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YÜZ ELLİNCİ İNİKAT 

4 Şubat 1337 Pazartesi 

Üçüncü Celse 

Açılma Saati : 4.10 

REİS : İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi BeyefeiK 

KÂTİP : Atâ Bey (Niğde) 

REİS — Efendim; celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. ZAPTI SABİK HULASASI 

YÜZK1RKDOKUZUNCU İNİKAT 

12 Şubat 1337 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 
Hasan Fehmi Beyefendinin riyasetlerinde inikat 

ederek; Londra sulh konferansına iştirak etmek üzere 
intihap olunan heyete verilecek talimat bir müddet mü
zakere edildi ve celseye ara verildi. 

Reis Kâtip 
Hasan Fehmi Kütahya 

Cevdet 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Mustafa Kemal Paşa Hazretleri tarafından küşal 
olunan bu celsede de, Londra Konferansına iştirak 
etmek üzere intihap olunan heyete verilecek talimat 
müzakere olundu ve celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Mustafa Kemal Kütahya 

Cevdet 
REİS — Zaptı sabıkı kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Gaziantep in sükutu hakkında Abdurrahman 
Lâmi Efendinin takriri. 

REİS — Ayıntap Mebusu Abdurrahman Lâmi 
Efendinin mevzu ile alâkalı bir takriri var, okutuyo
rum. 

Riyaseti Celileye 
Kaza ve kaderi süphanî ile ihrazı şahadet eyle

diğini maatteessüf mevsukan istihbar eylediğim Gazi
antep mücahidin ve eşraf ve bazı ahalisi Maraş'a çe
kilerek, dün akşam mumaileyhimle telgrafla makine 
başında görüşülerek, bilûmum Maraş eşraf ve ule
ma ve mücahidini sairesiyle beraber Maraş ve Ayın
tap nazımı müdafaa ve mücahedesi olan ve Ayıntab'ın 
Gazi unvanında büyük bir hissesi olan Gazi Ayın 
tap Mebusu Kılıç Ali Beyefendinin salâhiyeti vasia ile, 
bir saat evvel, Ayıntap ve vaziyeti pek muhaddel ka 
lan Maraş'a izamına heyeti âliyeleri nezdinde delâlet
te bulunmaklığımı istirham eylediklerinden şu maruza

tımın icrayı icabına müsaade buyurmalarını Heyeti 
Âliyeden rica ederim. 

Gazi Ayıntab Mebusu 
Abdurrahman Lâmi 

(Hay hay sedaları) 

ZAMİR BEY (Adana) — Efendim güzel mem
leketimiz, sevgili yurdumuz Gazi Ayıntap, bugün ma
atteessüf, arkadaşlarımızın yazdığı gibi, şehit olmuş 
tur. Efendiler, o güzel memleketimizin halkı sekiz on 
aydanberi düşmana arslancasına göğüs gerdiler. Düş
manı daima müzmahil edip ezdiler. Nedense son za
manlarda düşman bütün kuvvetlerini Adana'dan çe
kip Ayıntab'a gönderdi. Bendeniz bunu arkadaşlarıma 
onbeş gün evvel yazmıştım ve yazdığım telgraf da 
şu mealde idi : Düşman bütün kuvvetini Ayıntap üze
rine çekmiştir. Adana cephesi bomboş denilecek dere
cededir. Bir an evvel kuvvet izamının tahtı temine alın 
masını, şayet bu fırsatı kaçıracak olursak Adana'yı da 
kaçıracağımızı yazmıştım. Nedense bu kuvvet vaktü 
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zamanında Adana'ya yetişmedi. Şayet yetişmiş olsay
dı bu boş kalan cephelerde kuvvetimiz Adana'yı kur
tarmış olacaktı. Öyle zannediyorum ki, boş kalan as
kerini Adana cephesine gönderecektir ve orasının va
ziyeti de müşkülleşecektir. Paşa Hazretlerinden rica 
ediyorum, istirham ediyorum, bunun için bir an ev
vel yapılması icabeden tedabiri ittihaz buyursunlar. 
Çünkü mesele gayet mühim ve netice itibariyle valiim 
olacaktır. 

FEVZİ PAŞA HAZRETLERİ (Heyeti Vekile Re
isi) (Kozan) — Gazi Ayıntab'ın son vaziyeti hakkın
da gayet şayanı teessür bazı haberlar aldık. Fakat bu, 
Ayıntab'ın kahramanlığına zerre kadar halel vermeye
ceği için arkadaşlarımın buyurdukları şehit sözünün 
tekerrür etmemesine bendeniz taraftarım. Bundan tak
riben iki ay evvel Ayıntab'ın vaziyeti hakkında ma
ruzatta bulunmuştum. Bizim için ehemmiyetini de ar-
zetmiştim. Ondan sonra Fransızlar için Ayıntab'ın 
ehemmiyeti iki kat artmıştı. Çünkü Ayıntab'ın muka
vemetini gördükçe Suriye ahalisi ve çöl urbanı Fran
sızların bir gün Suriye'den sürülüp gideceklerine ka
naat^ hâsıl etmekte ve bu suretle Fransızların Suri
ye'deki emellerini daima müşkülâta uğratmakta idi. 
Bunun için biz Ayıntab'ı ne kadar kurtarmak için uğ
raştık ise o da elinde tutmak için o derece uğraşmış
tır ve belki daha ziyade. Malûmu âlinizdir ki, ordu
muz henüz teessüse başlamıştır. En ziyade tehlike 
mevcut olan nokta ve en ziyade gözönünde bulundu
rulacak nokta, Heyeti Âliyenizce daha ziyade malûm 
idi. Bunun takviyesi için sarf olunan emeklerin, ancak 
bundan bir buçuk ay evvel semere vermeye başladığı 
cümlenin malûmudur. Ayıntap, Adana, Elcezire gibi 
uzak cephelerde iktisabı semerat etmek için biraz da
ha zaman geçeceği tabiîdir. 

Bizim yaptığımız muamelâttan evvel Fransızların 
Suriye'de yerleşmek için ne gibi harekâta teşebbüs et
tiklerinden biraz bahsetmek isterim. Malûmu âliniz 
Sevr muahedesi Fransızlara Halep - Bağdat hattının 
cenubunu, Musul'u ve şimalinden mühim bir parçayı 
Kürdistan'ın mühim bir kısmı bulunmak üzere Iran 
hududuna Fransızlar Mardin, Urfa, Cizre,- Cudi Dağı 
şimalinden Iran hududuna kadar çizilen hattın - ha
ritalarda müstakim çizgi ile çizilmiş bir hat vardır 
işte o kısımdır ki haritalarda vardır. İstanbul'dan gel
miştir, orada gösteriyor. Fransızlar daima bu hattın 
cenubunda kendi hüküm ve nüfuzlarını tesise sarfı 
mesai etmişlerdir. Malûmu âlinizdir ki Fırat nehrinin 
garbi ile deniz arasını, Ayintap cephesi kapıyordu. 
Bu Ayıntap cephesi bunu kapamakla beraber düşma
nın doğrudan doğruya Fırat'tan Çerablus'u takip edip 

| ilerlemesine mani oluyordu. Kuvvetlerimizle Maraş'-
taki Ayıntap yolunu daima tehdit ediyor ve Ayıntab'ı 
almadan bir hareket yapamıyorlardı. Fakat buradan 
doğrudan doğruya yapamadığı bir hareketi çölden 
yapmaya karar vermişlerdi. Malûmu âliniz bundan üç 

I dört ay evvel Fransızlar Derizcri ve Hâbur vadilerin
de sakin olan aşairin bazı kısımlarını elde etmeye ça-

I lıştılar ve bunlar meyanında ... gazetesinin firari rüe-
sasiyle vesaireyi elde etmeye uğraştılar ve bir kısmını 
da elde etmeye muvaffak oldular. Daha ileri vardılar, 
Musul'da Nasturi rüesasından Ağa Patros vardır, ki 
bu İngilizlerin adamıdır. Bu suretle işgal edecekleri 
mıntıkanın bilvasıta şimale doğru matlup mıntakayı 
iğfal ettikleri rüesa ve bunlara terfik ettikleri top ve 

I tüfek teşkilâtiyle tedricen elde etmek plânını takip et 
tikleri gibi bir taraftan da Ayıntab'ı sıkıştırıyorlardı. 

