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YÜZ İKİNCİ İÇTİMA 

31 Teşrinievvel 1337 'Pazartesi 

(Birimci Oeisıe 

REİS — Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi. 

KÂTİPLER : 

REİS — Meclis küşad ed'ildıi, Zaptı sabık hulâsası okunacak. Zaptı sabık hulâsası okunacaktır 

1. — ZAPTİ SABİK HULÂSASI 

YÜZBİRÎNCİ İNİKAT 

29 Teşrinievvel 1337 Curriartesi 

BİRİNCİ CELSE 

Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 
'tahtı riyasetlerinde 'bilinükat; Ordu'nun ilbas ve iaşe
si ha'kkındakii Lâzistan Mebusu Osma'n Bey ve rü-
fakasının Maliye ve Miiidafaali Miffiye Vekillerinden 
istizah takriri üzerindeki müzakerata devamı oluna
rak, müzakerelerinin kifayetti hakkındaki takrir ka
bul olundu ve celseye nihayet verildi 

Reis Kâtip 
Hasan Fehmi 

1. — Ordunun ilbas ve iaşesi hakkında Lâzistan 
Mebusu Osman Bey ve rüfekasmm Maliye ve Mü
dafaai Milliye Vekillerinden istizah takrirlerinin mü
zakeresi neticesinde kabul edilen iki takririn reye arz 
ve kabulündeki tereddüdü izalet için muamelâtı Ad
liye Encümenine havalesi. 

REİS — Müzaikerata başlıyoruz. Vehbi Efendi 
Hazretleri takrirlerini geri aldılar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Mecruh zabı
tan hakkında... 

BASRİ BEY (Karasu) — Meclisin verdiği bir ka
rar vardı, bu karar ne olacaktır? Müdafaai Milliye 
mUarnelâtıının itdtkliki hakkında. 

REİS — İlkİnoi defa reye vazı için bazı arkadaş
lar mütalâa serd ettiler. Tekrar reye vazını teklif 
elif im. Yenliden reye vazı arzedüldökten sonra; evvelâ 
i'fimıâd cihetini reyinize arzettim. İkinci takriri re-

İIKİJNCİ CELSE 
İkinci Reis Vekili Adnan Beyefendinin Riyaset-

leri'ride inikat ederek; asayiş ve emniyeti dahiliye 
hakkındaki Lâzistan Mebusu Osman Beyin Dahiliye 
Vekilinden istizah takriri ile merkez kumandam Nu-
rattin Paşa hakkında Lâzistan Mebusu Ziya Hurşît 
Beyim Dahiliye Vekilinden istizah takrirlerinim tev-
hidcn müzakeresi kabul olunduktan sonra mevzu 
üzerinde görüşmelere devam olundu ve müzakerenin 
kifayeiîli kabul edilerek celseye son verildi. 

Reis Katli p 
Adnan 

REİS — Zaptı sabuk hulâsası hakkında mütalâa 
var mı?.. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil-
ımii-şLir. 

y.nlize arzedeceğiım sırada Vehbi Efendi Hazretleri de 
takrirlerinden sarfınazar ettiler. 

BASRİ BEY (Karesi) — Muamelâtı mütebakiye 
kdcritamyekûndur. Meclisçe karar verilmiştir. Bi
naenaleyh bu kararı nakzeden ikinoi bir karar olma
dığına göre bu karar bakîdir. 

REİS — Zaptı sabıkı aynen kaibul edenler lüt
fen el kaldırsın... Efendim zaptı sabık aynen kabul 
cdi-iciii. 

Maili ye VekiilK Bey hazır ise lütfen cevap versin
ler. (Yok sadakan) Tabii bu hafi celse için tanzim 
jcdümiş evrakdaındır. Bu sebeple başka bir hafi cel
seye talik öderiz. (Muvafık sesleri) 

RÜFEKADAN MEMDUH BEY (Karahisar) — 
E, aliıd evrakı tahkikiyle vardır. Tabii bir mahkeme
den geMği için Adl'iye EncümietnlJnin rey ve müta
lâasını atorak iktiza eder. Menfî bir karar ittihaz 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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eklense Meclisi Âlinin neyi alınmaksızın Heyeti Ce-
lilenlize arzteldbri'z. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Ney
miş ıo karar? 

RBÎS — Tensip buyurursanız Adl'iye Encümeni-
oe Ihavale ederim. 

SIRRI BEY (YozgaJd) — Meclislin bu hususta 
karan vardır. Meclüısı Âli bir karar ittihaz ederse hiiç 
bir sulreüe taödibatt yapulmasın. Bu kâğidüaırı arzetmem. 
Zabit olduğu zamana alid mahsus bir talkım işlerdir. 

RAGIB BEY (Kütaihya) — Tateİsön bir mesele
ye müfteaflliikitlir. Divanı Harb evrakını yapmış, muha
kemesinle .balkimış. Miüisbet ve menfi bir cevafo ver
mek için Encümende tetlkükat yapmak: lâzım. Acaba 
mesuliyeti," ma'sun'iyelü, teşri iyeyi refedlecek esasaitı 
kanuriilye ihtiva ediyor mu, etmiyor mu? Bunu bir 
Adiliye Bndüimten'ine veyahud bir şubeye tevdi etmek 
lâzumidır. Tecili taklibalt kararı vardır. 

MUSTAFA HtLMİ EFENDİ (Niğde) — Encü
mene havafe edülsim, neticesü bildiriMn. 

İMÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Böyle bir mesele 
heyeti muhtereme -taraflımdan ne gibi bir kararla... 
Encümeni Âlinin bu hususta kararı vardır. Alelıtlak 
Meclisli Âliye bir arzı malumatla, yanü bir şubeye 
havale etmdcle 'de uîabil'irdli. 

REİS — Fakat arzı malumat kabilinden bir şu
beye havale edeceğiz. Yine bu k'aıbilklen dllmak üze
re Lâziistan Mebusu Osman Beyin nakliyatı bariye-
ye müteallik bir evrak vardır. Ken'disi de intacımı arzu 
ediyor. ,Bunu da kur'a ile bir şubeye vereceğiz. 

Memldulh Beye a!id kura : Üçüncü şubeye havale 
edeceğiz, Memlduh Beyin evrakını. Osman Beye aid 
kur'a : Osman Beyin işüni dördüncü şebeye verece
ğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Ne reisi 
var, ne kâtibi; var. 

REİS — İntihap edersiniz. 
OSMAN BEY (Lâzistan) — Bendeniz arkadaşla

rımdan rica ederim. Mümkün mertebe çarçabuk çık
sın. Haber aldıim; bu mesele üç dört ay kapanmıştır. 
Rica ettim ki meydana çıksın ve şube refiklerimden 
de rica ederim, mümkün mertebe çabucacıık çıkar-
sı'nlar. 

2. — Başkumandanlık Kanununun müddetinin 
temdidi. 

REİS — Başkuman'dan ve Büyülk Millet Meclisi 
Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa Hacetlerinin bir 
tezkeresi var, okutuyorum. 

Büyük MÜılıIet Mecl'isd Riyaseti CeMesiine 
ODbaptalkÜ kanun mucibince Teşrin'isâninlin be-

şün-di günü .Başlkulmiainldanlıik sıfat ve salâhüyettilm'in hi-
(taim bulacağı maruzdur. Keyfiyet tamtömen orduya 
ve Sair alâkaidarana telbli kittılmıişitır. 

T. B. M. M. Reisli 
Mustafa Kemal 

REİS — Bu mıevzu ile aüâlkalı olarak Kırşehir Me
busu Müfid Efendinin bir takriri Var, onu arzleküıyıo-
iruz. 

Riyaseti Ceîiieye 
Büyük Miilîet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşaya 

Başlkulmanldanlıik tevcihinle dair 5 Ağustos 1337 ta
rihlinde Büyük Millet Meclisince kabul buyurulan 
kanundaki üç mah müddetin hitamı 5 Teşrinlisânli 
1337 tarihinde hitam bulacağına nazaran mezkûr ka
nunun 5 Teşrinisani 1337 tarihimden itibaren üç mah 
daha meriyetine dair olan zird'eki rnadidei kanuinliye-
n:n müstacelen müzakere ve kabul buyuruitmasını 
teklif ederim. 

30 Teşrinievvel 1337 
Kırşehir Mebusu 

Müfid 

Başkumandanlık Müddetinin 5 Teşrinisaniden İtibaren 
Üç Mah Daha Temdidine Dair Kanun 

ıMidide 1. — Büyülk Millet Meclisi Reisi Mustafa 
Kemal Paşaya Başkumıa'ndartlılk tevcihine dair olan 
5 Ağustos 1337 tarihli Kanun 5 Teşrinisani 1337 ta-
rih'irfdm itibaren üç mah daha temidiit ediilmftştiir. 

Madde 2. — İşbu kanun 5 Teşrînüsâöi 1337 tari-
hvrid r̂ı muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Büyük Millet 
Meclisi memurdur. (1) 

REİS — Bu kanun teklifinin kabulü için celsei 
aîertiyeids müzalkeresünün icrası lâzımdır. Merasimi 
resm'iyesinin ifa edilmesi lâzımdır. Fakat mesele or
duya taalluk ettiği için celsei hafiyede yapalım. Ala
cağı şdkle göre karar ne neticeye iktiran ederse me
rasimi Tesmiyesini alenî celsede ona göre yaparız. 

iBuyurunuz Müfid Efendi. 
MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Heyeti Celiferfiz 

1337 tarihinde harbin en müthiş bir safhasında bu 
işi, esas itibarile ta bidayetimde bu işi demhldJe edle-

(7) T. B. M. M. Reisi Mustafa Kemal Pasa'nın 
yazısı ile Kırşehir Mebusu Müfid Beyin takriri 
5.8.1337 tarihli 62 nci birleşik dosyasında bulunarak 
buraya konmuştur. Mustafa Ünver 
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«ak, başına alarak bu şakfce kadar gelinen Mustafa 
Kleimtai Paganın bizzat oâ dusunuta kumandasını da 
atarak, m M i n basma çökradkte edan bu kâbusun 
def ve netli için hepMzftn, bütün Alnadatuda pek bü
yük, âli fikirlerle karşılaaan bu BaşkumlartdainMc tev
cihimle mütddafir oian maddesi kaouöÜiyenlin nıtöekim 
makJdöfien de faüdesli görtilldüğii gayrı rminkerkiiır ve 
Paşa Hazrotieıü bittabi kumanfdayı daruıhde etanekle 
Cenabı Hakkın UiKivvü İrrayetile, oridtomıuzuin ina
yeti Bari ve imdadı ruîhariiyeltü PeyigattUberî ile. düş
manı mağlubiyetti kaHüyeye duçar dtföiğji maaişşükrân 
malumunuzdur. Binaenaleyh bu zafedn temadisi ve 
trrıılîet ve ntörrtlefceftin riibk'ali esaaldtîteın kurtulması ve 
muzafferiyeıtli tâımmeye nailti'yeti cümlemizin âmaİ-
miiz bulunduğu cihetle bir ian evvel bu işin hüsnü ne-
itiiceye ilküfıranı içim MecM Âimizce üç ay daha tepı-
did, müddertÜm)in hüıtaimuna üç beş gün -kalan şu ka
nunun yine o dairede, yine o şartla kabul buıyurul-
masmı seJâımteifci umumiye namuna teklif ediyorum. 
TaklrfiMdek'i maksadiim da buldur. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY. (Erzurum) — Efendim, 
Müflild Efendi Hazretleri daha evvel haber alarak he
men bir takrir vererek sözlerim' burada söylediler 
ve bir hizmet ettiklerini beyan buyurdular. Cidden 
(kemdi kanaaltierine biz de iştirak ederiz. Paşa Haz
retleri hizmet etmiş ve edecektir ve ben isterim ki bir 
senelik değil Paşa Hazretleri bu Meclisin başında da
ha uzun müddet kalmalıdır. Efendiler, bugün fevka
lâde bir hakikat karşısında bulunuyoruz. Bu fevkalâ
de vaziyeti ıslah için Paşadan bu hizmeti istirham 
ettik. Kendileri vatanın tehlikesini görerek kabul et
tiler ve cidden efkârı umumiyeye ve gerek cihana iyi 
tesir yap'tı. Harp de lehülhamd lehimize neticelendi. 
O zaman da Kostj Eskişehir'de çadırını kurmuştu. 
Bu tedbir ona karşı idi. Bu kudreti temin ettik. Bu 
keskin silahımızı saklayalım bir az. Çünki bir taraf
tan Paşa Hazretleri yıpranmıştır. Bunu da delailile 
arzedeceğım. (Allah afiyet versin sesleri) Biz yüksek 
bir salahiyet verdik. Düşünmedik ki yapılan kanun
lar cihana tarihe terk ediliyor. Biz paşa Hazretle
rinden böyle pek yüksek bir ümıd ve daimî muvaffa
kiyetini beklemekle beraber ben ümidimi bir şeye 
bağladım. Allaha, ve sonra da sizin çıkardığınız ordu
ya. Paşa Hazretleri ne yapabilirdi? Onun ordudaki 
namı bülendi Türk kalbine şecaat verdi. Milletin de 
itimadı vardı. Fedakârlığını yaptı ve gösterdi. Bu sila
hı saklamağa mecburuz. Şimdi arzedeyim ki maddi 
ve manevi kuvvetin bir zâta tevdii bir millet 'için zaaf
tır. Maddi, manevi kuvvetler Kurumu ulâda verilirdi. 
Netefcim Paşa Hz. bu babtaki kuvvet ve salahiyeti el

lerine aldığı zaman yine bu kürsüde buyurdular ki;... 
Yüz yedi imza eden bir kimse vardı, ki bunu verme
den evvel bana sormak lâzımdı. Demek ki kime ve
rilse salahiyet o kendisinde büyük bir kudret gör
mek istiyor. Ben muhatap kabul etmem. Paşa Haz
retleri de buradadır. Orada sui istimal olmadığına 
kail olan Paşa Hazretlerinden dahili asayişi üzerine 
alması, ordunun bütün kuvvetim istimal etmesi, idare 
etmesi istenemez ki. Tabidir ki hepsinin bir kimse 
tarafından ifasına imkân yoktur ve bu dün burada 
mevzuu bahös olan Nureddin Paşa meselesile tezahür 
etmişıtlir. Meclisi Âtoden tecelli etti ki Nureddin Paşa... 
İmkânı yokturki, Paşa Hazretleri bu salalhfiyetle idarei 
umur ve muvaffakiyeti ıtemaidi ettirsin. Bihakkın mesul 
olan bir Heyeti Vekilimiz vardır. Bihakkın mesul 
olan Paşa Hazretlerinin Mecüsıin Reisi olmak sıfa-
tfile mesuliyeti yoktur, Başkumandan olmak sıfatile 
mesuliyeti vardır. Fakat bir hakikat vardır. Biz Paşa 
Hz. ni istemeyiz, zaradır; tarihimize karşı ziyandır. 
O vakit .doğrudan doğruya itimad etmek Kurumu 
ulâya aid bir şeydir. Bunu ben nefsimce kabul etmem. 
Paşa Hz. eğer Riyasette oturmak istiyorsa bu gibi 
vezaifden elini çeksin. Çünki nasıl mesul edeceksiniz. 
Ben Paşa Hz. nkı düşmesi tarafdarı değilim. Vazife
sinde muvaffakiyetsizl'iği kendisinin ıskatını in'tac 
eder. Ben kendisinin mesul edilmesini, düşürülmesin'i 
istemem. Onun için böyle mühim mesailde Paşayı sak
layalım, kıskanalım. Sonra bununla beraber İnönü 
muharebelerinde Paşa Hz. muvaffak olmuştur. Fikir
lerini verdilerde Erkânı Harbiyeyi kabul etmedi mi?. 
Teşci etti de nefeler kabul etmedi mi? Neferlerin ara
sında koştu gitti. Hüsnü tesir yaptı. Benim arzum şu
dur ki; Paşanın daima Millet Meclisi Reisi olarak 
cihana kadar tanınmış ve cihanın alemi olmuştur. 
Eğer o alemi yaşatmak istiyorsanız Paşayı yıprat
mayınız. Paşayı bu gibi hidemattan kıskanınız. 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Evvelki takrirde 
imzanız var mı idi? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Ben yok
tum evvelkinde (Amik bir sükût) 

