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YÜZ OTUZ YEDİNCİ İNİKAT 

ÎKİNCt CELSE 

31 Kânunuevvel 1337 Cumartesi 

REİS — Musa Kâzım Efendi Hazretleri... 

KÂTİPLER — Haydar (Kütahya) ve Sait (Çankırı) Beyler... 

REİS — Celseyi küşad ediyorum. Zaptı sabık okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABİK HÜLÂSASI 

YÜZ OTUZ BEŞİNCİ İNİKAT 

27 Kânunuevvel 1337 Salı 

BİRİNCİ CELSE 

Reisi sani Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerin
de bilinikat Dahiliye ve Hariciye ve Müdafaai Mil
liye Encümenlerince müştereken tanzim kılınan Harp 
Encümeni fevkalâdesi hakkındaki lâyihai kanuniye-
nin müzakeresine ibtidar olunarak tarafı Riyasetten 
verilen söz üzerine Karahisarısahip Mebusu Şükrü 
Efendi lâyihai kanuniyenin tatmini ihtiyaca kâfi ol
madığını, Encümenin irşat umurunu derecei kifayede 
tetkik etmediğini, İzmit Mebusu Sırrı Bey mutavvel 
yazıldığını, Başkumandanlık kanununun ikinci mad
desi kader dahi salâhiyeti muhtevi bulunmadığını 
söylediler. Makamı Riyasetten söz alan zevat lehte 
ve aleyhte olarak badettasnif Karesi Mebusu Basri 
Bey Encümenin irşat maddesine Encümeni fevkalâ
deye verdiği ehemmiyet kadar ehemmiyet atfetmedi
ğini ve irşadın şekil ve suveri tatbikiyesini tafsil ve 
teşrif ederek berayı teneffüs celse tatil olundu. 

İKİNCİ CELSE 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde kuşat 

olunarak müzakereye biddevam Bitlis Mebusu Yu
suf Ziya Bey Müdafaai milli yeden vuku bulan isti
zahın müphem bir surette metruk bırakıldığını, En
cümeni fevkalâdenin Meclisi Âlinin ihtisasat ve ka-
naatına tamamen kesbi nüfuz ve vukuf eyliyemediği-
ni, lâyihai kanuniyenin hukuku esasiyeye, hukuku hâ
kimiyete, Teşkilâtı Esasiyeye, Heyeti Vekilenin hu
kuk ve salâhiyetine, hukuk ve kavaidi intihabiyeye 
mugayir olduğunu* Meclisin kuvvei icraiye ve teşrii-
yesini takyit ve tahdit eylediğini ve binaenaleyh şaya
nı kabul olmadığını ve Encümen namına Adana Me
busu Zekâi Bey kanun lâyihasında Harp Encümeni 
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fevkalâdesine ait maddelerle tenvir ve irşat maddesi 
ayrı ayrı şeyler olduğunu, irşat ve tenvire mütedair 
takrirlerin tetkik ve tespit edildiğini, müzakeratta in
tihap olunacak heyete seriye Vekiliyle diğer huzuru 
lâzım zevatın ilâve edilebileceğini ve nokatı nazarın 
vuku bulmuş sui istimalâtın tahkik ve tespitini, meni 
vukuu Heyeti murakabe teşkili ve merkezden maada 
mülhakatta vazifei murakabenin ifası zımnında me-
zunen ve memuren ve intihaben bilhassa cephe geri
sine müteallik mesaili takip için ayrıca seyyar heyet
ler teşkili ve vazifei irşadın ifası zımnında irşat encü
meni mahsusu teşkili itibariyle müzakerat cereyan 
ederek idarei maliye ve umumiyei Hükümet zımnın
da tetkikat icra olunduğunu, kanunun Teşkilâtı Esa-
siyemize muvafık ve kavanini mevcudemize mutabık 
ve Meclisi Âlinin salâhiyetini müeyyit bulunduğunu, 
Başkumandanlığa bizatihi mufavvez salâhiyetin Encü
mene tevdi edildiğini ve ihtilâfatın merciihai ve has-
mi Meclisi Âli olacağını ve Başkumandan Paşa Haz
retlerinin merkezden ledelicap gaybubetlerinde böyle 
bir heyetin vücudu lâzım olduğunu, Encümenin" He
yeti İcraiyenin vazifesine müdahale etmeyip yalnız 
murakabe eyliyeceğini ve Vekillerle zuhure gelecek 
ihtilâfatın Meclise arz olunacağını ve binaenaleyh ka
nunun heyeti umumiyesiyle muvafakatini izah ve ifa
de etti. Canibi Riyasetten Bitlis Mebusu Ziya Beyin 
kifayeti müzakere hakkındaki takriri reye vazoluna-
rak ekseriyetle kabul edildi ve usulü müzakereye ait 
münakaşattan sonra kanunun heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakerenin kifayetiyle maddelere geçilme-
ri reye vazedildi. Kabul ve ademi kabulde tereddüt 
hasıl olmakla ayağa kalkılmak suretiyle ekseriyetle 
kabul olundu. Bilâhara kanunun maddelerinin alenî 
veya hafi celsede müzakeresi şıkları münakaşa edile
rek maddelere ait müzakerata dahi celsei hafiyede de
vam olunarak merasimi usüliyenin alenî celsede ifa 
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olunacağını Reis Beyefendi bittebliğ Müdafaai Mil
liye Vekili Refet Paşa Hazretleri Heyeti Celilenin 
hakkındaki fikrini bilemediğini, kanunun esnayı mü
zakeresinde Vekile müteveccih sözler olduğunu isti
zahın itimat veya ademi itimatla nihayet bulması 
icap edeceğini, halbuki araya başka bir kanun girdi
ğini leh ve aleyhdeki kanaatlannı söylemek mecburi
yetinde olduğunu, harp dolayısiyle Heyeti Âliye hu
zurunuzdan muayyen surette geri dönmek zaruretin
de olduğunu söyledi. Kastamonu Mebusu Besim ve 

7. — Harp Encümeni teşkiline dair kanun hakkın
da Hariciye Encümeni mazbatası. 

REİS — Söz Celâlettin Arif Beyin. 
CELÂLEDDİN ARİF BEY (Erzurum) — Mec

lisi Âfinm haysiyetine mütecaviz bir kaç söz söyle
meme müsaade eder misiniz? 