I Buna karşı biz hem bu Elcezire cephesini bu gibi te-
sirattan kurtarmak, hem de Ayıntab'ı kurtarmak mec
buriyetinde idi. Ayıntap gerçi bir kale değil, fakat 

I oranın kahraman ahalisi.orasını müstahkem bir kale 
gibi şeciane müdafaa ediyorlardı. 

I Böyle mühim bir mahallin kurtarılması üç suret
le mümkündür : Düşmanı bilfiil bir harp meydanuı-

I da bozarak, onu oradan defetmek; yahut gerilerde hu-
tutu ittisaliyesi üzerine bazı taarruzlar ederek cephe-

[ de mümkün olan yerlerde kuvvetini azaltıp ondan son-
I ra taarruz etmek; bu da mümkün olmazsa üçüncüsü; 
I bunları da mahsur bir vaziyette bırakmak için yol-
I larını ciddi surette seddetmek, daima cephane ve 
I erzak kollarını vurarak kendisini mahsur bir vaziyet-
I te bırakmak. Biz bu üç surete tevessül ettik. Evveli 
I Dcrizor'da vaki olan ... Elcezire'de kuvvet bıraktık-
I tan sonra orada kabili istifade olan kuvvetleri ayır-
I dik ve Ayıntab'a gönderdik. Şimalde derdesti teşek-
I kül olan Kuvvetleri ne kadar mümkünse ayırdık, cz-
I nuptan şevkettik. Kıtaatı tanzim etmek için kadroya 
I icabeden zabitanı ilâve ettik. Kuvvetleri uzak mınta-
I kalardan şevkettik. Ancak düşman da, arzettiğim veç-
I hile, buranın ehemmiyetini tamamiyle takdir ettiği için, 
I kuvvet getiriyordu. Malûmu âlileri Fransa'nın Kilik-
I ya'da ve Suriye'de bulundurdukları kuvvet, kendi ifa-
I delerine göre, 70 bine baliğ oluyor ve buna da Gene 
I rai Goro 100 milyon tahsisat almıştı. Bundan maada 
I Ermenilerden İstifade ediyor, Lübnanlılardan istifade 
I ediyor. Asuri bakayasından istifade ediyor, jandarma 
I teşkilâtı yapıyor. Bizim buraya tahsis edeceğimiz kuv-
I vet, Fransızları sahra muharebesinde mağlup olması-
I nı temin ve müteferrik kuvvetlerini mağlup etmek ve 
I kendisini Suriye'de daima tehdit altında bulundur-
I maktı. 
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ABDÜRRAHMAN LÂMl EFENDt (Gaziantep) 
— Âtiyen Ayıntap cephesinde böyle bir vaziyeti as
keriye karşısında bulunmayacağımız neden malûm? 

FEVZt PAŞA (Devamla) — Arzedeceğim efen
dim; şimdi bu kuvvetleri sahra muharebatında mağ
lup edebilmek için oraya ne kadar kuvvet sevkettikse 
o da tam zamanında bunlara mukabil faik kuvvetler 
yetiştirdi. Bundan takriben üç ay evvel son gayretle 
onun henüz en az bulunan kuvvetleri bilhassa Kollej 
civarındaki kuvvetlerini ağır toplarımızla tahrip ede
rek bunları tardedecek kuvvet ihzar ettik. Fakat o va
kit bunlar ellerinde bulundurdukları kuvvetleri gerek 
karadan ve gerek denizden sevkederek meydanı mu
harebeye yetiştirdiler. Akçakoyunlu ile Ayıntap ara
sında ve Ayıntap civarında vukua gelen muharebatta 
faikiyeti adediye onlar tarafından bulunmasından ve 
bizim askerlerimizin nevakısı ikmal edilememesinden 
çekilmeye mecbur olduk. Bunun üzerine ikinci plâ
na geçtik. Yani düşmanın kuvvetlerini Ayıntap ön
lerinde mağlup,edemeyeceğimiz tahakkuk ettikten son
ra, bunların kuvvetlerini dağıtmak için, arzolunduğu 
veçhile, gerek çölden Raka cenubundan Münbiç, Bab, 
Şa'ra taraflarından Halep'in şark ve cenubuna doğru 
Halep'in bağlarına ve bahçelerine kadar sokulduk. 
Diğer garp tarafından bir akıncı kolu Suriye ihtilâl
ci kuvvetleriyle birleşerek Hama hizalarına kadar var
dı ye orada Ümraniye'de ve Mesip dağlarında Fran
sızlara karşı daima mukavemet eden şeyhlerin kuvve
tine yeni bir kuvvei mâneviye vererek orada büyük 
ihtilâl ika ettik. Fransızlar bu suretle gerilerinin teh
dit olunduğunu gördüklerinden kuvvetlerini çekerek 
gerek Halep'i ve gerek Halep'in cenubundaki aksamı 
takviye ve oradaki iğtişaşı taarruzla geri çekilecek veç
hile hareket icrasına mecbur oldular. İkinci defa ola
rak zayıf düştüklerini zannettiğimiz Ayıntab'a hücum 
ettik. Fakat efendiler, Ayıntap en zaif düştüğü za
man orada 300 mitralyöz vardı ve kasabanın etrafın
da mühim tepeleri tahkim ederek tel örgüleriyle sar
mıştırlar. Fakat mevkii müstahzar muharebatını kuv
vetlerimiz lâyıki ile talim etmedikleri için şüphesiz tel 
örgülerini bozup içeri giremiyorlardı. Orada top, mit
ralyöz ateşleri kendilerini muvaffak olmaktan mene 
diyordu. Bunun üzerine Deyrizor'da birleşmiş olan 
Fransızları oradan defetmek için Elcezire'yi şedde
den kuvvetlerin mühim bir kısmını alarak Ayıntab'? 
takviye ve buradan da tertip olunan efradı cedideyi 
bir an evvel oraya yetiştirmek hususu tacil olundu. 
Geçenlerde ajansın neşrettiği veçhile, orada Fransız
lar bir muharebe yaptı. Fakat diğer kuvvetler, gene 
bize tâbi olan ve bize muhip olan urban ve aşair kuv