Tabiidir ki orduların idaresi tekâlifi milliyenfn 
alınması verilmesi bir kimse tarafından bir fikre, ka
bil değil, sığmıyor. Tekâlifi millîye alınmıştır. Zanne
derim ki işin içinde bir az nispetsizlik olmuştur. Ölen 
hayvanlar gözümüzün önünde. Hayvanlar bu derece 
zarardide. olursa kuvayı saireleri de öyledir. Biz şu-
abatı idare yapmışız. Umuru Dahiliye, Müdafaai 
Millîye... Efendim bu Erkânı Harbiye ve Müdafaaıi 
Milliye bu makamlar eğer âciz ise vazifesinde niçin 
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istihdam ediyoruz? Değilse Paşa neden müdahale et
sin? Başkumandanlık sıfatiyle gördük ki gerek asa
yişi dahiliyeye... imkân yoktur. Böyle azim muame
lâtla Büyük Millet Meclisinin Riyasetinde Devletin 
askeri ve dahili vazaifini üzerine almakta zannediyorum 
iyi tesir yapmıyor. Tabiidir ki zatı âlilerinin kanaati 
muayyendir. Mesuliyeti tamme ile, Paşanın bir sıfa
tı gayri masuldür, bir sıfatı mesuldür. Zatı âlinize de 
öyle... Büyük Millet Meclisi Reisi bence Nureddin 
Paşanın mesuliyetinde Paşa Hazretleri mesul oldu. 
Gayri mesul yok içimizde. Ben gayri mesul tanıyo
rum. Müsaade buyurun mesuldür. Ben öyle tanıyo
rum ki vazifesinde gayri mesuldür. 

Orduda mesul olup da orduda yarın mesuliyeti 
intaç edecek... ademi itimat hâsıl olsun. Paşa Hazret
leri şayanı itimad... Bana kanaat hasıl olmadı. Öyle 
söylemek ben bilmiyorum. İşte onun için katiyen Pa
şa Hazretlerinin yıpranmasını arzu etmiyorsanız yi
ne orduyu teşci etsinler. Yine bizimle beraber olsun
lar. Yalnız bizimle birlikte Büyük Millet Meclisi Ri
yasetiyle Büyük Millet Meclisinin Reisi olmak üzere, 
temadii muvaffakiyeti bu suretle temin edersiniz. Siz 
bunun aksine hareket ederseniz Paşa Hazretlerini 
yıpratırsınız ve büyük alemimizi yakında harab eder
siniz. Ben size böyle söylüyorum. 

CAVİD BEY (Kars) — Başkumandan Paşa Haz
retleri Başkumandanlığa intihap olunduğu zaman 
Meclisteki vaziyeti gözönüne getirelim. Düşman Es
kişehir'i almış ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Pa
şanın söylediği gibi, ordumuz kuvvetiyle kahraman 
vaziyette değil, ezilerek, yıpranarak çekilmekle mec
bur olduğu zaman geçtikçe bu malumatı alamadık. 
Ordumuz mağlup olarak, geçen gün Müdafaai Millî
ye Vekili de söyledi - mağlup olarak bir kaç yerde 
Sakarya'nın garbine çekilmiş ve ordu sülüs nispetin
de tenakus etmiş bir şekilde idi. O vakit arkadaş
larımızın görgüsü, gerek buradaki arkadaşlarımızın 
aklı erenlerin düşüncesi neticesi bu işe azimkar bir 
cehd ile çalışmak ve bu tarafa gelmek isteyen ordu
yu perişan etmek için son bir azimle çalışan düşma
na karşı bir çare bulmak cihetini kararlaştırdılar ve 
bu çareyi de Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Baş
kumandanlığı ile temini imkânını gördüler. Neticede 
Başkumandan Paşa tayin olundu ve vazifeye başladı. 
İntihap olundu. Neticede ordu geriden tekmil mille
tin azmi ile kuvvetlendi. Müdafaa edilecek bir şek
le girdi. Cephanesini ve vesaitini ikmal etti. Düşman
dan daha evvel hazırlanmak, mukabil bir taarruzla 
düşmanı atmak gayesini takip eden Paşanın, düşma

nın hazırlanmasına vakit bırakmadan... Düşman Sa
karya'da bize çarptığı zaman bu düşmanı nasıl dur
duracağız, diye... Ben pek eminim Başkumandan Pa
şa nasıl durduracağız diye düşünüyordu, müteessir 
duruyordu zannediyordum. Belki başaramayız diye 
düşünüyordu. Değil mi Paşam. (Hayır hayır böyle 
değil sesleri) Düşman atıldı ve nihayet düşmanın ta
arruzlarına karşı iyi müdafaalarla düşman ricat et
ti ve muzafferiyet temin edildi. Ben düşmanın kâmi-
milen ezilmiş bir vaziyette çekildiğine kail değilim. 
düşmanlar geri çekilmiştir, fakat mahvolmuştur de
recede değil. Bu araziyi yakmasaydı tekrar taaruz 
edebilecek kabiliyette idi, zannediyorum. Başkuman
danı intihap ettiğimiz zaman düşman Eskişehir'in 
Şarkında idi, şimdi de yine ordadır. Yalnız Ankara' 
yi gel/p alamamış ve geri çekilmiştir. Meclisi Âlinin 
Başkumandandan istediği vazife henüz daha yarım
dır. Neticesini Başkumandanın bitirmesi lâzımdır. O 
halde Başkumandanın vazifesine devam etmesi zaru
ridir, bendenizin kanaatimce. 

Gelelim ikinci cihete, siyasî cihete; eğer Başku
mandanlık Kanununu tahdit ederek Başkumandanlık
ta ibkasını temin etmezsek, hariç duyacak ve Türki
ye Hükümeti gayesine vasıl olmuştur ve daha ileri
ye gitmekten sarfınazar etmiştir, diyecek. Çünkü ne 
gaye ile biz Başkumandanlığı Paşaya verdiğimizi dün
ya biliyor. Yalnız Meclisi Âli Başkumandan Paşanın 
talep ederek Meclisin tasdikiyle verdiği salahiyeti 
takyid etmek o başka bir meseledir. Size bu husus
ta bir şey söyliyemem. Yalnız Başkumandan Paşa, 
Başkumandanlıkta kalmalrdır. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Efendim; Hüseyin 
Avni Bey kardeşimiz burada kanaatini izah ederken 
tamamiyle Başkumandanlık meselesini söylediği za
man... kelimeler hatırıma geldi. Benim kanaatim ha
tırıma geldi. Fakat o kadar yanlış bir zamanda söy
lediler ki... (Paşa Hazretlerine Başkumandanlık tevcih 
edildiği zaman) (1) nasılsa, bugün düşman merkezi 
sıkletinin vaziyeti o zamankinden aşağı değildir. Va
ziyeti askeriyesi ondan farklı değildir. Bir asker sıfa
tiyle vaziyeti umumiyei askeriyenin bizim için endi-
şenak olduğunu söylüyorum. Çünkü mesele arazi ka
zanmak meselesi değildir. Düşman ordusunu mağlûp 
etmektir. Bunun ancak birinci safhası inayet hakla 
bizim zaferimizle neticelenmiş, o da düşman savleti
nin Sakarya'da kırılmasıdır. Düşman o mağlubiyet-

(/) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
miştir. Mustafa Ünver. 
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ten sonra dahi inat etmiş nehrin şarkında kalması için, j 
fakat ordumuzun gayretiyle nehrin garbına atıl
mış. Orada durmak istemiş, yine atılmış, nihayet 
Eskişehir ve Afyon istikametinde durmaktadır. Bu
nun için son vaziyetimiz merkezi sikletini Afyon ve 
Uşak mıntıkasına kaydırmıştır. (1) Tabii buna karşı 
ordumuz da tedabiri mütekabilede bulunmuştur. Gö
rüyoruz ki düşman mağlubiyetini itiraf etmiyor ve çe
kilmesini bir çok esbaba hamlediyor ve ihtimal ki 
bir çok mekatta bu propagandada da muvaffak olu
yor. Biz Eskişehir mağlubiyetimizi unutturacak, yani 
Eskişehir ve Afyon hattını ele geçirecek bir muvaf
fakiyet elde etmedikçe, zannediyorum ki, sıyaseten 
iyi bir vaziyette bulunmıyacağımız gayet bedihi bir 
meseledir. Bir kerre Mustafa Kemal Paşanın, bu şah
siyeti mübeccelenin büyük ve aynı zamanda mücer
rep bir kumandan olması bu vaziyeti doğurmuştur. 

Yani iyidir, fenadır münakaşa etmiyorum em
rivakidir. Fakat başlanılan mesele tabiatiyle memle
ketimizin vesaiti nakliyesizliği, teçhizatımızın nok
sanlığı bir çok mıkatı nazardan üç ayda itam edile
memiştir. Şüphesiz hepimiz arzu ediyorduk ki bu üç 
ay zarfında düşmanı terd edelim. Eskişehir'i ve Af
yon'u alalım. Fakat bu da olmak üzere bulunuyor. 
Binaenaleyh fevkalâde bir zamandayız. Fevkalâde 
tedbirler almak mecburiyetinde bulunuyoruz .Bu ted
bire devam etmek de tabiatiyle maslahat icabıdır. 
Cavid Beyin noktai nazarını da muvafık buluyorum. 
(Fakat böyle fevkalade hallerde harekâtı askeriye ve 
siyaseti dahiliyenin bir elden idaresinde faide vardır 
ve bunun t mimi de) (2) kanunun aynen temdidi su
retiyle olur. Velevki bazı meselede gösterilen tedabir, 
ufak tefek tadilât daima mazarratı siyasiyesini göste
recektir. Biz zaten verdiğimiz salahiyetten ne zarar 
gördük? Cenabı Hakkın inayetiyle ve Paşanın him
metiyle fayda gördük ve İnşallah da göreceğiz. Onun 
için güya herşey rahat imiş de muntazaman oturu-
yormuşuz gibi, (Memleketi) (3) mamur etmişiz gibi 
iş yapıyoruz (Memleketin içinde bulunduğu vaziyeti 
daima nazarı litülbare almağa mecburuz.) (4) Hatırı 
âlinizdedir ki Sakarya muzafferiyetinden sonra Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkumandanlığı umumî 
seferberliği ilân etti. Bunun ne kadar mühim maksa
dı siyasî ve askerî güttüğünü müstağnii arz görüyo
rum. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin alenî celse
de siyasî nutuklarında takip ettiği hedef, «Düşman 
ordusunu bir nefer kalıncaya kadar, kovmak» keli-

(1,2,3,4) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklenmiştir. Mustafa Ünver. 

mesi vardı. Binaenaleyh bunun ikinci safhası olan... 
Bu vaziyette bendenizce bunu münakaşa etmek dahi 
zaiddir. Caiz değildir. 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Hüseyin Avni 
Bey, iki meselede bizi düşündürdü. Meselenin birisi 
bundan bir içtima evvelki celsede Dahiliye Vekili Be
ye vuku bulan istizaha (Burada cevap verdiler ve 
itimat reyi aldılar. Fakat), (1) Paşa Hazretleri Nured-
din Paşa hakkında ademi itimat almıştır. (Paşa Haz
retleri de) (2) dedıilerM, bunun tayini lâzım gelir. 
Malumu âlileri, mesele bendenir bu kürsüden iddia 
etmiştim ki; Dahiliye Vekili Bey Nureddin Paşa me
selesini bu Meclise arz etmekteki maksatları; kendi
leri Heyeti Vekilece tahtı muhakemeye almaktan izha
rı aciz mi ettiler, yoksa Heyeti Vekile meyanında 
ihtilâf hasıl oldu da onun için mi? Bunun üzerine 
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bu kürsüde çıktılar 
ve dediler ki, ihtilâfı efkâr hâsıl oldu. Binaenaleyh 
elimizde İcra Vekilleri Heyeti Kanunundaki sarahata 
göre, intihaba ait kanunun bir maddesinde Heyeti 
Vekile arasında ihtilâf hâsıl olursa Heyeti Celilenin 
verdiği karara diğer tarafın tebiyeti mecburîdir. Bu 
ademi itimadı mutazammın değildir. İkinci meselesi 
ile BM Meclisinde hiç bir ferdin gayrı mesul olma
dığını ispat edeceğim. Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerinin mesul olmadığını zikrettiler. Bilirsiniz Sadrı 
İslâmda bir meseleyi hatırınıza getireceğim... Hitabeti 
esnasında ben eğilirsem siz ne yaparsınız diye, (sor
muşlar ve yine kendileri şu cevabı vermiştir.) (3) Siz 
beni kırar, doğrultursunuz. Mustafa Kemal Paşa ve 
bu Meclisin içinden diğer bir zat eğrilirse, onu (He
yeti Celileriz) (4) kırarak doğrultuverir. (Alkışlar.) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
Müfid Efendinin buyurdukları gibi insanlar lâyüs'el 
değildir. Kuvvet teyidiyesi olmayan şeylerde ben me
suliyet bilmiyorum. 