Efendim, biz men'i müskirat kanunu yaptık. Ve 
men» müskirat kanunu ile memleketimizde rakının 
imalini, bey'ini ve şürbünü de menettik. Bunun için
de içenler bulunulmuş veya bulunmazmış. Bunlar 
kendilerine ait bir iştir. Fakat dışarıdan bir şey işiti
yorum ve bunu Meclisi Âliye yakıştıramıyorum... 
Rakı istihsal ediyor;.. Bunun için Divanı Riyaseti 
ifayı vazifeye davet ediyorum. Bu babdaki vaziyefi 
ifa eylesinler; Meclis âzası töhmet altından kalksın.. 

BASRI BEY (Karesi) — Bu gibi işlerle iştigal 
etmek üzere bir Divan Riyaset teşkili lâzımdır; teş
kilini rica ederim. 

REtS — Söz Celâl Nuri"Beyindir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, bi
rinci maddede deniyor ki... İstilzam ettiği bütün is-
tihzarat ve muamelât ve münakalât, malumu seni-
yehiz murakabe demek değildir. Bir işin tedviri de
mek o işin icrası demektir. Bu tedvir kelimesini bi
rinci maddede yazdıklarından dolayı bu madde «Ka-
vaidi hukukiyei milliye> ve bizim Teşkilâtı Esasiye-
mîzle ve bir takım mevaddı mamulünbih olan Ka
nunu Esasi ile birtakım... . Eğer bu harp encümeni 
feıvkaîâdesâjııin yalnız işi münaıkalbe olsaydı hiç di
yecek yoktu. Çünkü Meclisin Hükümeti murakabe 
etmesidir. Fakat murakabe değil tedvir deniyor. Bu 
madde mucibince vesair maddeler mucibince, mebus
lardan terekküp ediyor. O halde bu mebuslar tedvir 
umurundan dolayı mesul müdür? Değil midir? Ve ic
radan kim mesuldür? Tedvir eden mesuldür. O hal
de- mebuslar mesul olmamak lazım gelir. Çünkü Ka-

Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beylerin izahatın kifaye-
tiyle Refet Paşa Hazretlerine beyanı itimat olunma
sını natık takrirleri reye vaz edilerek ekseriyeti azime 
ile kabul olundu ve Canibi Âlii Riyasetten perşembe 
günü ilk celsenin alenî ve ikinci celsenin hafi olarak 
aktedileceği bittebliğ Meclis tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalaa 
var mı?... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

nunu Esasi Madde 4. — Meclisi Umumî âzası rey ve 
mütalaa beyanında serbesttir. 

Kanunu Esasi belki paçavra haline gelmiş olabilir. 
Yalnız bu Kanun Esasiye ait değildir. Fenni hukuk 
da bunu istilzam ediyor. İcra hususunda mukarrerat 
ittihaz etmek olsa bile; Meclis âzası mesul değildir. 
Onu icra eden vekiller, nazırlar kimlerse onlar me
suldür. Yani bunu okumaktan maksadım, mademki 
mebuslardan teşekkül ediliyor mesuliyet lâzım gelir. 
Halbuki O halde mesul kimdir? Mesul, vekil veya 
Nazırdır. Çünkü Teşkilâtı Esasiye kanunu münifinin 
yedinci madesinde şöyle deniyor: 

Demekki bu mesuliyet esasını bizim Teşki
lâtı Esasiyemiz kabul etmiştir. Bu Kanunu Esasinin 
otuzuncu maddei muaddelesinde de münderiçtir. Yal
nız orada.. Bir umde değildir. Her devletin Kanunu 
Esasisinde Nazır veya Vekiller devletin siyaseti umu-
miyesinden müştereken ve dairelerine ait umurdan 
münferiden mesuldürler. O halde burada hem mesu
liyet ve hem de ademi mesuliyet karşı karşıya geli
yor. Kim mesuldür? Müdafaai Milliye ve yahut sair 
vekil; nazır; diyecek ki; arkadaşlar geldiler şu kara
rı ittihaz ettiler, benim mesuliyetim yoktur. Maazal
lah hüdanekerde mesuliyeti müstelzim bir iş olursa 
diyecekler ki... Meclis âzası hiçbir suretle mesul ola
maz. Binaenaleyh mesuliyet;... Yapılan işleri temizli-
yemez. Mesuliyet iktıhamı ortadan kalkar. Şimdi 
bundan anlaşılıyor ki biz Teşkilâtı Esasiyemize göre 
iş yapıyoruz ve bundan da Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun noksanı anlaşılıyor. Teşkilâtı Esasiye Kanu
numuzun sernamesi yazılmıştır, fasıl başları yazılmış
tır. Fakat metni yoktur. Bundan dolayıdır ki Mec
lisin işleri bir neticeye varmıyor. Vazifei icraiyenin 
ifası hususunda Meclis birtakım akidelere giriftar 
oluyor ve bu Meclisin kanunu asli dahilisi tanzim 
olunmadan; böyle birtakım kanunlarla işi yamala
mak istiyoruz. Nitekim bundan evvel de 5 Ağustos 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