vetleriyle o cepheyi mümkün mertebe takviye ve Fran
sız propagandasını tevkif etmek hususu kısmen is
tihsal olundu. Bu suretle Elcezire'yi teşkil eden kuv
vetlerin bir kısmı da garbe tevcih edilmeye başlandı. 
Bu kuvvetlerin bir kısmı da malûmu âliniz Midyat 
taraflarında, Garzan taraflarında zuhur eden bazı eş-
kiyayı tedip ile meşgul oluyordu. Bu da bertaraf ol
du, o kuvvetleri de celbettik. Görülüyor ki Ayın
tab'a 20 günlük yerlerden kuvvetler yetiştirmek ve 
aynı zamanda muhtelif cephelerde düşmanla uğraş
tığımız halde, emin olunuz ki, bu yetişen kuvvetleri 
tamamiyle teşkil ve meydanı muharebeye sevkedecek 
zaman kazanılmış olsaydı, ümit ederdik ki, Ayıntab'ı 
kurtarabilecek idik. Fakat malûmu âliniz Ayıntap bir 
kale değildir ki, mahzenlerinde erzak bulunabilsin. Bir 
çok erzak sarfına mecbur oluyorlardı. Bu suretle el
lerinde ne kadar erzak varsa bunları yediler, bitir
diler. Arzettiğim tel örgülerin aralarından efradın 
geceleyin sırtında kaçıracağı pek cüz'i erzak ile ge
çinmek mümkün olmadığı gibi kasaba dahilinde fıs
tıkla taayyüş gibi bir kalenin son günlerini andıran 
bu hal devam edemezdi. Bunun için son tedbire mü
racaat ettik. Düşmanı mahsur vaziyete sokalım de
dik. Düşmanı mahsur bir hale sokmak için onun er
zak kollarını vurmak ve onu cephanesiz ve erzaksız 
bırakmak lâzım idi. Evvelemirde Akçekoyunlu ve 
Ayıntap arasında seyrü sefer eden bir kafile vardı 
ki bu, bine yakın deve.ile bir kaç yüz esterden mü
rekkepti. Daima muhafız ile gelip gidiyordu. Kuvvetr 
lerimiz bunun üzerine (İkizkuyu) civarında taarruz 
ederek düşman ve biz de bir hayli zayiat verdik. Fa
kat düşman daha çok zayiat verdikten sonra bu tari
ki terke mecbur kaldı. Üç haftadır buradan bir ka
file gelip geçmiyordu. Hatta bu taarruzun tesiriyle 
Akçekoyunlu'yu da tahliyeye mecbur oldu. İkinci yol 
Ayıntab'ın, malûmu âliniz, Kilis üzerinden büyük şo
se, cadde bulunduğu için köprülerini tahrip ettik ve 
buraya gelen kuvvetlerin tehdit etmek üzere kuvvet
ler ikame ettik. Bir kaç defa dahil ve haricin iştira
kiyle Fransızlara taarruz yaptık. Birincisinde ihtiyat 
kuvvetleri çıktı. Muhasara yarılamadı. İkincisinde si
perlerin bir kısmı yarıldı, mahsurinle birleşildi ve 
bunların bir kısmı dışarı çıktı. Üçüncüde; gene bir 
kısım yarıldı, gene bir kısmı dışarı alındı. Fakat bu 
yarıldıktan sonra orada durmak mümkün olmuyordu. 
Çünkü yarılan yerler müşterek teşkil edecek veçhi
le takip edildiği için toplar oraya bütün kuvvetini 
tevcih ediyordu ve ihtiyatlariyle yaptığı mukabil ta
arruzlar bizi zayiata duçar ediyordu, barındırmıyor
du. Barınmak için ancak Elcezire'den celbedeceğimiz 
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kuvvetlerin vüruduna ihtiyaç vardı. Fakat düşman bu 
tehlikeyi anladığı için kendisi de Suriye'den yeni kuv
vetler celbetti. Malûmu âliniz, bizim kuvvetlerimiz Ha
lep bahçelerine Edmib (Edlip), Cisrişuğur cihetlerine 
kadar yayılmıştır. Düşman bunlara karşı sahra mu-
harebatı yapamıyordu. Çünkü akıncı idiler. Üzerle
rine gittikleri vakitte çekilip kaçıyorlar, saklanıyorlar, 
muharebe yapmıyorlardı. - Gerilerinde yaptığımız bu 
harbi sagir ile onları iz'aç ediyorduk. Fakat tayyare
lerimle keşif yaptılar ve onların karargâhların: keşfet
tiler, zayiat verdirmeye başladılar. Şüphesiz orada ba
şa çıkamadılar, çekildiler. Tasarruf edip bu tarafa 
gönderdiği bu sıra filhakika Osmaniye ve Mamure 
taraflarından kuvvet celbettiği rivayet olunuyordu. 
Oralarda gece baskınları yaparak kuvvetleri teksif 
ettik. Mamafih şüphesiz bizim orada baskın yapan 
kuvvetlerimizle, ihtiyatları varsa Kilis*te kuvvetlerini 
topladıktan sonra Kilis'ten Ayıntap yolunu setre me
mur olan kuvvetimiz üzerine taarruz etti. Bu kuv
vet geri çekildi. Çünkü düşman kuvvetli idi. Bundan 
sonra Ayıntab'a gelmeye başladılar. Ayıntab'ın vazi
yeti artık son derecede muzlimleşti. Ya oradaki mü
dafiin, bu kuvvet geldikten sonra büsbütün tazyik 
olunacak veyahut esir düşecek veyahut dışarı çıkacak 
idi. İaşe imkânı kalmamıştı. Mamafih verilen talimat
ta eğer iaşe imkânı varsa bizim bir iki haftaya kadar 
kuvvetlerimiz gelecek, kati tertibat yapılacak denil
mişti. Bpnu müteakip sekiz dokuz tarihlerinde bazı 
köylüler çıktılar ve aynı zamanda Ayıntab'da top ve 
tüfek sedası işitiliyordu. Bir doktor isminde birisini 
söylüyorlardı. Ayıntab'ın onun vasıtasiyle Fransızlara 
teslim olduğunu söylüyorlardı. Fransızların burada ne 
yaptıklarını katiyen bilmiyoruz. Fakat bilinen bir şey 
varsa, propaganda mahiyetinde addettiğimiz hüsnü 
muamele ettikleri, şöyle yaptıkları, böyle yaptıkları 
yolunda ahaliyi teskin edecek bazı beyanat vardır. 
Fakat biz bunu hakikat addetmiyoruz. Mamafih Ki
lis'te top ve tüfek sedası işitilmemiştir. Kilis'ten ge
len kuvvet Ayıntab'da tahkimat yapmaya başlamış
lardır. 

Şimdi efendim Ayıntap ahalisinin yaptıkları vazi
fe tarihte emsali olmayan bir kahramanlıktır. Buna 
şüphe yoktur. Acaba harici kuvvetler, vazifelerini yap
mışlar mıdır? Çünkü Fransızları tazyik, bizim lehi
mizde Sevr muahedesinde bir müsaadatta bulunmak 
hususundaki Suriyelilerin Fransızlara yaptıkları tazyik 
kendi aleyhlerinde efkârın galeyanından ibarettir. Bu 
da bizim haricî kuvvetlerimizin Fransızların arkasın
da daimî surette faal olmasından ileri gelmiştir. Ada
na Mebusu Zamir Bey filhakika böyle bir telgraf çek- J 

misti. Cenup cephesine yazdım ve orada bazı tertibat 
yapmak üzere bulunuyorduk. Hatta bazı kuvvetlerimiz 
ovaya inerek şimendiferi tahrip ettiğini yazmıştı. An
cak ehemmi mühimme takdim etmek ciheti tercih edil
mek lâzım geldiğinden Yunanlıların yeni birtakım 
kuvvetlerle Afyon ve Bursa cihetlerine bir çok sevki-
yat yaptıklarına dair pek İsrarlı haber alıyorduk. Bu
nun derecei sıhhati ne olursa olsun mutlaka tedabiri 
mania ittihaz etmek lâzım geliyordu. Aldığım telgraf-
name bilhassa 21'e kadar bir taarruz yaparak muvaf
fakiyet istihsal ile konferans üzerinde lehlerine bir te
beddül yapmak için Kral Konstantin'in bütün vesaitiy-
lc hazırlandığını iş'ar ediyordu. Bunun için verilen 
iş'aratı nazarı itibare aldık. Bunun için bütün vesaiti
mizi düşmanın yapacağı manevraya mukabele edecek 
veçhile tabiyeye mecbur olduk. Şüphesiz ki Adana 
cephesinde büyük bir faaliyet yapamazdık. 

Bundan sonra ne yapacağımıza dair Mebusu muh
terem Abdürrahman Efendinin sualine cevap vermek 
isterim. Bir kale sükut ettiği vakit de büyük bir boş
luk hâsıl olur ve bu boşluk harekâtı askeriye üzerine 
fena bir tesir icra eder. Fakat arzettiğim veçhile, 
Ayıntap bir kale değildi. Sırf ahalinin hamiyet ve fe
dakârlığına istinat eden açık bir şehir idi. Buradaki 
mahsurinin kısmı mühimmi kumandanlariyle beraber 
harice çıkmıştır. Kalan sırf nisvan, aceze, sübyan
dır. Bu suretle biz maddî bir şey kaybetmedik. Fakat 
manen zararımız vardır. Çünkü Suriye'de yapmakta 
olduğumuz tesir bunun sükutu ile zayii olmaktadır. 
Fransızların yegâne arzusu, bu efkârı kendi lehlerine 
çevirmektir. Bunu ihtimalki bizi bir taraftan sulha 
davet etmek, diğer taraftan mevzii muvaffakiyet elde 
etmekle Suriye halkında pek ziyade başlamış olan 
harekâtı ihtilâliyeyi bir dereceye kadar teskin için yap
tılar. 