İkinci mesele de; ihtilâfı Vükelâdan bahsettiler. 
İhtilâfı Vükelâyı kim dedi? Birincisini iddia eden Da-

.hiliye Vekili, onun karşısında Müdafaai Milliyenin 
Vekili mi var? Erzurum kadısı hakkında verdiği izaha 
da karşı... dediğim zaman reddederler. Demek ki iş öyle 
değildir. Ortada bir hakikat vardı. Biz o hakikati or
taya koyacağız. Paşa Hazretlerinden rica ederim ki; 
deminki meseleden dolayı bu meseleyi kabul etmeme
leri lâzım gelir. İddia ediyorum ki, Nureddin Paşa 
hakkındaki mesele itibariyle (Meclisi Âli) (5) ademi 

(1, 2, 3, 4, 5) Parantez içindeki cümle ve kelime
ler tarafımdan eklenmiştir. M. Ünver. 
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itimat beyan etmiştir. Mesele itibariyle diyorum. 
MUSTAFA BEY (Tokad) — Senin fikrin öyle

dir. 
YUSUF İZZET PAŞA (Bolu) — Encümen na

mına değil; şahsım namına söyliyeceğim. 
REİS — Sıra ile efendim, müsaade buyurun. Sı

ra zatı âlinizin değil. Sıra Tunalı Hilmi Beyindir. 
TUNALI HÎLMt BEY (Bolu) — Arkadaşlar, 

bence meselenin münakaşaya değer noktası yoktur. 
Kısacık söylemek lâzım gelirse kanun ahkâmını üç 
ay daha temdit edelim, deyip geçmek iktiza eder. Bu
nun pek basit mesele olduğuna dair bir mesele hatır
latacağım. Konya Mebusu Refik Bey Kayseri'den 
avdet buyurmuştu. O esnada ahali ajans vasıtasiyle 
Paşa Hazretlerinin (Başkumandan olduğu bildirili
yordu. Bunu duyan ahali) (1) mütehayyir kaldılar, 
Ne demek dedider? Paşa Başkumandan değil mi idi 
ki böyle bir memuriyet tevcih ediyorsunuz? Bu hal 
üzerine öyle bir heyecan husule geldiki, tamamiyle 
halkın tercümanı olarak, hepimiz bugün şahit ola
rak (Biliyorsunuz ki, Paşa Hazretleri hüsnü suret
le) (2) meseleyi neticelendirdi. Arkadaşlar, bu nokta
ya biraz dikkat buyurmanızı rica ederim. Allahımın 
inayetiyle böyle millî bir cereyan hâsıl oldu. Bu millî 
heyecana mukabil (Kuvvetli bir cereyan) (3) olmak 
lâzım geliyordu. Maatteessüf o millî heyecan husu
le gelmedi. Gayri müdrik ve mantıksız bir haleti ru
hiye bu millette tecellî ederek, çoluk çocuk hepsi 
meydanı harbe dökülecek idi. Bu husule gelmedi. 
Bunun bir çak alaimi görüldü. Millî cereyan dur
gunca bir hal almağa başlamıştır. Paşanın Başku
mandanlığı meselesi dolayisiyle halkın üzerinde hu
sule getirdiği tesiri gözönüne getirirsek bu tesiri tem
dit etmekle inşallah gayesinin husulü temin edilmiş 
olacaktır. Avni Bey «Paşayı kıskanalım» diyorlar. 
Doğdu. Fakat Avni Bey iyi bilsinler ki arkadaşlar; 
benim kanaatimce biz bugün dünkünden daha fazla 
tehlike karşısındayız. Zira geçen günkü tehlike yalnız 
harp tehlikesi idi. Bugün harbin arkasında bir de si
yasi tehlike var. Bu iki tehlikeyi tasavvur ediniz. 
Mümkün olsaydı, Allahım bana bir ikinci Mustafa 
Kemal Paşa verseydi. Doğrusunu söyliyeyim arka
daşlar şu dakikalara acıyorum. Arkadaşlar, geçen gün 
Başkumandanlık (Meselesi münakaşa edildi ve) (4) 
siz Cuma günü karar vermiştiniz. Ben ona kırk se
kiz saat evvel karar vermişimdir ve Cuma günü dal-

(7, 2, 3, 4) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan I 
eklenmiştir. 1 

M. Ünver j 
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kılıç mısraını yazdım* Bu saniyelere yazıktır. Vakit 
geçirmiyelim. Aleyhimde söyliyecekler söylesin. Cena
bı Hak zaferler ihsan buyursun. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Efen
diler; bundan tahminen üç ay mukaddem Heyeti 
Celiteniz burada pek asabi ve heyecanlı müzakere
den sonra cepheye bir heyet gönderdi Gidenlerin 
hepsi bilirler iki ve aynı kanaattedirler ki, o vakit 
yapılan harbıte birtakım idares'izlıikler vulkıu bulmuştu. 
Bu idaresizliklerin herhalde memlekete ne kadar 
fenalık tevlid ettiğini biliyoruz. Bugün de o acıyı 
elan çekiyoruz. O gün ordunun kuvveti zannede
rim bu günkü kadar idi. O hatalar olmasaydı her 
halde bugün memleketimizin bir çok yerleri düşman 
ayağı altında çiğnenmez ve düşman ayakları altın
da kalmazdı. Biz tabiî o yaradan duyduktan. sonra 
başta bu işıi birisine tevdii etmeğe lüzum gördük ve 
hepimiz arzu ettik. Kumandayı tevhidetmek istedik. 
Dünkü müzakerede de söylediğim veçhile, herhalde 
kumandayı o zata tevdi edin, ama Sakarya'dan düş
manı yirmi günde atsın dedim. Düşündük, taşındık. 
Bugün B. M. Meclislimin Hükümetinin idinde Musta
fa Kemal Paşa Hz. nsn her tarafta gerek Anafar-
talarda ve gerek her yerde fevkalâde hizmeti görül
müş. Bunun için Paşa Hz. ne işi tevdi ettik. Sa
karya'dan düşmanı ite ite yirmi bir günde attık. 
Eskişehir'in kapısına kadar götürdük. Elan düşman 
kapıda duruyor. Kumandanı ayıralım, çünkü bir 
şey yapılmış değildir ki (demeyi muvafık telâkki et
miyorum.) (1) Başladığımız iş'i bitirelim. Başkuman
danın herhalde mesuHiyeti vardır. Hata ederse me
sul edeceğiz. Neden etmiyeceğiz? Başkumandana 
bu işıi verdik. Başkumandan tedarikâtını ve buna 
göre haritasını yapmış, planını hazırlamış, düşmanın 
vaziyeti ona göre vuzuhiyet peyda etmiş. Şimdli bunu 
kırarsak ve yarın bir fenalık gelirse bunun mesuli
yeti k/ime aiddir? Başlanmış hür iştir. Memleke
timizin bu gibi işlere tahammülü yoktur. Bunu kalbul 
edelim. Baş/kumandan Paşa vazifesine devam etsin 
ve mesuliyetini müdrik bulunsun. Salâhiyetine aad 
bir şey söylüyorsanız, onu da münakaşa edöbiliiriz. 
Bu da başka biir meseledir. Başladığı işi basarsın. 

NECİP BEY (Ertuğrul) — Orduyu ve cebneyi 
Paşa Hz. nin idaresine vermek için taraftar oılmıya-
cak kimse yoktur. Paşa Hz. ne hepimizin itimadı 
vardır. Fakat kendilerinin de Başkumandanlık Ka-

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 
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nununun müzakeresinde söylediği gibi, bu şekil 
mahzurludur. Ancaık ahvali fevkalâde, kısa zaman
lar için bu olabilir. İnkâr edemeyiz kıi üç ay zar
fında Paşa Hz. rain ve bizim de arzu etmediğimiz 
ahval, memleket dahilinde olmuştur. Tabiîdir ki 
bütün alâkadarlar ve vazifedarlann meseleye vazı-
yed etmesi, başka bir ele tevdü etmesi başkadır. 
Bliz her gün «müşaverehüm fil emr» emri cehlinin 
füyuzatından istifade ederken, böyle kenara çekil
mek bilmem nasıl olur. Yani Paşa Hz. nin iş ba
şında bulunmasına (karar verip bir kenara çekilmek 
(içtin) (1) bizi millet onun için göndermedi. Her işe 
vazıyed etmeliyiz ve bunu bir an hatırdan dûr tut
mayalım. 

MUSTAFA BEY (Tokad) — Her şeyi ehline tev
dii edelim. 

NECİP ©EY (Devamla) — Fakat biz de elimizi 
çekmiyelıim. Bendeniz şeklin aley hindeyim. Yani 
Meclisin salahiyetlerini tarnam'ile vermenin aleybin-
deyim. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar; bu mesele hakkında Mecliste mucibi 
münakaşa mesele olmadığını görüyorum. Ben pek 
kısa söyliyeceğim. Üç mah mukaddem Meclisin 
arzusu ve ittifakile Paşa Hz. ne Başkumandanlık 
tevdi olunurken mevcud olan ihtiyaç, zaruret ve il
let aynen bugün yine bakîdir. Şu halde bir hükmü 
icap ettiren sebep ve illet mevcud oldukça müsebbip 
de baki ve mevcuddur. Kumandanlığın tevhidi, or
duda zabtu rabtın temini, bir vahdeti kumandayı 
mucip olacağı mülâhazasiie Başkumandanlık vazifesi 
kabul edilmiş ve Başkumandan bu vazifeyi icra ve 
ifaya memur edilmiştir. Bundan da menafi müşa-
hade edildi. Gerek zabitandan ve hatta neferler
den Paşa Hz. nin vazifeye başlaması ile istihsal edilen 
gaye ve zaferler de tahakkuk etti. Vazife bitmiş 
değil, zaferi katı istihsal edilmiş değil. Yarısın
da bulunuyoruz. Binaenaleyh münakaşayı uzatmak-
sızın kanunu teklif ediniz, reye koyunuz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Akilden sadır olan her fiil için bir gaye tasavvur 
olunur. Gayesiz aikval ve efal tabii abes olmuş olur.. 
Vaktiyle Başkumandanlık tevcih ettiği vakit bu Mec
lis bir gaye gözederek yaptı. Acaba bir gaye hasıl 
olmuş mudur? Bugün Ankara'nın, yahud nefsimi
zin tehlikesü geçmiş midir? Tehlikeden bu kadarcık 

(]) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
miştir. M. Ünver 

kurtulmak kifayet etmiş midir? Gayemiz bu mu 
idi? (Hayır sadaları) Binaenaleyh, o vakit, Baş
kumandanlık ihdas ve tevcih edildiği vakit gaye 
ne idi ise bugün de mevcuddur. O vak'iıt yapılan fiül 
eğer abes idi ise dönmek lâzım. Bunun tabiî abes 
olduğunu kimse iddia edemez. 

Maıkaımı itirazda Paşa Hz. nin yıpratacağından 
bahsolunuyor. Bendemiz öyle zannediyorum ki Paşa 
Hz. bu davayı milli içlin kendisi, herhalde, fedayı 
nefisle ortaya atıldı. Değil yıpranmak, kendSiskıin 
fedayı can etmesinden iftühar ediyor zannediyorum 
bendeniz. Bu gibi makamı itirazda söylenilen söz
ler, tabiî, yenliden tevcih liçln bir mani teşkil etmez. 
Çünkü evvelce de söylenmişti bunlar. Yeniden tev
cih etmemek için ya gayenin tamam olması, yahud 
aczinin tahakkuk etmesi lâzımgelir. Gayeye vaısıl 
olunmamıştır. Yalnız değil gaye, hiç değilse düş
manı Eskişehir'in garbine atmak suretiyle olsun, yarti 
başlanılan asıl hadis olan... (Gürültüler) -müsaade 
buyurun - Başkumandanlık ihdası için olan hâdiseyi 
bari ortadan kaldırmak lâzımdır. Bu hâsıl olma
mıştır. Aciz hakkında da ortada bir şey görmüyo
rum. Acztini de iddia eden yoktur. Şu halde aceba 
ne gibi bir sebep tasavvur olunuyor, ki bunu orta 
yerde bırakmak isteniliyor? Yani bunun orta yerde 
bırakılması zannediyorum ki ya işi gevşetmek veya-
hud siyasetimizde bir tahavvül olduğunu ifade eder. 
Ben öyle zannediyorum ki davamız kuvvetimiize, 
askerin süngüsüne müsteniddir. Bugün askerin ba
şında temeyyüz etmiş kimseleri bulundurmakla bir 
istifade umuyoruz. Nitekim bütün dünya böyle. 
Kimisi kiralımı gönderiyor, kimisi başka türlü teza
hür etmiş kimseleri gönderiyor. Biz de bugün dava
yı millînin namını almış olan Mustafa Kemal Paşaya 
bunu tevcih etmekle, orduya başkaca bir tesir icra 
etmek maksadında bulunuyoruz. Aoaba bu tesir ic
ra edilmesin mi istiyoruz? Şu halde ne kalıyor orta
da?. Paşa Hz. nıin makamı mesul mu, değil mi? 
Efendiler mesul olmadık hiç bir şahıs yoktur. Yani 
bu Türkiye B. M. Meclisinde mesul olmadık kimse 
yoktur. Ya mesuliyeti siyasiye, ya cezaiye veyahud 
maneviye vardır. Mesuliyeti maneviye ki muhak
kak kimse bundan kurtulamaz. Mesuliyeti siyasiye 
denilen şey, ki müeyyidesi, kabineleri iskat etmek 
vesairedir. Başkumandanlık da bundan azade kala
maz. Binaenaleyh mesuliyet mevcuddur. Bugün 
herkes yapmış olduğu fiilinden mesuldür. Bundan 
hiç kimse beri değildir. Binaenaleyh mesuliyet de 
mevcuddur. Şunu izah etmek isterim, aceba şimdi
ye kadar mesul olan hangi makam vardır? VazSfe-
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sini suiistimal etmiş kimler mesul edilmiştir ki bu 
malkâm mesuldür, bu malkarn mesul değildir dleniil-
stin. Türkiye'de biç vukuu yoktur. Binaenaleyh bu 
gitti şey mesul edilmez. Zaten gayrı mesul makam 
yoktur. Aceba B. M. Meclisli teşekkül edeli biç bir 
jeimseyd mesul etmiiş mlkiir? Biz bunu bilmeliyiz. 
Ama mesuliyet vardır. Mesuliyeti öteden beri taa-
mül ve toarüf bulmuş olan malkamlardan kimlin me
sul olduğu... Binaenaleyh bu hiç bir vaki* mevzuu-
babis değildir. Her halde Başkumandan kendi va
zifesinde görülen her türlü ahvalden cevap vermeğe 
mecburdur. Binaienaleyh bugün kamunun temdidi 
'için bahis ımevzuu olan esbap tamamen mevcuttur. 
Gaye tamamı olmadı. İktidarsızfaktan bahis eden 
yok. Suuüstâmakfen dahî bahseden yok. Bugün 
bunun böyle yarı yolda bırakılması, ben öyle zan
nediyorum ki, zaten bugün kanişte bulunan kulakla
ra Avrupa'da tesir edecektir ve başka türlü tesire 
kapılacaklarıdır. Hem asker üzenine tesir yapacak
tır ve hem de siyasetimiz yarı yolda kalacaktır. Bi
naenaleyh bu üç haü ispat edecekler varsa bunu or
tadan kaldıralım. Yok, bu yoksa beyhude müna-
Ikaşa etmiıyelllim. Takrir veçhile kaıbulünü tekRif ede
rim. 