— 567 — 



t : 137 31 , 12 . 1337 C : 1 

337 tarihli Başkumandanlık kanununu yaptık. Tek 
buna çaresaz olalım diye. Çünkü Meclis... Etmemiş
tir. Şundan mülhem olarak istidraten söyliyeyim ki, 
bu 5 Ağustos 337 tarihli Başkumandanlık kanunu 
da; hukuku esasiye ve teşkilâta doğrudan doğruya 
mebanidir. Başkumadan dünyanın meşruti memleket
lerinde, - Alman Hükümetinden bahsetmiyorum, ora
nın meşrutiyesi bir cila gibidir. Almanya tmaparator-
luğu mutlakiyetle idare olunur bir mahaldir - her ye
rinde İspanya'da, İngiltere'de İtalya'da ve hatta Reisi
cumhur bulunan yerlerde, Fransa'da, başkumandan 
reisi vükelâdır. Kuvvayı berriye, ve bahriyenin baş
kumandanıdır. Fakat bu başkumandanlıktan maksa
dı;... Mösyö Mikanın bilfiil orduyu idare etmesi de
ğildir. Mesele silsile ve meratiple oraya müntehi 
olur. Fakat bunun vezaifini dünyanın her yerinde 
mesul bir zat deruhte... Kumandan olamaz. Harbiye 
nazın ikinci kumandan, birinci kumandan, başku
mandan vesaire, mesuliyeti derihde eder... Tedaviri 
umur etmezse bundan büyük bir anarşi tasavvur 
edemem... milletin ve Millet Meclisinin iğrabdan ma-
halil olamaz... Meclisimiz hakkı saltanatı dahiliye ve 
hariciyeyi haiz bir meclistir. Binaenaleyh Meclisimiz 
başkumandanlık hukukunun bir zâta tefvizinde muh
tardır. Çünkü Meclis; 358 kişi bizzat başkumandan
lık edemez... Fakat bu kanun; bir parça acele yazıl
mış gibi anlaşılıyor. Evet biraz acele yazılmışa ben
ziyor. Ve içinde bazı teşrii salâhiyeti bir zata veri
lebilir mi? Verilmez mi?... Başkumandan; fiilen ida-
rei umur ettiğinden mesuldür. Yoksa Meclisin salâ
hiyetini istimal ettiğinden dolayı mesul olmaması ik
tiza eder. Meclisin salâhiyetini istimal ettiğinden do 
layı gayri mesul;... Demek ki Meclisin Teşkilâtı Esa-
siyesi bitmemiş; Meclis ve hükümet böyle bir kanun 
çıkarmağa mecbur olmuştur. O kanun da bugün kâfî 
gelmemiş şu kanun yapılmış ve bu da baştan aşağıya 
kadar tenakuzla malâmaldir. Bir cümlesinde ve hatta 
bir kelimesinde bile tenakuz olmıyan bir şeye tesa
düf etmedim. (Bravo sesleri). Hücum meselesi değil, 
sonra efendim Heyeti Celilenizin affına mağruren 
mütalâamı ikinci maddeye nakledeceğim. 

İkinci maddede deniyor ki; başkumandanlığın 
ihdasına dair filan tarihM kanun. 

Bu kanun daimi bir kanundur Başkumandanlık 
kanunu ise muvakkat bir kanun. Muvakkat kanun ise 
asıl telakki ediliyor; daimi kanun muvakkat telakki 
ediliyor ve feri oluyor. Dikkat Duyuruluyor mu te
nakuza? Şu halde. (Gürültüler.) Bu kanun harp de
vam ettikçe olacak çünkü muhteviyatı harbe taalluk 
ediyor; başka bir kayıt yoktur. Halbuki üç ay içinde 

belki harp bitmez. Demekki bir muvakkatiyet var. 
Halbuki bu kanunun mahiyetinde öyle bir şey yok
tur. Yani bir asli kanun, feri bir kanuna raptediliyor. 

Binaenaleyh bu madde mucibince hareket edecek 
olursa; yapacağımız iş, Müdafaai Milliye Vekâletinin 
işini baştan aşağı işkâl etmektir. Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretleri... Görürlerse diyeceklerdir ki 
müracaat ediyorum... Harp encümeni fevkalâdesiyle 
uzlaşırsa febiha, fakat uZlaşamazlarsa mesele heye
ti umumiyeye arz edilecek, heyeti umumiyece bir 
karar verilecek : ya aleyhinde veya lehinde. 

Karar aleyhde olursa müdafaai Milliye vekilinin 
vecibei hücceti, istifa etmektir. Bu suretle buhranlı 
günler geçecek namzetler şunlar bunlar, oldu olmadı 
vakitler geçecek mesalihi harbiye muattal kalacak... 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri hak kazandı : 

Bu takdirde de o encümenin vecibesi istifa etmektir. 
Bu suretle buhranlı günler geçecek namzetler olmadı, 
şunlar bunlar oldu olmadı vakitler geçecek mesalihi 
harbiye muattal kalacak... Müdafai Milliye Vekili Paşa 
Hazretleri hak kazandı : Bu takdirde de o encüme
nin vecibesi istifa etmektir.. Vekil istifa ederse yeni 
gelen vekil; bir parça işleri bilmediğinden yadırgaya
cak; Hareket edecek. Bu kanunu yapmaktan maksat... 
(Şahsi sesleri.) Bir şahıstan bahsetmiyorum, bunda ne 
kumandan paşanın ve ne de Müdafaai Mi'lliye Vekili 
Paşanın şahısları mevzubahistir. Yalnız nazariyatı hu
kukiye dairesinde bu kanunun nevakısını gördüm. Bu
nu teklif eden zevatı kiramın maksatları işin teşrii
dir zannederim... İş lâyıkı veçhile tedvir edilmiyor da 
ondan dolayı bunu yapalım diyorsunuz. Halbuki arz 
ettiğim bu buhrandan dolayı... Binaenaleyh işi teşri 
değil, işkâl edecektir ve bundan dolayı da mesuliyet 
bulunmayacak. Eğer Müdafaai Milliye Vekâletinde bir 
parça mühmel bir zat bulunursa bu zat, bu kanun
dan fevkalâde memnun olmalıdır. Benim fikrimce 
şeref ihrazı kendisine ait bulunacaktır. İhraz edilme
diği takdirde tebriyei zimmet için... Bir meclis teşek
kül etmişti, ben de o meclisde... Binaenaleyh elleri
mi yıkıyordum, ben çekiliyorum diyecektir. Bir mad
de de çıkar kapı bulamayacaktır; müşkil hal edilme
yecektir. Şimdi bu işler esbabı mucibe mazbatasına 
nazaran.. Aitmiş cepheye ait değilmiş.. Vakıa bu ka
nunun metninde... Kanunun ruhunu gösterdiği için 
bizce mühimdir. Demekki geri hidematı daha az mü
him ve cephe hidematı için Müdafaai Milliye Vekâ
leti encümene bırakamıyoruz. Üst tarafını bırakıyo
ruz. Geri hidematı mı daha mühimdir, cephe hidema
tı mı daha hatırnâktir? Bu kanunu yukarısından aşa
ğısından neresinden tutarsanız; müzakere olur. Yani 
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tabirimi af edin alafranga söyleyeceğim : deveransi-
yon. Yani icra hususunda müzakere olur. Fakat asıl 
işin icrasında; bir işin tenfizİ meselesinde öyle teşet-
tütü âra olamaz. Ve hiç bir kumandan tasavvur ede
mem ki kumandanlık fiilini icra ve ifa ederken şu ka
dar adamın reyine müracaat edegelsin. Ne diyecek-
lerse, senin rey ve içtihadına muhalif olsun, eğer böy
le olursa ve dünyada böyle bir kumandan bulunursa 
ben bir şey bilmem. Böyle icrai ve teşrii işini ka-
rışdırmış ve kumandanlık vazifesini işkâl etmiş bir ka
nun, dünyada şimdiye kadar görülmemiştir. Patagon-
ya'dan, Finlandiya'ya kadar bütün Rusların kanununu 
tetkik edin. Bu gibi işler böyle bir kaç kişinin gâh 
mesuliyeti, gâh ademi mesuliyeti şeklinde tedvir edil
mez. Bunların cümlesinden bendenizin anladığım ha
kikat şudur : Meclis lâyıkiyle taazzi etmemiştir. Mec
lis -ki Hükümet mahiyetini de haizdir; lâyikiyle taaz
zi etmemiştir! Ve yapılan kanun ki cümlesi ahkâmı is-
lâmiyeye muvafıktır; hukuku sırfa ve tabiiyeye mu
vafıktır; ahkâmı islâmiyeye de hâkimiyeti milliye 
esasına da istinat eder. 