İkincisi - ki, bizim için en büyük ehemmiyeti olan 
cihet - "buranın sükutu ile o civar ahalisinin manevî 
kuvvetlerini kırmak. Bu kadar uğraştık, Fransızları 
atamadık. Bu, bir sükutu mânevidir. Bu sükutu mâ
nevi ile Fransızların her tarafı suhuletle istila etmeleri 
korkusu. En büyük korkumuz budur. Buna karşı kuv
vetlerimiz yetiştiği gibi eldeki kuvvetler de ziyaa uğ
ramamış Maraş ile Ayıntap arasında bulunuyorlar. 
Peyderpey yetiştirdiğimiz efradı cedide ile kadrolar 
doldurulacaktır. Ahalinin bu mânevi sükutunun berta-
taraf olacağı şüphesizdir. Ancak ahalice itimadı tanı 
hâsıl edilmiş bazı zevatın oraya gitmesi. Kılıç A:i 
Bey hemen buradan oraya hareket ederse pek iyi 
olur ve az zamanda kuvvetler geldikten sonra evvelce 
yaptığımız gibi Fransızların arkasından tazyik ederiz. 
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Fransızları bu defa iki cihetten daha ziyade tazyik 
ederiz. Fransızların burada kazanmakta oldukları mu
vaffakiyet ümit ederim ki kendileri için ümit ettikleri 
neticeyi ve bizim de korktuğumuz akibeti ihzar etmez. 
Bunların, bu kuvvetlerin ihzarından sonra buranın 
istirdadını kaviyen ümit ederim. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Efendim, ma
lûmu âliniz harp hissiyat ile değil fazla hesap ile, fen 
ile yapılır. Bu, zatı âlinizce malûmdur. Binaenaleyh 
Ayıntap ahalisi kahramanane müdafaa yapıyor iken 
niçin Fransızların arkasında akıncı kuvvetleri tesis 
edilmedi? 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Tertibat alınmıştır. 
İşte onu arzettim. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Nerede hattı 
müdafaa vardır? Siperler filân Var mıdır? 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Malûmu âliniz bü
yük sahralarda bunlar yapılamaz. Boğazlarda, geçit
lerde, asıl müdafaa hatları düşmanın geçebilecekleri 
mahallerde olur. Birecik'te Cerablus köprüsü tahrip 
edilmiştir. Mamafih askerlikte düşmanın nereden ge
leceği anlaşılırsa bütün kuvvetle oraya yüklenilir. Eğer 
düşman çoksa müdafaa edilir. Az ise taarruza geçilir. 
Bu tertibat düşünülmüştür. 

Başka sual var mı efendim? 
NEŞET BEY — Düşmanın kuvvetleri hakkındaki 

malûmat mevsuk mudur? 
FEVZİ PAŞA (Devamla) — Bu malûmat düşma

nın kendi meclisi mebusanındaki bütçe müzakeratın-
dan alınmıştır. 

ABDÜRRAHMAN LÂMİ EFENDİ (Gazi Ayın
tap) — Bir memleketin iyiliği bir kaç cihetle olur. Bi
risi letafeti abu havası, diğeri hamaseti fitriyeleri nok-
tai nazarından olur. Ayıntap hepsini camidir. Ayıntap 
vaktiyle Asım Mollaları, Hasırcı Zadeleri, daha bir 
çok efadılın mehdi zuhuru olmuştur. Ayıntab'ın il
me, dine olan fartı riayetleri büyüktür. Bu, bugün 38 
tane amudu nuranî halinde duran minareleriyle sabit
tir. 

Sonra efendim Ayıntap bundan evvel bir vakai ta
rihiye daha geçirmiştir, ki Ayıntab'ın kahraman ahali
si o zaman gene kahramanlıklarını göstermişlerdi. O 
da Valdayan oğlu isminde birisi gelmiş, gene Ayıntab'ı 
istilâ etmişti. Bu vakit de Ayıntap gene bir çok muka
vemet göstemişti. istilâ ettikten sonra Ayıntablılar 10 
bin kişilik bir kuvvetle bir huruç hareketi yapıp anı 
berbat etmişlerdi. Bu müddeti muvakkate içindir, ef
radı ölmemiş, ahalisi gene o ahalidir. Ayıntap bugün 
müdafaa edilemeyecekse yarın edilecektir, evvelemir

de ahalinin kuvvei maneviyesini yükseltmek lâzımdır. 
Bugün Maraş'la Ayıntap arasında iki bin haneli köy
ler vardır. Bunlar son zamanlarda çetelik, kuvayı mil
liye lağvından sonra ... halbuki evvelemirde bunların 
hamasetlerini artıran muhterem arkadaşımız Kılıç Ali 
Beydir. Kılıç Ali Bey Mustafa Kemal Paşa tarafın
dan Sivas'tan Maraş'a gelmiş, Maraş'ın imdadına ye
tişmiş ve aynı zamanda Maraş'ın tahlisinde mühim bir 
âmil olmuştur. Onun üzerine Ayıntablılar Kılıç Ali 
Beye raptı kalp etmişlerdir. Sonra efendiler; Kılıç 
Ali Bey Pazarcık'tan altı bin kuvvet aldı. O zaman 
daha fazla kuvvet yoktu. Ahali hep silâhbedest harbe 
müheyya olmuştu. Her bir neferi bir mücahit, bir ka
le idi. Çünkü bunlar zorla askere geliniyorlardı. Bu 
altı bin mücahidini kiramı Ayıntap ahalisi kendi ke
sesinden dört ay besledi. Hiç hükümetten para isteme 
diler. Kendi keselerinden askere baklava yedirmek 
şartiyle Ayıntablılar beslediler. Bütün Ayıntablılar Kı
lıç Ali Beye merbut idi. Orada Kılıç Ali Bey demi 
yorlardı, Kılıç Ali Paşa derlerdi. Kadınların bile kuv
vei maneviyeleri yükselmişti. Ayıntap'ta muharebe en 
had bir devreye geldiği vakit Kılıç Ali Bey oradan 
gitti. Onun yerine diğer bir kumandan kaim oldu. 
Kılıç Ali Beyin oradan gitmesi sanki bir ordunun git
mesi gibi oldu. Ahalinin kuvvei mâneviyesi inkisara 
uğradı. Son zamanlarda Ayıntap mühim bir harp saf
hası geçirmiştir. Aymtab'a lâyıkı veçhile yardım edil
di, edilmedi meselesini mevzubahs etmiyorum. Yalnız 
bu muvakkat sükutu kaza ve kaderi ilâhi ile olmuş
tur. Muvakkaten esir olmuş olan Ayıntab'ın evlâdı 
gene oradadır. Gene Ayıntab'ı müdafaa edecekler
dir. Fevzi Paşa Hazretleri kuvvei maneviyeleri inki
sara uğramasın dediler. Onun için, efendim bunun te
mini için kendilerine lâzım gelen teçhizatı vermek 
lâzımdır. Bendeniz çok müteessirim, eşyayı beytiyenin 
hepsi yanmıştır. Servetin hepsi mahvolmuştur. Bütün 
orada olan akrabamın hayat ve mematmdan bir haber 
yoktur. Fransızlar oraya girdikten sonra onlara ne 
suretle muamele yapıldı? Yalnız bu menakıp içinde, 
Ayintab'ın menakıbı içinde bir kaç kahramanın büyük 
tesiri vardır derim. Bunların birincisi Kılıç Ali Bey 
arkadaşımızdır. İkincisi; Hoca zade Ferit Bey ismin
de bir zat olup ötedenberi kuvayı milliye tesisiyle 
uğraşan ve beş bin lira iane veren adamdır. Onun 
için efendim Ayintap ahalisi kaldıkça korkmam ve in
şallah gene Ayintap ahalisi Ayıntab'ı kurtaracak ve 
Ayintap bizim olacaktır. Çünkü gene o ahali orada
dır. Kahramanlıklarını gene göstereceklerdir. Yalnız 
burada bir şey açıldı. Burada iki memleketin vaziye
ti müheddet kaldı. Birincisi Maraş, ikincisi Urfa ... 
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tabiî bundan sonra düşman ya Maraş'a gidecek, ya 
Urfa'ya. Şimdi, eğer millî kuvvetlerle bunun önüne 
geçilmezse, nizamî kuvvetlerle bunun önüne geçemez
ler. Bendeniz Meclisi Âlinizden bir şey talep ediyo
rum. Aman diyorlar, bize Kılıç Ali Beyi gönderin, sa
lâhiyeti vasia ile. Mutlak ve mutlak vatan fedaisi ola
rak beş bin, on bin kuvvet toplanacaktır. Hiç olmaz
sa düşmandan beş, on köy. kurtarır isek faydalı olur. 
Efendiler rica ederim Kılıç Ali Beye mezuniyet veri
niz. 