LÜTFÜ BEY (Malatya) — Efendim, Paşa Haz
retlerine, Başkumandanlığı ve Meclisin salahiyeti 
umumiyesinrin istimâKnli tevdii ettik. Şimdi işitiyo
ruz ki, ordu 'kudreti taarruâyesini gaib etmiştir. 
Geçen gün arkadaşlar ordunun kudreti taarruziye-
sâoi.... (Küm söyledi sadaian) İkmâl edeyim rica ede
rim. Ordumuzda kudreti taarruziye haleldar olmuş 
lise bizim de hayatımız haleldar olmuş demektir. Bu, 
kürsü muallâdan söylendi efendim. Bu hayatımıza 
taaikık eden bir hayatî meseledir. Biz niçin Müda-
faai Millîye Vdküföni getirdik, burada istizaha çek
tik? Ordunun nevakısı tamamirte talfcviye edüemıe-
diğindıen v&- ordunun idaresinde bir «alkım nekaüsden 
dolayı burada istizahta bulunduk. Böyle değil miy
di? Ordunun bir ihtiyacı yok ise ne için biz Mü-
dafaai Millîye Vekillini buraya istizaha çağırdık? 
Bu ihtiyacı temin etmek, orduyu Başkumandanlık 
uhdesinde bulunduğu müddetçe Paşa Hz. ordunun 
şevki idaresini kendisi istimal etmök ve Meclisin sa
lahiyetini suliistimât suretife biz Paşa Hz. ne Başku
mandanlığı tevdi etmişdiik. Yüzde Hark tekâlifi mil-
lîyeyi Paşa, Meclisin salaMyeti itibariie emrettiler. 
Şimdi geric bu tekâM mMlîyede vukua gelen bir 
çok suiistimâlatın tahakkuku ve gerekse ordunun 
kudreti taarruzusdyesinde naklise hasıl olup olmadiğı 
tetkik edilmeli. Bunlardan dolayı tevellüd edecek 

mesuliyet münhasıran Paşa Hz. ne akkür. Böyle 
ttir şey varsa Paşa da mtesuMür. Paşa da bu mesu
liyeti deruhde ederdk Başkumandanlığı almıştır. 
Fakat bizim haikükaten arayacağımız nokta; orduda 
bir nekaiz var mıdır, tekâlifi millîyede sudistinıailat 
var mıdır? Bunlar tamamile taayyül, ıtezhür etme
li, Ordu ne hakledir? Burayı anlamalıyız ve Pa
şanın uhdesinde bulunan Başkumandanlığa ve sala
hiyete katiyen nakise gelemez, temadi edecektir., 
Çünkü biz bu salahiyeti ve bu sıfatı Paşaya tevdi 
ettiğimiz zaman düşmanı ta İzmir'den denize dök
mek liçin vermişizdir. (İnşallah sadaian) Binaenaleyh 
biz bu gâyemıizjin husulüne kadar Paşadan bu sa
lahiyeti alamayız. Yalnız, eğer Paşa da bu vezaafi, 
bu salahiyeti hüsnü istimal etmemiş de, kendisinin 
mesuliyetini mucib bir hal varsa bunu tahkük ettüre-
lıim. Niçin ordu iaşe edilemiyor diyerekıten biz: Mü-
dafaai Milliyeden sual etmezsek mesuliyet yok de
mektir. Bunları bulup tecziye edecektir. (Gürültü
ler) Temim edebilir misiniz? Tekâlifi mı&lîyede 
yolsuzluk yok mudur efendiler? Paşa Hazretleri 
bunu ya kendisi yapacak (veya yaptıracak. SÜze) (1) 
Paşa niçin yapmıyor diyeceksiniz ve bunu ne zaman 
mesul tutacağız? Bunlar tamam/ile tahtı emniyete 
alınmadıkça ne Paşadan bu vazifenin istirdadı mev
zuu bahis olabilir, ne de bu gerliye alınabilir. 

REFÎK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bu suiisti
mal yapanlardan beş, on kişinin tahtı muhakemede 
olduğunu... 

VEHBİ BEY (Karesi) — Memleketin iyiliğini 
ve kötülüğünü onlar daha iyi görüyorlar. Eğer gör-
memişlerse yazık, görmüşlerse neden bize bindir
miyorlar? Bir, llkiinoisi; Paşa Hazretlerini bizzat 
bu memleketin nef'i ve hayrı için Başkumandanlığa 
intihab ettik. Binaenaleyh bu memleketin nefi ve 
hayrı bunu icaıb ediyorsa," kendileriniin Başkuman-
danhkıta bulunmasını icab ettirmiyorsa ondan sonra, 
biz dedikodu etmeliyiz. Yoksa Meclisten bir ar
kadaş çıkıp bunu... 

REİS — Malûmuâlaniz Başkumandanlık teklifi 
Heyeti Vekilenin teklifi değildir. Bir arkadaş da 
bunun temdidini teklif edebilir. Onun için bu sırada, 
bu meyanda Heyeti Vekileden beyanı mütalâa... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (An
kara) — Beyefendinin buyurdukları doğrudur. Bütün 
alâkadar Vekiller dinlenmelidir. Başkumandanlık vazi

fe Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
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fesiyle onların vazifesini müşevveş eder. İhtimal ki Ve
killerden birisi başka fikirde. Bulunanlar da varsa (bu
rada tespit edilsin.) (1) 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Bendeniz de 
hemen hemen Bey arkadaşımızın fikrindeyim. Çünkü 
Başkumandanlık kanununun temdidini teklif eden ar
kadaşlarımızdan bir zattır. Aynı zamanda Başkuman
dan Paşa Hazretleri de müddetin hitamını bildiriyorlar 
ve fakat bu müddetin devamına olan lüzum ve ade
mi lüzum hakkında harekâtı askeriyeyi idare eden
ler, bu makasıd bunun temdidiyle ve ne kadar müd
detle temdidi suretiyle kabili husuldür veya değildir, 
(şeklinde bir tavzihte bulunmadılar.) (2) Bunu kendi
lerinden işitmek doğru olur. Bir kerre meselenin ci-
hatı sairesinin gerek siyasi ve gerek askeri vaziyetlerin 
izahı lâzımdır. Bendeniz aynı zamanda Başkumandan
lık makamı cehlinden de (vaziyeti askeriye ve siyasi
ye ve ahvali umumiyenin, (3) müddetin temdidini is
tilzam ettirip ettirmediğini izah etmesini beklerdim. 
Bu suretle alacağımız malumat üzerine bendeniz bu 
meselenin hem lehinde ve hem aleyhinde olarak bir 
çok şeyler söylemek isterim. Yani her şeyin kendisine 
göre birtakım avamili vardır. Biliyorsunuz ki harbi 
hazırın devamından beri kâfi derecede hiç bir malu
mat almadık. Bugünkü vaziyeti askeriyenin daha bir 
müddet beklemek (strajedisini takip ettiği kanaati hâ
sıl oldu bendenizde.) (4) Acaba buradan ileriye doğru 
bir hareket yapılabilecek mi? Yoksa bunun için bek
lemek mi lâzımdır? Bütün bunlar, bir çok esbap ile 
alâkadardır. 

Sonra Başkumandan Paşa Hazretleri (zaferi ka
tinin husulüne kani midirler? (5) Husul bulabileceğine 
kanaat getiriyorsa, kani ise, ki bana öyle geliyor, Mec
lisin başında bulunan bir zatın yapılacak bir çok iş
leri bulunduğundan, orada veya burada bulunmasın
dan (mütevellit müşkilatı azime mevcuttur. Bu husus
ları.) (6) Kendisinin ve Heyeti Vekilenin izah etmesi 
lâzımdır. Bu olmadan ne söylesek nabemahaldir. Bu 
noktalar vazıha ersinki, üzerinde ayrı ayrı fevaid ve 
muhassenatını arz edelim. Başkumandanlık, düşman 
ordusunu mağlub ve imha ve istilâ ettiği mentakadan 
atılması maksadiyle teşekkül etmiştir. Gaye hususunda 
bu işi teklif edenlerden birisi de (bendeniz idim. Baş
kumandanlık.) (7) Teşkil olunmuştur ve Heyeti Umu
miye tarafından kabul edilmiştir. Gaye hususunda bu 
işi teklif edenlerden birisi de bendeniz olduğum için 

(/, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Parantez içindeki kelimeler ta
rafımdan eklendi. M. Ünver. 

arzı malumat edeyim. Biz bu kanunu fevkalâde bir 
kanun olmak üzere ve tehlikeye karşı en lâzım ve 
zaruri bir çare olmak üzere kabul etmiştik. O zaman 
öyle bir zamandı ki Heyeti Vekilenin münferid karar
ları kanun mahiyetinde idi. Heyeti Âliyelerinden bir 
şey sormak isterim. Acaba Başkumandanlık kanununu 
istilzam eden gaye hâsıl olmuş mudur? (Olmamıştır 
sadaiar.) Bu gaye ne zaman hâsıl olacaktır? Kaç ay
da, kaç senede kabil olacaktır? Bu vaziyetin ilânihaye 
idamesi ne demektir ve ordusunu takibte, Müdafaai 
Milliye işlerini bizzat takipten ne zamana kadar (devam 
edecektir?) (1) Onun peşinde uğraşmaktan vaiz geçmek 
ne demektir? Bunun şekil ve manasını sorarım. Ben
denize göre bir çok siyasi mıkatt nazardan tehlikeli
dir. Biz bunu ancak zamanında büyük bir tehlike ola
rak gördük ve derhal tatbik ettik. Bu, muharebe mey
danında bulunan ordunun arkasında duvar gibi dikile
rek düşmanı mahvetmek gayesine münhasır idi. Muha
rebe meydanı üzerinde tesirini tespit etti, hayrı gö
rüldü. Fakat bu iiânihaye her hangi bir merkezden 
idare edilmesi şekline istinad ettirilirse, acaba mem
leketin menafii siyasiye ve makasıdı askeriye için 
daha mı iyi olur? Bunun fayda ve zararlarını (tetkik 
edersek, ona göre bir karar vermek iktiza eder.) (2) 
Mahaza arz ediyorum Heyeti Aliyelerine iki cihetten 
ve Hükümetin mıkatı nazarını anladıktan sonra kâ
tı fikirlerimi söylemek üzere (tekrar söz alacağım.) (3) 
Bir kerre bu milletin amali milliyesini teşkil eden, 
çiğnenmiş topraklar, istilâ olunmuş yurtlar vesair hu
kukumuz vardır. Meclisi Milli teşekkül etmiş ve mil
letin bu gayesini Meclisi Milli takip edecek bir Mec-
midir, değil midir? Yani bir Müdafaai Milliye Mec
lisi midir. Bu Müdafaai Milliye Meclisi ordularının 
istikmâli kudreti ve ıslahı için mütemadiyen zamanlar 
geçtikçe elini, ayağını bağlayarak bütün hukuku ve ve-
zaifi de her hangi bir zattan beklemesi ve intizar et
mesi doğru mudur? Bence en ziyade teklifi lâzimülicra 
bir şey olduğu kanaatindeyim. Fakat bugün başka 
çareler var gibi görüyorum. Benim vaziyeti askeriye
den anlayışım, öyle zannediyorum ki, daha başka ça
reler vardır. Bir şeyi uzun müddet kullanırsanız yıp
ranır gibi geliyor bana. Bir harp geçti. Arasından 
bir buçuk aylık bir devrei sükût... Bıraktık gibi geldi 
herşey. Murakabesini istimal edemiyordu. Ne için taar
ruz, takip edilmiyor? Niçin daha Afyonkarahisanna 
gidilmedi? İmkân yok mu idi acaba? Soramıyoruz, 

(1,2,3,) Parantez içindeki kelimeler tarafım
dan eklendi. M.. Ünver.: 
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çünkü bu hakkımızı tamamen verdik. Bu hal ilelebet 
devam ederse acaba doğru mudur? Siz harekâtı aske
riyeyi idare eden zatı, yani verdiğiniz hukuktan dola
yı tenkide kalkışmayacak mısınız? Ben diyorum ki 
büyük işler, büyük zamanlara mütevekkiftir. Sakla
yalım bunu, kıymeti olduğu zaman kullanalım. Ol
madığı zaman saklayalım. Benim kendi kanaatim bun
dan ibarettir. Böyle şeylerde bir milletin elestikiyeti-
dir, ki kıymetidir. Meselâ Başkumandanlık sisteminin 
devam etmemesi keyfiyeti harekâttan vaz geçtiğimize 
delâlet edebilir mi? Bendeniz diyorum ki; Başkuman
danlık, Müdafaai Milliye Vekâleti, Erkânı Harbiye bu
radan görülüyor, ediliyor. Mühim bir harekâtta, daha 
Meclis dahi bazı şeyler düşünüp bildirebiliyor, veya
hut memurlarına orada ifade edebilir. Elhasıl ben di
yorum ki bizim için hayat memat vardır. Çok şey
ler vardır. Düşman ordusu ile yapacağımız çok hesap
lar vardır. Daha çok zaman sonra belki taarruzlar ya
pabileceğiz. Onları Hükümet lisanından, Başkuman 
danlık lisanından dinlemek isterim. (Başkumandanlık 
kanununun.) (1) İstimrar ve temadisi demek, Meclisin 
hukukunu nez (etmek demektir.) (2) Mevadı askeriye 
kısmını devretmesi ve kendisinin kâğıt kalemden iba
ret... Zanedersem bu derece intizar hukukun mahiyeti 
gide gide gayet yanlış bir şekle varabilir. Onun için 
buna lüzum yoktur efendiler. 

İşi orada idare eden eller eğer bunun daha ziyade 
Meclisinizde mürak'ib olur, gider, gelir. Meclisinizde 
müra'k'i'b olur. Ordusuna gönderir, filân eder.. Başa 
çıkamıyacağı ve başka bir şekle ve kaiî bir surette 
bir şekle isal ediliyor. Elin'izde'ki kuvveti israf etme
yiniz. Suiistiymal edilen kuvvet zarar verir. Hüsnü is
timal edilen kuvvet fıtrat verir.... (Bu kadar azim 
bir meselenin) (3) mübhem /bırakmaları, hatta tahdidü 
dahi (çok mühim neticeler tevlit edebilir. Tasavvur) 
(4) edinıizki, tekâlifi miMıye vesaire itibarile bu mıiılle-
tin hukuku müra'kabasından size devrettikleri hak
tan yüzde kırkını verdi. Tekâlifi milliye narmle yüz
de kırkını fukara verdi. Zengin bir şey vermedi. Te
kâlifi askeriye gitti, tekâlifi âdiye kaldı. Ben diyo-
rumki, memleketimiz meşrutiyet memleketi olacağına 
göre, tnşallah böyle öiur, böyledir inşallah; mürak'ibiz, 
orduya da mürak'ibiz. Evîadîarı tak'ip e'ısin. Tarih 
üzerine söylüyorum. Milletler ve insanlar muhtelif 
cereyanlar üzerinde muhtelif efkâra tabi olabilirler. 
Meşrutiyetin hüsnü istimali... Başkumandanlığın 

(1, 2, 3,4) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver. 

fuzuli bir yük olması şeklinde düşer. Ben yine öyle 
bir kanaateyim ki, ordunun ihyası ve idamesi mesai
linde sahib olmasın. Binaenaleyh bu gibi hususatta 
kendi hukukunu inza etmemek üzere... Göremezsem 
vaziyetin beyhude yere idamesi muvafık değildir. 
Onun için ben yine o kanaat'teyim ki; Başkuman
danlığın idamesini vaziyeti hazıra, sureti katiyede (lü
zumlu kılmaktadır,) (3) Başkumandanlığın bir müddet 
daha temdidini istilzam ettirecek (ahval ve şeriat 
mevcuttur ve devam etmektedir. Ancak, (4) bahara 
iyi bir ordu yetiştirmelidir. Bu ordunun kudreti taar-
ruziyesi bizim istediğimiz kadar... Orduya şimdiye 
kadar kumanda edenler yine idare eder. Esasen be
nim bildiğim, ordu bu kış yetiştirilmeli. Bütün uzun 
bir zaman mesaiye kış hasebile mevkuf olacak olan 
bir ordunun bizim istediğimiz imal ve makasıdı te
mine kâfi olup olmadığını düşünmek... Biz iyi bir 
ordu yetiştirmeğe muhtacız, talim ve terbiyeye muh
tacız. Biz iyi bir ordu yetiştirmeğe çalışmalıyız... s_ö-
ner. Onun için ben bunlarda tehlike görüyorum. 