Hüküm cumhurundur kaidesini koymuş, fakat bu 
kaidelerin nasıl... göstermemiş. Ulemayi kiramın ve 
silki hukuka müntesip bulunan arkadaşların.. Me-
cellei ahkâmı adliyenin başında 99 maddei fıkhiye-
dir. Bu 99 kaideyi fıkhiye mucibince amel olunmaz. 
Bir hâkim kendisi bir kıyas yaparak ve hikmet hu
susunda şöyledir diyemez. O bin sekiz yüz küsur mad
de mucibince hâkimler ve müftüler hükmeder. Hu
kuku esasiyemizin baş satırlarında; kavaidi külliye
miz yazılmıştır. Hiç bir şey yoktur. Biz hiç bir şey 
olmadığı için bir çok akideler giriftar oluyoruz. Mec
lis her lahza da bir akide karşısında bulunuyor! Ve 
meseleyi halledemiyoruz. Bir karışıklık bir gürültüdür 
oluyor ve meseleyi bitiremiyoruz. Meseaili askeriyede, 
mesaili sairede bile işler neticeye varmıyor. Biraz 
harici gözle de bunu görebiliyorum. Fakat harici man
zarasına bakılacak olursa bu değirmenin 42 tane taşı 
var. Fakat öğüttüğü un yoktur. Meclis masrafı bir mil
yon lira. Bunun mukabilinde zannederim ki bir mil
yon liralık iş çıkmıyor. (Gürültüler.) O halde mat
buat serbesttir. Şu teşrihatı kanuniyeden sarfı nazar 
işlerin nasıl tedvir edilmesi lâzım geldiğine bakalım. 
Yani cümleniz tasdik ederseniz ki bu iş de tenakuz 
var ve şu iş de müsalemet yoktur. Müdafaai Milliye 
Vekilinin işleri teşevvüşe uğrayacaktır. Rüfekai kira
mın bendenize bu nevi tarizleri vardır; iş çıkarmazsın 
meydana; onun için sen meydana... Müdafaai Milli
ye Vekili Paşa Hazretleri; yahut her kim ise o makam
da Zeyd veya amir ve paşa mesele zattan ibaret 

değildir; şu Teşkilâtı Esasiye Kanununda münderiç 
mesuliyet dairesinde; Başkumandanlık Başkumandan 
vezaifi ifa eder. Fakat bir çok arkadaşların muhik 
olarak söyledikleri gibi... Harekâtı askeriyenin geri ak
samında bazı mertebe betaet varmış! Metanet yokmuş, 
bendeniz asker olmadığım için bilfiil bu işleri bil
mem. İdarei umur ile de muteveggil olmadığım için 
katiyen fikrim yoktur. 

İstikametlerine itimadım olan bazı zevatın fikrince, 
bu harekâtı tasri etmek, işi sürüncemede bırakma
mak ve azamî bir surette m akmayı işletmek lâzım 
geliyormuş. Şu halde böyle bir tenakuz kanunu mu 
yapalım, yoksa, yoksa Teşkilâtı Esasiyemize ve ah
kâmı münfesih ölmıyan 93 kanuna muvafık bir şey 
mi yapalım? Ei'betteki muvafık bir şey yapmak doğ
rudur. 93 kanunu fesih ve nakz edilmedikçe; tadil 
edilmedikçe; muteberdir. Meselâ Meclisin nizamnamlei 
.dahilîsi de muteberdir. Çünkü aksi takdirde müza-
kerat a!t üst olur ve Meclis bir külliyatı kanuniye 
neşredemez. Onun için hazı arkadaşlarımla bir tadil 
teklifi takdim ediyorum ve müsaade buyurursanız 
tadil teklifini- okuyayım. (Okur) (Gürültüler)... 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Şimdiye kadar 
bu Mecliste ve zannederim İstanbul Meclisi Meibu-
sanında dahi bir diğer tadil teklifi verildi idi. Bende
niz d'erhatır edemiyorum. Olsa, olsa bu yeni bir tek
lifi kanunî olabilir. Bu olsa, olsa evvelce teklif olu
nan lâyihai kanuniyenin reddi neticesine vasıl olmak 
ve bu babda kabul olunan efkârdan mülhem olarak 
yeni bir lâyihai kanuniyede Celâl Nuri Bey; tahsi-
sen bizim nizamnamei dahilîmizin İstanbul Meclisi 
möbusanı riizamnamei dahilîsi olduğunu söylemişler
di. Ona mugayir olarak kendileri; heyeti umumiye 
müzakeratı hitam bulan ve binaenaleyh maddesi... 
olan bu 'teklifte ilk maddeye ait ne söyliyeceği varsa 
söylemeleri lâzım gelirken, o nizamnamei dahilîye 
mugayir olarak heyeti um um iyesi aleyhine idarei ke
lam ve teklifi kanunînin heyeti um um iyesinin reddi
ni teklif etmiştir. 