İHSAN BEY (Cebeli Bereket) — Efendim; Paşa 
Hazretlerinin bütün ifadatından hiçbirini muahaze et
meyeceğim. Halimiz malûmdur. Yalnız benim için en 
mühim bir mesele vardır. Malûm ya, muharebeyi ya
pan, efrattan ziyade zabitandır. Orada ahalinin Kı
lıç Ali Beyi bize gönderin demesinden oradaki ku
mandanın, ahalinin memnuniyetini celbedememiş bir 
adam olduğu anlaşılıyor. Ali Beyi istemeleri, oradaki 
kuvvetleri istemediklerinden değildir. Kılıç Ali Beyin 
oraya gitmesini ezcanüdil ben kendi şahsım namına is
terim. Kılıç Ali Bey kumandan olarak oraya gitmeli, 
yahut bu iş olmaz demek doğru değildir. Büyük bir 
talihsizlik olmak üzere bugün Ayintab'ın sükutunu 
duymakla müteessiriz. Tarihi askerî şahittir ki, hiçbir 
mevkii müstahkem bulunmaz ki ilelebet müdafaada 
bulunsun, varlığını muhafaza eylesin. Bir kaleye mü
dafaa et emrini veren karargâh mutlaka onun tahli-
si için vakit kazanmak ve büyük kuvvetler ihzar et
mek ve bunun için de vakit kazandırmak vazifesini 
de kale içindekilere vermiştir. Ayintab'ın bu vazifei 
askeriyesini yaptığı Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretlerinin lisanı sitayişinden de anlaşılmıştır. Be
yan buyurdukları veçhile müdafaa ediniz denmiş ve 
bunlar da müdafaanın yüksek mertebesini yapmışlar
dır. Fakat Ayıntab ve Ayintab'ın müdafileri tahlis 
edilememiştir. Şu halde müdafaa ediniz, mücahede-
de devam ediniz emrini veren karargâh; mademki bir 
kuvvet gönderemeyecek, mademki oranın tahlisi için 
bir kuvvet gönderemeyecek, bu kahraman milleti bu 
kalenin içinde niçin ezdiriyordu? Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretleri buyurdular ki; hal malûm. Bi
naenaleyh lâzım olduğu kadar oraya yardım edeme
dik. Soruyorum Paşa Hazretlerinden; Ayintab'ın son 
zamanda sükutuna kadar müdafiler hangi kuvvetlerdir 
ve bunun haricindeki kuvvetler hangileridir? Ayin
tab'ın sükutunu intaç eden büyük harpte hariçten 
Ayıntab'ı halâs için gelen kuvvetler nerede idi? Yok
sa Ayıntap müdafilerini yalnız başına mı bıraktılar? 

Paşa Hazretleri buyurdular ki; Ayıntab'ı Türkler 
müdafaa ettikçe bizim lehimize, Fransızların aleyhi

ne galeyan pek büyüktür. Ayintab'ın islâmlar tara
fından müdafaasını gördükçe Araplar silâha sarılı
yorlar, Fransızlara isyan ediyorlar. Bu da bizim iç * n 
bir müdafaa teşkil ediyor. Demek ki Ayintab'ın sü
kutu ile Arapların maneviyatı sükuta uğradı Ve Suri
ye'de Fransızlara karşı olan mukavemet de inkisara 
uğradı. Buna meydan vermekteki hikmeti anlamıyo
rum. Evet davamız yalnız Ayıntap da değildir. Pek kı
sa bir zamanda bu davaya karıştığımız zaman bu 
orduyu vücude getireceğiz. 

Efendiler, Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazret
leri müddetimiz pek azdır dediler. İki, üç senedir di
ye senet mi aldınız ki on aya pek azdır ve henüz bir 
ordu teşkil edemiyoruz, diyorsunuz? Düşman ordula
rı her taraftan bizi tehdit etmekteler. Müdafaai Mil
liye Vekili kendi lisanlariyle beyan buyurdular ki; ta
arruzu tevkif için oralara bakamadık. Şu halde pek 
haklı olarak, bir ikinci mersiyeyi daha dinlememek için 
soruyorum efendiler, herhangi bir cepheden altmış 
bin kişilik bir ordu, mutearrız bir orduyu tevkif ede
bileceğini Müdafaai Milliye Vekili taahhüt edebilecek 
mi? Karşımızda bunun için müspet veya menfi bir 
cevap verebilirler. Nakliyat işleri hiçbir suretle mun
tazam değildir, biliyorum. Paşa Hazretleri fevkalâde 
çalışıyorlar. İmanları çok kuvvetlidir. Fakat efendiler 
bütün bu mütemadi faaliyetlerine rağmen bu işlerin 
yoluna girmemesi, devair rüesasmın hakkiyle vazife
lerini ifa edememelerindendir. Efendiler, yapılmış bir 
makineyi işletmek başkadır, bozuk bir makineyi iş
letmek gene başkadır. Bir nefer gelir şu emri filân 
yere gönderdim, bu emri falan yere gönderdim zihni-
yetlerindeyiz. Daire rüesası da bu ruhda adamlardır. 
Emir vermek iş değildir efendiler. Biz emir verdik 
demekle mesuliyetten hiçbir kimsenin kendisini kur
taracağına kani değilim. Emirber nefer gelir; filân ye
re falan kâğıdı verdim der. Fakat neticesi hiçtir. Dai
re rüesası bu ruhta adamlardır. Muntazam bir uslüp-
le hareket etmek lâzımdır Gündüzün rahatınızı ter-
kedeceksiniz. Malzeme için göndereceğiniz adam öle
cek, zararı yok. Bir ufak vapur malzemei harbiye elli 
bin liradır. Onun için bütün Meclis namına rica edi
yorum, bunların intizama konulması lâzımdır. Tevfik 
Sükûti'yi böyle dediniz, astırttınız. Fakat şayanı teşek
kürdür ki onu astıran benim. İsim tasrih etmek iste
miyorum, herhalde Paşa Hazretleri bilirler. Ordu ida-
mei hayat edecek gıdaya malik değildir. Buna da se
bep, bu adamların kendi ruh ve zihniyetlerinden dışarı 
çıkamamalarıdır. Sizi sureti katiyede temin ediyorum. 
İsmail Hakkı Paşa gibi bana da hırsız mı desinler? 
Zararı yok, elli bin lira daha gönderirsiniz, orduyu 

— 429 — 

14 . 2 . 1337



İ : 150 14 . 3 . 1337 C : 3 

teçhiz edersiniz. Asker istediler, evlatlarımızı mı ver
medik, ne istediler de vermedik? Buna mukabil bu
gün Ayıntap düşüyor. Yarın başka bir yer düşecek 
tir. Kendilerinin ruh ve zihniyetinde adamlar bulsun
lar. Vasaiti nakliye hususunu da bir intizama sok
sunlar. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim; bu beyanatın 
celsei aleni yede tekrar edilmesini rica ederim. Bu ve
sile ile iki vazife ifa edilmiş olur. Birincisi Ayınîap 
hakkında icabeden takdirkârlık gösterilmiş olur, diğeri 
de bu vesile ile diğer dindaş vatandaşlarımıza bir 
dersi ibret olur. 

