BEY (Devamla) — Efendim, yanlış an
laşılıyor. Bendeniz o nöktai nazardan söyJemedSm. 
Bilakis her şeyden evvel memlekette kanunun ve ni
zamın cari olmasını arzu ettiğim için, söytedfinL Ev
velce bunun hakkında bir takrir veriflmliştö. Bunda de
niyordu kii; eğer verilen bu salâhiyeti istimalde, her
kesti hapsetmek salâhiyetini ihtiyar edecek olursa bu 
salâhiyet üzerinden ref olunmak lâzımdır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bİr sual. 
M'ercüriin ne vakit nazarı dikkatini celfbettiniz? 

FETHİ BEY (Devamla) — Efendüim, burada He
yeti Vekilenin verdiği karar mevzuubahis değiidiir. 
Bu salâhiyeti Heyeti Vekıieden almış olduğunu bffi-
yorum ve bendenize zamanı vekâletimde haberdar 
olmadığım ahvalden ve tamamı tamamına maflumıat-
tar olrnadığımı vukuatı benden sorarsanız, zanneder
sem, halksızlık etmiş olursunuz. Sonra demiyor ki; dfi-
ğer bu gibi salâhiyeti suiistimal eden kumandanlar 
hakkında da bu muamele yapılacak mıdır? DahMye 
Vekâleti onlar hakkında da icabeden muameleyi ya
pacaktır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efendi
ler, mevzubahis olan zat bir kumandan olmak dolayı-
siyle Heyeti Vekileyi ne derece alâkadar ederse Baş
kumandanı da o derece alâkadar eder. Bu hususta 
biz söz söylemeden evvel şu noktayı hatırlatmak is
terim ki onların hakkında yapılan tahkikat için Da
hiliye Vekâletinde evrak vardır. Bu evrak tetkik olu
nuyor. Yalnız efendiler, bu ihtilaf Dahliiye VekfilSyle, 
ordu kumandanlığı vazifesinde (bulunan bir kimse 
arasında tahaddüs ettiği içün bunu haletrnek) (1) Er
kânı Harbiye reisi ile bana aittir. Nurettin Paşa di-

(1) Parantez içindeki kelimeler 'tarafımdan ek-
Itndi. M. Ünver., 
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ger kumandanlar gibi bir ordu kumandanıdır. Fakat 
Heyeti VeJdiîenin iritühabına ait olan kanunda bir 
nsofldta vardır. Bu kanunun bu noktası zannederim ki 
MecfÜis'i Milfide ilk defa mevzuubahis oluyor. O da 
vasi isyanlar için bittabi kuvvei askeriyeye müracaat 
edilmek lâzımdır deniyor. Nurettin Paşanın merkez 
mmtalk'asrnda bu işe müdahale etmesi de bu sebepten 
neşet erttmlişfir. Nurettin Paşanın gayri kanunî efal ve 
h'ardkâtta bulünduğuına dair ihbaraitta bulunuldu. Pek 
nazik zamanlara tesadüf eden bazı hadisattan dolayı 
ordu kumandanlarının tebdiline dair bende kanaat 
haîsıd olmamıştır. Aynı zamanda Erkânı Harbiydi 
Umutmüye Relisinin de böyledir. O zamanda bunun 
ntevzuulbahlrs ed'itaıesli dolayıısiyle aramızda ihtilafı 
efkâr hasıl oldu ve Dahiliye Vekili diğer taraftan asa
yiştin temininde muvaffak olamadığından dolayı Nu
rettin Paşanın azlini teklif etti. Ben kendi tarikimle 
bunları tetkike kıyam ettim. Buna mukabil bazı ka
naatler de hasıl ettim. Bittabi bu, bizim tarafımızdan 
lâzıtmiMcra loBacaktor. 

ŞÜKRÜ BEY (Kafahisar) — 56 kişiyi şehİrbent 
yapması azli için kâfi değil midir? Yâni kanunun 

fevkinde yapılan bir fiilden dolayı bu azil bir emirle 
yapılabilirdi. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrirler 
var. M uzak erenin kâfi olduğunu kabul edenler elle
rini kaldırsın... Kâfi görülmüştür. (Müzakere kâfi 
değil, daha söyl'iyeceğiz sesleri) 

Takrirler var okunacak. 
(Bir çok takrirler Okundu.) 
(Trabzon Mebusu Hafız Mehmet Beyin takriri 

okundu.) 
REİS — Erzincan Emin Beyin de takriri var, onu 

okutuyorum. (Okundu) 

REİS — Fethi Beyefendi takrirlerin hangisini ter
cih ediyorsunuz? 

FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — Er
zincan Mebusu Emin Beyin takririn1!. 

REİS — Emin Beyin takririni reyinize koyuyo
rum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Takrir ekse
riyetle kabul edilmiştir. Efendim celseyi tatil ediyo
rum. 

..<... »€*<( 

— 409 - -