DURAK BEY (Erzurum) — Yalnız kışın ordu 
beslemek... 

SALAHADDİN BEY (Devamla) — Başkuman
danlığın sıfat ve isminin idamesi yine bir şey yapa
madı, Derler. Üç ay diye mesele olur. Doğru olamaz. 
Davayi Millimizdeki... Hiç olmazsa bizim Ağustos
tan, Temmuzdan beri işgal olunan yerler ki, Afyon, 
Kütahya, Eskişehir'den ibarettir. Bu noktadan düş
manın atılması imkânı varsa, bendeniz sizinle bera
ber bilâkaydü şart.. Fakat (Gürültüler) Vardır Be
yefendi. Eğer ordunuzun düşman ordusundan daha 
iyi olduğuna vakıf iseniz, daha güzel hazırlamış ise 
her zaman mümkündür. Efendim hesab vardır. Pek 
âlâ mümkündür ve hatta bugün, yarın mümkindir. 
Efendim hesab vardır. Binaenaleyh vaziyeti askeriye
nin ıslahını ne kadar zamanda bitireceğini Paşa izah 
etmedi. Başkumandanlığın vereceği iyzahatla tenev
vür etmedik. Mesete hakkında uluorta bir karar itti
hazı doğru değildir. Kendilerini dinlemek doğrudur. 
Başkumandanlıktan beklediğimiz arkadaşlar, vilâyatı 
müsitevliyenin bir kısmının olsun istihlâsıdır. Bunu 
ne kadar bir zamanda temin edebilecektir? Bugün
kü vaziyetleriyle kaildirler. Ne kadar devam ettire
ceklerini bir çok esbab ve avamili olan orduya... Ga
yet ayrı ve gayet esaslı bir mestedir. Arkadaşların 
bazılarının muhtelif fikirlerde olduğunu görüyorum. 

(1,2,3,4) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
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Bendenizee bu memleketin, bu Meclisin teşekkülün
de... Nokta haUolunmamıştır. O karanlıkta kalmış
tır. Onu bugün burada hal... Mesuliyetlerin 'bir taksi
mi vardır. Kanunlarda... Onun için bu nıkat çok esas
lıdır. Heyeti Umumiyece daha tavazzuh etmemiş bir 
meseledir. Şimdiye kadar tavazzuh etmem'iştir. Hal
buki ben öyle düşünüyorum ki, bu meseleler üzerinde 
bugüne kadar... ve asıl yara buradadır. İnşallah za
manında görüşürüz. Fakat ben diyorurnki, mesul kim
dir? Hepimiz bu eksikliği müdrikiz. Fakat gözümüz 
göremiyor. İdarei Hükümetten memnun olan kim
dir? Mesaiye muhtaçtır. Bunları burada hazırlamak, 
bu mesaiyi hazırlamak gibi bu meclisin çok vezaifi 
vardır. Muhtelif müzakeratı sulhiyeler var. Bunları 
takip edebilmek var. Sonra sulh için bu millet ne 
şekilde çıkacak? Başkumandanlık günü bendeniz 
memleketin siyaseti hariciyei siyasiye ve dahiliyesi 
için hiç hazırlanmadığı... O kadar vezaifi vardır ki 
Meclis Resinin bunlarla iştigal ederek... Hakikî temas
ta bulunarak takip etmesi lâzımdır. Binaenaleyh ha
rekâtı askeriyeye 'inhisar, sırf ordu ile de hasrü işti
galinde bu tehlikeyi görüyorum. Burada yapılacak çok 
işler vardır. Bunların böyle tekib olunamiyaeağı teh
likesini görmekteyim. Biz ona hiç hazırlanmadık. 
Çok hazırlanmalıyız. Evvelâ memleket, sonra dışarı 
münasebet... İkincisi Başkumandanlığın idamesi huku
ku meşrua... Meclisi Millinin... İstimalinden istifade 
etmesi olur ki artık Heyeti Umumiye cihana karşı 
müteşekkil bir hükümet şeklinde çıkab'ilmekliğimiz 
lâzımdır. İşte maruzatım gerek Başkumandanlığın 
idamesi Meclisi Millinin.... İstimalinden istifade et
mesi oluyor ki, bendeniz bu şekli pek tehlikeli görü
yorum. Bunu pek vahim olarak görüyorum. Efendi
ler milletler selâmetlerini içtihatlarında görürler... 
Geçmiş ola millet yoktur. Meclis de yoktur, o da... 
Bu esas üzerinde meselenin böyle tavazzuh etmesi 
lâzımdır. 

OSMAN BEY (Lazistan) — Benden'iz gayet kısa 
söyleyeceğim. Arkadaşım izah ettiler. Başkumandan
lığın şöyle bir devre aldığı bir zamanda temdid ve 
ademi temdidi meselesinin münakaşa edilmesinin 
bendeniz doğru olmadığına kailim. Çünki malum ya 
herkesin bir kanaati vardır. En müşkil zamanda 
Paşa Hz. ne tevcih ettiğimiz anda b,en taşrada idim. 
Taşrada olmak itibar ile bu tevcihin yaptığı tesiri 
gördüm. Filhakika Paşa Hazretlerine askerlik noktai 
nazarından fevkalâde bir itimad vardır. Paşa Başku
mandan olunca şöyle bir kanaat hâsıl oldu ki; bunda 
bir zafer vardır. Çünkü Paşanın menakibi askeriyesi
nin bu zafere dahlü tesiri olduğu kanaatindeyim. Eğer 
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Başkumandanlık hiç olmasaydı, bugün yeniden tevcih 
edilmiş olsaydı, veyahut tevcih edilmesi zarureti ol
saydı (Paşa Hazretlerinin intihabı muvafık olurdu. 
Bu itibarlar. (1) Gaye istihsâl edilmeden, bugün bu
nun münakaşa edilmesine mahal yoktur. Hüseyin Av-
ni Bey kardeşimiz dediler ki; Paşa Hazretleri ordu
da neferlere kadar nüfuz etmiş bir kumandandır. Şu 
halde şu sözü ile kendilerini ilzam edeceğim. Madem
ki neferlere kadar nüfuz etmiş bir kumandanı taar
ruz etmek mecburiyetinde bulunduğumuz şu anda or
dunun başından ayırmaktaki manayi bendeniz anla
mam. Sonra diyorlar ki; Başkumandanlığın temdidi 
müddeti memleket için bir bârdır ve Başkumandanlığın 
temdidi müddeti memleket ve millet üzerinde birta
kım tazyikler hâsıl oluyor. Ben bunu kabul ederim. 
Bu Başkumandanlığın ihdasından değil, harbin tema-
disindendir. Bu belâ harbin temadisindendir. Harbi 
kurtarırsak milletin üzerinde bulunan bu yük kalkmış 
olur. 

Sonra Paşa Hazretlerinin -bendeniz burada yoktum-
nutku meşhurlarının son bir cümlesini bütün millet ez
berlemiştir. Paşa Hazretleri buyurmuşlardı ki, bu taz
yikimiz düşmanın son neferi memlekette kalmayınca-
ya kadar devam edecektir. Bunu zafere karşı berae-
ti istihlal kabul eden millet muvacehesinde böyle 
bir anda Başkumandanlığın tebdil veya ref'i doğru 
değildir. Bendeniz buna taraftar değilim. Bir de bir 
söz buyurdular ki, Paşa Hazretleri yıpranmıştır, yo
rulmuştur. Bendeniz bunu düşünenlerden değilim. On
dan evvel milletin istiklâl (tamına isalı veçhilesi var
dır. Bu gayeye vusul için icap ederse.) (2) Hatta, he
pimiz de ölelim, istiklâl kurtarılmış olsun. Onun için 
bendenizce bu mesele bakidir ve bugün Başkuman
danlık mevcuddur. Taarruza hazırlanıyoruz, bugün 
edeceğiz, yarın edeceğiz gibi bir vaziyette bulunduğu
muz bir zamanda bunun münakaşasını yapmak dahi 
muvafık olmaz.) (3) Başkumandanlığın tebdili Heyeti 
CelIMien'izce (her zamam mümlkünldür. Harbe) (4) bir an: 
evvel nihayet verildikten ve sulh akdedildikten sonra 
(jbu salâhiıyeıtiteıni nezdöbüriiz.) (5) Gayeyi istihsal edin
ce Başkumandanlığı nezetmek elimizdedir. O hakkı 
kimse nezetmemiştir. Cenabı Hak muinleri olsun. Or
dunun, Başkumandanın muini olsun. 

SU AD BEY (Kastamonu) — Efendim; bendeniz
den evvel söz söyleyen arkadaşım meseleyi kâfi derece
de tenvir etmişlerdir. İlâve edecek başka bir şey gör
müyorum. Yalnız Başkumandanlığın ihdas edildiği ilk 

(1,2,3,4,5) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver. 
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vaziyeti gözönüne getirelim. Bendeniz Heyeti Vekile-
den, Hamdullah Suphi Beyden Başkumandanlık ih
das edilmezden evvel bu meseleyi kendileriyle bağda 
mevzuubahis etmiştim. Benim gibi bilâhare bir çok ar
kadaşlarda da o temayülü gördüm. Sonra vaziyet te
madi etti. Cebheye gitmiş olan heyetteki (bazı arka
daşların 'beyanları üzerinle.) (1) Bu meselle oıttaya cılk
tı. Ben öyle zannediyorum ki, esasen Başkumandan
lığı Paşa hazretlerinin kendileri talep etmediler. Yani 
Meclisin talep ve ısrarı üzerine ihdas edilmiştir. Şimdi 
Abdullah Azmi Efendinin buyurdukları gibi, o günkü 
(şerait bugün de tamamiyle mevcuttur. Ancak, Baş-
kumaınidanlıik mıüessiesesıinltn) (2) temadisinde tasavvur 
edilemeyen bazı zararlar husule gelmiş midir? Bunun 
için daha ziyade müzakereye tahammülü olan bir me
sele olduğunu zannetmem. Arkadaşlar da kâfi derecede 
gördüler. Bir an evvel müzakerenin kifayetini teklif 
ederim. 

YUSUF İZZET PAŞA (Bolu) — Efendiler; ben
denizin mütalaam Başkumandanlık hakkında hemen 
üç, dört sözden ibaret kalacaktır. Çünkü Başkuman
danlık, memleket dahilinde bir Başkumandanlık ma-< 
kamı lâzım mıdır? Bu, hem askeri ve hem de milli 
mücahede noktai nazarından muhakeme edilebilir. As
kerlik noktai nazarından lüzumuna kaniim. Milli mü
cahede noktai nazarından da yine bir Başkumandan
lığa lüzum vardır. Fakat, öyle bir Başkumandan ki mil
letin her ferdine, memleketin her tarafında şayanı hür
met olsun ve onun bu işi başaracağına milletin her fer
di tarafından kanaat gösterilsin. Bu noktai nazardan 
bir askeri Başkumandan adeta milli bir ordunun Baş
kumandanlığı ihdası taraftarıyım ve bu kanaatteyim 
ki Sakarya harbinde de Başkumandanlık ihdas edilmesi 
muzafferiydin en mühim avamilinden birisidir. Sa
karya harbi bu Başkumandanlık sayesinde, Başku
mandanlığın tevdii suretiyle istihsal edilmiştir. Fakat 
bendenizce bir zafer istihsal edilmiştir. Biz askerler 
düşmanla meydan muharebesinden sonra asıl olarak 
muharebe zayiatını telafi ederiz. Başkumandan Paşa 
Hazretleri bu zaferle şan ve şeref meydanında bir 
umumî seferberlik ilân ettiler. Bu umumî seferberli
ğin tabii bir manası vardır. Umumî seferberlik, aynı 
zamanda umumî bir beyanname neşretmişlerdi. Bun
da bilâ merharnet düşmanın takibi vardı. Bu söze 
millete her ferdi bilâ aram ve bilâ; tevekkuf cebheye 
koşulmak ve düşmanın takib edilmek lâzım geldiği 
ilan edilmiş oldu.-Bu umumî seferberlikteki gâyei as-

(I, 2) Parantez içindeki kelleler tarafımdan ek
lendi. Af. Ünver, 

kefiyeleri, ki kendileri takib etmeleri lâzımdır. Mus
tafa Kemal Paşa Hazretlerinin umumî seferberliği ve 
istihzaratını takib etmesi bir zarureti katiyedir. Bina
enaleyh, Paşa Hazretleri vazifede devam etmek zaru
retindedir. 

'Bir nokta arzedeyim. Başkumandanlık mevkiini 
ihdas ettiğimiz vakit düşman Eskişehir'de idi. Arka
daşlar düşman yine Eskişehir hattındadır. Fakat Avni 
Hakla mağlub olarak Eskişehir hattındadır. Binaen
aleyh bendenizce Başkumandanlık makamı lâzım mı
dır, değil midir? Bunu hiç münakaşa etmiyelJm. Baş
kumandanlığı tevdi edelim. İkinci Başkumandana ih
tar edelim. Hemen kendin ordunun başına git, bize 
Eskişehir'i istirdad et. (Alkışlar) 

SIRRI BEY (İzmit) — Mümeyyizlerin irad ettiği 
herhangi bir suale cevab verirse derecei vukufu anla-
ışriıaeağıını idrak eden talebe, o sual İle alâkadar oJıan 
fünunu saireden uzun uzadıya iradı makale başlar. 
Yalnız sorulan suale takyidi cevab etse kendinin mak-
sud olan cevabı maksur olur. Fakat o sualin alâkadar 
olduğunu fünunu sairedeki mevad ile karıştırılarak 
söyliyecek olursa, işte bir müddet mümeyyizlerin kar
şısında uzunca söz söylemiş olacak. O derse aid olan 
o malumatı durusu saireden de iktibası malumat ede
rek kendisini malulattar göstermek ister. Bendeniz 
huzurunuza böyle halde bir arkadaşınız olmamak 
için, Başkumandanlık vazifesi bana kalırsa esasen 
Mustafa Kemal Paşanın şahsına fazla bir unvan de
ğildir. B. M. Meclisinde mündemiç unvanlardan biri
si idi. Biz en büyük hatayı ettik, ki bunu ayrıca göya 
malik olunmayan bir hakkı meydana koyduk. Onun 
için bu unvanı Mustafa Kemal Paşaya fazla bir pa
ye olarak telâkki etmemeliyiz. Meclisin Riyaseti bu 
unvanlar gibi daha çok unvanların salahiyetini haiz
dir. Onun için bunu müzakere etmek, bunu tekrar 
mevzuubahsetmek abestir. Vazifemize karşı pek de 
sadıkane bir hareketimizi göstermez. (Bir müdahale) 
Bendeniz kemali huzur ile zatı âlilerini dinledim. İs
tirham ederim ki zatı âliniz de bu sözlerimi dinleyiniz. 