Bu beyanat arasında Kılıç Ali Bey Ayıntab'a gön
deriliyor. Kılıç Ali Bey evvelce niçin oradan «kaldırıl
dı? O kadar uzağa gitmeyelim. Bu akibet husule gel
mezden evvel niçin göndermedik? Binaenaleyh arka
daşlar, benim bir teklifim var. Bunun kabulü hepi
mize düşen bir vazifedir. Bilhassa basiretkâr .olmak 
vazifesini ifa edecek bir heyetimiz vardır ki o da Mü-
dafaai Milliye Encümenidir. Maatteessüf, irşat diyeme
yeceğim, inşaallah o da olur, şimdi teklifim; encü
men kendisine alelusul tevdi edilen evrakı tetkik ede
rek bir neticeye raptetmek ve en birinci vazifesi ol
mak üzere arkadaşlariyle, dışarıdaki ahali ile mu-

'havere ederek, şurada burada tanıdığı münevverlerle 
muhabere ederek, her taraftan daima haberlar - âde
ta bir encümeni tetkik diyeceğim o haberleri hu!.\-
sa ederek bir netice çıkarıp bir an evvei bunu Mü-
dafaai Milliye Vekâletine ihbar etmek ve Müdafaai 
Milliye Vekili vasıtasiyle arkadaşlarını haberdar et
mek lâzımdır. Yoksa neticemiz fenadır. Tarih teker
rürden ibarettir, deniyor. Zaferlerimiz tekerrür et
mişse son üç asırdanberi de zafersizliklerimiz, küçük
lüklerimiz devam edip gidiyor. Bendeniz burada yok 
idim. Bursa sükut etti deniliyor. Meclis bir galeyana 
geliyor. Bilhassa Müdafaai Milliye Encümenindeki ar
kadaşlarımız mesaili harbiyeyi, mesaili murakabeyi 
her cihetçe şümullü olarak ellerinden gelen vazifeyi 
ellerinden bırakmasınlar. İstirhamım bundan ibarettir. 
Bahusus sulh meselesi karşısında bulunuyoruz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) - Efendim, 
maruzatımın bir kısmını İhsan Bey söyledi. Bendeniz 
yalnız bir iki madde hakkında maruzatta bulunaca
ğım. Efendiler, malûmu âliniz Gazi Ayıntap şehit 
değil, mecruh olmuştur. Her muharebatta kahraman
lardan birinin aldığı yarayı almıştır. Bu yarayı tedavi 
etmek ister. Ahali, Kılıç Ali Bey gelirse maneviyatı 
mız yükselecek, teşkilât yapacağız diyor ve binaen
aleyh Kılıç Ali Beyin gelmesine büyük bir arzu gös

teriyorsa gitmelidir. Acaba Ayıntap hangi mıntakai 
askeriye dahilinde bulunuyor? Bendeniz başı bozuk 
olduğum için askerliğe hürmet ederim. Eğer bu Ayın
tap Adana mmtakasında ise... 

FEVZİ PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kozan) 
— İkinci Kolordu mıntakasındadır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Paşanın 
buyurduklarını, şurada bir hesap tuttum, evet epice 
bir kuvvet oldu. Acaba bu kuvvet Ayıntab'a sevko-
lunmuş da Ayıntap kahramanlariyle birleşerek düş
manla çarpışmış mı? Saniyen; çarpışmış ise emrü mü
dafaada, emrü kumandada bir noksanlık mı var? Hil
mi Beyin buyurduğu gibi, filânca yer sükut eder, me
sul yok. Bendeniz Ayıntab'ın istirdat edileceğine, Ce
nabı Hakkın avni inayetiyle, eminim. Fakat Ayınta
b'ın sükutunun sebebini de anlamak isterim. Eğer 
orada asker var idiyse, bu askerin başında bulun
muş olan bir kumandan var idiyse, bu kumandan 
vazifesini ifa etmiş midir? Paşa Hazretleri derseki ora
da bulunan kumandan vazifesini ifa etmiştir. Pekâlâ 
bunun mesulü olan Müdafaai Milliye Vekilinden bu 
sözü dinlemek isterim. Bize desinler; orada idarei as
keriye vazifesini ifa etmiştir. Amma mağlup olur, tes
lim olur, o başka. Fakat niçin mesul aramıyoruz, ni
çin kaza ve kadere atfediyoruz? Bizim tedbirimizde 
hiç kusur yok mudur? Meselâ bendeniz asker olma
dığım halde bazı kusurlar görüyorum. Paşa Hazret
leri buyurdular ki «Ayıntab'ın ehemmiyeti iki kat 
arttı, Fransızlar için. Hatta Ayintab'ı alamadıkları 
için cenuptan gelerek Ayintab'ın üzerine» demek olu
yor ki Ayintab'ın askerlikçe mümtaz bir mevkii, mü
him bir kıymeti vardır. «Çünkü Ayintab'ı kaybetti
ğimiz dakikada, oradaki müdafaamız mahvolduğu da
kikada Arabistan'daki harekâtımız zaafa uğrar» bu
yurdular. Demek ki Ayintab'ın hakikaten bir ehem
miyeti varmış. Şu malûm olan ehemmiyete karşı, İh
san Bey biraderimizin dediği gibi, yalnız oradaki kuv
vetleri kâfi görmek ve onları yalnız başına bırakmak 
buranın ehemmiyetini takdir etmemek demektir. Çün
kü hiç olmazsa Maraş cephesinden mi, Elcezire cep
hesinden mi, Adana cephesinden mi, nereden ise yar
dım edilmeli idi. Hep yolda, yolda... Ben öyle zan
nediyorum ki buranın ehemmiyetini, Paşa Hazretleri 
bugün değil, bundan altı ay evvel takdir buyurmuş
lardır. Ayıntab'in ehemmiyeti dün ve bugün zahir ve 
bahir değildir. Buranın ehemmiyetini bundan çok ev
vel takdir buyurduklarına eminim. 

Paşa Hazretleri ehemmi mühimme takdimin fay
dasından bahsediyorlar. Ayıntab'da bir ehemmiyeti 
fevkalâde hâsıl olmuştur. Bu ehemmiyetle münasip 
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bir kuvvet gönderilmek icabederdi. Vallahi arkadaş
lar, bendeniz bunu Pilevne'ye benzettim, Gazi Osman 
Paşaya benzetiyorum. Dayan, dayan... Fakat ne mua
venet var, ne asker var. Buradan ha gönderiyoruz, 
geliyor diye aldattık. Sonra» diyorlar ki; belki ahali
nin kuvvei mâneviyesi kırılır Elbette kırılır Paşam! 
Çünkü vatanını müdafaa et, biz arkandayız denir de 
bir muavenet görmezse, elbette tahtie etmek hakları
dır. Çünkü ne Millet Meclisinin, ne Heyeti Vekilenin 
bir muavenetini görmediler. Buna misal mi istersiniz. 
îşte Kılıç Ali Beyi istiyorlar. Misal budur. Demekki 
bizden ümidi kesiyorlar, Kılıç Ali Beyi istiyorlar. 
Öyle ise Kılıç Ali Bey kardeşim ... Malûmunuzdur 
ki sizinle Sivas'ta bir gece seni oraya göndermiştik. 
Haydi birader; gene o vazife sana tevessüh ediyor. 
Git, Allah yolunu açık eylesin, Allah muvaffak etsin. 

RÜŞTÜ BEY (Ergani) — Aymtab'ın duçar oldu
ğu şu felâket bendenizde de arkadaşlarım gibi çok te
sir hâsıl etti. Yalnız arzedeceğim bir nokta varsa mev-
kiimize pek karip olan Aymtab'ın aldığı şu şekil ta
biî oralarda biraz heyecanın zuhuruna sebep olacak
tır. Paşa Hazretleri eğer Ayıntab'a asker sevkediyorsa 
bendeniz de oradaki aşairle iştirak etmek üzere şimdi
den gitmek isterim. 

HÜSEYİN AVftt BEY (Erzurum) — Vakıa, 10 
ay evvel hükümet burada teşekkül etti. Hattâ propa
gandaların ilk kurbanı Bursa olmuştu. Açık vatanın 
her tarafında propaganda vardı. Meclis millete meşru
iyetini anlatmak için epice müşkülât çekti. Propagan
da şu idi : Askerlik yoktur, silâhınızı terkediniz. Artık 
ölmeyin diyorlardı. İşte bu müşkülât içerisinde idi ki 
biz Ordu nüvesi yapmıştık. Düşmanlarımız Ayıntab'da, 
Maraş'ta çalışıyorlar. Biz memlekette galip düşman
lara karşı kahramanane bir ordu teşkiline başladık. 
Başlangıçta iken en iyi tanıdığımız zevat isyan ede
rek Hükümetin başına engel, belâ oldular. Aymtab'ın 
sükutunu görmekle ümitsiz olmayalım. Biz diğer 
memleketlerimizin dahi sükutunu gördük. Erzurum sü
kut ederken Rusları görüyor, artık bir daha bu mem
leketi göremeyeceğim diye teessüf ediyordum. Bana 
diyorlardı ki; ümitsiz olma, gene görürsün. Fakat 
efendiler, az zaman içinde pişdar olarak bu memle
kete girmeye muvaffak olduk. İnşallah Ayıntab'a da 
gene bu suretle gireceğiz. (İnşallah sedaları) Hüküme
ti tenkitten ziyade teşvik edelim. Daha ziyade mütees-
sif olacağımız bu gibi şeylere meydan vermemek için 
çalışalım. Tenkitten ziyade hükümeti takviye edelim. 