Efendiler, Celâl Nuri Beyefendi burada mesuli
yet kelimesini tekrar mevzubahis ettiler. Bu son gün
lerde bu meselenin içinden çıkamadığımız bir mesele 
olduğunu ,bu Vesile ile de görmüş oluyorum. Kanu
nun 7 ne i maddesinin son fıkrasında mesuliyet ke
limesinin mukayyet... iş yapacak adamların... ve iş 
yapmayan, kanun yapan, murakabe eden bir heyet 
tefrik ediyorlar. Bu Büyük ''Millet Meclisinin hakika
ten Teşkilâtı Esasiyesine taalluk elen mühim bir ba
histir. Defeatla hallettiğimizi zannettiğimiz bu mese
le tekrar mevzubahis oluyor ve mevzubahis müzake-
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re olması belki lâzım addolunabilir. Biz Oelâi Nuri 
Beyefendinin «dahi tefriki kuvva esası üzerine giden 
bu moktai nazarlarımı kabul edemiyoruz. Hakikaten 
tezalhür eden keyfiyete nazaran Medlis daihi 'bu cihete 
iştirak etmediğini izhar etti ve biddefaait isbat etmiş
tir. Büyük Millet Meclisi, milletin mukadderatına biz
zat ve fiilen kendisi vazulyeddir ve icra umurunu 
kemdi arasından tefrik ettiği arkadaşlara vermiştir 
ve her .hangi 'bir suretle meselâ... kusuru görürse ıs
kat etmez. Yani mesuli'yet meselesinde, mesul Ibir he
yeti hükümet düşünebilmek İçin, o heyeti hükümetin 
biraz da içtihadı ile hareket etmesi icap edeceğini 
kabul etmelidir. Büyük Millet Meclisi sisteminde, usu
lünde; bir heyetin kendi içtihadı ile hareket edecek 
bir fcyetin vücudunu hazmedemiyor. Büyük Millet 
Meclisinden verilecek istikamet dairesinde ve nokta
sı noktasına hareket edecek bir heyeti hükümet bir 
icra heyeti tasavvur ediyoruz. Bu esası kabul ettiği
niz zaman mesuliyetle murakabenin yekdiğerine ka-
rışamıyacağına mahal kalmadığını buyurdular. Bü
yük Millet Meclisi; Teşkilâtı Esasiye ile tedvir olu
nacaktır... Tamamen yazılmış değildir. Takip ve is
ti nait ettiği... vazetmiştir. Onun içerisindeki mesuliyet 
kelimesi; mesuliyetten müberra, belki umumî mana-
siyle Ikabul edilebilir. Mesuliyet, mesuliyeti siyasiye
dir. Malumu âliniz bunun mihengi mehakimi niza
miyede... fikri bizde yalnız- tebdil kelimesi ile ifade 
edilmiştir. Iskat kelirnesii ile ifade edilememiştir. Bu 
kanun tanzim olunurken bu kelimeyi, ıskat kelime
sini 'koymayıp da, tebdil kelimesini koyanlar; onu 
bilerek koymuşlardır... o zat kendi içtihadı ile hare-
iket edecek bir zat değildir ki, hareketi ıskat edilmiş 
olsun. Belki kendisine tayin olunan istikamette yürü
mek mecburiyetinde olan bir zattır. Teşkilâtı Esasi
ye ıKanuınunun noksanlarını ikmal için değildir. Baş
kumandanlık Kanunu;... biz burada bilhassa, memle
ketin tehfiıkeye düşen istiklâlini kurtarmak için iç
tima etmiş olduğumuzdan bizi o gayeye isale kâfi 
tedabire müracaat ederiz. 

IBU da o cümledendir. Büyük Millet Meclisi; ken
di salâhiyeti teşr''iyesini dahi' reM evveline ve kuman
dan olan; kumandanlıkta liyakatine vakıf olduğu re
isi evvelime verdiği zaman, milletin bütün heyecanla
rını bir noktada cemetmek ve bir hedefe sevk etmek 
gayesine, matuftur ve bunu fiilen yapmış ve isbat et
miştir. Sakarya'da;... bu naikise belki Celâl Nuri be
yin dediği ıgübi hukuku esasiye kitapları için bir na-
kise tevlit edebilir. Fakat zarureti halinde tevlit etti
ği.. bizim için ayak altıdır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) —-Bu hissidir, 
ilmî konusalımı,., 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Mansat, henüz 
hasıl olmadığı cihetle başkumandanlık meselesi, me
muriyeti Meclisi Âlıiıroizce tevlit edilmiştir. Bununla 
dahi muhayyel olmayan Meclisi âlî son -zamanlarda 
düşmanı memleketten çıkarmak ve memleketin istik
lâlini temin etmek bahsinde, mesalihi milliyeyi ya
kından takip etmek lüzumunu hissetmiştir. Maksat 
hasıl olmadık an sonra, maksat fena olduktan sonra, 
görülecek işler görülmedikten sonra; her hangi bir 
adamı tebit etmelk, değil, idam etmek dahi; bizim şeyi
mizi, zararımızı telâfi edemez.. Bu esasa nazaran, 
bilhassa memiekeri düşman istilâsından kurtarmak 
bahsinde Büyük Millet Meclisi en büyük mesuliyetin 
(kendisine müteveccih olduğuma kanidir. Bir mü sal ola
rak şunu görebiliriz M; bütçemfizde Teşrinisani gayeli
ne kadar yirmi milyon ve sene nihayetine kadar beîkıi 
onıbeş milyon açık olduğunu., ben, 'isterdim; bunu se
nenin iptidasından beri bilmek, bütçe denilen; gelecek 
sene için.... çürKkü müstahzar bir malûmat var., yeni 
vaziyetin icap ettirdiği hareket;.. İkisini telif edemi
yor en alimimiz telif edemiyoruz. Mesul hükümet var-
ya, arka üstü 'yatmaktan başka yapacak bir şey yok
tur. Yirmi mıilyon açığı üç ay evvel haber veren he
yet hükümeti; idam etseniz teşeffi edemezsiniz, Yal
nız ben isterdim ki; bu senenin... eğer Büyük Millet 
Meclisinin malumu olsa idi bunun elbette şimdiye 
kadar bir çaresi bulunacaktı., cümlenizi en büyük 
heyecana' düşürmek lâzım gelen mesele, bu meşedir. 
Büdçesi olmayan memleketin mevcudiyeti yoktur de
nebilir. Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiyemize hiç bir nok
tasında kıl kadar muhalif olmayanaik.. celesatı hafiye
sinde karar verilen esasat dairesinde; nazarı itibara 
alınan takrirler dairesinde dört; beş gün, altı gün ça
lışarak size böyle bir lâyihai kanuniye., bilhassa mü
dafaai milliye rnıesaiMnıi, müdafaai memleket esasını 
ve istiklâlini temiin etmek mesai İM yakından 
tetkik etmek edebilmek esasını tayin ve tespit ede
bilmektir. Meclisi Âliniz namına yaJkından takip 
ederek, beş, altı ay sonra değil, günü gününe haber 
vermek; -için idi. İnt'ihasp edeceğiniz 10 arkadaş., inti
hap ettiğiniz; bir cüzdür. Onlar yakından takip ede
cekler, icap ederse Meclisi haberdar edecekler., heyeti 
umumliyeniin ruhu esasisi bundan ibarettir. Eğer he
yeti umumiye mlüzakeratı kâfi görürseniz, şıimdi mad
deler müzakere olunur ve icabına tevessül edilir. 