Burada iradı mekal eden arkadaşlarımızdan Hü
seyin Avni Beyfendinin adeta bütün sözlerinin ruhu 
iki kelimede mündemiçtir, yani bütün sözleri iki ke
limeden ibarettir. Paşanın yıpranması.. Paşa yıpran
dığından şikâyet ederse bizim nazarımızda vazifeyi 
kendisi red etmiş olur. Yunanlılar karargâhlarını İz
mir'e nakletmiş olmakla siyasetinde husule gelen te-
zelzülâtı Başkumandalık meselesinden ayrı yolda 
dönmek ve onu kanunun müddeti bitti, diye öldür
mek bence siyasetimizi de o dakikada bitirmek de
mektir. Bunun misâlini düşmanlarımızdan arayalım. 
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Yunan karargâhı umümîyesini tekrar akamete duçar 
edecek olursak harb arzularımızın Yunan karargâhı
nın izmir'e nakli efkârı umumiyei medeniyede Yu
nanlıların artık harb edemiyecekleri şeklinde telâkki 
edildi. Şimdi biz de Başkumandanlıktan, Başkuman
danlık Kanununun müddetinin inkizası vesilesiyle 
(Sarfı nazar edersek, bizim de gayeyi istihsal etmiş 
olduğumuz kanaati hâsıl olur. Bunun metayicini tak
dirini arkadaşlarıma terk ediyorum.) (1) Ancak mese
lenin iyi cihetlerini değil, bir az da (Kararlarımızın 
tevlit edeceği fena tesiratını nazardan dûr bulundur
mamız icabeder.) (2) Bizim; artık harb arzularımızın 
nihayeti uğramadığını, hiç bir zaman tezelzüle uğra
madığını ve amali millîyemizi düşmanlarımıza öğret-
met için bu kanunu nihayete kadar payidar etmekli-
ğimiz lâzım gelir. Biz buradan on beş gün evvel or
du ile temas etmek ve ordunun nekayisini anlamak 
için bir hareket göstermiş idik. Günler gösterecektir 
o mesele hariçtir. Aradan az müddet geçti. Müdafaai 
Millîye Vekilini 'burada istizaha davet ettik. Bence 
pek müfid idi ve bizim verdiğimiz itimadın derecei 
tetabukunu anlamak için bu istizaha tevessül edil
mişti. Bunu daha evvel yapmış olsa idik,ve bizim ver
diğimiz ânz olan şu vehim bugün arız olmazdı. Eğer 
biz o vakit Paşa Hazretlerinin muhalefetini dinlemek-
sizin ordu bizimdir, biz teftiş edeceğiz, gidip görece
ğiz demiş olsaydık, belki Müdafaai Milliye Vekili de 
bu gibi münakaşattan kurtulmuş olurdu. Biz eğer ona 
karşı celâdet göstermek vazifesini biz o vakit sala
hiyetimizi göstermiş olacaksınız diyebilir, evet ben 
varım, benden sorabilirsiniz. Bizim namımıza icrayı 
memuriyet ediyorsunuz biz de... Bunun kusuru kim
dedir? Biz de ona karşı celâdetimizi.... Temas etmek 
hakkının baki olduğunu tekrar teyid etmek isterim. 
Bu da bizim salahiyetimiz demiş olsaydık ne yapa
caktı? Fakat bunu demedik, kabul ettik. Kusur biz
dedir. Binaenaleyh bu kanunun tekrar tetkik edildiği 
bir dakikada Meclisi Âlinin istediği bir zamanda tet
kik istemek... (Bravo bravo sesleri) Mustafa Kemal 
unvanı kendi başına bir ordudur. Orduya bir misli, 
iki misli kıymeti izafiye bahşeder. Sihirli bir kuvvet
tir. Binaenaleyh Mustafa Kemal ordunun başında bu
lunmak lâzım gelir. Âlemi tslâmdaki derecei tesirini 
bununla anlarsınız. Ben bu unvanda ve ben ve be
nim gibi ümmetin her ferdi bu unvanda sihirli bir 
kudret görür. Binaenaleyh Mustafa Kemal ordunun 
başında bulunmak lâzımdır. 

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

Salahaddin Bey buyurdular ki, millet bütün mu-
hassenatı kendisinden beklemelidir. Bir şahıstan bek
lememelidir. Pek doğru bir söz. Biz demiyoruz ki 
Mustafa Kemal Paşa, Paşa bizi... Yahud Mustafa Ke
mal bu meselede bulunmazsa mahvolacağız. Oraya yol
lamakla milletten gayrı bir menbadan feyiz aradığı
mızı ifade ve irae eftliğimlizıe Ikıamü deği'limn.) (1) Yük
sek fikirli, yüksek dimağlı bir adam arıyoruz. Bina
enaleyh ordunun başına Mustafa Kemali yollamakla, 
milletten gayri bir balâterini daha ziyada yükseltmek 
(gayestini taklip ettiğimiz iddia edilternez.) (2) Bu, an
cak hizmet etmesine vabestedir. Milletten gayri bir 
menbaı feyiz aradığımız vârid olamaz. Paşa bu Hü
kümete mevcudiyet verdikten, bu Hükümeti taazzuv 
ettirdikten sonra da hizmeti bitmiş diyemeyiz. Paşa
nın hizmeti bu Hükümeti taazzuv ettirdikten sonra 
da (devam etmeJıidıir ve onu) (3) başda görmek isteriz. 
Eğer Paşa, Hükümeti taazzuv ettirdim, ben de sizin 
gibi şu kara tahtaların üzerinde oturup (istirahat et
mek İsterim) (4) diyecek: oljufsa vazifesini unutmuş 
olur. 

HACI AHMED EFENDİ (Muş) — Millet sine
sinde görmekle, beraber başında görmek ister. 

SIRRI BEY (Devamla) — Eğer Paşa, hasbelbe-
şeriye, hasbelinsaniye zahmete katlanmak istemezse, 
sahai harbte kendisini tehlikeye koymak istemezse -
ki bunu katiyen dairei ihtimal haricinde görüyorum -
Paşa Başkumandanlığı kabul etmediği zamanda, bi
ze o vakit:Hayır Paşa, sen bu işi nihayete kadar ida
me edeceksin, vazifen budur demek düşer ve onun 
Başkumandanlığı kabulünü vatanperverliğine mikyas 
addetmektir. Paşa Başkumandanlık vazifesini ne de
rece ifa ederse.... 

Neticei kelâm olarak söyliyeyim, ben Müfid 
Efendinin beyanatı gibi Başkumandanlığın üç ayla 
mukayyed olması... Başkumandanlığın üç ay kalma
sı lâzım gelirdi. Evet, eğer onun mücadelâtı millîyesi 
hayatının nihayetine kadar devam edecekse, ilâniha-
ye Başkumandan kalmalıdır. (Hay hay sadaları) Biz 
mücahedatı millîyemizde, azmimizde zerre kadar 
sekte ariz olmadığını göstermek istersek, isbat etmek 
istersek mutlaka Mustafa Kemal Paşaya, siyasetimizi 
nazarı dikkate alarak, demeliyiz ki; Mustafa Kemal 
Paşa, gayemizin nihayetine kadar ordumuzun Baş-
kumadanısın. 

(1,2,3,4) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver. 
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FEVZt PAŞA (Pozantı) — Efendiler, Başkuman
danlık kanunu kabul edildiği vakit maksad, ordu
nun kuvayı maddiye ve maneviyesini tezyid etmekti. 
Düşmanlarımız Sakarya'ya doğru ilerleyip Anado
lu'nun ortalarım istiylâ ettiği sırada filhakika büyük 
tehlike geçiriyorduk. Bu tehlikeyi bertaraf etmek 
için Meclisi Âlinizin verdiği karar gayet doğru zu
hur etmiştir. Artık bundan sonra ordunun kuvayı 
maddiye ve maneviyesinin tazyidine mahal var mıdır? 
Harekâtı askeriye noktai nazarından bunu münakaşa 
etmek isterim. Sakarya muharebesinde düşman mü-
tearrız idi. Bunun menzil hududuna ve açılmış olan 
cenahlarına tehdid yapmak mümkün idi. Bu suretle 
düşman on iki fıkrasından üç fıkrasını diğerlerinden 
ayırdı. Dokuz fırkasiyle muharebeyi kabul etti. Mağ-
lub oldu, geri çekildi. Bugün bizim orduya düşen va
zife, düşmanı yeni mevzilerinden taarruz ederek tar-

detmek ve milletin çoktan beri beklediği neticeyi is
tihsal eylemektir. Fakat şu şartlaki, düşman menzil
leri kısalmış ve gerisinde mürtebit yani ittisal halin
de bulunan bir şimendifere malik, bugün on iki fır
kasiyle de karşımıza çıkacak bir vaziyette (ve neva-
kısmı, ikmalini şimendiferde bizden) (1) daha suhu
letle yetiştirebilir bir vaziyettedir. Demek ki ordumu
za düşen vazife Sakarya'daki düşen vazifeden daha 
müşküldür. Biz, amiyane bir tabirle, kuyruğuna ka
dar yüzdük. Postu tam çıkarmak için gayet dikkatli 
hareket etmek lâzımdır. Kuyruk kopmasın. Bunun 
için maddî, manevî kuvvetine zerre kadar bir halel 
gelirse büyük noksandır. Başkumandanlığın tesiri 
manevisi büyük olmuştur ve büyük olacaktır. Tesiri 
maddîsi, malumu âlinizdir ki milletin hayat ve me-
matının karargir olacağı belki dünyanın en büyük 
meydan muharebelerinden birisini teşkil edecek ve 
herhalde Sakarya meydan muharebesinden daha şid
detli olacağı muhakkak olan meydan muharebesinin 
icra kılındığı sırada gayet mücerreb bir kumandanın 
başımızdan alınması doğru olamaz. (Alkışlar) Bende
niz Başkumandanlık kanununa nihayet (vermenin za
manı değildir. Ne zaman) (2) memleket artık kurtul
muş olur, tamamiyle ordumuz düşman üzerine fa-
ikiyetini kurmuş (bulunursa o zaman bu kanunu ilga 
ederiz) (3) Fakat vaziyet bu değildir. Efendiler, ben 
vaziyeti katiyetle söylüyorum. Bu vaziyeti askeriye 
karşısında karar Meclisi Âlinindir. (Kâfi reye sesleri), 
(Hariciyeyi dinleyelim sesleri) 

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

SALAHADDİN BEY (Mersin) — Yeni bir taar
ruz ne kadar zaman zarfında olacağını söyler misi
niz? 

YUSUF KEMAL BEY HARİCİYE VEKİLİ 
(Kastamonu) — Efendim, Başkumandanlık kanunu
nun müddetinin idamesi, yahut ademi idamesi mese
lesinde Hariciye Vekiline pek söz düşmez. Fakat bu 
mesele benim zann-ımca daha doğrusu, itikadımca bu 
mesele doğrudan doğruya siyaseti hariciyemize taal
luk eden meselelerdendir. 

Bir iki ay evvel elimize bir devletin casus heye
tinin bizden öğrenmek istediği bir sual elimize geçti. 
O sual varakasında sorulan sualler de, ekseri Mecli
sin orduya karşı nazarı nasıldır, Meclisle kumandan
lık arasındaki münasebet nedir? Meclisin de Eskişe
hir ve Sakarya harekâtından sonra, kumandanlara 
bilhassa Mustafa Kemal Paşaya karşı ne gibi bir ta-
havvülât vukua gelmiştir? Bu tahavvülâtı azadan 
kimler izhar ediyor? Bu mebuslar ekseriyetle hangi 
taraf mebuslarıdır? Ordunun küçük zabitanının ef
kârı nedir vesaire dendikten sonra, bu mebuslar ek
seri jetle hangi taraf mebuslarıdır? Ordunun vaziyeti 
nazarı Mecliste yükseliyor mu, alçalıyor mu? Bunu 
buradan size hafî bir celsede sureti resmiyede arze-
debilirim, ki bu bize en emin bir menbadan gelmiş 
ve bizi yıkmak isteyen bir casus heyetinin sualleridir, 
ki dosyasında mahfuzdur. Onun -çin her zaman bü
yük Başkumandanlık Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
daha doğrusu Paşa ile Meclisin münasebatı bu noktai 
nazardan mevzuubahis olduğu zaman, bu mesele sırf 
dahilî bir mesele değildir. Aynı zamanda siyaseti ha
riciyemize taalluk eden bir meseledir ve bendeniz bu 
zanla, bu kanaatle söz söylemek istiyorum. 