REİS — Buyuran Paşa Hazretleri. 
FEVZİ PAŞA HAZRETLERİ (Müdafaai Milliye 

Vekili) (Kozan) — Deminki maruzatımı ikmal ede

yim. Ordunun yeni tevekkül ettiğini arzetmiştim. On 
aydanberi hükümeti istikrar ile uğraşıyoruz. Bundan 
üç ay evvel Hükümetimiz müstakâr değildir. Hüküme
timiz müteyakkız davranmasa idi hükümet refedilip 
Meclis dağılacaktı. Efendim, ben burada altı ay uğ
raştım. Burada kuvvet teşkil ediyordum. Kuvvetim bi
raz taazzum eder etmez müstakâr olduk. Yoksa silâ
hımı alırlardı, kuvvetimi alırlardı, bizi parçalarlardı. 

Sonra efendim, biz bugün Avrupanın en kuvvetli 
devletleriyle çarpışıyoruz ve dört taraftan hücuma ma
ruz bulunuyoruz. Bendeniz Heyeti Âliyenizin Müda
faai Milliye Vekâletini kabul ettiğim zaman iktidarım
dan ziyade, milletimin varlığını müdafaa etmek husu
sundaki azmi katisine güvendim. Efendiler Ayıntap 
bundan altı ay evvel sükut ediyordu. Oraya gönderdi
ğimiz kuvvetler esliha ve mühimmat sayesinde kurtul
muştur. Buyurdular ki; bir yeri müdafaa et emri ve
rildikten sonra oraya icabeden kuvvetler gönderilir. 
Filhakika hesap böyledir. Harbi Umumide müdafaa 
edilen kaleler patır patır düştüler. Halbuki biz Harbi 
Umumide muhassaraya uğramış kalelerden ziyade, 
Ayıntap açık şehir olduğu halde, düşman burada âciz 
kaldı. Orada uğraştığımız, Fransızları âciz vaziyete 
soktuğumuzla kaimdir. Fransızlar âciz vaziyete düş-
müşlerse o da harici kuvvetlerin yapmış olduğu tesir
dendir. 

Ne kadar telefat verdi buyuruyorlar? Bu telefa
tın miktarı şüphesiz ki askerin kuvvei umumiyesiyle 
mütenasiptir. Muharebatta kuvvetimiz bazen yüzde 
on, bazen yüzde yirmi telefat vermiştir. 

Nakliyat işleri muntazam değildir buyurdular. Nak
liyat işleri şüphesiz büyük masrafları istilzam eder. 
Şimdiye kadar bizim yaptığımız nakliyatta bir ademi 
intizam görmedim. Hatta diyebilirim ki Yunan taar
ruzundan sonra ta eski taarruzda bütün cephaneyi 
düşmana bırakmışlardı. Yeniden yetiştirdik. Evet, biz 
de biliyoruz, hepimiz biliyoruz ki tüfek başına şu 
kadar, top başına şu kadar cephane ile harbe girmek 
lâzım gelir. Biz muharebeye girdiğimiz vakit xie bazı 
yerlerde cephanemiz azdı. Fakat oralara zamanında 
cephane yetiştirdik. Topumuz noksandı, top da yetiş
tirdik. Biz tertibatımızı, sevkiyatımızı yapıyorduk. Bir 
felâket karşısında bulunduğumuz zaman o felâketi bi
zim düşünerek yaptığımız şeyler karşılıyordu. De
mekki sevkiyat ve nakliyatımız pek gayrı muntazam 
olsa idi derakap bu mühim zamanlarda top» tüfek bu
lamazdık. Malûmu âliniz bir harpte ve bahusus bizim 
içinde bulunduğumuz böyle bir badirede her şeyin 
muntazam olmasını istemek fazladır. Ben Harbi Umu
mide her şeyin muntazam olduğunu takdir ettiğim 
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halde şimdikinden daha büyük noksanları olduğunu ı 
görüyordum ve ben zararını çekmiştim. Bugün efen- I 
diler Erzurum sükut etti, diğer cepheler sükut etti. 
O büyük ve milyonlarca sarfettiğimiz o harpte niçin 
sükut etti? Oradaki sükut esbabı şimdi aynen vaki-
dir. Vesaiti nakliyenin noksanı, düşmanın kesreti... I 
Fakat Erzurum sükut ettiği zaman ben kolordumla 
yetiştim. Düşman bir taraftan Trabzon'a geliyordu ve I 
ben Kolordumun başında olduğum halde yetiştim, düş- I 
manı tevkif ettik. Anadoluyu yıkılmaktan kurtardık. I 
Eğer böyle olmasa idi, Anadolu yıkılmış, Çarlık yi- I 
kılmamış olurdu. J 

Bir de Ayıntab'a giden kuvvet Aymtab'ın süku- I 
tu demlerinde yetişirse ahali buna ehemmiyet atfe
der ve kuvvei mânev yeleri tanzim olunur. Ayıntab 1 
da aynı hali düşünüyor. Düşman kollarını sallayarak 
yürüyor. Erzurum'a giren kuvvet orayı tahkim ile I 
uğraşıyordu. Hiçbir kumandan bidayette her bir ufak | 
teferruata kadar vaziyeti harbiyeyi hesap edemez. I 
Harp plânları yapıldıktan sonra tekevvün edecek ah- I 
vale göre düşünülür. Onun için Kılıç Ali Beyin ora- I 
ya gitmesi ahali beyninde hâsıl olan maneviyattaki te- I 
zelzülü izale içindir. Ahalinin bir şahsa olan emniyeti, I 
maneviyatları üzerinde büyük tesir yapar. Kendileri I 
oraya gittikleri takdirde büyük tesiri olacaktır Fa- I 
kat ben kendileriyle görüştüm, o sıralarda bazı meva- I 
ni zuhur etti. Şimdi gitmesi muvafık olur. Kendileri I 
de arzu ediyorlar. Bunda fayda çoktur. İdarei as- I 
keriye ayrıdır, kuvayı milliye ayrıdır. Kuvayı milliye I 
akıncı kolları halinde düşmanın gerisinde daima har- I 
bi sagir icra ediyor ve bu harbi sagir düşmanı daima I 
duçarı zaaf ediyor. Çünkü bir yere gelip konduğu i 
zaman derakap tahkimat yapamaz. Bir kayanın altın- I 
dan giderken bastırılır. Bu suretle düşman, kuvvetle- I 
rinin tehdit altına alındığını görürse geriye çok kuv- I 
vet ayırır. İleride yapacağı taarruz az olur. Bunun I 
için orada akıncı kollarına ehemmiyet verdik. Gerek I 
mahallî ve gerek Suriye kuvvetlerinden istifadeye ça- I 
lıştık. Bu istifadenin daha semerebahş olması münasip- I 
tir. Kılıç Ali Beyin oraya gitmesi münasiptir. Şüphe- I 
siz emrü kumanda oradaki ikinci kolorduya aittir. I 
Nizamiye kolları ile gayrı muntazam kuvvetlerin he- I 
defi bir olsun ve semerat tamamiyle iktitaf edilebil- I 
sin. I 

ihsan Bey biraderimiz bir şey buyurdular. Altmış I 
bin kadar mütearrız bir orduyu tutabilmek için hazır- I 
lık yapılmış mıdır, dediler. Bu efendim, arzettiğim I 
veçhile böyle bir ihtimale göre her türlü hazırlık ya- I 
pılır. Fakat bugün bendeniz inayeti hakla diyebilirim I 
ki Yunanlıların taarruzlarını tutabilecek veçhile ter- J 
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tibat alıyoruz ve bu tertibatımız ancak millette gör-
düğümüz hissî mukavemetten ileri geliyor. Milletin 
hissî mukavemeti yükseldikçe, ordular muntazam ol
dukça mukavemet artar. Milletteki hissî mukavemet 
muvaffakiyetlerin esbaoı hakikisinden biridir. Ayıntab' 
da Elhamdülillah bu hali gördük. Önüne geçildiği tak
dirde milletin kahramanlık göstereceği muhakkak
tır. Şimdiye kadar olduğu gibi büyük mücahedat ve 
mukavemet göstermesi memuldur. 