İHSAN BEY Cebelibereket) — Efendim, elimize 
tevdi edilmiş bir kanun mpsiveddösinde orduların 
takviyesi ve müdafaai memieketn istilzam ettiği umu-
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run tanziminde müessir olan sair vekâletler aksamının 
en müsmir ibir şekiiJde ve aHıerçgi tam dairesinde bir 
harp.. ıBomdeniiz Heyeti Cetilenizi ıbu kanunun tanzi-
tmlinıa saljk olan aıvamüi hatırlatmak içlin bir buçuk ay 
kadar evvel bir maziye ircaj nazar etmek istiyorum, 
Sakarya harita zaferle nihayet bulmuş ve bütün Ana
dolu'da (ve Meclisli Âüriizde; bu zaferin takip ile ne
ticesi tevsi edileceği ve Eskişehir ile Afyonun, hiç 
olmazsa istirdat olunacağı kanaati hasıl olmuştur. 
Böyle bir neşe ve .emel sırasında, yavaş yavaş sızıltı 
olara*, bu ordunun taarruz kabiliyetli 'bulunmadığını 
ve vesaitimin, elbisenin noksan olduğunu duymağa 
başladıruz ve burudan müteheyyiç oldunuz ve neticede 
anladınız iki hakikaten bu ordu, tarihin, Türk kavmine 
bir lütfü mahsus olan Sakarya harbinden lâzım ge-
Jen faideli netice istihsâl edilemedi ve kendi arzusu 
ile çekilen düşman Eskişehir ve Afyonun., bu fırsatı 
kaçardık 

Bunun üzerine hararet başladı : Ordu neden iler-
fomemiş, neden vesaiti noksanmış, ordu neden çıp
laktır, neftten taarruz edemiyoruz? Bunun üzerine 
Heyeti CeHeniz istizahlar yaptı. Sualler yaptı. Bazı 
çirkin propagandalar bazılarımızı 'kandırdı. Dedi ki; 
dckunmayali'm... burnumuzu yüzden göstermek ka
bilinden ıbir encümen yapalım; maksada doğru or
duyu kain; bu zaferi biz kazanalım... Efendiler or
duların takviyesi elzemdir. Heyeti CelMenize arzedi-
yoruan ki; fakat 'bir kanaaitla arzediyorum ki bu harp 
beş sene daha devam edecektir. Bu harbin biteceği
ni zannediyorsanız aklanıyorsunuz. Bu harp beş se
nede ancak 'hitam bulur ve bundan evvel de iş bite
bilir. Allahın ibir lûtfu mahsusu olarak... efendiler 
yedi, sekiz senedir devam eden harpte... rakımlı tepe
de ve düşman karşısında... ofdu maddeten ve manen 
kuvvetli olmalıdır. Fakat efendiler, bunun ciheti hu-
kukiyesini muhterem Celâl Nuri Bey söylediler. Ben
denizin öyle şeylere akhm ermez. Yalnız tecrübeme 
müstenit olan ciheti askeriye meselesi hakkında söy-
hyeceğim. -Böyle Meclisten komite teşkil etmek ve 
nazır ve /ekil mesulleri, mesuliyetten kurtararak or
duyu;... bunların yanlarına götürmekle orduyu tak
viye değil; orduyu berbat edersiniz efendiler. Evvelâ 
şunu katiyen biliniz kî bu davada temini zafer için 
yalnız bir şık vardır : Birinci olarak söyüyeyim : Baş
ta Mustafa Kemal Paşa olduğu haide, Meclisin bü
tün azaları dahil olduğu halde vazife almış olanlar 
işi hir neticeye erdiremedikleri takdirde evvelâ Malm 
edileceklerini herkes 'bilmelidir. Hiç bir şahsa hürmet 
yoktur; Vatana hürmet vardır. Herkes idara-oiunur. 