Sırrı Bey biraderimiz benim söyliyeceğim sözler
den bir çoklarını söyledi. Malumu âliniz zaman za
man Heyeti Celileniz bazı kararlar ittihaz ediyor. O 
kararların ehemmiyetini, kıymetini biz buradan lâyıkı 
ile takdir edemiyoruz. Fakat harice çıkıp da mema-
llıki ecncibiyeden gerek bitaraf bir nazarla, gerek düş
man b:r nazarla, gerek dost bir nazarla o karar tet
kik. olunduğu zaman o adamı, o zaman: diyoruz k'i; 
•b:z kendi kendimize pek müihim ;bir 'karar ittihaz et-
rn'şiz diyoruz. MecKsin B aşık uman danlık hakkında 
vereceği karar bu nevi 'kararlardandır. Yani yalnız or
dumuzun takviyesi, yalnız düşmanın atılmış veyahut 
yalnız 'bu fei noktai nazardan kıymeti takdir edile
cek, aynı zamanda ıbize sulh içi.'n ellerini uzatmak iste
yenlerin ellerimi uzatmalarım temin, için verilmiş ka
rarlardandır. Netekim asarını gürdünüz. O kararın 
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neticesi olmak üzere Sakiaryayı kazandık, muzaffer 
olarak Elhamdülillah. Bize sulh için ellerini uzatı
yor. Bugün Fransızlarla itilâf ettiiık. Yarın ihtimal 
ttalyaınlarla itilâf edeceğiz. BeM bir başkası bize an-
laşaılım, «diyecektir. Daha doğrusu nefcayici gittikçe 
gömülmeğe başlamıştır. Malumu âliniz büyük işler, 
(büyük kararlar tadil edileceği, tebdil edileceği ve on-
'lardan geri gelineceği zaman çok âmik düşünmelidir. 
Bendeniz Meclisi Âlinizin Başkumanlanlığının sureti 
umumıiyede ordunun 'harekâtını tetkik etmek, onun 
müessiriyetıi hakkında hiç bir söz söylemek istemi ye-
ceğim. Kemali şiddetle en yüksek derecede tatbik edil
mesini.. (tabii görürüm.) (1) Fakat tekrar tekrar na
zarı dikkati âlinizi celbediyorum. Mecliste (Meclisle 
IBaşkumandanlığın) (2) yekjdiğerinden ayrılmasını gös
terecek bir karar, bugün Avrupada Gunaris, Baltacis 
tarafından aleyhimizde mjüEhiş surette istimal edile
cektir. Düşmanlarımız bundan türlü türlü manalar 
arayacaktır. Demin arzettiğirn sual (varakasına cevab 
verenler hiç 'geçmeyen şeyleri oraya dercederek yolla
yacaklardır. Göreceğiz. Onun için şüphesiz Başku
mandan Paşa Hz. nıin şahsı ve ifa ettiği hizmetlerden 
bahsedecek değilim,. Bunlar hakkında söz söylemek 
istemem ve onu ben de görüyorum Fakat Cenaibı Haik 
bu milletin 'mukadderatına Mustafa Kemal marnını 
yazmıştır. Bu işde Mustafa Kemal namı bakidir. Na-
fizdıir efendiler. (Alkışlar) Ne manaya alırsanız alınız. 
Merak ediyorum ki, bazan zaman zaman söylenen 
'sözlerde (tahalluku hüsün bulmamıştır.) (3) Fakat 
şurayı iyi bilelim ki, hatırdan 'bile geçmezi fakat şu
rayı bilmeliyiz ki, gerek İslâm âleminin, gerek Avru
pa, Amerika âleminin nazarında Büyük, Millet (Mec
lisi ile Mustafa Kemal memzueen mütalaa edilmek--
tedir.) (4) Amerika âleminin nazarında, lisanında 
Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi yekdi gerinden. 
ayrılmaz şeylerdir. 

IHACI AHMED EF. (Muş) — (Gürültüler, pat ir -
dılar, sürekli patırdılar) Âyanen rüyamda görmüşüm-
dür efendiler, ben gördüm. Mustafa Kemal Paşayı bir 
at üzerinde, onun için söyleyeceğim. Ondan dolayı 
mazur görünüz. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Arkadaşla
rımdan bazıları diyorlar ki, Meclis hakkı murakaha-
sırtı istimal (ıskat edilmiş vazüyeite düşünülmüştür.) (5) 
•Demin de arzettiğirn, veçhile, bu hususta hep bera
ber, ben de Kastarnlonu Mebusu olarak, size iltihak 

(1,2,3,4,5) Parentez içindeki kelimeler tarafından 
ekelndi.) M. Ünver 

edeyim. Bize iltihak etsin. Şimdiye kadar ettiği gibi 
bütün sui istimaller tetküik, edelim. Yalnız şuradan bu
rayı nazarı dikkate alalım, şuraya dikkat edelim, şu
rayı dikkatten dûr tutmayalım, ki maksadımızı istih
sal edintiye kadar tek bir şey vardır. Türk mfilletininı 
idaresi Mustafa Kemal Paşa da, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi de bu idarenin vesaitti icariyesinden baş
ka bir şey değildir. Buradaki vahdeti gösterelim. Yok
sa hakkı mürakabamızı (zayi etmiş değiliz.) (1) Mus
tafa Kemal Paşa ifayı vazifede kusur ediyorsa, bir 
gün gelir ondan sorarız ve ondan da hesalb isteriz. 
Fakat o gün gelinciye kadar cebhede müttehid dav
ranmağa mecburuz. (Alkışlar) Büyük Millet Meclisi
nin vahdetini göstermeğe mecburuz. Bu mecburiyetin 
ifasında bütün mazisi gösteriyor. Mustafa Kemal Pa
şa da bizimle beraberdir efendim. Şu sırada Güna-
ris'in gezdiği Fransanın bizim için bir şey yapmak 
istediği, yapacağını vaddettiği ve onlara belki çalış
tığı; İtalya mümessilinin buraya gelip bizimle anlaş
mak istedikleri ve belki İngilizlerin de bir suretle bize 
yanaşmak istedikleri bir sırada Mustafa Kemal Paişa-
yı ordu riyasetinden ayırmak caiz değildir. R'ica ede
rim, bundan tevâkki edelim, 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Buyurdu
nuz ki Avrupanın elini uzattığı bir devrede vaziyeti 
hazırayı muhafaza edelim, tesanüt ve vahdet göstere
nim. B4z bunu) (2) Meclfete Reis olmak sıfaJtiüe kâinaı-
ta gösteriyoruz. Başkumandanlık işile Avrupa elle
rinin münasebeti yoktur. Avrupa ellerini uzatıyorsa 
ordunun başında olmuş, olmamış bir şey değil. Ordu 
arasında ufak şeylerle iştigal ettirmiyelim. Nasıl Yu
nan liralı gitti Atinaya tahta oturdu ise biz de Musta
fa Kemal Paşayı yerine oturtalım. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Son kıs
mında tamamile ittifak edebilirim. Hüseyin Avni Be
yin Atinaya gidip oturmağa celbeden esbab bizde de 
hasıl olacak. Fakat ne vakit olacak? Ordu vazifesini 
tamamile ifa ettikten sonra. Rica ederim, benim, va
zifem dahilinde bulunmiyan bir şeye (karışma vaziye
tinde bırakmayınız.) (3) AvrupaHnlıarm bu (tereddüdü 
Eskişehirde, Karaihisarda Yunanlıların oturmasıdır. 
Yunan ordusunun buralarda kalmasının neticesinden 
başka bir şey değildir. (Yunanlıları duçarı mağlubi
yet etmemiz sayesinde burada) (4) didiş tuitturaıbiîîyo-
ruz Yunanlılara; Ankaraya zaten gitmek istemiyor
duk, gibi yalanları söylemeğe (Mecbur ediyoruz. Eğer 

(/, 2, 3, 4) Parantez içindeki kelimelere tarafın
dan eklendi. Af. Ünver 
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düşman memtekettien tamamen altııllmış olsaydı) (1) o 
zaman ben de seninle beraber Mustafa Kemal Paşa
ya; gel artık, sırf vezaifi mülkiyenle iştigal et, sulh 
meselesile uğraşma derim. O zaman geldi mi acaba? 
(Müzakere kâfi sadaları) 

REİS — Efendim; mevcud takrirler de hemen 
Müfid Efendin in teklifi kanunisinin kabulü yolunda
dır. Efendim, diğer 'bir takrir Başkumandanlık kan-
nununun ikinci maddesile ita edilen salahiyete 'binaen 
memlekette iyi neticeler vermemiş, kudreti iktisadiye-
mizin (fevktine çıkdimıştır, deniyor.) (2) Asri sahibi 
takrir bunu teklif ediyor. Müstaceliyet kabul edil
miştir. Bir de tayini esami takriri. İlci tane. (Hacet 
yok) Birinci maddeyi kabul edenler el kaldırsın. Mad
de kabul edilmiştir. 

TEVFİK EFENDÎ (Kângırı) Anlaşılıyor ki bu 
kanun. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Ha
riciye Vekilinin izahat t sırasında bir casus heyeti elde 
edilmiş ve bunlar meyanında Mustafa Kemal Paşaya 
karşı hangi taraf Mebusların muhalefet ettiği sual 
edilmiş. Ben söylemiyorum. Hangi taraf Mebusları
nın (rey vermediğini göstermesi balkımıındaın ben) (3) 
tayini esami ile rey vermeyi siyaset itibarile mah
zurlu görüyorum. Binaenaleyh {Hiç değil doğru sa-
daları) Binaenaleyh Reis Beyefendi nizamname mu
cibince harekete mecburdur. Eğer heyeti umumiye-
niz bu mesele hakkında red edeceğiniz.. Zanneder
sem isabet etmiş olur. (Gürültü) (Hüseyin Avni Be
yin haykırması) 

HAYDAR BEY (Sivas) — Başkumandanlık müd
detinin temdidine dair olan Kanunun ekseriyeti mut-
lakanın sülüsânı ârasile kabulü lâzımdır. Kanunu Esa
sinin tadiline taalluk eden bir kanundur. Pek âlâ bi
liyorsunuz ki Kanunu Esasinin bir maddesinde.. (Gü
rültüler) inayet buyurunuz rica ederim. Beni halifeci-
MkJje İtham etmeyiniz. (Kamun/u Esasi;) <4) Ku'vayı 
berriye ve bahriyenin başkumandanı padişahtır, di
yor. Biz Padişahı bu haktan nezettik. inayet buyurun, 
biz bir kanunla nezzettiik. Mukarreratı mülk ve mil
lete hadim.. İşte bu madde ile biz Başkumandanlığa 
aid salahiyeti Padişahtan Meclise aldık. Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. Şimdi efendiler biz bu kanun
la aldığımız bu sıfatı, yüne bir kanunla, temdidini ta-
leb ettiğiniz kanunla Mustafa {Kemal Paşaya tevcih 
ediyoruz.) (5) Şimdi mademlkii kamunun başı KanuMu 

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

Esasidir. Kanunu Esasiye müteallik mevadın adedi 
mürettebin sülüsânı ekseriyetile karar verilmesi mü
zakere ve kabulü lâzımdır. Bu, Kanunu Esasi tadili
dir. Rica ederim Beyim öyledir. Kanunu esası tadi
lidir. Hiç başka bir -şey. değildir. Herhalde heyeti muh-
teremenün sülüsânı âra ile olması şarttır. Bendeniz 
bunu teklif ediyorum. İsterseniz kabul edin. 

ADNAN BEY (İstanbul) — Bundan evvel ka
nun kabul edildiği zaman celsei harfi yede müzakere 
ettik ve Reis Paşanın kendi talebile reye koyduk. Cel
sei hafiyede bunu tayini esami ile reye koruz. Ale
ni celseye badehu geçeriz. Tayini esami teklifi de var
mış. Netice anlaşılıyor. Ondan sonra aleni reye ko
ruz. Tarihi vazife zabta geçmiş olur. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Arkadaş
lar, sözüme sununla başlayacağım. Varşova sukut 
ediyor, herkes şenlik yapıyordu. Belçika istila edi
lirken memleket şenlik yapıyordu. Her tarafta Al
man orduları şenlik yapıyordu. Fakat benim kalbim 
Meclisteki muhalefete bakıyor. Arkadaşlar, muhale
fet memleketlimizin dahilinde, haricinde pek fena 
tesir yapacaktır. Rica ederim. Biraderimizin söyledi
ği söz hakikaten mucibi muhakemedir. Fakat bende
niz öyle ümid ediyorum ki bu Meclisi Âlide bulunan 
arkadaşlar ne Mustafa Kemal Paşa Hz. nin şahsına, 
ne de memleketin menfaatine muvafık olan içtihad-
lar m a muhalefet değildir. Efendiler, ancak Haydar 
Bey biraderimizin de yüreği çarparak ortaya koydu
ğu söz, memlekette vazzettiğimiz, kendi koyduğumuz 
düstur kanun, usul hâkim olsun demek istiyorsa (bu, 
kendi görüşleridir.) (1) Binaenaleyh Haydar Beyin 
Kanunu Esasiye mütealliktir diye bir mesele ileri sür
mesi yanlış bir noktadır muhakeme edilmiştir. Kanu
nu Esasi muvakkaten tadil edilmez Ayla, günle tak-
yid edilmez. Bu Kanunu Esasi değildir. Millettin 
kendisimin en (zor zamanında aldığı bir karar, çıkar
dığı bir kanundur.) <2) Binaenaleyh bu fevkalâdeliği 
fevkalâde zamanlarda hepimiz müttehiden kabul ede
riz. Hiç bir arkadaşımız buna muhalif değiliz. (Al
kışlar) 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Efendim tayini 
esami ile olsun. Çünki hatırı âlinizdedir. Tayini esami 
lüe reye koyalım. O Vakit berndenfiz de burada flcırik, 
elli kadar arkadaşla Başkumandanlık aleyhdarlığı gü
düyordum. Tabii o bir içtihad meselesidir. Kırk, el
li arkadaşımızın şahsına karşı bu içtihadımızdan sar-

(1,2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 
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fınazar ederek celsei aleniyede hep beyaz koyduk ve 
tekmil beyaz renklerle bu kanun kabul edilmişti. 
Şimdi tayini esami ile reye konduğu zaman (arkadaş
lar içtihadı istikametinde reylerini istimal ederler, fa
kat celsei aleniyede) (3) beyaz korlar. 

NECATİ BEY (Erzurum) — Arkadaşıma taal
luk eden bir meseleyi arzedeceğim. Birisi arzumuza 
muhalif bir rey söyledi mi ioalbına göre, zamanın si
yasetine göre muhalif, mürteci namını veririz. Mü
saade buyurun efendim. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler el kaldırsın. 

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

Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin tah
tı riyasetlerinde bilinikad zaptı sabık hulâsası kıraat 
ve aynen kabul olundu. Mecruh zabitanın maaş ala
mamaları esbabına dair Bokı Mebusu Tunalı Hilmi Bey 
tarafından verilmiş ve hafi celse ruznamesine idhal 
edilmiş olan sual takriri Maliye Vekili Beyefendi ha
zır bulunmadığından celsei âtiyeye terk olundu. Ka-
rahisarı Şarki ve Lazistan Mebusları Memduh Necdet 
ve Osman Nuri Beyler hakkındaki iki takım evrakı tah-
kikiye bilkur'a üçüncü ve dördüncü şubelere tevdi edil
di. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Başku
mandanlığı Makamı Âlisine ait müddeti kanuniyenin 
inkizasına dair Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
nin tezkereleriyle temdidi mutazammın Kırşehir Me
busu Müfit Efendinin teklifi kanunisi okunarak Baş
kumandanlığa ve harekâtı askeriyeye taallukundan do
layı aleni celsede merasimi resmiyesi ifa edilmek 
üzere müzakeresine geçildi. Bu bapta sahibi takrir 
ve Azayı Kiramdan bazı zevat taraflarından izahat 
ita, leh ve aleyhde mütalaat itba kılındıktan sonra 
Heyeti Vekile namına Erkânı Harbiyei Umumiye Rei
si Fevzi Paşa Hazretleri ve Hariciye Vekili Yusuf Ke
mal Beyefendi teklifin kabulüne mütedair nıkatı na
zarı ityan eylediler. Mevcut altı kıta takrire binaen 
müzakeresinin kifayeti kaarrgir oldu. Maddedeki sa-

NECATİ BEY (Devamla) — Daha Mustafa 
Kemal Paşa meydanda yokken Hüseyin Avni vardı. 
Bunu arzetmek isterim. Bugün kimse inkâr edemez. 
Bu unvan izafe edilemez. Geri alınmasını rica ede
rim. (Gürültüler). 