Mazhar Müfit Bey biraderimiz buyurdular ki; es
babı sükut nedir? Efendim bu erkânı harbiyeye tak
dim olunur. Erkânı harbiye bunu askerlik noktasın
dan tetkik eder. Esbabı nedir, ne olmuş? Böyle bir 
rapor oradan tertip olunur. Henüz gelmemiştir. Mesa
fe uzaktır. Aldığımız yevmi vukuat raporlarına na
zaran oradaki kıtaatı nizamiyenin vazifesini ifa et
tiğine kani bulunuyoruz. Fakat bu vazifenin daha 
âlâ ifa edilmesi lâzımdı, tşte bu ciheti muharebenin 
raporları geldikten sonra tamamiyle anlayacağız. 

Sonra efendiler gene Mazhar Müfit Bey buyur
dular ki böyle asker gönderilmiş, yetişilememiş... Ma
ruzatım anlaşılamamıştır. Asker yetişmiştir, daha ev
vel yetişmiştir. Düşman askerinin daha toplu bulun
ması ve istihbarat şebekesinin bilhassa tayyare ile yap
tığı istikşafın hakiki vaziyeti meydana çıkarmasından 
ileri geliyor ve biz oraya oradaki kuvveti ezecek kuv
vet getirdikçe o da getirtiyor. Son oraya gönderdiği
miz kuvvetler Elcezire cephesini setrediyordu. Tabiî 
efendiler bu gibi hususatın gayet mahrem olması lâ
zımdır. Bu suretle orada Derizora karşı propaganda 
yapmadıkça onları oraya çekemezdik. Uzun mıntakji-
lardan kuvvet celbedip vazife yaptırmanın ne kadar 
müşkül olduğunu bilirsiniz. Bunlar burada suhuletle 
mevkii münakaşaya konacak şeyler değildir. Ben öy
le zannediyorum ki azami suçette fedakârlık yapılmış
tır. Ancak bazı arkadaşların dedikleri gibi oraya ku
vayı milliye göndermek kabil değil midir? Kuvvayı ni
zamiye gene ahaliden çıkmış kuvvetlerdir. Ancak bun
lar emrü kumandaya bağlı, zaptı raptı teessüs etmiş 
kuvvetlerdir. Burada evet kuvvayı nizamiye yeni te
essüs etmiş diyorlar. Eskiden taburlar yok mu idi? 
Adı vardı. Aralarında irtibatı tam yoktu. Bir gayri 
muntazam kuvvet çok para alıyor, serbest ... kendisini 
emrü kumandaya tabi tumuyor; filân ediyor. Ve bu 
vaziyet efrat ve zabitan arasında, bu gibi gayrı tabiî 
ahval şüphesiz idi ki bir itimadı mütekabil hâsü ede
miyordu. Bunu hâsıl etmek için bu gibi gayrı tabiî 
hallerin izalesi lâzım geliyordu. Bu izale edildikten 
sonra inzibatı askerî husule geliyordu. Bu da buyur-
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duklan gibi kolay bir şey değildir. Beş on günde bu 
yapılamaz. Muntazam talim ister. Bugün inzibatı as
keriyenin talimi için altı ay lâzımdır. Fakat biz bunu 
Harbi Umumide altı haftaya indirdik. Şüphesiz ki 
altı hafta talimli olan kıtaat vazifelerini ifa edeme
meye başladılar. Talimlerini güzel ifa eden bir kuv
vet her yerde vazifesini iyi görür. Nereye gitse kar
şılarına çıkanlara tefevvuk eder. Son olarak şunu ar-
zedeyim ki efendiler, memleketin istilâya maruz ka
lan aksamını kurtarmak için azamî fedakârlık, ne ya
pılmak lâzım gelirse yaptım ve bunlan vakti zamaniy-
le kurtarmaya çalıştım. Bir tarafı açarak diğer tarafı 
kapayıp iş yapmak ve düşmanın oradan gelmek ih
timaline karşı her tarafı kapamak mecburiyetindeyim. 
İcabında cüretkâr kararlar ittihaz olunmuş ve yapıl
mıştır. Buna emin olabilirsiniz. Hatalarımız olur, ku
surlarımız olur, evet bazı şuabat işleyemez, emin olu
nuz ki ben elime geçen zevatın en iyisini kullanıyo
rum. Zaman olmuştur ki efendiler, ben en fena ana
sırla kalmışım ve gece gündüz onlarla çalışmışızdır. 
Şurasını da arzedeyim ki kuvayı inzibatiye ile kuvayı 
gayrı muntazam» arasında daima bir ademi emniyet 
hâsıl olur. Malûmu âliniz emrü kumandaya alışma
mış olan efrat, ne kadar cesur olursa olsun, isteni
len yerde durmamak, lüzumsuz yerde hücuma kalk
makla kendini duçarı telefat eder ve yanındaki mun
tazam kıt'a, yanında böyle bir gayrı muntazam kıt'a 
görürse iş yapamaz. Kuvayı nizamiye ile kuvayı gay
rı muntazamanın karıştırılması taraftarı değilim. Ku
vayı milliye düşmanla harbi sagir yaparak bunların 
gerilerine giderler ve oralarda icrayı tesir ederek 
düşmanın kuvvetlerini tefrik ederler. Kuvayı munta-
zamamızla düşmana harbi muntazam, sahra harbi ya
parak, topu ile, tüfengiyle harp eder, bu suretle düş
manı mağlup ederiz. 

Rüştü Bey biraderimiz gayet iyi teklifte bulundu
lar. Teşekkür ederiz. Kendileri giderler, oradan aldık-
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lan kuvvetlerle bu akıncı kuvvetlerini kendileri teşkil 
ederler. Heyeti âliyenizden son istirhamım; düşmanla 
harp olduğu zaman bunun fena zamanlan da olur ve 
her felâket zamanlarında asabiyete düşmekten tevakki 
ile metanet göstermek lâzımdır. Tekâsül varsa hakla
rında en şiddetli davranarak ordunun tamamiyetini 
ve kuvvei mâneviyesini gayet yüksek tutmak lâzım 
gelir. 

(Müzakere kâfi sesleri) 

NECİP BEY — Ordumuzun tekemmülü âdeta ha
rika denecek bir süratle olmuştur. Temenni ederim ki 
her hata cezasız kalmasın. Müsebbibleri mesul olsun. 
Bazı arkadaşlarımızla gezdik, işittik. Meselâ mazide 
Bursa sükut etti. Fenni harp noktai nazarından mü
dafaa edilmeyebilir. Orada pek müstahkem mevkileri-
miz bir hafta on gün boş, müteferrik kuvamız sa
hipsiz, kumandasız kaldı. Oraları tutmak imkânı var
ken tutulamadı. Müsebbibleri aranılmadı. Bazı hoca
ların karşısında umuru diniyeden bahsedemezsiniz. 
Sizi tekfir eder, kâfir oldunuz der. Bir askerin ya
nında, omuzunuzda alâmeti farikanız yoksa askerlik
ten bahsedemezsiniz. Çünkü fenni harp derler, ağzı
nızı kaparlar. (Müzakere kâfi sesleri) Mesuliyetler ce
zasız kalmasın, müsebbibleri aransın. 

REÎS — Efendim müzakereyi kâfi görenler el 
kaldırsın... Kâfi görülmüştür. 

[Kılıç Ali Bey (Gazi Ayıntab), Rüştü Bey (Er
gani), Memduh Bey (Karahisarî Şarkî), Abdürrahman 
Lâmi Efendi (Gazi Ayıntab)'ın mezuniyetleri kabul 
edilerek, Kılıç Ali Bey Ayıntab'daki teşkilâta memur 
edildi. Ve diğerlerinin de beraber gitmesi karargır 
oldu.] 

REİS — Efendim, Pazartesi günü aynı saatte iç
tima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
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