2 . 1337 C : 1 

Bir defa dimağınıza ve hattıhareketinıizi tayin eden 
programınızın başına bunu koyun ki şimdi söylene
cek cihet geliyor. Herkes mesuliyetten titresin. En 
yüksek simalar bile uykularını kaçırsın. Bunu temin 
ettikten sonra salâhiyet Veriniz. Bahusus ordular, hat
ta bir bölük idare eden bir zabitin işiyle çok oyna-
ımayın. Efendiler, ordu takviye edilmelidir. Maattees
süf karşımızda bir Alman ordusu olsaydı... çünkü kı-
demen terfi eden kumandanlar iiyakaten dahi mu-
hi'ktirler... efendiler, Türkiye Ordusunda rüşt ile liya
kat mütenasip değildir. Çok muktedir adamlar vardır 
ki küçük rütbelerde kalmıştır. Çok büyük 'iktidarı ol
mayan insanlar vardır ki, ıbüyük, büyük rütbeler al
mıştır ve bu zevat; - hiç bir şahsı hedef ittihaz etmi
yorum - ... alamamaları yüzünden midelerinin has
talıkları ile gelmişler... eğer ordularda zaibt ve rabt 
görmüyorsanız eğer kıtalarda, bölüklerde;... baştan 
ahara kadar söyüyeyim. Zabt ve rabt görmüyorsanız; 
kumandamlarının liyakatsizliğine, ölü olduklarına hük
mediniz. Efenditer harbi umumiyi nasıl idare ettik? 
Harb umûmide o kadar seneler ve o kadar mahru
miyetler karşısında demir 'bir kuvvet, rütbesi olursa 
olsun bir kumandanı, ıbir 'binbaşıyı bir fırkanın ba
şına geçiriyor ve bir kaymakamı... ve hiç kimse iti
raz edemiyordu. Herkes ıbili yordu kî bu harp rütbe 
ile değil, harp liyakaıtla idare edilecektir. Bugün ah
vali ad iyede Harbiye Nezareti değil, Babı Seraskeride 
yaşayan bir ruh ile yaşıyor... bir binbaşı ne kadar 
kudretli, ne kadar malumatlı, ne kadar faal olursa 
olsun, ne imiş disiplin 'buna mani imiş. Anladım efen
diler, Alman ordusunda... 42 yaşındaki paşalarımız... 
kendilerinden daha küçük rütbelerdeki zabitlere ver-
miyorfarda şekilperest oluyorlar. Efendiler; bunun 
için orduyu... hepsi nazarımda şayanı hürmettir. Fa
kat bu zihni taşırlarsa bu orduyu muzaffer edemez
ler. Efendiler, istiklâl mahkemesinde aza bulunuyo
rum. Yüzü mütecaviz askerler firar etmiş bulunuyor
lar. Takiplerine giden müfrezelerle müsademe... kar
şıma çıktıkları zaman dediler ki kar kış donmak ih-
ıtimali var;... bir gömlek alıp gelecekmiş. Düşündüm 
ve bütün arkadaşlarım düşündü. Ordumuzun inhi'lâ-
lini yapan... silâh kutlananlara; ka'nunun en ağır ce
zasını vermeğe... fakat vicdan efendiler; üçbin ra
kımlı tepelerde çarıksız, kaputsuz nasıl yaşanabilir, 
reis ıbey sen yaşayabilir miski? Dedi. Onun içki le
vazım reisini, ordu dairesi reisini, hakikati anlamak 
içOn mahkemeye çağırdım, 'bana oie dedi efendiler, 
levazım reisi,... levazım reisi ben dedi ibir fiş yapa
cağım zaman... bundan sonra bunlara verilecek ce
vapları takdîlr ediyorum. Bana bir şey çıkmazsa on-. 
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dan sonra »yapıyorum. Efendiler, rica ederim Ana
dutunun vaziyetini düşününüz : Her taraf deniz : 
istanbul'da sahte şirflcetter tösis etaıişfer... güya on
larda elbise varmış diye saf Müslümanları; 650 ku
ruşa elbise vereceğimi ve henide şu kadar elbise mev
cuttur diye aldatıyorlar. Burada da müdafaai 'milli
ye sahiden «elbise var zannediyor. Bir patırtı çıkmaz
sa,... ondan sonra.... her yerde veririz diye oynadık
ları zaman;... ıben ne yapayım bana şöyle diyecekler, 
böyle diyecekler d'iye... ibir şey yapacağım zaman mu
kadder sualler yapıyorum. Bana zarar gelmezse o 
vakit yapıyorum diyor. ıBu zihniyetle orduyu teslih... 
bugünkü halimize uymağa eski şekilleri çiğnemek lâ
zım ve hem die ehemmiyetsiz talâikki etmek lâzımdır. 
Geçen gün Müdafaai 'Milliye Vekii Paşa Hazretleri 
söyledi ki, elbise hazırdır... anladım ki Tolcah Süley
man filânmış; caymışlar, ihmali yokmuş... çünkü al
datmak içlin komite teşekkül etmiştir. Nasıl ki bir or
du kum&ndahınaı demin arzettiğîm gibi, istediği bir 
zabiti, istediği makamda kullansın ve şekil ile uğraş
masın; şekle riayet etmesin diye bu derece salâhiyet 
veriyorsunuz; ... ıböyle aleni müzayedelerle münaka
şalarla, onu bunu çağırıp müracaat etmekle İngiliz 
ve Yunan kontrolü altında hariçten elbise ıgetirtemez-
siniz ve gelmez efendiler... ve 'bence orduyu teslih et
mek için Mustafa Kemal Paşa... daha büyük fedakâr
lık takdir etmek lâzımdır... darağacın dibine gidersi
niz ve gittiğiniz zaman dersiniz ki büyük zulme karşı 
uğraştık, vatana karşı hizmet ettik; anlıyorum tarih 
beni takdir eder, takdis eder, fakat efendiler orduyu 
ilbas etmek için, öyle takdir ve takdis beklemiiyecek, 
bilakis her türlü tenkidatı kabul etmiş olacak. Hırsız 
diyecekler, mürtekip diyecekler; ve hususi şekle ria
yet etmemiş, bir kaç bin kuruş yutmuş diyecekler, 
hepsini d'iyecekler... o kahraman dediğim adam bun
ların hepsine göğüs gerecek ve bu davayı kazandıra
cağım. isterse Meclis beni ve tarih beni tel'in etsin. 
Her şeyi... var mı? Efendiler içinizde böyle bir şah
siyet?... Müdafaai Milliye Vekâletine bu salâhiyeti 
veriniz, şekil aramayınız... ordu kumandanına bu sa
lâhiyeti veriniz ve ondan sonra deyiniz ki yürü... 
Yanlış yola sapar, hedefine varamazsa yeri sehpayı 
idamdir ve gideceği yeri anlasın. Yoksa efendiler dün
yanın neresinde görülmüştür ki bir harb encümeni 
fevkalâdesi... muktedir bir kumanda heyeti tayin edi
niz;... benim hanemde bir ahır vardır, kim olduğunu 
bilmiyorum iki asker hizmetçisi vardır iki tane nefer 
yattyor... efendiler teşkilâtı tasvip ediniz, Başkuman
dana salâhiyet veriniz yoksa böyle encümenlerle, harp 
encümenleriyle, kumandan mesuliyet kabul etmez. 

Ordu ıböyle teçhiz edilemez... zaman geçecek; bu da 
öknıyacak; faide .vermiyecek... 