REİS — Reye iştirak eden 169, üç müstenkif, 13 
redde karşı 153 rey ile kanun kabul edilmiştir. (1) Ale
ni celseye geçilmiştir. On dakika teneffüs için celseyi 
tatil ediyorum. 

(/) Riyasetçe tebliğ bu ise de, yapılan tasnif neti
cesinde reye iştirak edenlerin 152 kabul, üç müsten
kif ve 12 ret olmak üzere 167 azanın reye iştirak, et
tiği ve iki rey mükerrer olduğu ve ret reylerinin de 
bir eksik çıktığı tespit edilmiştir. M. Nuri Ünver 

lahiyeti refi teklifini havi Erzurum Mebusu Süley
man Necati ve müzakeresinin celsei âtiyeye terki hak
kında Dersim Mebusu Hüseyin Hayri Beylerin tak
rirleri kıraaat edildi. Kırşehir Mebusu Müfit Efendi
nin müstaceliyet teklifi kabul olundu. Maddelerin kı
raatine geçilerek birinci ve ikinci ve üçüncü mad
deleri aynen kabul edildi. Teklifi kanuninin tayını 
esami ile reye arzı hakkındaki takrir üzerine bu va
dide usulü müzakereye ait münakaşattan sonra mü
zakerenin kifayeti kabul olundu. Kanunun heyeti 
umumiyesi tayini esami ile reye vaz olunarak âra le-
dettasnif yüz altmış dokuz zatın reye iştirak ettiği 
yüz elli dördünün kabul ve on ikisinin redeylediği 
ve üçünün müstenkif kaldığı anlaşılmakla kanunun 
yüz elli dört reyi ekseriyetle kabul edilmiş olduğu 
Canibi Riyasetten bittebliğ aleni celseye geçilmek üze
re berayı teneffüs celse tatil edildi. 

Reis Kâtip 
Hasan Fehmi 

(1) Esas kayıt numarası (13/68) olan (112 nci) ha
fi celse zaptı bulunamadığından bu birleşime ait olan 
işbu zaptı sabık hulâsası kendi celse zaptının sonuna 
eklenmiştir. 

YÜZ İKİNCİ İNİKAT 

31 Teşrinievvel 1337 Pazartesi 

İkinci Celse 
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Dosyada mevcut fakat okundukları yer tespit oluna
mayan takrirler. 

Riyaseti Celileye 
Kırşehir Mebusu Müfit Efendinin Başkumandan

lığın temdidine dair lâyihai kanuniyesinin bila müna
kaşa reye vaz edilmesini teklif ederim. 31 Teşrinievvel 
1337 

Eskişehir 
Mehmet Emin 

Riyaseti Celileye 
Başkumandanlık Kanununun temdidi müddetine 

ait hasbihalin kâfi görülerek Müfit Efendinin teklifi
nin kabulü ile ruznamei müzakerata geçilmesini tek
lif ederiz. 

Trabzon Menteşe 
Husrev Tevfik Rüştü 

Riyaseti Celileye 
Erkânı Harbiyeyi Umumiye Reisi Paşa Hazretleriy

le Hariciye Vekili Beyefendinin izahatından sonra da
ha ziyade müzakereyi idame etmek muvafık değildir. 
Müzakerenin kifayeti ile Müfit Efendinin takririnin 
reye konulmasını teklif ederim. 31 Teşrinievvel 1337 

Bursa 
Operatör Emin 

Riyaseti Celileye 

Başkumandanlık Kanununun temdidi hakkındaki 
teklifin tavini esami ile reye vazını teklif ederiz. 

31 Teşrinievvel 1337 
Erzurum Mebusu Erzurum 

Hüseyin Avn i Süleyman Necati 
Dersim Ergani 

Hasan Hayri Mehmet Emin 
Dersim Mersin 

Mustafa Salâhattin 
Siverek Bitlis 
Lûtfi Yusuf Ziya 

Ergani Genç 
Nüzhet Celâl 
Bitlis Çorum 

M. Arif Dursun 
Siirt Dersim 

Hacı Nuri Ramis 
Bitlis Eskişehir 
Sadullah Abdullah Azmi 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Başkumandanlık Kanununun ikinci maddesi iîe 

ita edilen salâhiyete binaen yapılan icraat memleket

te iyi neticeler verememiş ve kudreti iktisadiyemi-
zin mühim bir kısmını feda ettiğimiz halde ordunun 
ihtiyacına çaresiz olunamamış olduğundan bir da
ha iaderi mahiyette tekâlifi tarhına yesaireye hacet 
kalmamak üzre maddei mezkûredeki salâhiyetin re
lini teklif eylerim. 31 Teşrinievvel 1337 

Erzurum Mebusu 
Süleyman Necati 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayeti ile Başkumandanlık kanu

nunun tecdidi mühim bir mesele olduğu cereyan eden 
müzakereden anlaşılıyor. Binaenaleyh bu kanunun mü
zakeresinin Perşembe günkü celseye talikini teklif 
ederim. 

Dersim Mebusu 
Hasan Hayri 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Hafiyyen devam eden hasbihale 

hitam verilerek işbu teklifin celsei aleniyede bilâ mü
nakaşa reye vazını ve kabulünü teklif ederim. 

Bursa 
Osman Nuri 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Başkumandanlık vazifesinin 1 Kânunuevvel 1337'ye 

kadar kemakân Büyük Millet Meclisi Reisi muhtere
mi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin uhtelerinde ip
kasını teklif eylerim. 31 Teşrinievvel 1337 

Bolu Mebusu 
Yusuf İzzet 

DİKKAT 
Açı'koy tablolarındaki bazı seçim bölgelerinin bu 

günkü adları : 

Seçim Bölgesinin 
Tablodaki adı 'Bugünkü ad t 

Can|Jk( 
Diyaribeiki'ıt 
Elazızi 
Ertuğjrul 
Kângırı 
Kanaıhisarı Sahllp 
Karalhisarı Şarki 
Karesi 
Lâzıîstan 
Menteşe 
Saruhan 

Şaırt'suri 
İDiyar'bakjft 
Elazaıg 
/Bilecik 
Çankırı 
Afyon Kaîiahisar 
Şefekı <Kara!h!isar 
'Bailılfcestiu 
Rizö 
Muğıla 
'Manjlsa 
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Türkiye Büyük Miflet Meclisi Reisi Mustafa Kemal 
Faşa Hazretlerine Başkumandanlık tevcihine dan* 
Kanunun müddetinin temdidi hakkmdaki tayin esami 

neticesi 

Aza 
Kaibul edenler : 153 
Reddedenler» : 12 
Mmtarikifter 3 
Rey e iştir a'k etmiyeııler : 

(Teklif kabul edildi.) 
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ıMehmet B, 

BİTLİS 
ArjifB. 
Derviş B. 
Hüseyin; Hüsnü B. 
Resui B. 
SajduUah B. 
VehlbjB. 

BOLU 
Dr, Fuadl B. 
Nuru B< 
Şüikru B. 
Tunialı HÜlmi B. 
Yusuf İzzet Pş. 

BURDUR . 
Ali Ulvi B< 

BURSA 
Operatör Emin B. 
Osman Nuri iB. 

CAJNİK 
Şükrü ıBs 

CEBELİBEREKET 
İttisalin B. 
Rasiro B. 

KiÂNGIRI 
•Behçet B. 
Tahir Bf. 
Terfik Ef-
Ziya B. 

ÇORUM 
Ferit B. 
Sıddıik B. 

DERSİM 
Rami? B. 

DİYARBEKİR 
Hacı Şükrü. B. 
HamdJ EL 
Kadiri Ahmed B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELAZİZ 
Hacı Feyzi B. 

ERGANİ 
İbrahim Hakiki B., 
Rüştiüj (B. 

ERTUGRUL 
Halil B. 
'Muistaifa Kemal B, 

ERZİNCAN 
Osmlan Fevzi BL 
Şeyh Hacı Fevzi Bf. 
Tevtfik B. 

ERZURUM 
İsmail B. 
Musltafa Durak B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmiî Ef. 
Emin B. 
Halül İbrahim Ef. 
Mehmed Niyazi B. 

GAZİAYINTEB 
Kılıç Ali B, 
Ragup B. 

GENÇ 
Ati Vasıf B, 
Celâl B. 
Şeyh Fikrî Ef. 

GÜİMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Mehmed Şükrü B. 

HAKKARİ 
Tufan B. 

İÇEL 
Ati Rıza Ef. 

'Nairri Ef. 
Şevki» İB, 

İSPARTA 
Hafız İbrahim B. 
Mehmet Nadfir B. 

İSTANBUL 
Ahmei; Ferid B. 
Ahmed Mazhar B, 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza İB. 
Dr. Adnlan 3 , 
Hacı Anini B. 

Hüseyin Hüsnü Ef. 
Neşaj B. 

İZMİR 
Enıver B 
Hacı Süleyman Ef. 
'Mahmud Esad B. 
Refeti İB. 

İZMİT 
Halil İbrahim, «Bf, 
Harnıdi Namık B. 
Sır d B. 

KAiRAHİSARİ ŞARKİ 
İsmail Şükrü Ef. 
Muistafa Hulusi Ef. 

KARAHİSARl ARKİ 
Mehmet Vasfi B. 
Memduh Necdet B. 
Mesud B. 

KARES* 
İbrahim1 B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Cavid B. 
Fahrettin B. (1) 

KASTAMONU 
Yusuf Kemal B. 

KAYSERİ 
Alim Ef. 

KIRŞEHİR 
Cevdet B., 
(Müfit Bf. 
Rıza B. 
Yahya Gaiib B. 

(ı) Oy puslasmdaki yazı : Allah yardımcın olsun. 
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Başkumandan olmak 
üzere reyimi veriyorum. 31.104337, 
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KONYA 
Arif B. 
Hacı Bekir Ef. 
Mehmet Vehbi Ef. 
Musa Kâzım Ef. 
Ömer Vehbi Ef. 
Rifat Ef. 

KOZAN 
Dr. Mustafa B. 
Fevzi Paşa. 
Hüseyin Avni B. 

KÜTAHYA 
Besimi Atalay B. 
Cevdet B. 
Şeyh Seyfi Ef, 

LÂZÎSTAN 
Osman B. 

BİTLİS 
Yusuf Ziya B. 

DERSİM 
Hasan Hayri B. 

ERZURUM 
Hüseyin Avni 

MALATYA 
Feyzi Ef. 
Lûtfi B. 

MARDİN 
Dervfis. B. 
Mithat B. 

MENTEŞE 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Sadettin B. 

MERSİN 
Yusuf Ziya B. 

MUŞ 
Abdüîgani B. 
Hacı Ahmed E i'. 
Mahmud Sait B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Mustafa Hilmi Ef. 

OLTİ 
Rüstent B. 

SARUHAN 
İbraihıim Süreyya B. 
Mahmut Celâl B. 
Refik: Şevket B. 

SİİRD 

Hacı Mustafa Sabri Ef. 
Hacı Nuri B. 
Halli! Hulki Ef. 
Kadri B< 
Necmettin B. 
Salih Ef. 

SLNOB 
Rıza Vamik] B. 
Mehmet Şerif B. 

Müstenkifler : 3 

(Müstenkifler reylerimi, isimsiz olarak, kâğıtların 
üzerine «Müstenikif» kelimesini yazmak surettle kul
landıklarından açık oy tablosunda göstermek müm
kün olamamıştır.) 

(Reddedenler : 12) 

İÇEL 

Haydar Lutfi B. 
Sami B. 

İZMİT 
Fuat B. 

KARAHİSARI SAHİB 

Hulusi B. 

LÂZİSTAN 

Dr. Âbidin B. 

SİVAS 
Ermin Paşa 
Rasim B. 

SİVEREK 
Mehmed Sırrı B. 
'Musltafa Lûtfi B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Celâleddin B. 
Hafız Mehmet B. 
Masan Hüsnü B. 
Hüsrev B. 
RecaJ B. 

VAN 
Hakkı B. 

YOZGAD 
Süleyman Sırrı B. 

MERSİN 
Hüseyin Hüsnü B. 
İsmail Safa B. 
Muhtar Fikri B. 

SİNOB 
Hakkı Hami B. 
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(Dosyada bulunan takrirler) 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Kırşehir Mebusu Müfit Efen
di Hazretlerinin takririnin reye vazını arz ve teklif 
eylerim. 

31 . 10 . 1337 
Erzurum 

îsmail 
Riyaseti Celileye 

Siyaseten olsun harben bulunsun Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerinin Başkumandan kalması ve müd
deti tecdit etmesi vacip olduğundan her halde tecdi
di müddet lüzumu kanaatinde bulunduğumdan olveç-
hile kabulünü teklif ederim. 

Siirt 
Hacı Nuri 

Riyaseti Celileye 
kifayeti ile maddelere geçilmesini Müzakerenin 

teklif ederim. 
30 10 . 1337 

Bolu 
Tunah Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Başkumandanlığın temdit salâhiyeti hakkındaki 

kanun lâyihasının tayini esami ile reye vazını teklif 
ederiz. 

Mersin İzmir 
Muhtar Fikri Yunus Nadi 

Adana Bolu 
Zekâi Yusuf izzet 
Sinop Mersin 

Hakkı Hami ismail Sefa 
Karahiısarisahip Ardahan 

Hulusi Hilmi 

Ertuğrul 
Ahmet 
Aydın 
Mazhar 

izmit 
Fuad 
içel 

Mehmet Sami 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerine Başkumandanlık Tevcihine Dair 

Kanun 

Madde 1. — Millet ve memleketin mukadderatı
na bilfiil vazıülyed yegâne kuvveti âliye olan ve aza-
sından her birinin Kanunu Esasi ve Teşkilâtı Esasiye 
Kanuniyle hukuk ve masuniyeti teşriiyesi tabiatiyle 
mahfuz ve şahsiyeti maneviyesi Başkumandanlığı ha
iz bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi kuyudu âti-
ye ile Başkumandanlık vazifei fiiliyesine kendi reisi 
Mustafa Kemal Paşayı memur eylemiştir. 

Madde 2. — Başkumandan ordunun maddi ve 
manevi kuvvetini azami surette tezyid ve sevk ve ida
resini bir kat daha tarsin hususunda Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin buna mütaallik salâhiyetini Mec
lis namına fiilen istimale mezundun 

Madde 3. — Müşarünileyh Bâlâdaki mevad ile 
mevdu sıfat ve salâhiyet 3 ay müddetle mukayyesddin 
Meclis lüzum gördüğü takdirde bu müddetin inkıza-
sından evvel dahi bu sıfat ve salâhiyeti ref edebilir. 

Madde 4. — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 5. — işbu kanunun icrasına Türkiye Bü
yük Millet Meclisi memurdur. 

2 Zilhicce 339 ve 5 Ağustos 1337 
içtima Celse 

62 
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