ALİ BEY (Afyonkarahisar) — Bendeniz dıe ev
velemirde bu projenin mahiyeti askeriyesi hakkında 
yani proje mahiyeti askeriyesi itibariyle ne gibi bir 
şekle giriyor? iBunu arzetmıek isterim... malumuâliniz 
bu müzakere Fevzi Paşa Hazretlerinin izahatı ile 
haşladı ve tabiîdir ki Heyeti Celileniz bunda haklı 
İdi. Mesele, hakkı hayat ve istiklâl meselesi M. Fev
zi Paşa Hazretleri yalnıiz arzı malumat etmekle, acaıba 
bulunduğu makamın icalbatımı ifa etmiş olmakla kaMı 
mı?.. Yoksa vazife kendisine taalluk ettiği hal
de bu cihetten istinkâf etmek mi istiyorlar. Arkadaş
lar, bir asker ıruhu ile ve 'bir 'asker fikri ile hakikati 
arzediyorum ki mesele doğrudan doğruya... mesuli
yeti askeriyenin hudutları şekilleri tayin olunmamış, 
ve bundan başka bir şey değildir. Ve yine müsırren 
arzsderlm ki, teşkilâtı askeriye tamamen yapılmadığı 
halde bizim yaptığımız harp encümeni, koricanm ki 
netice itibariyle bir adem mevkiinde kalacak ve is
tihsal edilmek istenilen maksat elde edilemiyecektir. 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin geçen 
istizanda vermiş olduğu cevaplar; daha doğrusu men
fî bir şekilde İdi. Ve kanaat bahşolmuyordu. Sebep, 
bugün orduda bir ahenksizlik vardır. Ordu dairesin
de Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerime bir ta
kım sualler irat ettik. Cevap verdiler, fakat dese idik 
ki bugün ordunun ne kadar elbiseye ihtiyacı vardır? 
Buna, yalnız oranın verdiği malumatla cevap verebi
lirdi. Bugünkü vaziyet itibariyle 'burada Müdafaai 
Milliye Vekilinin bir levazım reisi var ve cephe ku
mandanının bir levazım reisi var. Menzil müfettişi 
umumîliği var, onlar daima alık vaziyette kalıyor, 
mütekaibilen vazifelerini yapamıyorlar. Para mesele
sini ele alalım : Yine ayni veçhile Müdafaai Milliye 
Vekâleti mahdut bir mahalde kalır daha ileri gide
mez. Bunun asıl doğrusu nasıl olmalı?... Efendiler, bi
lirsiniz ki fırka kumandanlıklarından itibaren;... çün
kü mesele büyüyor. Kolordu kumandanı olur, daha 
büyür ordu olursa daha büyür... Başkumandanlığın 
vâsi miktarda teşkilâtı iolması icap eder... dahilî men
zil mıntıkalarını, cepheyi... ve o suretle geriyi ve ile
riyi yekdiğerine mezcederek sevketmesi icap eder. 
Bugün bizim Erkânı Harbiye Reisimiz var. Ona 
cephe harekâtına dâir ibir şey sual etsek o da ayni 
veçhile cevap verir. Bugün orduyu ilbas ve iaşe ve 
diğer suretlerle ihtiyacat hakkında fikrî mahsusanız 
ve kanaatiniz nedir diyecek olursanız cevap vere
mez... onun için evvelemirde bütün meselelerin me
suliyeti hakiki yesi Başkumandanlıkta kalır.. Paşa 
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Hazretlıer'iniin Başkumandanlıkta... İErlkânı Harbiye 
Reisi doğrudan doğruya hem cephe vazaifini ve hem 
de ~gerü hidematını ıtanziim etmekle mükelleftir. Yani 
Başkumandanlığa ait vezaifim... onun için efendim 
Erkânı Harbiyeİ Umulmiye Nezareti bir teşkilâta ma
lik olması itibariyle... idarei maslahat teşkilâitıina de
ğil... geçenlerde encümende dinlediğimiz zaman bir 
suale karşı gayet sathî, mantıksız ve manasız bîr... 
onun için ıbu teşkilât olmadıkça bu makina santral: 
haline getirilmedikçe bu harp encümeni ile bu işi 
tedvir edeceğimize hiç kanaat hasıl olmuyor. Yalnız 
şöyle bir vaziyet hasıl oluyor; Erkânı Harbiye Vekâ
letiyle iştigal etmek, âdeta Başkumandanlığın Er
kânı Harbiye vazifesini deruıhde etmesi kalıyor... yani 
Başkumandanlık mesuliyetinde bu encümenlere... bu
nun içtin mahiyeti askeriyesini arzetmek istediğim şey, 
eğer Ibu suretle kabul edilirse Başkumandanlığı doğ
rudan doğruya geri hidematma mahsusu bir heyet 
şeklinde Erkânı Harbiye vazifesini görecek ise ve 
ona göre bu maddenin tadilini kabul ediyorum. Or
duların takviyesi, bu bir şâmil manadır. Halbuki He
yeti Ceiilenizin istediği libas ve iaşe ve esliha, mühim
mat, sırası ile olmadığı için bendeniz bu suretle bir 
şekil vermesini istiyorum. (Takrir okundu) Bu şekil
de bir madde hazırladım. Şimdi talkdim edeceğim. 
lih'tiyacatı sıraya koyarak bir madde haline koymak, 

bir de yalnız orduların takviyesi yedme, müdafaai 
memleketin istilzam ettiği istihzara*... bu mesele be-
hemahal bu maddede bulunmaİKİtr. Çünkü müdafayı 
memleketin istilzam edeceğÜ fistİıhzarat, geride jmdel-
iktiza bir müdafaa tertibatı, bir müdafaa hattı ha
zırlıyor... birtakım şefkiHeri bu heyet kabul ettikten 
sonra; ona göre teş^bbüsat olur... meselâ inönü, Kü
tahya, Eskişehir hattında ordumuz bir halttı müdafaa 
hazırlamıştır ve bu hattı müdafaada vazifesini ta
mamen ifa edöbileteğlini zannediyor. Fakat biır harp 
olmak itibariyle,... ittiıham edilmesine taraftar deği
lim. Zannın hilâfında olarak ordunun sol tarafına ya
pılan bir taarruz, orduyu tamamen ric'at ettirmek... 
bir istihzarat sırasında ikinci bir hat ihzar edilmiş ol
saydı ordunun Sakarya'ya kadar gelmesinle lüzum 
kalmazdı. Orada yapılan bir hat, derhal tasrifti edil
mek ihtimaline girerdi. Yani müdafaayı memleketin 
ist ilzam edeceği bu gibi istihzarat neticede lâzımdır 
ve bu madde de behemarfal lâzımdır ve onun «netice
si olarak maalesef söyliyeceğim... memulun hilâfında 
bir tehlike karşısında kaldılar. Yani bu, bu ıgıbi ih-
zaraitm yapılamaması neticesidir. Onun için madde
nin bu suretle olmasını teklif edeceğim ve şimdi bir 
madde teklif edeceğim. Maruzatım bundan ibarettir. 

(Tebyiz edenler : İhsan, Ali Ekrem) 
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